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هناك اأ�ض�س البد من اتباعها عندما نكون مع الغري. خا�ضة اإذا كنا يف �ضيافة احد. فمثالً:

1 – ان ال ن�ضرب امل�ضروب املقدم لنا مبلعقة فهذا لي�س جائزاً.

2 – ان ال جنل�س على حافة املقعد حتى ال ن�ضبب الأنف�ضنا اأذى.

3 – اأو ان نعط�س دون ان ن�ضع منديالً على فمنا.

4 – وال اأن نتثاءب دون ان نغطي فمنا مبنديل اأو بيدنا.

5 – كما اأن ال نثري �ضجة عند االن�ضراف بل نن�ضحب بهدوء فاأ�ضول الزيارة تقت�ضي اال ن�ضبب احراجا 

للذي دعانا.

اإن كل هذه احلركات ال تر�ضي الذوق ال�ضليم وتاأكدوا لو اأن احدا اأخطاأ خطاً واحدا من هذه االخطاء 

�ضيكون مثارا النتقاد اجلميع و�ضيتجنبون دعوتنا اىل حفالت اأخرى.

ماما شيخة
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»الأم« خري معني يف الدرا�صة.. والعلوم اأ�صعب املواد

قلق المتحانات ي�ستقر يف عيون الأمهات

مرت�سي ح�سن اأحمد

البتدائي،  الرابع  ال�صف  يف  طالب  اأنا 

الدرا�صة،  يف  قريباتي  اإحدى  اأو  اأمي  ت�صاعدين 

بع�ض  يف  الدرا�صة  عند  بالغة  ب�صعوبة  ا�صعر 

�صيء  كل  ي�صبح  والدتي  بف�صل  ولكن  املواد 

�صهال.

اأيام المتحانات اأ�صعر بتوتر وحدة واأ�صبح 

عندما  ولكن  ا�صدقائي  العامل وعن  عن  معزولً 

اأفكر يف النجاح ان�صى كل تلك الأمور.

كتب- حمرر ملحق براعم:

يعي�ض ابناوؤنا الطلبة والطالبات هذه الأيام حالة من القلق والتوتر، فها 

هي المتحانات النهائية على الأبواب، وقد حان وقت احل�صاد، فاجتياز العام 

هذه  تنظيم  ويعد  والطالبات،  الطلبة  م�صرتك جلميع  هدف  بنجاح  الدرا�صي 

الفرتة الذهبية وا�صتغاللها ب�صكل �صحيح اأحد اأهم عوامل النجاح.

فاطمة عقيل 

الأول  ال�صف  طالبة يف  اأنا 

المتحانات  اإعدادي، قبل موعد 

جميع  ملذاكرة  جدول  اعد 

حفظ  علي  لي�صهل  الدرو�ض 

وفهم املواد قبل المتحانات، يف 

لوحدي  ادر�ض  الأوقات  اأغلب 

ولكن ل ميكنني اأن ان�صى ف�صل 

مب�صاعدتي  تقوم  فهي  والدتي 

يف املواد ال�صعبة.

هي  �صعوبة،  املواد  اأكرث 

جداً  مادة  فهي  العلوم  مادة 

من  جيال  تنا�صب  ول  د�صمة 

عمرنا، فيوم المتحانات اأ�صاب 

بخوف ورهبة بالإ�صافة اإىل اأمل 

يف الراأ�ض.

�سعاد وليد ر�سا 

موادي  اأراجع  البتدائي،  الرابع  ال�صف  يف  طالبة  اأنا 

املدر�صية كل يوم، اأعتمد على اأمي يف درا�صتي، مادة العلوم 

جداً د�صمة فاأ�صعر ب�صعوبتها، يوم المتحان اأ�صاب بخوف 

وقلق. 

