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الورقة النقدية



   

كل عام وانتم واالأمة اال�شالمية باألف خري وكل عام وانتم يف �شحة و�شالمة وتوفيق دائٍم اإن �شاء اهلل.

لديكم من خالل ق�شة  اأ�شحت ق�شته معروفة  الذي  املبارك  االأ�شحى  ال�شهر بعيد  امل�شلمون هذا  اعزائي، يحتفل 

�شيدنا ابراهيم وابنه �شيدنا ا�شماعيل.. ولهذا يقوم امل�شلمون بذبح االأ�شاحي يف هذا العيد والذي ي�شمى بعيد اال�شحى 

واي�شاً بعيد احلج وبالعيد الكبري.

ان كلمة اأ�شحية م�شتقة من ال�شحى وهو الوقت من طلوع ال�شم�س اىل ان يرتفع النهار وبه اأق�شم اهلل تعاىل يف قوله 

»وال�شحى وليل اذا �شجى« كما قوله تعاىل »وال�شم�س و�شحاها« �شدق اهلل العظيم.

لذا وجب ذبح االأ�شحية يف هذا الوقت فقط الوقت الذي فدى ابراهيم ابنه ا�شماعيل بذبح ال�شاة.

فيكون ذبح االأ�شاحي وقت ال�شحى بعد �شالة العيد ولي�س قبلها اأو بعدها.

اعزائي، اأمتنى من اهلل عز وجل اأن يجعل هذا العيد و�شائر اأعياد امل�شلمني �شبباً لل�شعادة والبهجة واالأمن واال�شتقرار 

وان يحفظ اهلل بالد امل�شلمني من الفنت واحلروب. 

وكل عام واأنتم بخري

ماما شيخة

داخل العدد02
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أعزائي البراعم

ماذا تعرف عن الصندوق المبيت؟

الكلوروفيل

خط جرينتش

من هو أبو بكر الرازي؟

الجهاز الهضمي

المركز العلمي البحريني يقيم ورش علمية
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15روضة الربيع تحتفل بالحية بيه وعيد االضحى

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل
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كابنت جنيب علمني مواجهة ال�صعوبات... 

العب ألعاب القوى حمد حسين:العب ألعاب القوى حمد حسين:
ل���ل�������ش���ه���رة ط�����ري�����ق�����ي  احل�����������ش�����م  اأم  ن�����������ادي 

على الرغم من �شغر �شنه اإال اأنه اأ�شتطاع حتقيق النجاح وال�شهرة، فكل حجرة تعرثت بطريقه 

جمعها ليفوز باملركز االول يف األعاب القوى، حمد ح�شني اأحمد طالب من مواليد 2001  بال�شف 

ال�شاد�س مبدر�شة اأ�شامة بن زيد العب األعاب القوى ) امل�شي(.

[ ماهي موهبتك؟

العاب  االهم هي  الر�صم ولكن  القدم و  اهلل لعب كرة  اعطاين  التي  املوهبة   -

القوى. 

[ يف البداية اأين كنت تلعب؟

اأ�صمي  اأخي  الريا�صة وبعد ذلك ر�صح  اأثناء ح�صة  املدر�صة  األعب يف  - كنت 

يف نادي اأم احل�صم الألعاب القوى  ومت قبويل احلمد اهلل .

[ متى بداأت مبمار�صة االعاب القوى؟

- �صهر فرياير ب�صنة 2013. 

[ هل لديك م�صاركتك اأخرى يف املدر�صة؟

- نعم يل يف الر�صم والرق�ص و اجلمباز.

[ يف اأي نادي تلعب االن؟

- نادي اأم احل�صم.  

األعاب القوى؟ [ ماهي االلعاب التي تلعبها غري 

- دفع اجللة واجلري وامل�صي ال�صريع والوثب الطويل. 

[ ماهي هواياتك؟

ال�صباحة والر�صم والقراءة.  -

[ من الذي �صجعك على دخول نادي اأم احل�صم؟

- اأخي حممد ح�صني  الذي �صجعني ومن ثم اأختي زينب طالبة يف اجلامعة. 

