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بسوم يحتفل باألعياد الوطنية



  

القلم عن ذكر معناهما. �شعور ل ميكن و�شفه لأنه �شعور املواطن  النتماء والولء كلمتان يعجز 

املخل�ص جتاه وطنه.. فمهما كتب القلم ف�شيبقى �شعور املواطن غري قابل للو�شف..

اإن انتماءنا وولءنا يتمثل يف حبنا واخال�شنا لهذا الوطن احلبيب الغايل على قلوب اأهل البحرين 

الطيبني.

وهنا نحن هذه الأيام نحتفل بعيدنا الوطني لنثبت للعامل مدى قوميتنا الوطنية وانتمائنا وولئنا لهذا 

الوطن احلبيب.

اعزائي ماذا نقدم لهذا الوطن احلبيب؟

اجلواب نحن نبني م�شتقبله وقوته و�شموخه من خالل بناء م�شتقبلنا، جنتهد ونبذل اق�شى اجلهود 

نبني ونطوره ونفتخر بكونه وطننا ع�شنا ونعي�ص وترعرعنا وكربنا يف  العلم.  اعلى درجات  لنحقق 

اح�شانه وعلينا واجب مقد�ص اجتاهه.

ع�شت يا وطني حراً كرمياً اأبياً وتظل رايتك خفاقة عالياً �شاخماً اإىل الأبد.
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بـراعــم الـبـحــــريـن
بيوم الفرح والوفاء باأعياد اململكة

بـراعــم الـبـحــــريـن

حمررة ملحق براعم: 

�سارك اأطفال البحرين احتفاالت اململكة بذكرى عيد جلو�س ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة وعيدها الوطني، وعربوا من خالل ملحق »براعم االأيام« عن مدى حبهم وانتمائهم لوطنهم يف هذه 

الذكرى العزيزة.

03 أجيال
الخميس 15 صفر 1435 - العدد 9019

Thursday 19th - December 2013 - No.9019

ه�سام الري�س

زينب حبيب

حممد ح�سني

ماريا الري�س

را�سد �سلمان ال�سيخ

را�سد االأن�ساري

حمد  ب��اب��ا  ال��غ��ايل  ملكنا  اه��ن��ئ 

خليفة  ب���اب���ا  ال���غ���ايل  وام����رن����ا 

�سلمان  ب��اب��ا  ال���غ���ايل  وام���رن���ا 

جلو�س  وع��ي��د  ال��وط��ن��ي  بالعيد 

جاللة امللك اهلل يطول بعمره، انا 

احب البحرين واع�سق هواها.

بلدنا البحرين 

بابا حمد ملكنا

كلنا نحب البحرين 

وكلنا نرفع علمنا

م�س فوزية علمتنا

اأحلى وطن وطنا

والنا�س  واالأل��ع��اب  واحل��دائ��ق  البحرين  اأح��ب 

ت�سكنها اللي 

واأحب اأ�سدقائي يف ال�سف وعلم البحرين 

اذا ك���ربت ب��ا���س��ت��غ��ل وب��ظ��ل ط���ول ع��م��ري يف 

البحرين

الأن البحرين علمتنا وكربتنا 

وان �ساء اهلل البحرين ت�سر اأحلى واأحلى

ب��اب��ا ح��م��د وب��اب��ا خليفة  اه��ن��ئ 

الوطني  بالعيد  �سلمان  وب��اب��ا 

بابا  امللك  جاللة  جلو�س  وعيد 

ح���م���د، واه���ن���ئ ج��م��ي��ع ���س��ع��ب 

البحرين كافة... انا احب وطني 

البحرين.

اه���ن���ئ مم��ل��ك��ت��ي ال���غ���ال���ي���ة ب��ع��ي��د 

ح�سرة  واه��ن��ئ  الوطني،  ميالدها 

���س��اح��ب اجل���الل���ة امل��ل��ك ح��م��د بن 

عيد  ب���ذك���رى  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����س��ى 

لل�سعب  ون��ب��ارك  جاللته،  جلو�س 

الغالية  املنا�سبة  ه��ذه  البحريني 

يف املدر�سة كلنا احتفلنا

الأن البحرين هي بلدنا

حمد  وب��اب��ا  البحرين  ع��ن  اأغ��اين  تعلمنا 

وبابا خليفة وبابا �سلمان

نف�س  ن�سر  حتى  واحمر  اأبي�س  ولب�سنا 

البحرين علم 

وان �ساء اهلل نكرب ونكرب كلنا يف البحرين

ال������وط������ن������ي������ة االح�����������ت�����������ف�����������االت  يف  ي�����������������س��������ارك��������ون 
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وطني حبيبي

بداية حفر اآلبار االرتوازية في البحرين

ثقافات06
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ب��داأ  1922م  ع���ام  يف 

الرتوازية  الآبار  ا�شتخدام 

يف البحرين، حيث حفر اأول 

ثم  املنامة  ارت��وازي يف  بئر 

تواىل حفر الآبار يف املحرق 

وج��ود  ذل��ك  على  و�شاعد 

بع�ص اجليولوجيني الأجانب 

النيوزلندي  امليجور  اأمثال 

اأ�شتطاع  الذي  هوملز  فرانك 

ان يحفر 35 بئراً.