مرمي عبدالـله مرتوك

اأنا طالبة يف ال�صف الأول البتدائي، اعتمدت يف درا�صتي على والدتي 

فهي دائماً ت�صاعدين وت�صهل يل حفظ املواد، تقوم اأمي بتدري�صي قبل يومني 

من المتحان لرتكز املعلومة يف ذاكرتي. ل توجد لدي اأي مادة �صعبة فاأنا 

درجاتي يف الختبارات ال�صهرية ممتازة. 
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حيو�ن �أليف يعي�ش يف 

�ملز�رع �ضمن جمموعة 

تدعى بالقطيع يتغذى 

�ملاعز على �الع�ضاب 

وي�ضتفيد منه �الن�ضان.

�ملعز�ة

[ ترى ملاذا حت�س بالدفء عند لب�س ال�سوف؟

مانع  هو  بل  يدفئك  الذي  هو  ال�صوف  ان  تعتقد  ل   -

حلرارة ج�صمك فقط من الت�صرب اىل اخلارج. 

كما مينع الربد من النفاذ اىل اجل�صد. وال�صر يف ذلك اأن 

الثياب امل�صنوعة من ال�صوف مانعة للحرارة. 

اإن �صعريات ال�صوف يف الن�صيج متموجة ومتداخلة يف 

املوجود بني اجل�صد  الهواء  البع�ض ولهذا حت�صر  بع�صها 

ان  ت�صيع حرارة اجل�صم ولعلك تعرف  والثوب وبذلك ل 

ال�صوف عازل حراري ممتاز.

الـــــــــــدفء فــــــــي الــــ�ســـــتـــــــاء

الـــثـــــلـــــــج
نوع من اأنواع الهطول على �صكل بلورات دقيقة للجليد حتدث يف الف�صل البارد لكنها ل حتدث يف 

كل دول العامل. وتزداد غزارة الثلوج وكثافتها كلما اجتهنا قريباً من القطبني اجلنوبي وال�صمايل. 

درجة  تكون  باردة  تيارات  مع  ودافئة  رطبة  هوائية  تيارات  التقاء  عند  الظاهرة  هذه  تتم 

حرارتها 12.5 حتت ال�صفر ويجب ليكون الثلج يوفر نويات التكاثف التي يتكون عليها الثلج 

وهي عبارة عن ج�صيمات �صلبة �صغرية جدا عالقة يف اجلو العلوي مثل ذرات الغبار اأو الرماد 

وعند وجودها تتوفر احلالت الثالث التي متكن بخار املاء ليتحول من احلالة الغازية اإىل احلالة 

ال�صلبة مكونا الثلج ويتم ذلك بتكاثف جزيئات املاء على النواة وعلى اإثر الت�صاقها مع بع�صها البع�ض 

يتم يف العادة بناء بلورة الثلج وتكون يف هذه املرحلة عبارة عن �صفيحة رقيقة ذات �صتة جوانب وعندما ت�صقط هذه 

البلورة ب�صبب ازدياد وزنها ترتفع درجة حرارتها فيتكاثف عليها قدر اأكرب من جزيئات املاء وهكذا تنمو حيث يتفرع من ال�صفيحة 

البلورية �صتة اأذرع ويف درجات حرارة اأكرب بقليل تذوب حواف البلورة قليال وذلك لإتاحة فر�صة اللت�صاق مع البلورات الأخرى 

وبهذا تتكون ال�صفيحة الثلجية.



املقادير:

- 300 غرام خيار.

- 500 غرام لنب.

- ثوم وملح ونعناع ياب�ض.

طريقة التح�سري:

- يق�صر الثوم ويدق مع امللح ثم 

ي�صاف اإليه اللنب والقليل من املاء.

- يق�صر اخليار ويقطع قطعا 

مكعبة ويخلط باللنب.

- يرتب يف طبق التقدمي وينرث 

عليه النعناع الياب�ض.

