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اأثبت العلماء ان اأح�سن ان�اع هي الريا�سة الي�مية امل�زعة على كل اأوقات الي�م. وي�ستطيع الفرد ان ي�ؤديها 

من غري جهد.

اأتعلم�ن ياأ احبتي ان هذه ال�سفات مت�فرة يف ال�سالة لأنها م�زعة بانتظام على اوقات الي�م بالليل والنهار.

احبائي ال�سالة عبادة امرنا اهلل تعاىل بها حيث ان لها يف ال�سالم منزلة كبرية ل ت�ساويها منزلة اأي عبادة 

اأخرى.. ل نها عم�د الدين. قال �سلى عليه و�سلم. »اول ما يحا�سب عليه العبد ي�م القيامة ال�سالة فاإن �سلحت 

�سلح �سائر عمله وان ف�سدت ف�سد �سائر عمله.. ومن يحافظ عليها كانت له ن�را وبرهانا وجناة.

اأتعلم�ن ان اآخر و�سية و�سى بها الر�س�ل �سلى عليه و�سلم قبل وفاته هي ال�سالة بق�له »ال�سالة ال�سالة 

وما ملكت اميانكم« ان ال�سالة ريا�سة بدنية وروحية وميكن مالحظة ذلك يف حركات ال�سالة كالقيام والرك�ع 

وال�سج�د والعتدال.

فحافظ�ا على �سالتكم وادوها بخ�س�ع..

واهلل ي�فقكم..

ماما شيخة
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[ ما هي هوايتك؟

القراءة، والر�سم.

[ منذ متى بداأت هوايتك؟

منذ ان كنت يف ال�سف االول االبتدائي.

[ من اكت�سف هوايتك؟

اأمي واأبي وا�سدقائي يف املدر�سة.

[ ما دور اأهلك يف هذه الهواية؟

تنمية القدرة على القراءة.

[ هل ورثت هذه الهواية من اأحد اأفراد اأ�سرتك؟

نعم، من جدي العزيز حممد يا�سني.

[ اأي الكتب التي ت�ستهويك لقراءتها؟

اقراأ كتباً متنوعة واأف�سل الكتب الثقافية. 

[ كم عدد الكتب التي قراأتيها حلد االآن ؟

اأربعون كتاباً تقريباً.

[ ما ا�سماء هذه الكتب؟

املو�سوعة العلمية، يوم على �ساطئ البحر، ملاذا اأنام باكرا، اي �سيء، اأحلى 

يوم، للكاتبة تغريد عارف النجار، باالإ�سافة اىل كتاب لينا احلزينة لنادر 

ابو تامر، ووليان الت�ستطيع ان تنام لنوريت كوهن.

[ ماذا تعني لك القراءة؟

القراءة غذاء الروح وهي الركيزة الكربى للبناء احل�ساري لدينا، ودورها 

يكمن يف تنمية ال�سخ�سية االبداعية والفكرية لدى الفرد.

[ ماذا تتمنى ان ت�سبحي يف امل�ستقبل؟

معلمة.

[ ماذا تن�سحي اقرانِك؟

االكثار من قراءة الكتب التعليمية.

 حصة طارق.. »ابن الوز عوام« حصة طارق.. »ابن الوز عوام«
حمررة ملحق براعم:

ح�سة طارق حممد خليفة يا�سني تلميذة يف ال�سف اخلام�س 

مبدر�سة الرو�سة البتدائية للبنات، حفيدة مقدم برامج الأطفال 

ان  عليها  بغريب  لي�س  يا�سني(،  )بابا  بـ  املعروف  يا�سني  حممد 

ترث حب القراءة من جدها لنها تربت وترعرت يف منزله.

ح�سة رغم �سغر �سنها ال انها منت قدرتها على قراءة الكتب 

منذ ان كانت يف ال�سف الأول البتدائي فقد �ساعدتها والدتها 

امل�هبة، فقد قراأت خالل ثالث �سن�ات م�ست  تنمية هذه  على 

اربعني كتاباً تقريباً.

