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بسوم  وخروف العيد



   

�ن �لنعم ��لتي منحنا �هلل �سبحانه وتعاىل �إياها ال حت�سى. فبالتفكر يف �أنف�سنا وفيما حولنا 

ندركها لرندد �ساكرين �حلمد هلل. و�ذ� نظرنا كيف يعمل ج�سم �الن�سان وكيف ن�سحو وننام 

وكيف نرى ون�سمع وناأكل ون�سرب وما يف �لكون ومن حولنا. 

�إنها ��سئلة كثرية حتتاج منا ماليني �ل�ساعات لن�سل �ىل �جابات تلك �ال�سئلة. و�لعقل �لذي 

وهبنا �هلل �ياه هو �لقادر على ��ستنباط �لنتائج. ولي�س �لفال�سفة الأننا نحتاج فقط �لقدرة على 

�لتاأمل و�الدر�ك، بعدها ن�سعر بقربنا من �هلل �سبحانه وتعاىل �لذي �بدع لنا �لكون يف �سورة 

جميلة وخلقنا على ما نحن عليه وهو �لعامل بنفو�سنا و�أرو�حنا وحاجاتنا �كرث من علمنا بها.. 

�سبحانك يا رب جلت قدرتك. لنجعل هذه �لكلمة على �سفاهنا كلما تاأملنا وفكرنا. و�حلمد هلل 

رب �لعاملني.
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اعرتفوا بجهودهم يف اإنارة دربهم يف اجلانب العلمي والرتبوي..

كلمات ثناء ومدح من الطلبة للمعلمني يف عيدهم

اأكتوبر،  املعلم والذي ي�صادف اخلام�س من  الطلبة والطالبات بذكرى عيد  ابناوؤنا  احتفل 

والذي ياأتي يف اإطار تكرمي جهود املعلمني املتوا�صل يف انارة دروب الطلبة والطالبات ، 

فتحية خا�صة اليك ايها املربي الفا�صل يف كل يوم تن�صر فيه العلم لتنري دربنا.

والتقينا بعدد من الطلبة الذين عربوا عن حبهم ملعلميهم ببع�س هذه الكلمات:

حممد ن�صال:

در�ستني  النها  معلمتي  اأحب  »انني 

واعتربها مثل اأمي النها تتعب على تدري�سي 

املجتمع،  مرموقاً يف  امل�ستقبل �سخ�ساً  ال�سبح يف 

فاملعلمة هي �سمعة املدر�سة التي تنري وت�سيئ دربنا«.

مهند 

عبدالعزيز:

»ق����م ل��ل��م��ع��ل��م وف��ه 

التبجيال كاد املعلم ان يكون ر�سوال.. اعلمت 

انف�س  وين�سئ  يبني  الذي  من  واحق  ا�سرف 

وعقوال؟«.

�سمعة  ه��ي  »امل��ع��ل��م��ة 

املدر�سة  تكون  فبدونها  املدر�سة 

احب  الثاين،  بيتي  هي  فاملدر�سة  مظلمة، 

عند  اكون  بان  واعاهدهم  مدر�ساتي  جميع 

ح�سن ظنهم وان اوا�سل تفوقي«.

و�سهر  تعب  الذي  هو  »املعلم 

يف  ويتعب  االن�سطة،  لنا  لينظم  الليايل 

القراءة والكتابة، فلواله  تدري�سنا وتعليمنا 

�سنكون يف ظلمات اجلهل، ف�سكرا للمعلم يف 

يومه فهو قائد �سفينة امل�ستقبل«.

ح�صني عبدالرزاق:

ومديرة  »درة«  معلمته  حق  يف  الكلمات  بع�س  قال 

دربنا،  تنري  كال�سمعة  هو  »املعلم   : التميمي  مرمي  املدر�سة 

وهو ربان ال�سفينة والقائد الكبري، واملعلم مبثابة الر�سول الذي 

ين�سر ر�سالة عظيمة الي�سالها لالأمة، وهو عمود املجتمع فلوال املعلم 

ملا اأ�سبح الطبيب واملهند�س وال�سحفي«.