مطبخ الصغار
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ت�سرع اللويحات عندما يحدث جرح يف احد الوعية

اىل  جميعها  تهرع  مق�ض،  من  بنخزة  ركبة  جلفت  اإذا 

العمل: عليها ان ت�صفى اجلرح يلت�صق بع�صها ببع�ض لي�صكل 

نوعا من ال�صبكة متنع �صيالن الدم: ويحدث ما ي�صمى جلطة.

يرباأ  وعندما  ق�صرة.  اىل  تتحول  اجللطة  جتف  عندما 

اجلرح ت�صقط الق�صرة وترتك وراءها اثرا لبع�ض الوقت.

لي�س جلميع النا�س نوعا واحدا من الدم

مع   )O) ، )A) ، )AB)، )B) الدم:  من  فئات  يوجد 

ريزو�ض اإيجابي و�صلبي، من املهم ان يعرف الن�صان فئة دمه.

الدم لفح�صه ويعطى  ان ي�صحب �صيء من  لذلك  فيجب 

الن�صان عند ذلك بطاقة �صجلت عليها فئة دمه.

لذا ل ميكن ان تختلط جميع فئات الدم بع�صها ببع�ض. 

التربع  با�صتطاعتهم   )O) فئة  من  هم  الذين  ال�صخا�ض  اإن 

 )O) بالدم جلميع النا�ض لكن دمهم ل ي�صتقبل ال دما من فئة

فقط: اإنهم متربعون �صموليون. والذين هم من فئة (AB( ل 

يعطون ال من كانوا من فئتهم فقط ولكنهم ي�صتقبلون من 

جميع الفئات: اإنهم م�صتقبلون �صموليون.

تعطى فئة (A( فئة (A( وفئة (AB( وت�صتقبل من فئة 

 )ABO) نظام  ال  القواعد  هذه  ت�صمل  ل   ،  )O) وفئة   )A)

لكن هذا المر على كثري من التعقيد لأنه يجب اخذ الريزو�ض 

باحل�صبان.

ت�ساب احيانا بنزيف من انفك

لقد جرح احد الوعية الدموية ال�صغرية داخل انفك. هذا 

امر مثري ولكنه لي�ض خطريا.

�سائل اآخر هو اللمفا

ويجري  البي�صاء  بالكريات  مثقل  له  لون  ل  �صائل  هو 

يف الوعية اللمفاوية . ويف جمرى الوعية اللمفاوية كرات 

لت�صكل  اللتهاب  عند  تنتفخ  اللمفاوية  الغدد  هي  �صغرية 

حاجزا مينع مرور اجلراثيم.

سلطة الخيار باللبن

الـــبــــنــجـــر
يطلق عليه اي�صاً ال�صمندر وقد عرفه الن�صان قبل امليالد 

بزمن طويل ويعترب املادة الثانية ل�صناعة ال�صكر كما 

ي�صنع منه الكحول والبنجر نوعان ابي�ض وهو 

والثاين  ال�صكر  �صناعة  يف  ي�صتخدم  الذي 

على  ويحتوي  لالأكل  وي�صتهلك  اأحمر 

واألياف.  وكربوهيدرات  ودهون  بروتني 

وفيتامني اأ ب اأ/ ب 2 / ج وال�صوديوم 

واملغنا�صيوم  وكال�صيوم  والبوتا�صيوم 

واحلديد والفو�صفور والكربيت.

وي�صتح�صن عدم تناول البنجر م�صلوقا 

اله�صم بع�ض  لأنه �صعب  اأخرى  اطعمة  مع 

ال�صيء. وهو مفيد لفقر الدم وي�صتخدم يف انواع 

ال�صلطات.

ه��و اأح����د ال��ف��واك��ه 

فقر  ح��الت  يف  ال�صافية 

فعال يف  اأث��ر  ول��ه  ال��دم 

والعط�ض  احل��رارة  اطفاء 

ويف فتح ال�صهية.