امللفات  نقل  فيها  يتم  التي  العملية  ا�سم   Upload
وال�سفحات من الكمبيوتر اإىل موقع ما بالإنرتنت، )يجب اأن 

يكون مرتبط بالإنرتنت(.

عملية  وهي  ال�سابق،  امل�سطلح  عك�س   Download
اإنزال الربامج من الإنرتنت اإىل الكمبيوتر.

براعم . نت

Upload& Download

مصمم تمثال الحرية
اأوغ�ست برتولدي نحات فرن�سي �سهري، من اأ�سهر اأعماله متثال احلرية 

املوجود قبالة �سواحل نيويورك.

له  طراأت  ال�سوي�س،  قناة  �سق  وقت  م�سر  يف  بارتولدي  وجود  اأثناء 

فكرة وجود منارة �سخمة على مدخل القناة لإر�ساد ال�سفن، على هيئة اآلهة 

احلرية يف املثيولوجيا الرومانية وت�سمم بارتدائها مالب�س فالحة م�سرية 

ترفع يدها حاملة �سعلة يخرج منها �سوء لإر�ساد ال�سفن. عر�س بارتولدي 

ر�سوماته وخططه لأول مرة على خديوي م�سر وقتها اإ�سماعيل با�سا وحمل 

م�سروع التمثال وقتها ا�سم »م�سر جتلب النور اإىل اآ�سيا«. 

متت اعادة تنقيح امل�سروع ليتم يف الوليات املتحدة حيث حتول امل�سروع 

التمثال من  يعد  املتحدة، حيث  الوليات  تام يف  اإىل جناح  للتمثال  الفا�سل 

اأ�سهر املعامل العاملية يف مدينة نيويورك. 

العمل الذي جعل من بارتولدي الأكرث �سهرة هو متثال احلرية. الذي 

اهدي يف العام 1886 من قبل »الحتاد الفرانكو-اأمريكي« ليكون هدية 

من �سعب فرن�سا اإىل �سعب الوليات املتحدة الأمريكية.  وظهرت �سائعة 

وقتها يف فرن�سا »باأن وجه التمثال �سمم لي�سابه وجه اأم بارتولدي، �سافر 

بارتولدي خ�سي�سا اإىل الوليات املتحدة لال�سراف على عملية اختيار 

املوقع الذي �سيتم ن�سب التمثال فيه.



ف�������وائ�������د ال�����ل�����ع�����ب ب����ال����رم����ل
يطور  انه  كما  واليد،  واملع�سم  الذراع  تطوير ع�سالت 

خميلة الطفل وينمي مهارة التن�سيق للطفل من خالل العني 

واليد يف حماولة ان ي�سنع �سيئاً متنا�سقاً.

 وكما ذكرت �سابقا فاإن اللعب بالرمال يحتاج اىل زمالء، 

ومن هنا �سيتعلم الطفل اللعب النفرادي واللعب اجلماعي 

والتعاون مع زميله لإنهاء مايودون عمله.

 ماذا يجب عليك كاأم ان تفعلي؟؟ 

عن  ومراقبته  طفلك،  للعب  املنا�سبة  المكانيات  توفري 

ب�سكل  والتعليق  احلاجة،  وقت  يف  ال  تدخلي  ل  وان  بعد 

احلني  بني  ت�ساأليه  اأن  ت�ستطعني  انك  كما  لالأطفال  م�سجع 

والخر ما الذي ينوي اأن يفعله وبذلك حتفزين طفلك على 

اللعب والتخيل اكرث.

اللعب بالرمال مثله مثل اللعب باملاء مفيد لنمو وتطوير 

مهارات الطفل واأي�سا غري مكلف.

07 عيادة وتغذية
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أفكار شهية للطعام

�سرائح  م��ن  امل�سنوعة  ال�سندويت�س  ه��ذه  قطعي   ]

لت�سكيل  منحن  ب�سكل  و�سطها،  م��ن  اال�سمر  اخلبز 

الفم، وزينت بحاجبني من اجلزر، وعينني من اجلنب 

والزيتون االخ�سر، وقدمي اىل جانبها ت�سكيلة مكونة 

الب�سكويت  مع  ال�سغرة،  احللوى  وقطع  التفاح  من 

اململح.

