
Thursday 28th - November 2013 - No.8998الخميس 24 محرم 1435 - العدد 8998

بسوم وبسمة.. 
واالختراع الجديد



  

من اأجمل ما قراأت.. كلمات من مدر�سة احلياة..

اأحببت ان تطلعوا عليها.. وهي:

1- اأجمل هند�سة يف الوجود هي بناء ج�سر من املحبة.

2- قد ل اأكون الأطيب.. قد ل اأكون الأروع.. لكن ان كلمني �سديق ا�سمع ويف وقت ال�سدة له اأنفع ولفرحه 

اأفرح ومن اأجل حزنه عيوين تدمع.

3- قد ل ن�ستطيع البقاء يف حياة كل من نحبهم.. لكن على الأقل ن�ستطيع اإبقاء اأثر جميل.

4- ل تقا�س درجة ال�سداقة باملدة.. بل بالت�سحية.

5- جميل اأن نقول كل ما نعتقد.. لكن الأجمل هو اأن نعتقد بكل ما نقوله.

6ــ يف قمة الأمل حت�س كاأن �سيئاً يزاحم اأملك اإنه الأمل فاف�سح له الطريق.

7ــ وراء كل �سورة حكاية.. وراء كل دمعة جرح.. وراء كل ب�سمة بداية..

واىل لقاء يا اأحبتي

ماما شيخة

داخل العدد02
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أعزائي البراعم

أول مولد كهربائي

كيف نمنع الزكام عند ظهور أول أعراضه؟

كيف تعد سلطة الجبنة البيضاء

06من هو جابر بن حيان؟
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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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المجموعة الشمسية

المدرسة األهلية تستضيف برنامج »األطفال يقرأون«

مشروع »صحتي مسؤوليتي« بمدرسة خالد بن الوليد
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اأمي اأر�سدتني اإىل فنون الر�سم

ب���ن���اء م���ه���ن���د����س���ة  اأ�����س����ب����ح  اأن  اأمت�����ن�����ى 

ا�ستطاعت اأن ترتك ب�سمة لها يف عامل الفن منذ ال�سغر تر�سم اأحالمها واإ�سرارها بالقلم واللوان، الطالبة مرمي 

فا�سل تقي نا�سر تبلغ من العمر ثمان �سنوات بال�سف الثالث مبدر�سة امنة بنت وهب البتدائية للبنات، تتحدث عن 

موهبتها وامنياتها وطموحاتها امل�ستقبلية.

وفيما يلي ن�س احلوار مع الطالبة املوهوبة مرمي نا�سر:

زينب الرئيسي

الرسامة مريم ناصر:الرسامة مريم ناصر:

[  ما هي موهبتك؟

- موهبتي الر�سم والتلوين.

[  متى كانت بدايتك يف الر�سم؟

- عندما كانت يف عمر 3 �سنوات.

[  ماذا حتبني اأن تر�سمني؟

والأطفال  والأ�سجار  اأر�سم احلدائق  اأن  اأحب   -

والبيوت والبناء، عموما انا احب ار�سم كل ما هو 

جميل.

[  باأي اللوان حتبني اأن تر�سمني؟

- اأحب ا�ستخدام األوان اخل�سب والألوان املائية 

والأكريليك.

[  من الذي �سجعك على الر�سم؟

- �سجعتني اأمي ومعلمتي على الر�سم.

[  من هي قدوتك يف احلياة؟

- قدوتي يف احلياة هي اأمي واأبي ومعلماتي.

[  ما هي ال�سعوبات التي واجهتك؟

البداية واجهت �سعوبة يف ر�سم بع�ض  - يف 

ال�سحيحة،  بالألوان  وتلوينها  الطبيعية  املناظر 

ال�سحيحة  الألوان  ا�ستخدم  اعرف كيف  الآن  لكني 

وار�سم اي منظر يعجبني.

[  ما هي اجلوائز التي ح�سلت عليها؟

- ح�سلت على جائزة يف املدر�سة وهي عبارة 

عن قلم جميل لكنني امتنى ان ا�سارك يف م�سابقات 

اكرب يف امل�ستقبل ان �ساء اهلل.

[  كيف تنمني موهبة الر�سم لديك؟

موا�سيع  ر�سم  على  وامت��رن  كثريا  اأر�سم   -

خمتلفة لكي ا�سبح اف�سل واف�سل.

اأمــنــيــتــك يف  [  مــا هــي 

امل�ستقبل؟

ا�سبح  ان  اأمنيتي   -

مهند�سة بناء، والر�سم �سي�ساعدين يف ذلك.