فيما يلي ن�س احل�ار مع الربعمة ح�سة طارق حممد يا�سني:

حفيدة بابا يا�سني

اال�سم: ح�سة طارق حممد خليفة يا�سني

العمر: 10 �سنوات

ال�سف: اخلام�س ابتدائي

املدر�سة: الرو�سة االبتدائية للبنات
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وطني حبيبي

دخول  ب��داأ  1910م  ع��ام  يف 

)ال�سياكل(  الهوائية  ال��دراج��ات 

وذل��ك  جت��اري  ب�سكل  للبحرين 

النا�س  تنقالت  يف  الإ�ستغاللها 

ان  اإىل  املالحظة  وجتدر  اليومية، 

ع�سو  زومي��ر  �ساموئيل  الق�س 

بالبحرين  االأمريكية  االإر�سالية 

هوائية  دراجة  اأح�سر  من  اأول  هو 

وقد دخل البحرين الأول مرة يف 7 

هو  ي�سمى  وكان  دي�سمرب 1894م 

با�سم )�سيف  النا�س  من قبل عامة 

على  يطلقون  كانوا  كما  اإبلي�س( 

دراجته ا�سم )خيل اإبلي�س(.

دخول الدراجات الهوائية للبحرين بشكل تجاري

هو برنامج يعر�س لك املعلومات املوجودة يف االإنرتنت، 

اأي  ودخول  معلومات  اأية  عن  البحث  خالله  من  وميكنك 

موقع على االإنرتنت، و مبجرد تعلمك لكيفية ا�ستخدام هذا 

الربنامج ت�ستطيع اأن تبحر يف ف�ساء االإنرتنت، ومن اأ�سهر 

املت�سفحات اإنرتنت اأك�سبلورر و نت�سكيب.

براعم . نت

»browser« املت�سفح

هو حممد بن عبدالرحيم بن �سليمان � اأبو 

عبداهلل واأبو اأحمد ابن ابي الربيع املازين.

ولد يف غرناطة باالندل�س »ا�سبانيا حاليا« 

علماء  ا�سهر  من  ويعد  هجرية   473 �سنة 

امل�سلمني يف جمال و�سف الكرة االر�سية وله 

ا�سهامات متميزة يف االدب اجلغرايف العربي.

جاب كثرياً من بالد العامل وزار جزيرتي 

والقاهرة  وا�سكندرية  و�سقلية.  �سردينيا 

وبغداد ودم�سق ثم عرب بحر قزوين وو�سف 

االعجاب«  ونخبة  االلباب  »حتفة  كتابه  يف 

بالدا كثرية وكان لهذا الو�سف دور يف معرفة 

كثري من بالد العامل.

عجائب  يف  االآذان  نخبة  كتاب  موؤلفاته 

البلدان ، كتاب حتفة االلباب ونخبة االعجاب، 

وكتاب عجائب املخلوقات.

تويف عام 539 هجرية.

الـمـازنـــي
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سلطة سيزار

املقادير:

• �ست قطع من فيليه االن�سوجة
• ن�سف كوب من جنب البارمزان مب�سور

• خ�س
• ف�سان من الثوم

• بي�ستان م�سلوقتان جيدا
• زيت زيتون

• ملعقتان كبريتان من ع�سري الليمون
• ملح وفلفل ح�سب الرغبة

• ب�سع �سرائح من خبز التو�ست املحم�س
طريقة التح�سري:

اختاري اوراق اخل�س الطرية واغ�سليها ووزعيها يف 

اربعة اطباق عميقة.

�سبي اربع مالعق كبرية من الزيت مع ع�سري الليمون 

يف �سلطانية ثم ملحي وتبلي اخلليط.

قطعي البي�س اىل �سرائح ووزعي االن�سوجة والبي�س 

وجنب البارمزان على االطباق.

وزعي ال�سو�س على ال�سلطة وتبليها.

خماطر ال�سكر االأبي�س

مع  االأبي�س،  ال�سكر  خماطر  عن  �سمع  معظمنا 

ن�سيحة بالتقليل من ا�ستخدامه، وبناء على ذلك يعمد 

القهوة،  اأو  ال�ساي  ال�سكر يف  اال�ستغناء عن  اإىل  الكثري 

معتقدا اأن ذلك كاف حلمايته من خماطر ال�سكر االأبي�س.

 اإال اأن ال�سكر االأبي�س يف الواقع يدخل يف تركيبة 

اأكرث االأ�سناف الغذائية املتاحة لدينا، من احللويات اإىل 

ال�سناعية،  اأو  الطازجة،  �سواء  الع�سائر  اإىل  املثلجات 

وامل�سروبات الغذائية.

تناوله  اإن مت  الطبيعي  اأو  ال�سناعي  ال�سكر  ي�سبب 

بكميات كبرية:

 �سعف الذاكرة.

 �سعف الب�سر 

ال�سعور باخلمول.

 يقلل من كفاءة هرمون النمو.

 يزيد من ن�سبة الكول�سرتول يف الدم.

