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اأتعلمون معنى كلمة الرحمة؟ لقد ان�شقت هذه الكلمة من كلمة الرحمن الرحيم وهو اهلل الذي يرحمنا 

برحمته الوا�شعة حتى ن�شتطيع ان ن�شق طريقنا يف هذه احلياة. وعلينا ان نتمثل بهذه الرحمة. فرنحم من 

هم بحاجة لهذه الرحمة. فعندما نهتم بامل�شن ونحرتمه فهذه رحمة. وعندما نحب اخوتنا وا�شدقاءنا فهذه 

رحمة وعندما نعطف على الفقري ون�شاعده فهذه رحمة. 

واال�شتقرار يف  واالأمن  احلب  الرحمة هو  هذه  ومكافاأة  فهذه رحمة.  احليوان  نوؤذي  ال  عندما  كذلك 

املجتمع الذي نعي�ش فيه اىل جانب ح�شنة ن�شيفها اىل ح�شناتنا عند املوىل فتحت�شب يف ميزان ح�شناتنا 

يوم القيامة.

ماما شيخةواىل لقاء اآخر
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أعزائي البراعم

أول سينما في البحرين

كيف يتمكن النبات من تسلق الجدران؟

كيف استخدمت المرآة ألول مرة؟

ناجي العلي

قشرة الشعر عند األطفال وكيفية التخلص منها؟

آيالند مجيك  في  زيد  بن  أسامة  نادي   طالب 
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العا�صمة  وفعاليات حمافظة  علي باأن�صطة  غفران  الطالبة  اأ�صادت  كما 

املقدمة للطلبة امل�صاركني وا�صفة االقبال الذي �صهده الن�صاط ال�صيفي مبنقطع 

النظري باعتباره و�صيلة للتوا�صل البناء القائم على �صقل املواهب والهوايات 

وهدف اأ�صمى نحو و�صع الطلبة على اخلط ال�صليم.

الفعاليات  يف  م�صاركته  عبدالنبي اأن  اكد الطالب ح�صني  جانبه  من 

ولدى  ال�صيفي �صترتك لديه  العا�صمة خالل الن�صاط  قدمتها حمافظة  التي 

الطلبة اثراً اإيجابياً نظراً جلودة الربامج املقدمة لهم والتي اثبتت مدى متتعها 

باجلانب التدريبي اكرث من اجلانب النظري.

االطراف  بذلتها  التي  اجلهود  حممد كافة  وامتدحت الطالبة �صارة 

امل�صاركة يف تنظيم الن�صاط ال�صيفي ملا �صهدته العملية من اأ�صلوب �صل�س ينم 

عن حر�س هذه اجلهات على اإجناحه.

الت�صجيل  �صرورة  ال�صمري اقرانه على  عبداهلل  الطالب  حث  باملقابل 

القادم من  املو�صم  ال�صيفي يف  الن�صاط  الثانية من  باأن�صطة وبرامج الن�صخة 

اأجل اإ�صغال اأوقات الفراغ وللخروج بجملة من املهارات االإبداعية بغية  ح�صد 

الطلبة يف خدمة  اإ�صراك  على  القائم  االأمثل  الهدف  نحو  الطاقات وتوجيهها 

وطنهم.

نقاط  عده  على  الطالب م�صعل بوعالي اأن الن�صاط حوى  اأكد  جانبه  من 

جوهرية واأ�صا�صية هدفت اإىل تعليم الطلبة املهارات اجلديدة وتنمية مواهبهم 

حمافظة  وم�صاريع  وبرامج  وتعريفهم بخطط  التميز  على طريق  وو�صعهم 

العا�صمة املوجه للنا�صئة من اجل التوافق على خلق جيل �صبابي قادر على 

خدمة وطنه البحرين.

 كما ت�صمنت الفعاليات زيارة بع�س املوؤ�ص�صات الر�صمية لالطالع على 

املهام التي تقوم بها خدمة للمواطنني واملجتمع.

�صمن فعاليات الن�صاط ال�صيفي االأول:

»حمافظة العا�سمة« ت�ساهم يف خلق جيل قادر على خدمة البحرين

محمد الخالدي

قال طلبة �شاركوا يف فعاليات واأن�شطة الن�شاط ال�شيفي االأول الذي نظمته موؤخراً حمافظة العا�شمة بدعم من م�شرف ال�شالم... ان هذه الفعاليات تركت اأثراً  

ايجابيا عليهم نظراً جلودة الربامج املقدمة خاللها والتي اثبتت مدى متتعها باجلانب العملي بخالف النظري منه.