[  ن�سائح تن�سحينها لر�سامي امل�ستقبل؟

- ن�سيحتي ان ير�سموا بقلم وا�سح، ويلونوا 

متنوعة  األوانا  وي�ستخدموا  الر�سم،  م�ساحة  �سمن 

ولي�ض لونا واحدا فقط ويختاروا موا�سيع جميلة 

للر�سم.
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وطني حبيبي

 Hyper Text Markup Language اخت�سار 

يف  الظاهرة  الإنرتنت  �سفحات  بها  تكتب  التي  اللغة  هي 

على  موقع  ت�سمم  اأن  ت�ستطيع  تعلمها  ومبجرد  املت�سفح، 

الإنرتنت، ولكن بعد ظهور برامج �سهلة لت�سميم �سفحات 

الإنرتنت اأ�سبح القليل يتعلم هذه اللغة.

براعم . نت

)Html(

جابر بن حيان.. شيخ الكيميائيين
هو اأبومو�سى جابر بن حيان بن عبداهلل الكويف 

ولد يف خرا�سان �سنة 101 هجرية وهو فيل�سوف 

كيمائي من اأهل الكوفة ويعد بن حيان اأول من نبغ 

يف الكيمياء من امل�سلمني.

ال�سائعة  الكيميائية  بالعمليات  خبرياً  كان 

كالإذابة -والتبلور- والتقطري، تو�سل اىل طريقة 

�سناعة  من  متكن  كما  الف�سة  عن  الذهب  ف�سل 

لكتابة  ي�سلح  احلديد  منتجات  من  م�سيء  حرب 

املخطوطات الثمينة.

م�ؤلفاته: 

علم الهيئة، �سندوق احلكمة، ا�سرار الكيمياء، 

اأ�سول الكيمياء. تويف عام 199 هجرية.

أول مولد كهربائي في البحرين

بن  ي��سف  التاجر  اأدخ��ل  1921م  عام  يف 

اأول م�لد كهربائي »جرنات�ر«  اأحمد كان� 

امل�سابيح  لإ����س���اءة  وذل����ك  ال��ب��ح��ري��ن  اىل 

واملراوح اله�ائية فقط، وياأتي يف الت�ليد 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي امل��ح��دود ق��ب��ل 8 ���س��ن���ات من 

يف  الكهرباء  لت�ليد  حمطة  اأول  افتتاح 

البحرين واخلليج العربي يف راأ�س الرمان 

ب�سرق املنامة.
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املقادير

كرة من جبنة ال�سنكلي�ض.

ثالث ب�سالت خ�سر مقطعة.

ب�سلة مفرومة.

حبة فليفلة خ�سراء مفرومة.

ثالث حبات من الطماطم املفرومة.

زيت زيتون.

طريقة التح�سري

الب�سل  ويقطع  ال�سنكلي�ض  جبنة  تفتت   -

الأخ�سر  والب�سل  اخل�سراء  الفليفلة  وتفرم 

وتقطع الطماطم قطعاً �سغرية.

اإليها  وت�ساف  معاً  املكونات  كل  تخلط   -

كمية كافية من زيت الزيتون.

ويقدم  التقدمي  طبق  يف  املزيج  ي�سكب   -

كنوع من املقبالت.

كيف مننع الزكام عند ظه�ر اأول اأعرا�سه؟

بيب وتناول الأدوية، بل ين�سح باتباع  مع ظهور اأول اأعرا�ض الزكام يجب عدم انتظار زيادة هذه الأعرا�ض ملراجعة الَطّ

الن�سائح الطبيعية التالية:

- تناول جرعة يومية من الفيتامني �سي من خالل الفاكهة وبالذات الربتقال عند ظهور اأول الأعرا�ض.

- �سع قدميك يف مغط�ض من املاء ال�ساخن يحتوي على ملعقة �سغرية من م�سحوق اخلردل، فهو ُين�سط عملية ان�سياب 

الدم اإىل القدمني، ما ُي�ساعد على تخفيف الحتقان.

• تناول ح�ساء الدجاج ال�ساخن فهو ُيعزز �سيالن الإفرازات املخاطية الأنفية، ما ُي�سهم يف اإزالة الن�سدادات 
عام ي�ساعد اأي�سا على حتقيق ذلك. يف الأنف، وكذلك فاإَنّ اإ�سافة الفلفل احلار اإىل الَطّ

، واتركه منقوعاً ملدة 10 دقائق مع  ازج املب�ُسور يف كوب من املاء املغلِيّ - �سع القليل من الَزّجنبيل الَطّ

اإ�سافة ع�سري ن�سف ليمونة وملعقة �سغرية من الع�سل، الَزّجنبيل م�ساد قوي وفاعل لاللتهابات، اأما الع�سل 

فيهدئ التهيج يف احلنجرة، يف�سل �سرب املزيج ببطء وبر�سفات �سغرية.