اأحمد 

عبداللـه البناء
حممد نواف:

محررة ملحق براعم
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وطني حبيبي

أبو منصور الهـراوي
هو املوفق بن علي اأبومن�سور الهراوي.. ال يعرف 

حقيقة مولده. ولكنه من اأعظم عباقرة امل�سلمني خالل 

القرن الرابع الهجري..

اأعماله:

تخدم  التي  الكيميائية  التجارب  باجراء  قام   ��1

االأغرا�س االن�سانية مثل املادة الالحمة للعظام. والتي 

ت�ستعمل يف الك�سور.

2�� ح�سر الكثري من العقاقري الكيميائية..

البحر واحل�سول  مياه  تقطري  بعدها  ا�ستطاع   ��3

على املاء العذب ال�سالح لل�سرب.

وكربونات  ال�سوديوم  كربونات  بني  مّيز   ��4

البوتا�سيوم.

كم�سكن  اجلبلي  امللح  تاأثري  اكت�سف  من  اأول   ��5

لالأمل.

موؤلفاته:

مو�سوعة  االأدوية«  »االأبنية يف حقائق  كتابه  يعد 

علمية يف جمال ال�سيدلة والطب..

تويف عام 389 هجرية.

الغوص و اللؤلؤ 
توؤكد  كما  الع�سور  اأقدم  منذ  املهنة  هذه  على  البحرين  اقت�ساد  اعتمد 

لرحلة  ذكر  اأول  اأن  املعا�سرون  الباحثون  ويعتقد  التاريخية.  ال�سواهد 

الغو�س هو ما ورد يف ملحمة جلجام�س عن زهرة اخللود... واأن املق�سود 

بها هو اللوؤلوؤ، وا�ستدلوا على ذلك من و�سف طريقة احل�سول على الزهرة 

من قاع البحر.

وتدل اآثار االآ�سوريني على احتفائهم باللوؤلوؤ ويطلقون عليه ا�سم »عيون 

ال�سمك«، وتكلم املوؤرخ بلينى عن تايلو�س واأنها ت�ستهر باللوؤلوؤ.

الع�سرينات  اأواخر  منذ  تدريجياً  تقل  االقت�سادية  الغو�س  اأهمية  بداأت 

اأبحرت  التي  ال�سفن  اأعداد  كانت  املثال  �سبيل  فعلى  االإح�سائيات،  توؤكد  كما 

اأكرث من  للغو�س يف عام 1929 خم�سمائة وثمانية وثالثني �سفينة حتمل 

األف بحار، وبعد عدة �سنوات وحتديداً يف 1936 بلغ عدد ال�سفن  ع�سرين 

مائتني واأربعة و�ستني �سفينة يعمل عليها ت�سعة اآالف وثمامنائة بحار فقط.

ي�سنف اللوؤلوؤ ح�سب احلجم واجلودة والوزن، ويك�سب �سعره من خالل 

هذا الت�سنيف، وت�ستعمل ملعرفة احلجم عدد من الطا�سات النحا�سية املعدة 

لهذا الغر�س.

وي�سمى اللوؤلوؤ ح�سب حجمه كما يلي:

»راأ�س« وهي التي حتتجز يف الطا�سة االأوىل يليها »بطن« ثم »الذي��ل« 

و»ال�سحتيت« وهو من اأ�سغر االأنواع. اأما ت�سنيف اللوؤلوؤ من حيث اجلمال 

واجلودة فت�سمى اللوؤلوؤة اجلميلة »جيون« من الهندية وتعني اجلمي��ل... ثم 

»خ�سن« ثم »جولواه« و »بدله« و )»ناعم« واأخرياً »بوكه«

عميلة الغو�س يتم االتفاق بني قبطان ال�سفينة وقد يكون مالكها وي�سمى 

بها  املعمول  النظم  عنده وفق  العمل  على  البحارة  »نوخذا« وبني جمموعة 

نقدية  مبالغ  باإعطائهم  النوخذا  ويقوم  البحرين،  حكومة  قبل  من  واملعدة 

»�سلف - ت�سقام - خرجية« ويكاتبهم بذلك وت�ستويف منهم بعد عملية البيع .. 