 ي�ساهم ال�سكر يف تن�سيط االأكزميا عند االأطفال.

اإ�سعاف عملية امت�سا�س الربوتني يف   ي�سبب يف 

اجل�سم، مما ي�سبب وهن الع�سالت واالأنيميا واحل�سا�سية 

الغذائية ومر�س ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم.

�سالمة  على  املحافظة  فيجب 

تناول  من  التقليل  وعلينا  �سحتنا 

ال�سكر.

تعترب الطماطم العن�سر الرئي�سي على طبق ال�سلطات يف جميع امل�ائد العربية والأجنبية ولها قيمة 

متعددة وتعترب من ف�سيلة الباذجنانيات.. اهتم بها الطب واعتربها عالجا ملر�س ال�سكر ل نها حتت�ي 

الكلى واجلهاز  لأنها تغ�سل  الكلية  بالتهاب  للم�سابني  بها  ين�سح  على �سكريات وتعد و�سفة طبية 

الب�يل.. كما تعد عالجا �سافيا ل�سديدي الت�تر لحت�ائها على امالح الربوم املهدئة ولالأطفال ب�سبب 

احت�ائها على الفيتامينات فهي غنية بالأمالح وفاحتة لل�سهية ومدرة للب�ل ومزيلة للت�سمم. كما تعلب 

دوراً مهما يف احياء الب�سرة.

ين�سح بتناولها نيئة لأن الطهي يدمر فيتاميناتها.. وت�سبح ع�سرية اله�سم جداً اذا قليت بالزيت.

الطماطم
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�سمال  يف  املغربية  اململكة  تقع 

واملحيط  املتو�سط  البحر  على  اأفريقيا 

االطل�سي. ولها حدود �سرقا مع اجلزائر 

لها  ان  كما  موريتانيا.  مع  وجنوبا 

حدودا مع ا�سبانيا واللغة العربية هي 

مدينة  هي  عا�سمتها  الر�سمية.  اللغة 

الرباط.

يف  فرن�سا  عن  املغرب  ا�ستقلت 

هي  املغرب  وعملة   1956 مار�س   2

الدرهم.

كلمة  اىل  املغرب  ت�سمية  ترجع 

ال�سم�س  غروب  مكان  وتعني  عربية 

اعتقدوا  القدماء  العرب  ان  اىل  نظراً 

اجلزيرة  �سبه  من  ت�سرق  ال�سم�س  ان 

املغرب،  اأر�س  يف  وتغرب  العربية 

املغرب  دول  منظمة  يف  ع�سو  املغرب 

العربية  اجلامعة  يف  وع�سو  العربي 

وع�سو يف هيئة االأمم املتحدة.

االفريقية حيث  ال�سهب  اال�سد خا�سة يف  يعي�س  فري�ساته.  نادرة جلندلة  قوة  ا�سباله  مع  الالعب  النف�س  الطيب  العائلة  رئي�س  لقد وهب 

ي�ستطيع �سيد الغزال وحمار الوح�س.

مل يكن اال�سد ملك الغابة خالفا ملا يقال، وال ملك ال�سحراء. فال يعي�س اال يف ال�سبا�سب واالدغال حيث تعي�س فري�ساته االآكلة الع�سب. 

ويتجنب الغابات الكثيفة حيث ي�سعب ال�سيد وال يتوفر االمن. ي�سرتيح طول يومه من اتعاب ال�سيد الليلي وياأخذه النعا�س يف ظل �سجرة 

ها�سما ما كان افرت�سه من حلم طري. اما بالليل فاإنه ي�ستفيق حني تخرج احليوانات االآكلة الع�سب من الدغل لرتد املاء 

الريح ويجندلها  القن�س فيختار فري�سته ويقرتب منها مع اجتاه  ال�سا�سعة. حينئذ يكون  امل�ساحات  وترعى يف 

ب�سربة واحدة من يده. وتكون كافية لت�سبع عائلة كاملة من اال�سبال.

قنديل البحر

االأ�ســــــــد

اجلهاز التنف�سي
اململكة املغربية

حيوان بحري من الرخويات ي�سنف من �سعبة اال�سفنجيات، �سكله عبارة عن كي�س 

�سفاف له ارجل ا�سافية وله قوام ي�سبه اجليلي اأو الهالم وهو ب�سيط غري معقد 

بحيث ال يحتوي على راأ�س اأو نظام ه�سمي طبيعي اأو اأع�ساء تركيبية.