احللق  اورام  ح��الت  ويف 

اجل��دري  ع��الج  يف  يفيد  كما  واللثة 

ماء  على  يحتوي  الطازج  والتوت  واحل�صبة  وال�صعال 

ب2   – ب   – اأ  وفيتنامني  واألياف  وكربوهيدرات  وبروتني 

وج� وحم�ض ما ليك ونيكوتنيك وال�صوديوم والبوتا�صيوم 

والكال�صيوم واملغنا�صيوم واحلديد وفو�صفور والكربيت.

الفاحت  والحمر  البنف�صجي  بني  والوانه  طازجا  يوؤكل 

والغامق.

الـــتــوت

�سائالن �سروريان للحياة: الدم واللمفا
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ولد �صنة 810م، يف مدينة »قرطبة« اأثناء حكم الدولة 

متعددة  �صخ�صية  �صاحب  فرنا�ض   ابن  لالأندل�ض،  الأموية 

املواهب، فهو فيل�صوف، وكيميائي، وفيزيائي، وفلكي.

عرف بقدرته على الخرتاع والبتكار، وا�صتهر ب�صناعة 

»ابن  اخرتع  الفلك  جمال  ففي  والعلمية.  الهند�صية  الآلت 

فرنا�ض« �صاعة مائية �صماها »امليقات« ملعرفة الأوقات، كما 

اكت�صف »املنقالة« وهي اآلة حل�صاب الزمن. كما كان اأّول من 

اأدوات  عدة  و�صنع  الكري�صتال،  مع  التعامل  تقنيات  و�صع 

ملراقبة النجوم.

ويف جمال الفيزياء والكيمياء كان اأول من �صّنع الزجاج 

اأمية طبيبا خا�صا  اأمراء بني  من احلجارة والرمل، واتخذه 

لق�صورهم، ل�صهرته يف جمال ال�صيدلة والطب.

احلرير  من  ري�صا  نف�صه  ك�صى  الطريان  قرر  وعندما 

اأي�صا  احلرير  من  جناحني  لنف�صه  و�صنع  وقوته،  ملتانته 

ليحمال ج�صمه اإذا ما حّركهما يف الف�صاء. وبعد اأن اأعّد العدة 

»الّر�صافة«  من  �صيكون  طريانه  اأّن  املالأ  على  اأعلن  لذلك، 

خارج مدينة قرطبة.

�صعد »ابن فرنا�ض« فوق مكان مرتفع، وحّرك جناحيه، 

املكان  بعيدة عن  م�صافة  الف�صاء،  اجلّو، وطار يف  وقفز يف 

الذي انطلق منه. كل ذلك و�صط ده�صة النا�ض واإعجابهم بهذا 

الطائر الآدمي، وكانت الثغرة يف هذا الكت�صاف اأن الهبوط 

مل يتّم ب�صكل �صليم، وهو ما اأدى اإىل اإ�صابته يف ظهره. وقد 

عزا املوؤرخون ذلك اإىل اأّن »ابن فرنا�ض« ن�صي  الذيل يف اآلة 

طريانه، وهو الذي يعني على الهبوط ال�صليم، كما هو الأمر 

يف عامل الطيور.

وقد �صبق هذه املحاولة قيام »عبا�ض بن فرنا�ض« بتجارب 

لها،  الهواء  الأج�صام ومقاومة  ثقل  كثرية، در�ض يف خاللها 

وتاأثري �صغط الهواء فيها اإذا ما حلّقت يف الف�صاء. وكان خري 

معني له على ذلك  تبّحره يف العلوم الطبيعية والريا�صيات 

والكيمياء، وما قراأه يف جمال خوا�ض الأج�صام.

يناهز  �صنة 887 ميالدية عن عمر  فرنا�ض«  »ابن  مات 

ال�صابعة وال�صبعني عاما، وكانت حياته حافلة بالخرتاعات 

املده�صة، والتجارب املذهلة.