واجلدير ذكره باأن نظام توزيع االأرباح يتم ح�سب نظام احل�س�س »قالطه«. 
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سلطة البطاطس والجزر

املقادير:

م�سلوق  جزر  ملح،  مايونيز،  خ�س، 

ومهرو�س، بقدون�س مفروم، زيتون من غري 

نوى اأو خملل، فتات خبز حمم�س، بطاط�س 

م�سلوقة ومهرو�سة.

الطريق:

ويتبل  والبطاط�س  اجلزر  اخلطي   -1

بامللح والفلفل وي�سنع منها كرات �سغرية.

بها  ويح�سى  كرة  كل  و�سط  يحفر   -2

وتر�س  خملل  �سغرية  قطعة  او  زيتونة 

او  بالبقدون�س  وتقدم جمملة  اخلبز  بفتات 

اوراق النعناع.

الجـــــــــــزر
يعترب من اأرخ�س اخل�سروات. ولكنه يعترب يف نظر الطب 

اأحد  فوائده.. كغذاء ودواء. وهو  لتعدد  اأغلى اخل�سروات  من 

اخل�سروات احللوة املذاق وخ�سو�ساً النوع االأحمر..

وهو نوعان: اأحمر.. واأ�سفر.

األياف،  كولي�سرتول،  دهون،  بروتني،  ماء،  على  يحتوى 

كربوهيدرات، فيتامني اأ، ب1، ب2، ب6، ه�، ك، حم�س ماليك، 

نحا�س،  ماغن�سيوم،  كال�سيوم،  باتو�سيوم،  �سرتيك  حم�س 

فو�سفور، كربيت. 

ي�ستعمل يف ال�سلطات واملخلالت وبع�س االطعمة كما يوؤكل 

نيئاً..

ي�ستعمل اجلزر لعالج ال�سعال عند االطفال 

الك�سر  مع  الع�سري  يطبخ  وطريقته  اجلزر  ب�سراب 

ويربد وي�سرب، كما ي�ستعمل لقتل الديدان املعوية باأخذ 

الطفل  كما يعطى  ا�سابيع،  ملدة 3  يومياً  مرات  جزرة ثالث 

اجلزر  ع�سري  من  مالعق  ب�سع  عمره  من  الثالث  ال�سهر  بعد 

مر�س  ع�سريه  يفيد  كما  لال�سهال.  يفيد  كما  عظامه.  لتقوية 

ال�سكر ومينع تكون احل�سى يف الكلى. ويقوي الب�سر ويهدئ 

من خفقان القلب واال�سطرابات الع�سبية.

الحوصلة المرارية

املعى  القولون،  الدقيق )1( ما ال يحتاجه اىل  املعى  ير�سل 

الغليظ )2(، لكي يقذف فيما بعد عرب ال�سرج عندما تذهب اىل 

املرحا�س: وهذا ما ن�سميه الرباز.

يعمل اجلهاز اله�سمي ليل نهار. ال يتوقف اأبدا.

يف  يفرز  بالكبد،  ملت�سق  �سغري  جيب  املرارية،  احلو�سلة 

املعى �سائال ي�ساعد على اله�سم: هو ال�سفراء او املرَّة.
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نبع الماء 
البراق الكبير

ال�سورة لي�ست فوتو�سوب... �سبحان اهلل .. بل انه نبع املاء الرباق الكبري هو اأكرب نبع ماء حار يف الواليات 

املاء والينابيع  املتحدة، يقع يف حممية )Yellowstone National Park( الطبيعية وهو واحد من �سمن جمموعة كبرية من عيون 

احلارة النا�سطة يف احلديقة.  ويعترب اأكرب نبع مياه حارة يف اأقدم حممية يف العامل.

ويبلغ قطر نبع املاء الرباق 90 مرتا و عمقه 50 مرتا، و يعود الف�سل يف اكت�سافه اإىل بعثة من امل�ستك�سفني االأوروبيني عام 1839.