عمود  له  ولي�س  العظام  عدمي  اأي  الالفقريات،  ف�سيلة  يتبع   

عالية  ن�سبة  املاء  ي�سكل  الطعام.  ت�ستقبل  التي  هي  فاالأمعاء  معدة،  وال  من فقري، 

با�ستخدام  حرة  حركة  يتحرك  بالو�سط  فمه  وفتحة  االأع�ساء،  بع�س  وبه  ج�سمه، 

ج�سمه ولوام�سه وت�ساعده حركة التيار املائي يف االنتقال مل�سافات بعيدة.

الهائمات  اإنه يتغذى على  كما  االأ�سماك  بيو�س ويرقات  ب�سكل عام على  يتغذى 

االأخرى من العوالق البحرية احليوانية وبالعادة يتواجد يف فرتات ال�سيف نظراً لوفرة 

الغذاء كما اإنه يعترب غذاء لبع�س الكائنات االأخرى مثل ال�سالحف البحرية وبع�س االأنواع 

القليلة من االأ�سماك. 

ال�سجرة  هذه  طول  اأن  تخيلوا 

30  مرتاً،  ل�  ال�سكل ي�سل  العجيبة 

مرت!!  12 ل�  ي�سل  ج��ذر   مبحيط 

دون  ال�سجرة  هذه  حجم  يذهب  وال 

تخزين  ت�ستطيع  فهي  ج���دوى، 

املياه داخلها! لذا  األف لرت من   120

الزجاجة  �سجرة  با�سم  اي�ساً  تعرف 

وقالباً!( قلباً  م�سمى  على   )ا�سم 

عربية  لكلمة  يعود  ا�سمها  اأن  ويقال 

االأ�سل هي »اأبو حباب«، حيث ت�ستهر 

الكثرية  بحباتها  ال�سجرة  هذه  ثمرة 

 التي توؤكل وت�ستخدم يف عمل الزيت.

ي�سل عمرها ل�4000 �سنة!

هذه  ا�ستخدامات  غرائب  ومن 

القبائل  بع�س  اأن  هو  ال�سجرة 

االأف��ري��ق��ي��ة ك��ان��ت حت��ف��ره��ا من 

والبع�س  �سجناً!  وجتعلها  الداخل 

وحمامات! ملكاتب  يحولونها 

هو  ثمارها  يف  العجيب  وم��ن 

بكميات  بالكال�سيوم  غنية  اأنها 

احلليب  يف  نظريتها  �سعف  توازي 

الطبيعي!

�سجرة باوباب
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ليطفئ  ي�سعر  اأن  دون  حياته  من  جديداً  عاماً  لي�ستقبل  عمره  �سنوات  جتري 

�سمعته الثالثة من عمره.

باإعداد حلفلة عيد  ال�سو�ساء وال�سجيج  من�سغلني  املنزل تعمه   اأجواء  بو�سط 

ميالد حممد االم تعد احللوى واالأخوات من�سغلني بتزيني املنزل بالزينة والبالونات.

ال  الباب  جر�س  احلفل،  يبداأ  اأن  باأنتطار  واجلميع  م�ساًء  الثامنة  ال�ساعة  حلت 

يتوقف عن الرنني، االأرقارب واال�سدقاء يدخلون حمملني بالهدايا وااللعاب ، �سعر 

حممد باأنه اليوم اأ�سعد �سخ�س بهذا العامل حتى اأ�سبحت غرفته اليوجد لها مت�سع 

من املكان لي�سع قدميه على االر�س من كرثة الهدايا، وبعد حلظات طلبت اأم حممد 

من اجلميع اأن يقفوا يف احللقة ليطفئوا �سمعة امليالد واجلميع ي�سرخ كل عام واأنت 

بخري ياحممد وعقبال املائة عام، بعد ذلك قطع حممد الكعك وتناوله اجلميع ولكن 

حممد مل يتوقف عن تناول احللويات وال�سكاكر حتى �سرخت اأمه عليه اأن يتوقف 

عن تناول احللوى ولكنه مل ي�سمع كالمها ،حتى جاء منت�سف الليل واجلميع قد رحل 

واالن حان موعد نومه، ذهب اإىل غرفته وفجاأة �سعر باأمل يف اأ�سنانه حتى بكى وقال: 

اأمي اأ�سناين توؤملني، ها هو ي�سرخ يتاأمل ب�سدة.

من  جزاء  وهذا  كالمي  ت�سمع  مل  ولكنك  احللوى  تناول  من  التكرث  اأن  لك  قلت 

الي�سمع الكالم. 