[ اأي فريق ت�صجع؟

- فريق االحتاد البحريني. 

[ من هو مدربك املف�صل؟

رغم  والفوز  على حتدي  ي�صجعني  دائماً  الذي  ب�صري حممد   كابنت جنيب   -

ال�صعوبات.

التي واجهتك؟ ال�صعوبات  [ ماهي 

- متارين ال�صغط.

[ ماهي اجلوائز التي ح�صلت عليها؟ 

- ميدالية ف�صية للفوز باملركز االأول يف اجلري. 

البدينة؟ لياقتك  تاأكل للمحافظة على  [ ماذا 

قبل النوم.  الفاطهة واخل�صار وامل�صريات واأ�صرب احلليب يومياً  اأتناول   -

امل�صتقبل؟ اأمنيتك يف  [ ماهي 

اأ�صاعد املر�صى على ال�صفاء. اأكون طبيباً  اأن   -

[ ن�صائح تن�صحها لالعبني اجلدد؟ 

الناجحني يف  اال�صخا�ص  من  لت�صبحوا  لتحقيقها  واأ�صعوا  هواياتكم  مار�صوا 

االمرا�ص. من  اأج�صادكم  على  للمحافظة  واأي�صاً  امل�صتقبل 

حاورته- زينب حسين أحمد
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وطني حبيبي

أبو بكر الرازي
املعروف  الرومي  حممود  القا�صي  بن  حممد  بن  مو�صى  هو 

اقليم الري ببالد فار�ص.  الدين قا�صي زادة ولد يف  با�صم �صالح 

واأح�صن  والكيمياء  الطب  جمال  يف  ا�صتهر  هجرية،   312 �صنة 

اجلمع بينهما عرف يف اوروبا حتى القرن 17 باأبي الطب العربي.

يعتربه الكثريون موؤ�ص�ص الكيمياء احلديثة.

اأعماله

والطب  ال�صيدلة  يف  معظمها  كتاب   200 عن  يزيد  ما  األف 

والريا�صيات  واملو�صيقى  والفل�صفة  والفلك  والفيزياء  والكيمياء 

والعلوم الدينية، مل يكتف بدرا�صة الطب العربي واليوناين.. بل 

تعلم الطب الهندي.

واأمرا�ص  ت�صريح  من  العيون  وجراحة  طب  يف  وبرع 

وجراحات.

النوعية  الكثافة  قيا�ص  من  مكنه  الذي  الطبي  امليزان  اخرتع 

لبع�ص ال�صوائل..

م�ؤلفاته

1- كتاب احلاوي يف الطب مو�صوعة �صاملة.

2- كتاب الطب املن�صوري تناول فيه ت�صريح ج�صم االإن�صان. 

وتويف �صنة 381 هجرية.

ويعترب الرازي اأبوالطب العربي.

الصندوق 
ال��م��ب��ي��ت
الصندوق 
ال��م��ب��ي��ت

خليجي  تراث  وهو  للتخزين،  قدمي  خ�صبي  �صندوق  عن  عبارة  املبيت  ال�صندوق 

يعرف يف  كما  اخلليج يف �صناعته،  اأهل  وبرع  النفط  �صبق ع�صر  الهند  من  م�صتورد 

اأثاث  قطعة  اليوم  واأ�صبح  للتخزين  النفط  قبل  ما  جيل  ا�صتخدمه  اخلليج  مناطق 

للعر�ص يف املنازل كديكور للتزيني فقط . وعرف ال�صندوق با�صم »املبيت« الأنه كان 

يحوي مالب�ص وحلي وعطور وبخور وحاجيات العرو�ص ويو�صع يف بيت الزوجية 

املنزل قبلها ثم  الزفاف ف�صمي بهذا اال�صم كونه يبيت يف  اإليه ليلة قبل  التي �صتنتقل 

ي�صلم لها يف اليوم التايل من الزفاف كما كان متبعا يف البحرين.