عباس بن فرناس.. الرائد األول للطيران

وطني 
حبيبي

مدر�سة الهداية اخلليفية

مطلع  يف  بالبحرين  التعليم  كان 

الكتاتيب  على  الع�صرين مق�صوراً  القرن 

فقط وهي معاهد تعليمية تقليدية هدفها 

للنا�صئة،  القراآن  قراءة  تعليم  الأ�صا�صي 

هذا  باأن  ي�صعرون  الكثريون  كان  وقد 

النوع من التعليم ل يحقق كفاية علمية 

تنا�صب روح الع�صر، اإل اأنه بعد انتهاء 

الأمور  تغريت  الأوىل  العاملية  احلرب 

اأو�صع  ب�صورة  البحرين  انفتاح  واأدى 

على معطيات النه�صة الغربية احلديثة 

اإىل اإحداث تغيريات �صيا�صية واجتماعية 

انبثاق  ذلك  عن  نتج  البالد  يف  كبرية 

اأفراد  بني  والجتماعي  الثقايف  الوعي 

ظهرت  ذلك  وبحكم  البحرين،  جمتمع 

تعليمية  معاهد  اإن�صاء  اإىل  احلاجة 

حيث  من  الكتاتيب  عن  تختلف  حديثة 

نظمها ومناهجها واأهدافها .

قبيل عام 1919م ت�صاور اأهل الراأي 

يف جزيرة املحرق واأجمعوا على �صرورة 

فبارك  نظامية،  مدر�صة  لإن�صاء  العمل 

�صيوخ البالد هذا النداء واكتتبوا ل�صالح 

وتاأ�ص�صت  املنظم  العمل  وُبدئ  امل�صروع 

مدر�صة الهداية اخلليفية للبنني يف عام 

1919م يف املنطقة ال�صمالية من مدينة 

املحرق .

املدر�صة  هذه  باإن�صاء  قام  وقد  هذا 

له  املغفور  برعاية  الأهايل  من  جلنة 

ال�صيخ عبد اهلل بن عي�صى اآل خليفة وزير 

التربعات  مب�صاعدة  ال�صابق  املعارف 

عام  ويف  الغر�ض.  لهذا  جمعت  التي 

امل�صرفة  الأهلية  اللجنة  قامت  1926م 

املدر�صة  بتاأ�صي�ض  اآنذاك  التعليم  على 

الثانوية للبنني يف مدينة املنامة.

البحرين مبناأى  الفتاة يف  تكن  ومل 

فر�صة  لها  �صنحت  فقد  التعليم،  عن 

التعليم النظامي بعد اأن ا�صت�صعر الأهايل 

ك�صرورته  للبنات  التعليم  ب�صرورة 

للبنني، لذا افتتحت اأول مدر�صة نظامية 

عليها  اأطلق  1928م  عام  يف  للبنات 

مدر�صة الهداية اخلليفية للبنات.

املالية والإدارية  لل�صعوبات  ونظراً 

على  امل�صرفة  اللجنة  واجهت  التي 

التعليم عمدت احلكومة عام 1930م اإىل 

تويل م�صوؤولية هذه املدار�ض وو�صعتها 

حتت اإ�صرافها املبا�صر
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وعر�صه  مرتاً   30 طوله  ال�صكل  م�صتطيل  امللعب 

20 مرتاً وعمقه مرتان ويق�صم اىل ق�صمني ويثبت مرمى 

البي�ض  باللون  يف نهاية كل طرف تثبيتا جيدا ويدهن 

ويجب ان يكون عر�صه 3 اأمتار وارتفاعه 90 �صنتمرتا.

اأما كرة اللعب – تكون كرة غري قابلة لمت�صا�ض املاء 

ووزنها يرتاوح بني 400 غرام و500 غرام وحميطها 

يرتاوح بني 68 �صنتمرتا و71 �صنتمرتا.

اأزياء الالعني عبارة عن ثياب البحر (مايوه( وقبعة 

حار�ض  اما  وبي�صاء  زرقاء  والوانها  مرقمة  الراأ�ض  على 

املرمى فقبعته حمراء اللون.

