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بسوم يضع لمساته الفنية



   

اأرى امل�سلمني يتقاتلون فيما بينهم. فمهما كانت الأ�سباب فال يجب ان تقوم  اأن  يحزنني جداً 

حروب وقتل بني امل�سلمني: ول يجب اأن نكون ميداناً ل�سراع الدول الأخرى. لأنها تريد الق�ساء على 

ال�سالم وعلى املودة والألفة التي بني امل�سلمني وكم اأمتنى من اأعماق قلبي ان تتوقف هذه الفنت 

التي اكت�سحت معظم الدول العربية وال�سالمية.

ويكفى حربنا مع ال�سهاينة الذين اغت�سبوا القد�س بالد امل�سلمني.

ان احلرب ل تخلف اإل الدمار والدمار ل يخلف اإل البغ�ساء وهذا ما نهانا ا�سالمنا عنه، اأحبائي 

ماما شيخةاأحبوا بع�سكم البع�س وحاولوا ن�سر املحبة بينكم لتعي�سوا �سعداء..
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نادي اأم احل�شم طريقي لل�شهرة

م�ساري �أحمد ر��سد: �أريد �أن �أكون مدر�سًا لأخدم وطني

حاورته :  زينب �لرئي�سي 

[ ماهي موهبتك؟

- املوهبة التي اعطاين اهلل هي لعب الكرة القدم وال�شلة واألعاب 

القوى مبهارة عالية. 

[ يف البداية اأين كنت تلعب؟

- كنت األعب يف باحة منزلنا مع اأطفال اجلريان.

[ متى بداأت مبمار�شة العاب القوى؟

- منذ اأن كنت بال�شف الول الإبتدائي. 

[ هل لديك م�شاركات اأخرى يف املدر�شة؟

- نعم لدي م�شاركات يف الر�شم.

[ يف اأي نادي تلعب الن؟

- نادي اأم احل�شم.  

[ من الذي �شجعك على دخول نادي اأم احل�شم؟

- اأمي من �شجعتني على اللعب واأخي. 

[ اأي فريق ت�شجع؟

- فريق الحتاد البحريني ومنتخب ال�شعودية.  

[ من هو مدربك املف�شل؟

- كابنت جنيب ب�شري حممد  الذي دائماً ي�شجعني على التحدي 

والفوز رغم ال�شعوبات.

[ ماهي ال�شعوبات التي واجهتك؟

اأملاً  ت�شبب  الحيان مما  بع�ض  والركل يف  ال�شغط  - متارين 

يف رجلي.

[ ماهي اجلوائز التي ح�شلت عليها؟ 

- ح�شلت على امليدالية الف�شية وذلك بفوزي باملركز الأول يف 

م�شابقة اجلري والعديد من اللعاب.

[ ماذا تاأكل للمحافظة على لياقتك البدنية؟

قبل  يومياً  احلليب  واأ�شرب  واخل�شروات  الفاكهة  اأتناول   -

النوم. 

[ ماهي اأمنيتك يف امل�شتقبل؟

- اأريد اأن اأكون معلم لغة عربية لأخدم وطني. 

[ ن�شائح تعطيها لالعبني اجلدد؟ 

الريا�شة  ممار�شة  على  يحافظوا  ان  اقراين  جميع  على   -

ال�شريعة  الطعمة  تناول  يف  يفرطوا  ل  وان  يومي،  ب�شكل 

ليتمتعوا بج�شم �شليم.

الثاين  اأحمد را�شد بال�شف  اإنه  الالعب م�شاري  الكرة لي�شوب هدفه  اإل ان �شخ�شيته متعددة املواهب يركل  على الرغم من �شغر �شنه 

البتدائي مبدر�شة اإبن الطفيل الأبتدائية للبنني. فيما يلي ن�ض احلوار مع الالعب م�شاري را�شد:
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وطني حبيبي

هو علي بن عي�سى بن عي�سى الكحال.

وهو  بها  وعا�ش  بغداد  يف  هجرية   329 عام  ولد 

ويعد  الإ�سالمية  احل�سارة  يف  العيون  اأطباء  اأعظم  من 

املوؤ�س�ش الأول لطب العيون يف العامل كله وقد عرف يف 

واهتم  جيزوهايل.  با�سم  الغرب 

علماء اأوروبا بدرا�سة موؤلفاته.

يف  اأي  الكحل  يف  اثاره 

هوؤلء  مقدمة  ويف  العيون  طب 

 / مايرهون  العاملان.  العلماء 

وهرب �سبورع.