وقطر  البحرين  يف  ي�صمى  اذ  اخلليج  دول  بني  ال�صندوق  هذا  م�صميات  وتختلف 

با�صم  وعمان  االإمارات  يف  يعرف  بينما  مبيت«  »�صندوق  بـ  والكويت  وال�صعودية 

وال�صغري.  واملتو�صط  الكبري  منها  خمتلفة  احجام  لل�صندوق  يوجد  كما  »مندو�ص«، 

وكلما كان من ا�صرتاه مي�صور احلال فانه ي�صرتي احلجم الكبري منه. 

ويقوم ب�صناعة »�صندوق مبيت« النجار، والذي ي�صنع من نوعني من اخل�صب اإما 

من خ�صب »ال�صي�صم« اأو خ�صب »ال�صاج« الذي يجلب من الهند اأو افريقيا، وت�صتغرق 

�صناعة ال�صندوق ال�صغري اأربعة اأيام، يف حني تاأخذ �صناعة الكبري منه �صبعة اأيام.

الذي يقوم  النجار  اإىل ر�صوم هند�صية ودقة من  املبيت حتتاج  ال�صندوق  �صناعة 

ب�صناعته اإذ اإن زخرفة ال�صندوق بامل�صامري والنحا�ص تاأخذ من الوقت واجلهد.
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قهوة مثلجة
املقادير

175 مل من القهوة.

2 ملعقة طعام �صكر.

250 مل حليب قليل الد�صم. 

مكعبات ثلج 4 قطعع كرمية. 

�صراب ال�صوكوالتة 2 ملعقة طعام.

الطريقة

1- تخلط القهوة وال�صكر واحلليب 

ومكعبات الثلج.

وي�صكب  كوبني  يف  ي�صكب   -2

ب�صراب  ويزين  املخفوقة  الكرمي  فوقه 

ال�صوكوالتة.

عندما تبلع طعاما او ماء تقفل اللهاة جمرى الق�شبة الهوائية الواقع اىل جانب 

مدخل البلعوم كي ال يدخل الطعام اىل الرئتني.

البدن«. يبلغ  ال�شرج »باب  الفم اىل  اله�شمي هو قناة طويلة متتد من  اجلهاز 

طوله نحو �شبعة اأمتار.

هو نبات خ�شراوي وهو من احد اخل�شروات القدمية التي عرفها االأقدمون. يحتوى الفجل على 

نيكوتنيك،  وحم�س  و«ج«  و«ب2«  و«ب«1  »اأ«.  فيتامني  كربوهيدرات،  األياف،  دهون،  بروتني،  ماء، 

مقو  وهو  فو�شفور.  نحا�س،  حديد،  جننيز،  وما  ومغن�شيوم،  والكال�شيوم،  بوتا�شيوم،  و�شوديوم، 

للمعدة، مدر للبول مولد للغازات لكنه ي�شاعد على اله�شم وهو ملني يقوى العظام.

الفجل

�شيقان حتمل الكلوروفيل:

ت�شنع النباتات غذاءها وتعي�س بو�شاطة عملية البناء ال�شوئي، وهي تتم 

التي اختزلت اوراقها  النباتات  مب�شاعدة مادة الكلوروفيل يف اوراقها. ويف 

او حتورت اىل ا�شواك تكون ال�شاق دائما خ�شراء، وهي التي تقوم باأداء هذه 

الوظيفة اال�شا�شية يف حياة النبات بدال من االوراق.

الجهاز الهضمي

الكلوروفيل
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يق�صم الكرة االأر�صية اإىل الكرة ال�صرقي ون�ص الكرة الغربي، وهو اخلط الذي يتحد عنده 

كل من ال�صاعة والتاريخ االأ�صا�صيني بالن�صبة للعامل كله.

بكذا  توقيت جرينت�ص  ت�صبق  انها  تقول  باأن  العامل  بقعة يف  اأي  التوقيت  نحدد  نحن   

�صاعة، اأو تتاأخر عنه بكذا �صاعة.