داخل  فريقني  بني  املباراة  جترى  اللعبة  و�صروط 

امللعب (احلو�ض( املخ�ص�ض ويتاألف الفريق الواحد من 

7 لعبني و4 احتياطيني.

وي�صمح اثناء �صرياملباراة لالعب با�صتعمال يد واحدة 

فقط يف ا�صتالم الكرة وت�صويبها ومتريرها ما عدا حار�ض 

املرمى ي�صمح له با�صتعمال يديه معا.

وتتاألف املباراة من 4 اأ�صواط مدة كل �صوط 5 دقائق 

تعطى  التعادل  حالة  ويف  دقيقتني.  ملدة  ا�صرتاحة  تليه 

مكانه  فريق  كل  باأخذ  املباراة  وتبداأ  دقائق   5 ا�صرتاحة 

على خط املرمي بني الالعب والآخر م�صافة مرت واحد.

الخطاء التي يقع فيها الالعبون

خط  وراء  ما  اىل  الكرة  مهاجم  لعب  رمي  اذا   –  1

املرمى وهناك.

اأ – خطاأ عادي مثل اغراق الكرة يف املاء اأو م�صاعدة 

على  القفز  اأو  امل�صي  اأو  الوقوف  اأو  ال�صباحة  الزميل يف 

ار�ض امللعب امل�صبح.

ب – خطاأ ج�صيم. اذا رف�ض الالعب خ�صمه اأو �صربه 

ب�صورة متعمدة. وهناك هيئة حتكيم: تتاألف من.

2 – حكم رئي�ض ي�صتعمل �صفارة وع�صا يف طرفيها 

علمان ازرق واأبي�ض.

احمر  وعلم  ابي�ض  علم  منهما  كل  مع  قا�صيان   –  3

ويف حال ت�صجيل هدف يرفع العلمان معاً.

4 – ميقاتي لت�صجيل الوقت.

5 – م�صجل لت�صجيل الهداف.

كـــــــــرة الــــــمــــــــــــاء

يتم  حيث  ال�صهر  طريق  عن  معا  معدنني  ربط  عملية  هو 

احل�صول على درجة حرارة عالية تكفي ل�صهر املعدنني معا، وهذه 

احلرارة تاأتي غالبا من احرتاق الغازات مثل الأك�صجني والإ�صيتلني، 

وقد ت�صاف معادن اأخرى تكون على �صكل �صلك اأو ق�صيب لتقوية 

اللحام.

احلديثة،  التكنولوجيا  يف  مهمة  تطبيقات  له  املعادن  وحلام 

مثل حلام خطوط الأنابيب، وبناء اجل�صور احلديدية، ويف املن�صاآت 

املعدنية املختلفة، كذلك يف بناء ال�صفن و�صناعة الطائرات وغريها.

لــــحــــــام الــمــــعـــــــادنلــــحــــــام الــمــــعـــــــادن

الناب 

واخلرطوم
عن  عبارة  الأفيال  اأنياب 

اأم�ا  ا�صتطالت،  قد  اأ�صنان 

فقد  العليا  وال�صفة  الأن��ف 

اخل��رط��وم،  اإىل  حت��ول��ت��ا 

اللغة  يف  »خرطوم«  وكلمة 

الإفريقية  ال�صواحيلية 

ينظر  حيث  »اليد«  معناها 

على  اخلرطوم  اإىل  الأفارقة 

اأنه طرف خام�ض للفيل.