وقالوا اإن اجلهود التي تبذلها حمافظة العا�شمة قادرة على و�شع الطلبة امام روؤية وا�شحة ميكن من خاللها امل�شي قدماً نحو م�شتقبل وا�شح ذو خطى ثابتة 

من جهة والتاأكيد على م�شاألة تطوير الذات بكافة ال�شبل بهدف تاأمني م�شتقبل واعد وم�شرق الأنف�شهم ولبلدهم البحرين من جهة اأخرى.

 من جهته، اأ�شاد الطالب يو�شف حممد بامل�شئولية التي حتملها القائمني على الربنامج ملا بذلوه من جهود م�شنية يف احلفاظ على �شالمة مرتادي الن�شاط ل�شمان 

اأعلى معايري االمن وال�شالمة.
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وطني حبيبي

أول سينما في البحرين
 يرجع تاريخ املحاوالت االأوىل لفتح �صينما يف البحرين 

اإىل مطلع عقد الع�صرينات، وكان ذلك يف العام 1922 على 

اأول دار عر�س �صينمائي،  اأن�صاأ  الذي  ال�صاعاتي  يد حممود 

الغرب  اىل  البحر  �صاحل  يقع على  وكانت عبارة عن كوخ 

من موقع حماكم البحرين القدمية.

فا�صرتك  ال�صينما  �صهرة  زادت  1937م،  عام  يف  اما 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  علي  وال�صيخ  الزائد  عبداهلل  من  كل 

البحرين  يف  �صينما  دار  اأول  تاأ�صي�س  يف  يتيم  وح�صني 

موقع  موقعها  وكان  البحرين«  »مر�صح  و�صميت  باملنامة 

�صينما احلمراء حالياً وكان فيلم االإفتتاح هو فيلم »وداد« 

»�صينما  بعد  فيما  ال�صينما  و�صميت  كلثوم،  اأم  بطولة  من 

الوطني اأو �صينما الوطنية«.

كانت  تلك  ال�صينما  دار  واجهت  التي  ال�صعوبات  ومن 

تاأ�صي�س  اإىل  امل�صروع  باأ�صحاب  حدا  ما  املناخ،  ظروف 

مبنيني اأحدهما �صيفي واالآخر �صتوي. وكان املبنى ال�صيفي 

باأربعة جدران  مك�صوفة حماطة  كبرية  م�صاحة  عن  عبارة 

فكان  ال�صتوي  املبنى  اأما  عر�س،  ك�صا�صة  اأحدها  ا�صتخدم 

ومياه  البارد  الهواء  ت�صرب  مينع  مل  ذلك  اأن  اال  م�صقوفا 

املبنى. وا�صتخدمت كرا�صي  اىل  االأحيان  االأمطار يف بع�س 

االأوىل  ثالث،  م�صتويات  وفق  ووزعت  املبنيني  يف  املقاهي 

اآنات،   6 اآنة، والثالثة  التذكرة روبية، والثاين 12  وقيمة 

ومل يكن دخل ال�صينما ال�صنوي يتجاوز 154 روبية.

اذ  البحرين  مر�صح  يف  تعر�س  التي  االفالم  وتوالت 

»بنت  فيلم  يقدم  ثم  و»الراق�س«  املاليني«  »فتى  فيلم  قدم 

ال�صينما يف  اخذت دور  ذلك  بعد  اإال كده«،  طرزان« و»كله 

بداية  مع  عددها  بلغ  حتى  واملحرق  املنامة  يف  االنت�صار 

االأهلي،  الوطنية،  بينها  من  دور  ثماين  اأو  �صبع  ال�صتينات 

اأوال، املحرق، »RAF« باملحرق و�صينما  اللوؤلوؤ، البحرين، 

وكانت  الربيطانية،  للبحرية  التابعة  وال�صينما  العوايل 

هذه الدور تعر�س جميع اأنواع االأفالم االأمريكية والعربية 

واالأوربية والهندية.