موؤلفاته: ا�سهر كتبه »تذكره 

اأجزاء،   3 من  املكونة  الكحالني« 

عن   -2 العني،  ت�سريح  عن   -1

 -3 اخلارجية،  العيون  امرا�ش 

كيفية عالجها.

تذكرة  كتابه  ترجم  ولقد 

الالتينية  اللغة  اىل  الكحالني 

يف  الغرب  علماء  منه  وا�ستفاد 

القرون الو�سطى.

تويف عام 430 هجرية.

مدينة  يف  للحيوان  الباق�سة  حديقة  تقع 

يف  حديقة  اأول  احلديقة  هذه  وتعترب  املنامة، 

البحرين خم�س�سة للحيوانات، ويرجع ا�سل كلمة 

)الباق�سة( اىل كلمة فار�سية تعني احلديقة.

من  الكثري  انذاك  احلديقة  زيارة  على  يرتدد 

الربعاء  يومي  خ�سو�سا  والزوار  ال�سيوف 

واخلمي�ش، وتقوم فرقة ال�سرطة املو�سيقية بعزف 

بع�ش املقطوعات املو�سيقية اجلميلة.

وكانت هذه احلديقة من�سقة تن�سيقا جميال يف 

ل�سري  خ�س�ست  التي  ال�سغرية  وطرقها  ممراتها 

والورود  ال�سجار  خمتلف  كانت  بينما  النا�ش 

والزهار منت�سرة يف كل مكان مع تخ�سي�ش عدد 

كبري من املقاعد التي �سفت ل�سرتاحة النا�ش بعد 

جتوالهم يف هذه احلديقة.

وا�ستملت هذه احلديقة على بع�ش احليوانات 

والثعالب  كالقرود  البحرين  يف  املوجودة  غري 

ثم  وا�سكالها،  انواعها  والغزلن مبختلف  والذئاب 

الزرافة  احليوانات  من  املجموعة  هذه  اىل  ا�سيفت 

الكبرية، بال�سافة اىل الببغاء وبع�ش الطيور.

 يف هذا العام انت�سر وباء الكولريا ب�سورة كبرية يف البحرين وبلغ 

عدد �سحاياه 3000 �سخ�ش تويف منهم 

واملنامة  املحرق  من  معظمهم   ،2000

والقرى املجاورة، وكان لغياب العدد 

والأطباء  امل�ست�سفيات  من  الكايف 

الفرتة  تلك  يف  الكبري  ال��دور 

املر�ش  تف�سي  �سرعة  يف 

حما�سرته  و���س��ع��وب��ة 

فقد  �سحاياه،  وع��الج 

ال��ب��ح��ري��ن  يف  ك���ان 

وقتها م�ست�سفيان فقط 

فكتوريا  م�ست�سفى  هما 

الإر�سالية  وم�ست�سفى 

يكفيان  ل  وهما  الأمريكية، 

للح�سول على  البحرين  حاجة 

اخلدمات ال�سحية.

الكحال

»الباق�شة« اأول حديقة حيوان يف البحرين

1904م انت�شار وباء الكولريا يف البحرين



07 عيادة وتغذية
الخميس 3 محرم 1435 - العدد 8977

Thursday 7th - November 2013 - No.8977

   

   
   

كوكتيل الكيوي
املقادير:

- 4 حبات كيوي.

- كوب من احلليب. 

- ملعقتان من الآي�سكرمي.

- ع�سري ليمون. 

- ملعقتان كبريتان من الع�سل.

- مك�سرات. 

الطريقة:

- تق�سر الكيوي وتقطع وتو�سع يف اخلالط. 

- ي�ساف احلليب والآي�سكرمي وع�سري الليمون 

ويجفف املزيج ثم ي�سكب يف اأكواب التقدمي. 

ومك�سرات  ع�سل  ملعقة  كوب  لكل  ي�ساف   -

ويزين ب�سريحة كيوي وحبة كرز. 

اإحذري هـــز طفـــلك عند البكـــاء

 ب�شحة وعافية

حذر املتخ�س�سني يف جراحة اأع�ساب طب الأطفال من 

خطورة عملية هز املولود عند البكاء، وهدهدته التي دائماً 

ما تقوم بها الأم للطفل عند بكائه ليهداأ او لينام.

عملية  الطفل  هز  ان  احلديثة  الدرا�سات  اأثبتت  لقد 

خطرية قد حتدث اأ�سراراً باملخ، قد تكون م�سحوبة بنزيف 

خلف العيون واأخطار اأخرى يف خاليا اجلهاز الع�سبي.