اخن، وال�سرتخاء فيه ملدة ربع �ساعة قبل  - �سع قطرات من زيت �سجرة ال�ساي يف مياه املغط�ض ال�َسّ

النوم، فهذا ُي�ساعد اجلهاز املناعي على مكافحة اللتهابات الفريو�سية وُيخفف من اأعرا�ض الأنفلونزا.

- تناول ف�سني مهرو�سني من الثوم عند ظهور اأول الأعرا�ض »اإن اأمكن«، فالثوم م�ساد حيوي 

طبيعي، ومعقم وم�ساد للفريو�سات.

سلطة الجبن البيضاء »الشنكليش«

ال�ب����ام��ي���ة

هي خ�سار على �سكل قرون 

ال�سيف  ف�سل  تظهر يف  خ�سراء 

لذيذة  وهي  مطبوخة  وتوؤكل 

الطعم ومفيدة للج�سم.

خ���ر�س����ف

لذيذ  نبات  هو 

احلجم  كبري  الطعم 

نيناً  يوؤكل  اللون  اخ�سر 

او مطبوخاً ويو�سع مع 

اي�ساً  ويدعى  ال�سلطة 

ار�سي �سوكي.
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يف  التون�سية  اجلمهورية  تقع 

ال�سمال  من  يحدها  افريقيا  �سمال 

وال�سرق البحر املتو�سط. من اجلنوب 

ليبيا ومن الغرب اجلزائر.

مدينة تون�ض هي العا�سمة، واأهم 

باجة،  �سو�سة،  �سفاق�ض،  هي  املدن 

بنزرت، نابل، القريوان، قاب�ض مدنني، 

احلمامات.

عن  ا�ستقاللها  تون�ض  ن��ال��ت 

فرن�سا يف 20 مار�ض 1956، واللغة 

والعملة  العربية  اللغة  هي  الر�سمية 

الدولة  ودين  الدينار  هي  امل�ستخدمة 

ال�سالم.

خ�سبة  ب��رتب��ة  تون�ض  تتميز 

ب�سلة  ت�سمى  وكانت  للبحر  حماذية 

حتى  الرومانية  المرباطورية  خبز 

فتحها امل�سلمون يف القرن 7م وا�س�سوا 

فيها مدينة القريوان.

تتمتع تون�ض باقت�ساد متنوع من 

قطاعات زراعية وت�سنيعية و�سياحية 

ومنجمية مهمة.

املجم�عة ال�سم�سية

يف  ا�سمها  ذك��ر  التي  احلي�انات  من 

القراآن الكرمي

البع��سة:

وقد ذكر ا�سمها يف �س�رة البقرة الآية 

رقم )26( يف ق�له تعاىل: »اإن اهلل ل 

بع��سة  ما  مثاًل  ي�سرب  ان  ي�ستحي 

فما ف�قها«.

�سدق الل�ه العظيم

الف�سل الذي يلي ال�سيف تعتدل فيه احلرارة، وتظهر بع�ض الغيوم يف ال�سماء، 

الباردة ن�سبيا مب�سرة بقدوم  الرياح  يبداأ ورق ال�سجار بال�سفرار وال�سقوط وتهب 

ال�ستاء تبداأ �ساعات النهار بالتناق�ض وتهطل بع�ض المطار وميتد ثالثة ا�سهر.

جمه�رية ت�ن�س

النمر

AUTUMN:اخلريف

ل يعي�ض النمر املتوح�ض اإل يف اآ�سيا من غربها 

احليوانات  ويفرت�ض  بال�سني  �سرقها  اىل  باإيران 

الكلة الع�سب من الغزال اىل الفيل وي�سمل ميدان 

وال�سبا�سب.  والدغال  املدارية  الغابات  �سيده 

يزن منر متو�سط احلجم مائتي كيلو، وي�ستطيع 

جامو�سا  حينه  يف  يقتل  ان  واحدة  ب�سربة 

على  فري�سته  النمر  ياأخد  الفقري!  عموده  بق�سم 

وراء  او  ال�سجار  من  الغ�سان  بني  فيختفي  قرة 

احليوانات  مرور  ويرت�سد  املرتفعة،  الع�ساب 

واحدة  وثبة  عليها  حينئذ  فيثب  املاء،  الواردة 

امتار  �ستة  او  تبلغ -احيانا- خم�سة  قد 

فاإنه  فري�سة  منه  افلتت  اذا  اما  ويقتلها 

بل  ك�سل  من  عليه  جبل  ملا  يطاردها  ل 

ينتظر غريها. 

ما  اإذا  لالن�سان خا�سة  بالن�سبة  وهو خطري 

�سحاياه  �سيد  عن  عاجزاً  وا�سبح  و�سعف  كرب 

والويل  القرى  حذو  -حينئذ-  فيكتمن  العادية. 