ناجي العليناجي العلي
ومنا�صالً  النا�س ولكنه كان مفكراً  للكاريكاتري كما عرفه عامة  مل يكن ناجي جمرد ر�صام 

ووطنياً �صادقاً عا�س حياته من اأجل ق�صية العرب االوىل وهي الق�صية الفل�صطينية وا�صت�صهد 

من اأجلها كانت افكاره من�صورة يومياً ينتظره القراء، اإذ كانت اعماله يف معظمها تتميز 

الأنه عا�س ع�صره واندمج مع  بالدميومة. ومل يوظف فنه للفن ومل يعتربه ترفاً 

اآمال اأمته واآالمها �صعاراتها ونك�صاتها فاأيقن ان الع�صر لي�س ع�صر ترف بل ع�صر 

خطر تواجه فيه االأمة كلها من كل �صوب فاأطلق ري�صته كمدفع ر�صا�س يحرك 

بها اجلمود ويدق ناقو�س اخلطر دون اأن يفقد الثقة حلظة بامل�صتقبل وبالعوة 

اىل كل فل�صطني. 

ا�صت�صهد ناجي يف 22 يوليو 1987 باطالق الر�صا �س عليه بلندن ولكن 

بقيت اعماله ومواقفه �صعلة تنري الدرب الطويل..
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ع�سري تومات�ش

املقادير

- 5 قطع ليمون.

- 3 علب ماء �شودا.

- 1 كوب ثلج مربو�ش.

- 1 كوب فيمتو.

- 3 مالعق ع�شل ح�شب الرغبة.

الطريقة

1ــ يو�شع يف اخلالط الفيمتو والثلج ويخلط.

2ــ يو�شع بعد ذلك يف وعاء زجاجي.

3ــ ي�شكب ماء ال�شودا وقطع الليمون.

4ــ يقدم بارداً.

ق�سرة ال�سعر عند الأطفال وكيفية التخل�ش منها؟

هل تعاين من ظهور ق�صرة ال�صعر يف �صعر اأطفالك.. بالتاأكيد 

هي م�صكلة من اأكرب امل�صكالت املنت�صرة بني االأمهات.

ما هي ق�صرة ال�صعر واأ�صبابها لدها ال�صغار؟.. وكيف تتغلبي 

عليها.

الفطريات يف  لفرط منو نوع معني من  الراأ�س �صبب  ق�صرة 

فروة الراأ�س، توؤدي اإىل ظهور الرقائق البي�صاء التى تظهر على 

ال�صعر نف�صه، وتظهر اأي�صاً لدى االأطفال ال�صغار، لكنها عادة ال 

ت�صري اإىل وجود م�صكلة طبية، ومن املمكن اأن تعاجليها يف املنزل. 

اخلطوات التي يجب اأن تتبعيها لتتخل�صي من هذه امل�صكلة 

املزعجة:

ال�صعر  غ�صل  اأو  اال�صتحمام  قبل  ال�صعر:  مت�صيط   -  1

للق�صرة  ت�صمحي  حتى  طفلك،  �صعر  بتم�صيط  قومي  بال�صامبو 

بالظهور واخلروج عن فروة الراأ�س.

2 - ا�صتخدمي ال�صامبو الطبى: ا�صتخدمى �صامبو طبي �صد 

الق�صرة مرتني اأ�صبوعياً، ف�صي�صاعدك كثرياً يف التخل�س من هذه 

امل�صكلة، ولكن تاأكدي من �صالمة ا�صتخدامه لالأطفال. 

ا�صتخدام  اأي�صاً  ميكنك  العادي:  ال�صامبو  ا�صتخدام    -  3

فيها  ت�صتخدمي  التى ال  االأيام  يف  الطبى”  العادي”غري  ال�صامبو 

ال�صامبو املعالج للق�صرة، وا�صتمري بهذه الطريقة اإىل اأن تنتهي 

م�صكلة الق�صرة نهائياً.

الق�صرة،  عالج  وقت  يف  البل�صم  ت�صخدمي  ال  البل�صم:   -  4

واأي�صاً الزيوت والكرميات وحاويل التقليل منها بقدر امل�صتطاع.  

5 - احلالة النف�صية لطفلك: نعم احلالة النف�صية لطفلك قد 

االإجهاد عن طفلك،  ابعدي  لذا  الق�صرة..  اأ�صباب ظهور  تكون من 

الأنه من املمكن اأن يثري فروة الراأ�س، مما يوؤدي لظهور الق�صرة.  