وقد اأكدت الأبحاث اأن عملية الهز العنيف لراأ�ش املولود 

توؤدي اإىل حدوث ا�سطرابات لأن راأ�ش املولود حجمه كبري 

عمره  مراحل  يف  حملها  ي�ستطيع  ل  يجعله  مما  وثقيل 

الأوىل، وعملية هدهدته قد تت�سبب يف م�ساكل كثرية كما 

اأنها قد ت�سبب اأحياناً يف حدوث ا�ست�سقاء مو�سعي ومتزقاً 

ورم  وجود  اإىل  يوؤدي  مما  بالراأ�ش،  الدموية  الأوعية  يف 

دموي وبالتايل نزيف يف �سبكية العني، والذي يظهر عند 

عر�ش الطفل على اأخ�سائي العيون الذي يبدو فيه النزيف 

الأوك�سجني  يفقد  الع�سب  اإن  حيث  العني،  �سبكية  يف 

وبالتايل يتلف مما يوؤدي اإىل م�سكالت عديدة عند الكرب.  

وهكذا يجب علي كل اأم اأن تقلل من هذه العادة بل ومن 

الأف�سل اأن متتنع عنها.

الوقاية من الإم�ساك.

 اإنقا�ش الوزن.

 خف�ش الكول�ستريول.

 الوقاية من اأمرا�ش القلب التاجيَّة.

 الوقاية من �سرطان القولون.

كري عالج مر�ش ال�سُّ

 الوقاية من ارتفاع �سغط الدم

 تقوية العظام

 الوقاية من ال�سمور البقعي

 تخفيف النزعاج اأو الأمل احللق.

فــوائــد التيــن
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يخمد رجال الإطفاء النار باإنهاكها، اأي منعها من التنف�ش و اللتهام، فالنار 

ت�ستمر بال�ستعال. حتتاج اإىل حرارة واأك�سجني وغذاء كي 

باملاء  النار  الإطفاء  رجال  ير�ّش 

حتويل  لكرثة  فتتعب  لينهكوها 

على  قّوتها  وتفقد  بخار  اإىل  املاء 

اإ�سعال ما حولها فتخُمد.

احلرائق  كل  لي�ش  اأن��ه  انتبه 

بل  املياه  با�ستخدام  ُيخمد 

عند  ينفجر  بع�سها 

لذلك  ب��امل��اء!  ات�ساله 

الإطفاء  رج��ال  يلجاأ 

بحجب  لإخ��م��اده��ا 

عنها  الأك�����س��ج��ني 

بوا�سطة  خنقها  و 

انت�سار الرمل اأو م�سحوق  عند  اأم��ا  خا�ش. 

احلرائق يف الغابات فيلجوؤون اإىل جتويع النار اأي 

اإحاطتها مبنطقة وا�سعة خالية كلياً من الع�سب 

ما  يجد  ول  احلريق  في�سل  واخل�سب 

يغذيه فيخمد.

خا�ساً  زيتاَ  يحوي  لأن��ه 

عندما  ب�سرعة  يتبخر 

ن��ق��ّط��ع��ه وي��ّت��ج��ه 

مبا�سرة اإىل العينني 

لتدفعا  فتدمعان 

العن�سر  هذا  عنها 

الدخيل. 

ول���ت���ج���ن���ب 

يجب  الدمع  �سيالن 

املاء،  يف  الب�سل  تقطيع 

من  كبرياً  جزءاً  يحب�ش  لأنه 

الزيت املذكور.

�شمكة الثلج
�سمكة الثلج اأعجوبة حقيقية، حيث يعي�ش هذا النوع من ال�سمك يف املياه الباردة ذات درجات 

حرارة 1-2 درجة مئوية.

 تعي�ش هذه ال�سمكة الغريبه يف املحيطات املتجمدة و تعي�ش يف اأعماق ت�سل اىل 3٥0 مرتا.

جعل اهلل �سبحانه وتعاىل ل�سمكة الثلج مواد كيماوية يف دمها توقف املاء البارد من التجمد 

يف ج�سمها.

الأحمر  لونه  الدم  يك�سب  الذي  والهيموغلوبني  احلديد  اىل  يفتقر  لنه  �سفاف  ال�سمكة  ودم   

القاين، فت�ستطيع البقاء بدون هيموغلوبني ب�سبب الرتكيز العايل لالأك�سجني يف املياه الباردة.

 

ب�سبب درجة احلرارة املتطرفة يف الربودة فاإن منوها يكون بطيئا جدا، ولكنها تعي�ش حوايل 

1٥ �سنة وي�سل طولها يف اق�سى حاله اىل ٦0 �سم.