ويعود لون هذا النبع اخلالب اإىل وجود اأنواع من البكترييا الطافية على ال�سطح و املوزعة على اأطراف النبع والتي تختلف باختالف درجة 

االأحمر  و  االأخ�سر  اللونني  تعطي  التي  ال�سبغات  اأنواع  بع�س  تراكيز  اختالف يف  عنه  ينتج  البكتريي  التنوع  هذا  املاء،  حرارة 

)كالكلوروفيل و الكاروتينويد( اأما لون املاء االأزرق العميق يف الو�سط فناجت عن درجة عمق املاء و �سدة تعقيمها 

ب�سبب احلرارة العالية.

طري له عرف مميز على راأ�سه، له طريقة 

مميزة يف الطريان، ويتغذى على احل�سرات 

وهو من اأ�سدقاء الفالحني فهو ينظف 

والريقات  الديدان  من  االأر�س 

عالمة  وم�ساهدته  واالآفات، 

من  البيئة  نقاء  على 

املبيدات احل�سرية.

الهدهد  �سيد  ومينع 

قردان  الأبو  بالن�سبة  احلال  هو  كما 

اليوؤكل،  اأنه  حيث  ف�سادة،  واأبو 

ويعي�س الهدهد يف املناطق اجلنوبية 

واأوروبا ويتواجد  اآ�سيا  والو�سطى من 

يف  ويعي�س  كبري،  ب�سكل  اإفريقيا  يف 

املتفرقة وهو  االأ�سجار  الت�ساري�س ويف 

بل  واحد،  مكان  يف  م�ستقر  غري 

والرتحال  التنقل  دائم  هو 

عن  بحثا  الآخر  مكان  من 

الغذاء.

ـــد ــــ ــــ ــــ ـــْدُه ــــ ــــ ــــ ـــُه ال

اجلذوع:

اغلب  كما يف  عادة  تفرعات  ذات  �سيقان خ�سبية 

والزان  البلوط  �سجرة  »مثل  وال�سجريات  اال�سجار 

والتفاح«.

ولكنها احيانا تكون غري متفرعة كما يف النخيل.

�صيقان النباتات:
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ح�صن اأنور جابر

عبدالرحمن ثامر بوجميد

�صارة عادل املتغوي

حمد ح�صني حممد علي

مرمي اأنور جابر



مسابقات10

   م

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 من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما أسم هذا الحيوان؟

مسابقة: من داخل العدد

2- األكاب1- الغزال 

املتحدة الواليات   -2 املتحدة اململكة   -1

2- أين يقع نبع الماء البراق الكبير؟

المسابقة

االأم البنها: البقرة البي�ساء تعطيك احلليب الذي ت�سربه �سباح 

كل يوم.

االأبن: البقرة ال�سوداء تعطينا القهوة التي ا�سربها مع احلليب.

وبخ املعلم تلميذه، وقال له: ملاذا تاأخرت اليوم؟

يف  الفته  �ساهدت  املعلم:  على  التلميذ  رد 

الطريق تقول »خفف ال�سرعة«.

البقرة

خفف السرعة
1- ا�سري بال رجلني 

باالذنني  اإال  ادخل  وال 

فمن انا ؟

ت�ستطيع  متى   -2

و�سع املاء يف الغربال ؟

�سعيد  كان  اذا   -3

وجابر  �سمري  ميني  على 

يكون  فمن  �سعيد  على ميني 

يف الو�سط؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

كرباباد

زهراء ح�صن عبدالنبي

م�صطفى عبدالأمري احلايكي

اآيه حممد القمر

1- ال�سوت

2- عندما يتجمد

3- �سعيد
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األو ماما بغيت �سوكوالته

األو ماما ال تتاخري

بابا جيب يل معاك لعبة

أحلى تعليق

من داخل العدد



11 تسالي

»اخلنزير«

وقد ذكر ا�سمه يف �سورة البقرة االآية رقم )173( يف قوله 

تعاىل »امنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما اأهل 

به لغري اهلل«.