[ رتبي قطع التوت مع امل�سم�س املجفف باأ�سلوب يجذب االطفال اىل 

جانب البي�سة امل�سلوقة التي �سكلت على هيئة �سو�س يخرج منها، 

وو�سعي لفائف ال�سربينغ رول يف ورق ملون، مع ورود من اجلنب 

اال�سفر و�سل�سة ال�سيدر.



معلومات08
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ماليني الطفال واملراهقني يف العامل باتوا ميار�سون ريا�سة 

التزحلق يف املراكز التجارية الكبرية وعلى ار�سفة الطرقات، 

الحذية  خالل  من  للتنزه،  املخ�س�سة  الكبرية  ال�ساحات  ويف 

الريا�سية ذات العجالت.

ان هذه الحذية التي تعرف بـ »الرولر« هي نوع من انواع 

الريا�سة التي انت�سرت كثريا يف الغرب، وامتدت قبل �سنوات 

اىل عاملنا العربي. وقد اثبتت درا�سات حديثة خطورة ا�ستخدام 

هذه الحذية من قبل الطفال ال�سغار او الذين ل يعرفون �سيئا 

عنها، دون مراقبة، لنها تعر�سهم لال�سابة بجروح او ك�سور 

عند اي انزلق. لهذا ال�سبب قامت »اجلمعية الوطنية للمراكز 

عديدة  ن�سائح  بتقدمي  املفتوحة«  الماكن  يف  الريا�سية 

حلماية الريا�سيني ال�سغار، تذكر ابرزها.

ال�سبع  عمر  قبل  الرولر  مبمار�سة  البدء  عدم   -

بتوازنه  اكرب  ثقة  على  الطفل  يكون  حيث  �سنوات، 

اجل�سدي.

ا�سخا�س  قبل  من  الطفل  مراقبة  �سرورة   -

بالغني عند ا�ستخدام احلذاء ذي العجالت.

للراأ�س،  الواقية  اخلوذة  ارتداء  �سرورة   -

الرولر،  بريا�سة  اخلا�سة  الدفاعية  واملالب�س 

خا�سة عند منطقة املع�سم والكوع والركبة.

وكيفية  الرولر  عن  �سيئاً  يعرفان  ل  الوالدان  كان  اذا   -

ممار�ستها، فالأف�سل ان ي�سجاله يف مركز خا�س »ولو ل�ساعات 

وطريقة  الريا�سة  لهذه  ال�سا�سية  القواعد  ليتعلم  حمدودة« 

حفظ التوازن، ويتمكن من ممار�ستها وحده.

قام الطبيب الأمريكي جاك ج.كوبالند يف 29 اأغ�سط�س 1985 

با�ستزراع القلب ال�سناعي امل�سمى جافريك 7 يف قلب مايكل دروموند 

وعا�س به 7 اأيام حتى مت زرع قلب ع�سوي له وكان هذا اأول ترخي�س 

با�ستعمال هذا القلب ال�سناعي كج�سر لزراعة الأع�ساء.

القلب يف  هذا  طّور  الذي  هو  ك.جافريك  روبرت  الدكتور  وكان 

من  عدد  مع  التعاون  بعد  املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  اأواخر 

للقلب  م�سابهة  اأق�سام  على  ي�ستمل  ال�سناعي  القلب  وهذا  الباحثني، 

الطبيعي.

دولة نيكاراجوا
الو�سطى،  امريكا  يف  دولة   -

م�ساحتها 50 األفاً و193 ميالً مربعاً 

)130 األف كيلومرت مربع(.

 :1994 عام  ال�سكان  عدد   -

اربعة ماليني و97 األف ن�سمة.

- اللغة الر�سمية: ال�سبانية.

دمرها  مناجوا،  العا�سمة:   -

زلزالن عامي 1931 و1972.

اجلنوبية  ال�سفة  على  تقع   -

لبحرية مناجوا التي تبلغ م�ساحتها 

1234 كيلومرتا مربعاً.

بيكو  جبلية:  قمة  اعلى   -

موجوتون )2107 امتار(.

بحرية  بحرياتها:  اأكرب   -

كيلومرتا   8262( نيكاراجوا 

مربعاً(، وهي كربى بحريات امريكا 

الو�سطى.

الزراعية:  حما�سيلها  اهم   -

والنب  والفاكهة  والقطن  املوز 

ارا�سيها  من  وت�ستخرج  والقمح.. 

والنحا�س  والف�سة  الذهب  خامات 

والتنج�ستني.

- العملة املتداولة: كوردوبا.

عام  ال�سبان  عليها  ا�ستوىل   -

عن  ا�ستقاللها  واعلنت   ..1522

 ..1821 �سبتمرب   15 يف  ا�سبانيا 

كيانها  لها  جمهورية  وا�سبحت 

امل�ستقل عام 1838.