فر�س النهرملاذا يثري الب�شل الدموع؟

والبحريات  الأنهار  مياه  و�سط  متكا�سال  ايامه  اجلثة  العظيم  احليوان  هذا  يق�سى 

باأفريقيا ال�ستوائية، ويعينه املاء على نقل اأطنانه الثالثة او الربعة من اللحم والعظم 

وال�سحم.!

�سمى اليونانيون القدامى هذا احليوان »فر�ش« )هيبو�ش( »النهر« )بوتامو�ش(.

ويف الواقع انه من جن�ش اخلنازير وقد يبلغ طوله اربعة او خم�سة امتار، وي�ستطيع 

يف ي�سر ان يطفو على �سطح املاء ملا اكت�سى به بد نه من �سحم، ويبقى غاط�سا يف املاء ل 

يبدو منه اإل منخراه، وعيناه اجلاحظتان واذناه، وهكذا ي�ستطيع مقاومة �سم�ش ال�ستواء 

والق�سب  الع�سب  -يقتات  املحرقة 

اأنيابه  من  ناب  كل  يزن  والعروق- 

العظيمة عدة كيلوات. وعاجها مرغوب 

فيه كثريا جلودته. ويتثاءب فر�ش 

احيانا  فمه  فتدخل  كثريا  النهر 

بقايا  للتقاط  �سغرية  طيور 

ا�سنان  بني  ح�سلت  اع�ساب 

البحار  العظيم.  هذا احليوان 

اج�سام  ان  حتى  الخرى 

اإذ ي�ستطيع  النا�ش ل تغو�ش 

اأي �سخ�ش اأن يطفو على مياه 

البحر امليت مطمئناً حتى لو مل 

يكن يعرف العوم »ال�سباحة«.

كيف ُيخمد رجاُل الإطفاء احلرائق؟

يعرف با�سم البحر امليت لأنه ل توجد البحر امليت

ا�سماك  فيه  تعي�ش  ل  انه  اي  حياة  به 

يف  تعي�ش  التي  مثل  بحرية  حيونات  او 

البحار الأخرى.

يقع البحر امليت بني الأردن وفل�سطني 

ول توجد به حياة لأن به كمية كبرية جداً 

يف  امللح  ن�سبة  ترتاوح  فبينما  امللح.  من 

البحار بني 3% و4% ت�سل ن�سبة امللح يف 

ن�سبة  ان  الطريف   %27 اىل  امليت  البحر 

امللح العالية تلك جعلت مياه البحر امليت 

اأ�سد كثافة من مياه.
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رمي جمال عبدالعزيز
دانة خالد �شفيع

اأحمد حممد
جود خالد �شفيع

روان حممد �شالح
جود خالد وحممد اإيهاب



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 إسم هذا الطائر؟

مسابقة: من داخل العدد

2- ببغاء مكاو1- ببغاء الكوكتيل

15�سنة  -2 14�سنة  -1

2- الى أي عمر ممكن أن تعيش سمكة الثلج ؟

المسابقة

الأول: ملاذا تقفز هكذا.. هل هذه ريا�سة؟

الثاين: لي�ست ريا�سة.. لكنني تناولت الدواء، ون�سيت ان اأرج 

الزجاجة قبل اأن اأتناوله.

�سار  �سديقك  اأن  علمت  هل  الأول: 

جمنونا؟

الثاين: كيف ومتى؟

الأول: لقد خلع بالأم�س �سر�س العقل.

رياضة

بيني مجنون �سيء    -1

وبينك ل عيني راأته ول 

عينك؟

حتى  �سعيف   -2

اأن الن�سيم يحركه وقوي 

اأن ال�سكني احلاد ل  حتى 

يرتك يف اأي اأثر ؟فما هو؟

الذي 
ماال�سيء 

 -3

و�ساريه  يبيعه 
�سانعه 

وم�ستعمله 
لي�ستعمله 

ليراه؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1941

علي ح�سني عليوي

رمي فتحي العلي

1- الهواء.

2- املاء.

3- الكفن.
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الراكون

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 
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على  غنائها  بوا�سطة  التخاطب  ت�ستطيع  الزرقاء  احليتان  اأن   ]

م�سافة850 كم.

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

ارتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار.

[ اأن وزن الفيل ي�سل اإىل 5 اأطنان ومع ذلك ت�سل �سرعته اإىل 40 

كم / ال�ساعة.

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

ميل.