وي�����ص��ت��خ��دم ال��ف��ي��ل 

وحمل  ال�صم  يف  خرطومه 

الفم  اإىل  وامل���اء  ال��ط��ع��ام 

وا�صتك�صاف الأ�صياء غري املاألوفة، 

ولذلك  عظام،  به  لي�ض  واخلرطوم 

فهو بالغ امل�رونة وبه حوايل مئة األف 

والأفيال  القوة،  بالغ  جتعله  �صغرية،  ع�صلة 

التي تفقد خراطيمها ميكنها اأحيانا اأن تعي�ض ملدة معينة.
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ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 
على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى األيام باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد املوافق 13 يناير 2013   للفئة العمرية 

ما دون 12 سنة.

م�سابقة: ما ا�سم هذا امل�سل�سل الكارتوين؟

الفائزان هما:

جوري ال�ساري - يون�س اأحمد

م�سابقة: من داخل العدد

3-  ال�سيدة ملعقة2-  الق�س�س ال�سعبية1- ال�سنجوب العمالق

1926  - 2 1919   - 1

يف اي عام تاأ�س�ست مدر�سة الهداية اخلليفة للبنني؟

1 – ي�صمع بال اآذان ويتكلم بال ل�صان؟

2 – ما هو ا�صغر بيت يف العامل؟

3 – ماذا يوجد يف نهاية العامل؟

األغــــــــــــــــــــاز:

الأجوبة

1 – تليفون

2 - بيت ال�صعر

3 – حرف ميم

هيا نلعب بال�ضل�ضال.. �ضمكة

1

4

2

3

اإجابة العدد ال�سابق:

1- الرغيف العجيب   2-   مرتني يف ال�سنة

اجلوائز مقدمة من 

مــوؤ�ســ�ســـة الأيــــام لـلـنـ�سـر
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�كت�ضف �لفو�رق 
هل تعلم؟؟!

�صريالنكا  يف  توجد  العامل  يف  �صجرة  اأقدم  اإن   ]

وت�صمى (بوغابا( اأي املقد�صة منذ 387 ق.م

[ يف عام 1884م، مت حتديد خط طول جرينت�ض.

اأقماراً هو  ال�صم�صية  اأكرث كواكب املجموعة  اإن   ]

امل�صرتي (27قمراً(.

[ اإن اأ�صعب لغات العامل هي لغة اأهل اإقليم البا�صك 

يف اأ�صبانيا.

طر�ئف

تعلم �لر�ضم

اجل�سر

ورطة

ال�صاذج: اأتعرف ملاذا �صنعوا اجل�صر؟

زميله: لكي مير النا�ض فوقه.

ال�صاذج: كال ايها الغبي لقد �صنعوه لكي متر املياه حتته.

الأب لإبنه، فيم تفكر ياولدي؟!

اأجاب: ل �صيء يا ابي، لكنني اأت�صاءل اإذا كرب اأ�صدقائي فمع من �صاألعب!!!.
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حــبـــات الــبــطـــاطــــــا

baraem@alayam.com :ل�ستقبال م�ساهماتكم، الرجاء املرا�سلة عرب الربيد الإلكرتوين

لعبة  يلعبون  الأطفال  جتعل  ان  اأطفال  رو�صة  مدر�صة  قررت 

اأ�صبوع واحد.  فطلبت من كل طفل اأن يجلب كي�صاً فيه عدد من  ملدة 

البطاطا.

وعليه اأن يطلق على كل قطعة بطاطا ا�صماً لل�صخ�ض الذي يكرهه.

اإذن كل طفل �صيحمل معه كي�صاً به بطاطا بعدد الأ�صخا�ض الذين 

يكرههم.

يف اليوم املوعود اأح�صر كل طفل كي�صاً وبطاطا مع ا�صم ال�صخ�ض 

الذي يكرهه  فبع�صهم ح�صل على 2 بطاطا و 3 بطاطا واآخر على 5 

اأن  عندئذ اأخربتهم املدر�صة ب�صروط اللعبة وهي  بطاطا وهكذا…… 

يحمل كل طفل كي�ض البطاطا معه اأينما يذهب ملدة اأ�صبوع واحد فقط.