6 -  غذاء الطفل: اأثبتت االأبحاث والدرا�صات اأن ال�صكريات 

قد تزيد من ظهور ق�صرة ال�صعر، لذا حاويل تقليل كميات االأطعة 

التى حتتوي على ال�صكريات لطفلك، وعلى العك�س فهناك اأطعمة 

التى  االأطعمة  مثل  الق�صرة،  مكافحة  على  تعمل  اأن  املمكن  من 

حتتوى على فيتامني »B – اأوميجا 3 - الزنك«. 

يعترب الباذجنان من الثمار الكبرية التي ت�شتعمل يف عمل املخلالت والطهي الحتوائه على قيمة غذائية عالية..

فهو يحتوي على املواد الربوتينية واالأمالح الغنية باحلديد الالزمة للنمو..

وهو نبات ع�شبي حويل يزرع يف االأر�ش الطينية اخل�شبة اجليدة ال�شرف واالأر�ش الرملية..

ويزرع يف اواخر اكتوبر ونوفمرب. وين�شج ثماره بعد ثالثة ا�شهر وي�شتمر احل�شاد حوايل ثالثة �شهور وتن�شج 

وتتحول اىل اللون الربونزي وت�شبح يف مرحلة اال�شتهالك.

ب��������اذن��������ج��������ان
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تعي�س ُحمر الوح�س يف الرباري على �صكل قطعان كبرية يقودها فحل قوي و�صالحها اجلري والفرار. وهو 

عليه  ال�صيطرة  او  الوح�س  حمار  تدجني  االإن�صان  ي�صتطع  ومل  واحل�صائ�س  االع�صاب  على  يعي�س  لبون  حيوان 

وتدريبه يف عرو�س ال�صريك.

ذكراً  كان  اإذا  عجالً  ي�صمى  البقرة  ابن  اأو  �صغري 

وعجلة ان كانت اأنثى.

واربعة  وعينان.  واأذنان  �صغري  ج�صم  للعجل 

اأطراف وذيل ق�صري. ير�صع العجل احلليب من اأمه.

يعي�س مع والديه يف احل�صرية وحتب اأمه البقرة 

بعلق  فتقوم  اأو�صاخ  من  بج�صمه  يعلق  مما  تنظفه  ان 

ابنها بل�صانها..

وعندما يكرب العجل ي�صبح ثوراً وي�صتخدم حلراثة 

احلقول اما اذا كانت عجلة فت�صبح بقرة ي�صتفاد منها 

حليباً وحلماً..

     

كيف يتمكن النبات من ت�سلق اجلدران؟

حمار الوح�ش

تن�صاأ يف �صيقان »البنانات املت�صلقة« عطفات او ا�صطوانات 

�صغرية تعمل عمل املحاجم فتلت�صق باجلدار �صادة اليه �صيقان 

اأحياناً  ال�صطح  اىل  ت�صل  حتى  االأخ��رى  تلو  الواحدة  النبات 

ومتى حاولت جذب احدى تلك 

مبقاومة  اأح�ص�صت  ال�صيقان 

العطفات  تلك  م�صدرها 

امللت�صقة باجلوار مثل �صجرة 

اليا�صمني  �صجرة  او  العنب 

وهناك ا�صجار اخرى.

تتاأقلم  اال�صجار  فهذه 

ح�صب البيئة التي تكون فيها.

العـــــجـــــــــــل

كيف ا�ستخدمت املراآة لأول مرة؟

عك�ش 

�شورة ال�شيء هو 

ما تقوم به املراآة كاأنك تنظر 

يف بركة ماء راكدة هادئة وكلما 

كان ال�شطح العاك�ش اأمل�شاً و�شافياً 

كلما كانت ال�شورة او�شح وقد ا�شتخدم 

القدماء املراآة من املعدن الالمع كالنحا�ش 

والذهب امل�شقول ثم ا�شتخدم الزجاج 

املطلي بالف�شة من اخللف الن 

الزجاج نف�شه �شفاف ولي�ش 

عاك�شا لل�شورة.
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مو�سى هاين مو�سى

قا�سم �سيد ر�سا علي

حممد ح�سن عبداهلل

فاطمة عبدالنا�سر العربي

اأمل �سعيد �سرف

نا�سر خالد الرويعي



مسابقات10

   

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: احلى تعليق

مسابقة: من داخل العدد

2- وداد املاليني 1- فتى 

ماإسم فيلم االفتتاح في »مرسح البحرين«؟

المسابقة

ماتت امراأة جحا فلم ياأ�صف عليها كثريا، وبعد مدة مات حماره 

فظهرت عليه عالئم الغم و احلزن. فقال له بع�س اأ�صدقائه: عج�باَ 

منك، ماتت امراأتك من قبل ومل حتزن عليها هذا احلزن الذي حزنته 

على موت احلم�ار. 