هل تعلم؟

المتاهه

كيف ترسم »حافلة«
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الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

اآي بادهاتف

م�صباحمكيف
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م�صاهمة: نور بو جندل 

م�صاهمة: منى عي�صى حاجي املا�س 

م�صاهمة كتبتها : زينب الرئي�صي 

يف يوم من الأيام جاءت امراأة اإىل رجل م�سهور باحلكمة والراأي 

ال�سديد، وقالـت له: اأريد اأن اأ�ساألك �سوؤالً.. فقال لها احلكيم: تف�سلي 

...، فقالت له املراأة: األي�س اهلل عادلً يف كل الأمور، فاأجابها احلكيم: هذا 

اأ�سمائـه احل�سنى..ولكن  العــدل من  اثنني، لأن  الأمر ل يختلف عليه 

ملاذا ت�ساألـني هذا ال�سوؤال؟؟

فاأجابته املراأة: اأنا امراأة فقرية تويف زوجي وقد ترك يل ثالث بنات 

اأم�س  اأنا وبناتي، فلما كـان  اأعمل بالغزل حتى ناأكل  �سغريات، واإين 

اإىل  الذهاب  وقررت  حمراء،  خرقة  يف  اأجنزته  الذي  الغزل  و�سعت 

ال�سوق لأبيع الغزل فناأكل اأنا واأطفايل، وعنـدما كنت يف الطريق اإىل 

ال�سوق، اإذا بطائر انق�س علّي واأخذ اخلرقة التي فيها الغزل وذهب، 

وبقيت حزينة حمتارة يف اأمري ماذا اأطعم اأطفايل اجلياع..

وبينما كانت املراأة حتكي ق�ستها للحكيم، اإذا بالباب يطرق ويدخل 

نريد  للحكيم:  فقالوا  دينار،  مئة  بيده  واحـد  كل  التجار  مـن  ع�سرة 

احلكيم:  لهم  فقال  مل�ستحقه.  املال  تعطي  اأن  اجلليل  ال�سيخ  اأيها  منك 

بالرياح  واإذا  التجارة  نريد  البحر  كنا يف  فقالوا:  املال؟  ما ق�سة هذا 

تهيج، واأ�سرفنا على الغرق فاإذا بطائر األقى علينا خرقة حمراء وفيها 

غزل ف�سددنا به عيب املركب، وجنونا بف�سل اهلل... ونذرنا اأن يت�سدق 

على  به  فت�سدق  يديك  بني  املال  هو  وهذا  دينار  منا مبائة  واحد  كل 

من اأردت. فالتفت احلكيم اإىل املراأة وقال: اأمازلت ت�سكني يف عدل اهلل 

وهو الذي يريد اأن يرزقك اأ�سعاف ما كنت تريدين لو بعت غزلك يف 

ال�سوق، واأعطاها الألف دينار وقال لها: اأنفقيها على اأطفالك.

عدل اللـه

اأرجاء املدن لرتفه عن نف�سها  اأن متالأ فراغها بامل�سي بني  حاولت 

وبينما كانت تتم�سى اأقرتبت من رو�سة من رو�سات تفوح منها رائحة 

العبري فزادها ف�سولها للتفرج عم املكان واإذا بها همت للدخول دون 

اأكرث لتتفاأجاأ بوجود زهرة  اأزهار والأ�سجار  �سعور بذلك اقرتبت من 

مرمية ذابلة تتلو �سلواتها الخرية.

مل تتحمل ماتراه حاولت م�ساعدة فهرعت لتبحث عن �سنبور ماء 

ولكن ال�سنوبر خال من اأي قطرة  وقفت جامدة مل تعرف ما تفعله غري 

الدعاء وتو�سل اإىل اهلل واإذا بلحظات تبلدت الغيوم وانهمر املطر لتعود 

الزهرة كما كانت ك�سابق عهدها.

عندما داعب املطر اأوراقها



مجتمع14
الخميس 3 محرم 1435 - العدد 8977

Thursday 7th - November 2013 - No.8977

مربوك قدوم حممد

رزقت عائلة علي ح�سن مبولد �أ�سمته حممد علي ح�سن خامت �ألف مربوك 

وتتمنى �أ�سرة ملحق بر�عم �لأيام كل �ل�سحة و�لعمر �ملديد له للطفل حممد.

مدرسة الحكمة الدولية تنظم مهرجان الحية بية!!

طالب »الحكمة« يشاركون في ورشة تنمية سلوك المواطنة واالنتماء

»اأنا �شبل بحريني« بحديقة خليقة بالرفاع ال�شرقي
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فعالية اليوم الزراعي بروضة الربيع 

الطواف في 
ابتدائية أبوصيبع
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

�ضفدع

يربوع
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جرذ
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قط
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