الرياضة ب� »العجالت«!

عليها الحبوب احل�سول  يتم  التي  احلبوب  اإل  هي  ما  والذرة  والأرز  القمح  اإن 

الرئي�سي  الغذاء  م�سدر  احلبوب  تعترب  الواقع،  ويف  اخل�سراء.  النباتات  من 

لالإن�سان. يق�سد باحلبوب البذور اأو احلبوب التي يتم احل�سول 

النابات اخل�سراء  النباتات اخل�سراء. وتتميز  عليها من 

بوجود �سيقان رفيعة. وبعد ان تنمو هذه ال�سيقان، 

على  املحتوي  العلوي  اجلزء  عليها  يتكون 

احلبوب.

والذرة  القمح  احلبوب،  اأمثلة  ومن 

وال�سوفان.

ي�سنع  الذي  الدقيق  لعمل  القمح  طحن  يتم 

منه اخلبز والعجائن. ومن فوائد القمح الخرى انه ي�ستخدم يف عمل 

�سكان  لن�سف  الرئي�سي  الغذاء  الأرز  يعد  اخلفيفة.  الفطار  وجبات 

العامل ب�سفة عامة. ويف الغالب، يطهى الرز ويوؤكل �سليماً. اإل انه 

يطحن يف بع�س الحيان لعمل ال�سعرية.

يتم طحن الذرة وي�سنع من دقيقها خبز الذرة او الكعك او 

وجبات الفطار اخلفيفة. ومع ذلك، تتغذى معظم احليوانات 

التي تربى يف املزارع، كالبقار والدجاج، على الذرة.

َمن أول من ابتكر القلب الصناعي؟



09 تسالي
الخميس 15 صفر 1435 - العدد 9019

Thursday 19th - December 2013 - No.9019

م

ك

ا

د

ف

ج

ا

م

ح

ل

ا

و

ا

ل

ي

�س

م

ر

�س

و

ب

ن

ر

ر

�س

ي

ا

ر

ع

ت

ح

د

ع

م

ح

ل

ة

ق

ج

د

ة

ي

ا

ل

ج

ا

ر

م

ن

1

1

34

5

2

2

3

4

5

ابحث عن الكلمات

حممديةالبحرين

يع�سوفالدار

اجلارم�سرتة

املحرق

امواججده

النعيم

اوجد الكلمة املفقودة من اأول مربع من كل �سطر



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 اسم هذا الحيوان؟

مسابقة: من داخل العدد

2- ابن عرس1- السرقاط

1933 -2 1922 -1

في أي عام بدأ استخدام اآلبار االرتوازية في البحرين؟

المسابقة

لأين  ا�سربك  اين  خطاأ:  على  يعاقبه  وهو  لتلميذه  املدر�س  قال 

احبك.

الطالب: من املوؤ�سف اين ل ا�ستطيع ان ابادلك نف�س ال�سعور.

العرق  نزول  ي�سبب  الذي  ما  ال�ستاذ: 

وزيادة �سربات القلب؟

الطالب: ا�سئلتك يا ا�ستاذ.

ألني أحبك

حتى أسئلة �سعيف   -1

يحركه  الن�سيم  اأن 

وقوي حتى اأن ال�سكني 

اأي  يف  يرتك  ل  احلاد 

اأثر؟ فما هو؟

ال�سيء  ماهو   -2

الذي له اأربع اأرجل ومع 

ذلك ل مي�سي؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

تايلو�س - دملون - اأوال

- مازن ح�سن عبداهلل

- عبا�س يا�سر عبا�س

- حممد اأمني حبيب

1- املاء.

2- الكر�سي.

 اليمامة

ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  م��ا  األي���ام  ل��ك  وي��أت��ي��ك ب���األخ���ب���ار م���ن ل���م ت���زودستبدي 

الوطني  بالعيد  اململكة  باحتفاالت  االطفال  ون�ساطات  فعاليات  لتغطية 

baraem@alayam.comالرجاء التوا�سل على االئميل االلكرتوين التايل:
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11 تسالي

[ خذ من يومك در�سًا لغدك.

[ ال تفعل �سراً ما ت�ستحي منه علنا )جهراً(.

[ املعدة بيت الداء واحلمية خر الدواء.

[ يد واحدة ال حتمل بطيختني.

[ خذوا احلكمة من اأفواه الب�سطاء.

حكم وأمثال

فوارق

كيف ترسم »فرس النهر«

سودوكو
1234

3

2

1

4

1 2

43

5
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مجتمع12
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موؤ�س�سة »           « حتتفل بالعيد الوطني



13 مجتمع
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مجتمع14

العيد الوطني فرحة وطن
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15 مجتمع

العيد الوطني فرحة وطن
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