راوية الق�سري

راوية الق�سري

مرمي عبداللـه مرتوك

ليلة عيد امليالد

م�ساهمة من زينب الرئي�سي 

جود خالد �سفيع



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-  الدب الروسي1-  الدب القطبي

1910 -2 1894 -1

متى بدأ دخول الدراجات الهوائية  للبحرين بشكل تجاري؟

المسابقة

قناة  فتح  اللي  مني  �ساألني  اجلغرافيا  مدر�س  لوالدته:  الطفل 

ال�سوي�س، فقلت له ما ادري ف�سربني!

االأم: انا اعرفك واعرف �سقاوتك واهلل ما احد فتحها غريك.

املاء  جتمد  در�س  يف  ي�سرح  املدر�س  كان 

ف�ساأل احد التالميذ: اذا فتحت ال�سنبور يف بيتك 

ومل ينزل املاء، فما ال�سبب؟

اجاب التلميذ: ابي مل ي�سدد الفاتورة..

قناة السويس

اخلال فاتورة هو  من   -1

الوحيد الأوالد عمتك؟

ال�سيء  هو  ما   -2

يقف  و  مي�سي  ال��ذي 

ولي�س له اأرج�ل؟

خالك  اأخ���ت   -3

من  ��ال��ت��ك 
خ ولي�ست 

تكون؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

7يونيو

- عبدالرحمن اأحمد عبدالرحمن

- كوثر يا�سر مرهون

1- والدك.

2- ال�ساعة.

3- اأمك.
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غرير االع�سل

ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  مــا  األيـــام  لــك  ـــزودستبدي  ـــم ت ويــأتــيــك بـــاألخـــبـــار مـــن ل



11 تسالي

-البندورة-  والطماطم  احلم�سيات  وباالأخ�س  كافة  الفواكه  اأن   ]

حتوي كمّية كبرية من فيتامني ج.

[ اأن نق�س فيتامني ب املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�س واللحم 

كالفا�سولياء  واحلبوب  امل�سّنعة  غري  واحلنطة  والفول  واالأجا�س 

واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سّوه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات 

يف االأع�ساب وام�ساكا حاّدا.

[ اأن فيتامني ج 2 حيوي وال غنى عنه للج�سم وي�ساهم يف الكل�س 

وتنظيم الدورة الدموية ونق�سه يوؤّدي اىل مر�س اال�سقربوط والنزالت 

ال�سدرية على اأنواعها.

هل تعلم؟

فوارق

كيف ترسم »دجاجة«
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الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

االأر�سعطارد

اأورانو�سامل�سرتي

 املريخبلوتو

الزهرة

�سم�سنبتون

زحل

1
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5

2

4

4

5

6
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�سيد ح�سني �سيد ر�سا

�سيخة حممد عي�سى

العنود فهد �سفيع

�سيد حممد �سيد ر�سا

حممد ف�سل
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معهد األمل يحتفل باليوم العربي للبيئة

مشروع »صحتي مسؤوليتي« بمدرسة خالد بن الوليد
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بعيد  الدفاري  ح�سني  اأحمد  الطفل  عائلة  احتفلت 

يف  واال�سدقاء  االأهل  ح�سور  و�سط  الرابع  ميالده 

مطعم ماكدونالدز.

املديد  العمر  االيام  براعم  ملحق  ا�سرة  وتتمنى 

وعقبال  مربوك  األف  اأحمد،  للبطل  ال�سعيدة  واحلياة 

100 �سمعة اإن �ساء اهلل.

األموره شهد الدالل تحتفل بعيد ميالدها

�سهد  االأمــورة  عائلة  احتفلت 

ميالدها  بعيد  الــــدالل  عــزيــز 

الـــرابـــع و�ــســط حــ�ــســور االأهـــل 

منتزه  �سالة  يف  واال�ــســدقــاء 

عني عذاري.

براعم  ملحق  ا�ــســرة  وتتمنى 

واحلــيــاة  املــديــد  العمر  ـــام  االي

اجلميلة  لــالأمــورة  ال�سعيدة 

وعقبال  مـــروك  األـــف  �سهد، 

100 �سمعة اإن �ساء الـله.

احمد الدفاري يحتفل بعيد ميالده
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

FOOD وجبات متنوعة

لفة ال�سجق

الكعك

اأي�س كرمي

مك�سرات

علبة ال�سكر

رقائق البطاطا

�سلطة

الب�سكويت

بيتزا
رغيف من اخلبز

�سطرية

كات�سب الطماطا

لوح الت�سوكوالته

فطرية التفاح

علبة ال�سوربة