�سدق اهلل العظيم

حيوانات ذكرت في القرآن

الـمتــاهــة

كيف ترسم »حصان«
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ابحث عن الكلمات
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با�سم اهلل با�سم اهلل اأحلى كالم تعلمناه

ملا نقراأ ملا نكتب الزم كلمة با�سم اهلل

ملا ناأكل ملا ن�سرب الزم كلمة با�سم اهلل

ملا جنري ملا نلعب الزم كلمة با�سم اهلل

با�سم اهلل با�سم اهلل اأحلى كالم تعلمناه

نافذة أبو سعيدنافذة أبو سعيد
بالكرة  ليلعبا  منزلهما  حديقة  اإىل  علي  واأخيه  ال�سيفية خرج حممد  العطلة  اأيام  اأحد  يف 

النافذة  اأبو �سعيد فانك�سرت  الكرة على نافذة جارهما  ،وبينما كانوا يلعبون قام حممد برمي 

وغ�سب اجلار وجاء اإىل والدي حممد وعلي فاأخذ ي�سكو لهم على ت�سرف اأبناءه وقال : ياأ اأبا 

حممد ابنك ك�سر نافذة منزيل ودمر اأ�سي�س زهوري ، نادى الوالد اإبنيه وقال : من منكما فعل 

ذلك ؟؟؟؟

قال حممد ل�ست اأنا بل علي وقال علي اأنه يكذب بل هو ، حتى وبخ اأب علي على ذلك وعاقبه 

والده ومنعه من م�ساهدة براجمه املف�سلة .

وبعد اأيام �سمعت االإم م�ساجرة بني اأبناءهما فذهبت لرتى مايح�سل ، وقال لها  علي 

اأمي حممد يقوم بك�سر العاإبي ويقول باإنه لي�س هو من فعل ذلك هو اأي�ساً الذي ك�سر 

 : ،االإم  العاإبي  باإنه من ك�سر  اأبا �سعيد ويكذب ويتهمني بذلك  واالن ينكر  نافذة بيت 

حممد اإذ اأنت فعلت كل ذلك فاأعرتف وال تكذب يا بني الأن من يكذب يعاقبه اهلل على ذلك 

ويدخل النار وحبل الكذب ق�سري.

وطاأ حممد راأ�سه  باالإر�س و يف عينيه الدموع وقال نعم يااأمي اأنا الذي فعلت كل 

هذا واأتهمت علي بذلك الأنه اال�سغر فاإذا خطئ لن يعاقبه اأحد اإما اأنا ف�سيعاقبوين ، 

االأم : من قال لك ذلك الذي يرتكب االأخطاء �سواء كان �سغرياً اأو كبرياً �سيعاقب على 

مافعله واالأن اأعتذر من اأخيك على مافعلته ، حممد : اأ�سف ياأ اأخي على ذلك . 

تاأليف:  زينب ح�صني اأحمد

طالب مدر�صة خالد بن الوليد 

بدر واأحمد

اهداء ملديرة مدر�صة خالد بن الوليد مرمي التميمي

كل عام وانت ايتها املعلمة باألف خري...

كل عام وانت �صمعة ت�صاء بك الأجيال...

كل عام وانت قب�س يهتدي بك دهاليز اجلهل...

بوركت جهودك واثابك املوىل خري اجلزاء...
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 عمر المحميد يطفئ شمعته
 األولى وسط حفل ضم األهل واألصدقاء 

براعم روضة الربيع في رحلة إلى مجمع الدانة



15 مجتمع
الخميس 5 ذو الحجة 1434 - العدد 8949

Thursday 10th - October 2013 - No.8949

طالبات المدارس يزورون المركز العلمي البحريني

طالب مدرسة خالد بن الوليد يحتلفون بعيد المعلم

�صوفيا.. األف مربوك

عبداهلل  حممد  �سوفيا  احلبوبة  الطفلة 

احتفلت بعيد ميالدها و�سط فرحة االأهل حيث 

تلقت الهدايا والقبالت..

بقطع  وا�ستمتعت  والبابا  املاما  من 

الكعكة الكبرية التي اأعدت لها بهذه املنا�سبة 

ال�سعيدة.. األف مربوك وعقبال 100 �سمعة.



Thursday 10th - October 2013 - No.8949الخميس 5 ذو الحجة 1434 - العدد 8949

شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

THE DINING - ROOM غــــــرفــــــة الــــطــــعــــام

غطاء الطاولة �صحون

زيت

خل

كوب

�صحن الفنجان

ملعقة ال�صاي مراآة