فاأجابهم: عندما توفيت امراأتي ح�صر اجلريان وقالوا ال حت�زن 

ف�ص�وف جند لك اأح�صن منها، وعاهدوين على ذلك، ولكن عندما مات 

احلمار مل ياأت اأحد ي�صليني مبثل هذه ال�صلوى ... اأفال يجدر بي اأن 

ي�ص�تد حزين !!؟

جحا وحزنه على حماره

يف  �صهر  كم   -1

ال�صنة امليالدية يحتوي 

على 28 يوم؟

جتري  صقيقتان 
�-2

االأخرى  وراء  اإحداهما 

دون اللحاق بها؟

الذي  ال�صيء  ماهو   -3

يف  وميوت  املاء  من  يخرج 

املاء ؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

مربع كيلومرت   51.5

- رغد عقيل مهدي
- مريم علي الصباغ

- بتول سعيد الموسوي

1- كل ال�صهور.

2- عجلتا الدراجة.

3- امللح.
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�صلون اأخلي املاما تر�صى علي

خلوين يف حايل حلد يكلمني

�صاع حلم عمري

أحلى تعليق

من داخل العدد



11 تسالي

[ ان حوت البريد ذو املنقار اأطول الثدييات املائية عمرا اإذ ميكن اأن 

ي�صل عمره اإىل 70 �صنة كحد اأق�صى.

[ اأن امل�صوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون 

ميل.

[ اأن الفيل يبكي عندما يكون حزين.

[ اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�س احلوت فوق جمجمته ي�صل 

اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار.

هل تعلم

الـمتــاهــة

كيف ترسم منظر طبيعي
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الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

مدر�سة

معلم

طالب

�ساحة

كفرتياقلم

طاولة

كر�سي

�سبورة

حقيبة
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اأحفاد عبداهلل باقر، �صهد وعبدالرحمن وخالد وفواز ومرمي يهنئون �صاحب 

ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر مبنا�صبة 

العالقات  يف  العاملية  لل�صخ�صية  االأوروبية  باجلائزة  للفوز  �صموه  اختيار 

الدولية يف دورتها لعام 2013.

اآلء ح�سني علي حتتفل بعيد ميالدها

جا�سم واأ�سيل خالد املطوع فاطمة وخالد وليد امل�سحكي

االأهل  بهجة  ميالدها و�صط  بعيد  علي  اآالء ح�صني  احلبوبة  الطفلة  احتفلت 

املديد..  بالعمر  والتمنيات  والهدايا  بالقبالت  غمروها  الذين  اال�صدقاء  وفرحة 

وتهنئة خا�صة من ال�صديقتني دنيا وع�صل.. األف مربوك، وعقبال 100 �صمعة 

اإن �صاء اهلل.
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 طالب نادي أسامة بن زيد في مجيك آيالند

طالب نادي أسامة في جزر أمواج

زينب عبدالجليل تحتفل  بتفوقها

الطالبة  احتفلت 

عبداجلليل  زي��ن��ب 

ح�صن من مدر�صة �صباأ 

 - للبنات  االبتدائية 

بتفوقها  االأول  ال�صف 

واالأ�صدقاء،  االأهل  مع 

جناحها  زينب  وتهدي 

متمنني  واملاما،  للبابا 

النجاح  دوام  ل��ه��ا 

حياتها  يف  والتفوق 

ال��درا���ص��ي��ة.. م��ربوك 

وعقبال الدكتوراة.
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بيت الطفل الثقافي »سرد« ينظم مهرجان » نسيج«
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل 

THE BEDROOM ــــــــــة الــــــــنــــــــوم غــــــــــرف

م�سباح

خزانة ذات اأدراج

طاولة بجانب ال�سرير

�سرير بطابقني

حلاف �سر�سف
بطانية غطاء ال�سرير