لجتياز  وحده  بنف�سه  يجازف  الذي  الغافل 

املمرات املجاورة له.
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مرمي نا�سر

مروج حمد حممد

حممد �سادق



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 الطائر؟

مسابقة: من داخل العدد

2-  الفالمنجو1-  النورس

2- خراسان 1- الكوفة

أين ُولد جابر بن حيان؟

المسابقة

مدر�ض العلوم �ساأل تلميذ: عرف اخلفا�ض؟

التلميذ: فاأر يلب�ض عباءة �سوداء.

ي�ستخدمها  التي  الكلمة  هي  ما  مدر�ض: 

التالميذ عادة؟

التلميذ: ل اأعرف يا ا�ستاذ؟

ال�ستاذ: اأح�سنت.. اإجابة �سحيحة.

خفاش

الطائر اجابة صحيحة هو  ما   -1

امللقب بطائر اجلمل؟

هو 
ما 

 -2

الذي  املائي  احليوان 

له 3 قلوب؟

3- ما هو احليوان 

د النا�ض قدميا 
الذي اعتق

انه نبات؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1894

عمار يا�سر يو�سف

بيان عبا�ض مرهون

مها حممود حبيب

1- النعامة، لأنها ت�ستطيع اأن تظل اأياما بدون 

اأن ت�سرب ماء، بال�سافة اىل م�سيتها التي ت�سبه 

اجلمل.

2- الأخطبوط.

3- ال�سفنج.
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الدب القطبي

ما اسم الحيوان؟

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 



11 تسالي

الت�سمم. اإىل  ي�ؤدي  الفيتامينات  اأن�اع  اأخذ بع�س  الإفراط يف  اأن    ]

احل���ت  ك��ب��د  وزي���ت  ال�سمك  زي��ت  يف  امل���ج���د  »اأ«  فيتامني  اأن    ]

ط�يلة  ال�سفراء  واخل�����س��روات  والق�سدة  وال��زب��دة  البي�س  و�سفار 

عملية  يعيق  ونق�سه  الطفل  لنم�  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق 

ودوارا  الدماغ  يف  متزايدا  �سغطا  ي�سبب  تناوله  يف  والفراط  النم� 

تك�ين  يف  ويغري  وال�سفاه  اجللد  وي�سقق  ال�سعر  وت�ساقط  و�سداعا 

املفا�سل. وي�ؤمل  العظام 

هل تعلم؟

فوارق

كيف ترسم »حمار وحشي«
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الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

ال�سعرالراأ�س

الرقبةالأذن

ال�سدر الكتف

الذراع

يدالقدم
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زين ي��سف اأب�تاكي

عبدال�له علي ناجيفاتن عبدال�له اأحمد

م�ؤمن اأحمد علي

اأمين عبدالأمري اأحمدمنار اأحمد �سعيد
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مشروع »صحتي مسؤوليتي« بمدرسة خالد بن الوليد
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المدرسة األهلية تستضيف برنامج »األطفال يقرأون« 

طلبة » تالنت انترناشيونال« تزور منتزه األميرة سبيكة ودار النفط
قامت موؤخرا جمموعة من طلبة مدر�سة تالنت انرتنا�سيونال 

النفط  ودار  بالعوايل  �سبيكة  الأمرية  �سمو  منتزه  اإىل  بزيارة 

نفط  �سركة  حر�ض  اإطار  يف  الزيارة  تاأتي  البحرين.  مبملكة 

موؤ�س�سات  �ستى  مع  توا�سلها  تعزيز  على  “بابكو«  البحرين 

التي  املدر�سية  الزيارات  برنامج  اإطار  يف  تاأتي  كما  املجتمع، 

تنظمه �سركة بابكو يف الوقت احلا�سر من اأجل تعريف الطلبة 

بتاريخ �سناعة النفط ودور �سركة بابكو يف دعم م�سرية هذه 

ال�سناعة احليوية.  وخالل اجلولة، اطلع الطالب على مرافق 

ومن�ساآت منتزه �سمو الأمرية �سبيكة يف العوايل، كما توجهوا 

التي  النادرة  املقتنيات  على  اطلعوا  حيث  النفط  دار  لزيارة 

العريق  البحرين  مملكة  تراث  تعك�ض  والتي  املتحف  ي�سمها 

حقبة  اإبان  املنطقة  يف  النفط  لكت�ساف  الأوىل  والبدايات 

من  املتحف  حمتويات  مب�ساهدة  الطالب  ا�ستمتع  الثالثينات. 

اكت�ساف  ق�سة  تروي  تاريخية  ومقتنيات  نادرة  معرو�سات 

النفط وتطوير �سناعة النفط وتاأثريها على احلياة الجتماعية 

والقت�سادية باملنطقة والعامل. 
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

FRUIT ف�����اك������ه

تفاح

عنب

م�ز

كمرثى

Pears

تني

باباي

apple

Figs

Papaya

Grapes

banana