وعلى اأ�صا�ص اتفاقية دولية، مت حتديد موقع خط جرينت�ص بحيث مير باملر�صد الفلكي 

امللكي مبنطقة جرينت�ص بلندن. خط جرينت�ص ال ميثل اأي معلم جغرايف اأو ظاهرة جغرافية، 

ولكنه جمرد خط افرتا�صية مت االإتفاق عليه بني الدول.

اتفاقية  �صنة 1884 مبوجب  بالن�صبة خلط جرينت�ص  املو�صوع  هذا  االإتفاق على  ومت 

دولية. وعند امل�صاء ينطلق من مر�صد جرينت�ص الفلكي �صعاع من الليزر يحدد م�صار اخلط.

اختري موقع املر�صد فوق تل بحديقة جرينت�ص، بحيث يطل على نهر التاميز، ويف �صنة 

1990 مت نقل املر�صد من منطقة جرينت�ص اإىل منطقة كمربدج بلندن يف الوقت احلايل ي�صم 

مبنى املر�صد متحفاً الأدوات الفلك واملالحة، وهو جزء من املتحف البحري الوطني.

 يف الوقت احلايل ي�صم مبنى املر�صد متحفاً الأدوات الفلك واملالحة، وهو جزء من املتحف 

البحري الوطني، ي�صم على عدد من القطع االأثرية، مثل اأدق �صاعة ذات بندول �صنعت يف 

القرن الع�صرين، وتل�صكوباً يعود �صنعه اإىل �صنة 1893، وهو اأقدم تل�صكوب من نوعه يف 

اململكة املتحدة.

 ويف عام 1905، بداأت عملية تطوير املتحف تكلفت 15 مليون جنيه �صرتليني، واأعيد 

افتتاحه ر�صمياً �صنة 1907.

تختلف اأ�شحية العيد ح�شب قدرة امل�شحي. فاالأ�شحية 

لذبحها  االأ�شحية  تاركها واملقتدر ي�شرتي  يعاقب  �شنة وال 

الذي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  بر�شول  اقتداء  العيد  يوم 

ذبح بيده ال�شريفة كب�شني يوم العيد ووزع حلومهما على 

الفقراء.

وهناك �شروط لالأ�شحية:

هو ان تكون من ال�شاأن اأو املاعز اأو البقر اأو االإبل واال 

تكون عمياء اأو عوراء او هزيلة او عرجاء وال مقطوعة االأذن.

واأن ال يكون بها اأي عيب الأنها �شدقة واهلل ال يقبل من 

ال�شدقات اإال ما كان طيباً.. وذبح االأ�شحية يكون بعد �شالة 

اأكل  ال�شنة  ومن  م�شلماً..  اجلزار  يكون  اأن  وي�شرتط  العيد 

ثلثها واهداء ثلثها والت�شدق على الفقراء بثلثها.

والبقر  واملاعز  اخلروف  بني  االأ�شحية  اختلفت  ولقد 

واالإبل. ولكن �شهرة اخلروف اكرث لالأ�شحية عند النا�س..

خط جرينتشخط جرينتش
ش

نت
ري

ج
ط 

خ

خط االستواء

خروف العيد
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حسين عبدالرزاق

عبدالعزيز سيف ناصر

فريد علي العوضي

حمد نواف

عيسى محمد فايز

يوسف وليد حسين



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- القندس1- الكابيبارا

2- 381 هـ 1- 312 هـ 

2- في أي عام توفي أبو بكر الرازي ؟

المسابقة

املعلم للتلميذ: اذكر يل ثالث حيوانات تعطينا احلليب.

التلميذ للمعلم: ثالث بقرات!!

االب البنه: اذا �صربت اختك مرة ثانية �صاأحرمك 

من الع�صاء.

االبن: �صكراً على املالحظة.. يف املرة الثانية 

�صاأ�صربها بعد الع�صاء.