مبرور الأيام اأح�ض الأطفال برائحة كريهة نتنة تخرج من كي�ض 

البطاطا وبذلك عليهم حتمل الرائحة و ثقل الكي�ض اأي�صا.

وطبعا كلما كان عدد البطاطا اأكرث فالرائحة تكون اأكرث والكي�ض 

يكون اأثقل.

بعد مرور اأ�صبوع فرح الأطفال لأن اللعبة انتهت.

كي�ض  حمل  اأثناء  واإح�صا�صهم  �صعورهم  عن  املدر�صة  �صاألتهم 

التي  وامل�صاعب  الإحباط  ي�صكون  الأطفال  فبداأ  اأ�صبوع   ملدة  البطاطا 

واجهتهم اأثناء حمل الكي�ض الثقيل ذي الرائحة النتنة اأينما يذهبون. 

بعد ذلك بداأت املدر�صة ت�صرح لهم املغزى من هذه اللعبة.

كراهية  من  حتمله  ما  بال�صبط  هو  الو�صع  هذا  املدر�صة:  قالت 

ل�صخ�ض ما يف قلبك.

اأينما  معك  الكراهية  حتمل  وجتعلك  قلبك  �صتلوث  فالكراهية 

فهل  اأ�صبوع  ملدة  البطاطا  رائحة  حتمل  ت�صتطيعوا  مل  فاإذا  ذهبت. 

تتخيلون ما حتملونه يف قلوبكم من كراهية طول عمركم.

احلب احلقيقي لي�ض اأن حتب ال�صخ�ض الكامل لأّنك لن جتده 

ولكن احلّب احلقيقّي اأن حتب ال�صخ�ض غري الكامل ب�صكل �صحيح 

وكامل ..

وهذا ما �صيجعله يبادلك نف�ض احلّب، فكما تنت�صر رائحة الكراهية 

تنت�صر رائحة احلّب.

تنمو  باحلب  واأجملها  الإن�صانية  امل�صاعر  اأنبل  من  احلب  اأحبائي 

الكراهية  ظلمة  وتتبدد  احلياة  وبها حتلو  والعواطف  امل�صاعر  اأجمل 

حب  كلها  اأيامنا  ولنجعل  الإ�صاءة  ولنن�صى  لبع�صنا  حمبني  لنبقى 

بحب باحلب والأخالق الفا�صلة نبني جمتمع الإن�صانية اجلميل.

ق�سة 
وحكمة

ق�سة  م�ساهمة من الطفلة: 

دلل حممد اإبراهيم 

م�صاهمة: نور علي مرهون م�صاهمة: راوية الق�صري
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م�صاهمة: حممد عبداجلليل عمر

م�صاهمة: فاطمة حممد
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جمعية رياعة الطفل والمومة تقيم 

مهرجان مبنا�سبة يوم املراأة البحرينية
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»برنامج ما قبل الطابور ال�سباحي« مبدر�سة خالد بن الوليد 

فراغهم  وملئ وقت  الطلبة  اأبناءنا  �صلوك  توجيه  على  وحر�صاً  حفاظاً 

�صباحاً وتن�صيطاً لأذهانهم ومنعاً من وقوع امل�صاكل ال�صلوكية بني الطلبة 

قبل  ما  برنامج  الوليد  بن  خالد  مدر�صة  نظمت  ال�صباحي  الطابور  قبل 

الطابور ال�صباحي، حيث يت�صمن الربنامج عدداً من الأن�صطة على �صكل 

اللغة  حمطة  التجويد،  حمطة  القراءة،  مقهى  منها:  متنوعة  حمطات 

بتح�صيل  تعنى  التي  املحطات  من  وغريها  والريا�صيات  الجنليزية 

الإ�صراف  مع  بالتعاون  املدر�صة  اإدارة  باإ�صراف  وذلك  الطالب،  وتثقيف 

الإداري وبالطبع املعلمات امل�صاركات يف الربنامج.
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تصوير - عبداهلل الخال