بقرات

مالحظة
ال�صيء  ماهو   -1

الذي يكتب وال يقراأ؟

ال�صيء  ماهو   -2

اخ�صر  يكون  الذي 

وا�صود  االر�ص  يف 

يف  واحمر  ال�صوق  يف 

البيت؟

 3- ما هو ال�صيء الذي 

ال مي�صي اإال بال�صرب؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

الواليات املتحدة

- م�ؤمن اأحمد علي

- طالل نافع عبداللطيف

- هادي عبدالأمري اأحمد

1- القلم

2- �صاي

3- امل�صمار
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االأكاب

ما أسم الحيوان؟

من داخل العدد



11 تسالي

- اأن ت�ن�س هي اأكرب دولة من حيث اإنتاج الزيت�ن.

- اأن اأول من و�شع �ش�رة على العملة ه� الإ�شكندر 

املقدوين.

- اأن - الدلفني - ه� اأذكى احلي�انات الثدية.

- اأن الأذن الي�شرى اأ�شعف �شمعًا من الأذن اليمنى.

هل تعلم؟

الـمتــاهــة

كيف ترسم »حصان«
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سودوكو
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بمناسبة ذكرى عيد المعلم

النور، لتخرتق  اأ�شعة من  الغالية.. نر�شل  من ربوع زهرائنا 

التميز  ل�شاحبة  نر�شلها  المعة..  اأ�شعة  واالإبداع..  التميز  جدار 

والعطاء للفا�شلة االأ�شتاذة: 

»منال العرادي«

حجم  ي�شاوي  والذي  والتقدير،  احلب  معاين  كل  منا  لك   

عطاوؤك الالحمدود.

اهداء من الطالب ح�شن جواد

 من مدر�شة خالد بن الوليد 

املر�شل الطالب �شلمان اأحمد علي   ال�شف 1ع1 - مدر�شة احلد البتدائية العدادية للبنني

املت�شرد

حايف القدمني �شاحب الوجه 

لها،  يرثى  بحالة  اجل�شم  نحيل 

الوالدين  يتيم  حممد  الفتى  ذلك 

يكدح بالعمل من االجل احل�شول 

كنت  بينما  العي�س،  لقمة  على 

االكيا�س  بيداي  حاملة  امت�شى 

يف  ما�شية  باحلاجيات  مليئة 

طريقي ،  �شمعت ب�شوت يناديني 

ر�شمت  ح��ت��ى  خ��ل��ف��ي  ال��ت��ف��ت 

وجهي!                                                                                             على  التعجب  عالمات 

تقدم نحوي الفتى ليقول ب�شوت 

م�شاعدة  ت��ري��دي��ن  ه��ل  رق��ي��ق 

يا�شيدتي؟ 

مل��ع��رف��ة  ف�����ش��ويل  زادين 

احلالة؟                                                بهذه  هو  وملاذا  حكايته 

م�شاعري  واهتزت  قلبي  فطر 

�شاألته اأين والديك يا ابني؟ 

ق���ال: ل��ق��د ت��وف��ي��ا واأن����ا يف 

ع��م��ري قلت  م���ن  اخل��ام�����ش��ة 

انت  ومل  االق��ارب��ك  اأي���ن   : ل��ه 

العمل!                                                                                                   ه��ذا  تعمل  ومل���اذا  هنا 

وانا  احلياة  هذه  يف  يل  احد  ال 

اأعمل للح�شول على لقمة عي�شي 

اليومي.       لقوتي  يكفيني  بالكاد 

وو�شع  ال�شيارة  اإىل  وو�شلنا 

منتظراً  ال�شيارة  داخل  االإكيا�س 

ب�شعة دريهمات، فتحت حمفظتي 

وهو مد يداه تلك االيادي باردة 

ناعمة امللم�س ،اأخذ حقه وم�شى 

يف طريقه واأي�شا اأنا م�شيت يف 

طريقي.     

تاأليف   زينب الرئي�شي
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علمية ورش  ي��ق��ي��م  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال��ع��ل��م��ي  ال��م��رك��ز 

المحرق األهلية تحتفل بالحية بية
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االضحى وعيد  بيه  بالحية  تحتفل  الربيع  االضحىروضة  وعيد  بيه  بالحية  تحتفل  الربيع  روضة 

ف���������������رح���������������ة ال��������ع��������ي��������د
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