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ب���س�������وم.. ي��ش��ع�����ر ب��ال��ب�����رد



  

�سهر دي�سمرب هو �آخر �سهر يف �ل�سنة وبه تنتهي �سنة من عمرنا وتبد�أ �سنة جديدة �أخرى..

�متنى �ن تكون �سنة خري وبركة عليكم وعلى كل �طفال �لعامل و�ن تعي�سو� يف �سالم.

وهكذ� يا �حبائي بعد �أيام قليلة ي�سرق عام جديد فهل فكرمت يف �لوقوف حلظة �أمام �أحد�ث �لعام �ملا�سي مبا فيه من جناح 

�أو ف�سل فاإن كنتم ف�سلتم فلي�س هذ� نهاية �لعامل و�ن كنتم جنحتم فهل حققتم كل طموحاتكم؟

�أحبائي �علمو� �أنكم حني ت�ستطيعون �لتفكري يف �أم�سكم دون ندم ويف غدكم دون خوف ويومكم دون ت�سرع.. فاأنتم يف 

طريقكم �ىل �لنجاح..

ويف هذ� �لعام �جلديد.. علينا �ن نخ�س�س �لوقت �لالزم للعطاء فاحلياة �أق�سر من �أن نبددها بالأنانية و�خلوف كما علينا 

�ن نخ�س�س �لوقت �لالزم للعمل فالعمل �سر �لنجاح. و�علمو� يا �أحبائي �ن �لأمل هو �لذي ي�سيء لالن�سان حياته.

و�لكر�هية هي نتيجة عدم ثقة �لن�سان بنف�سه وعلينا �ن نتذكر �ن �حلكمة هي �ل�سالح و�ل�سرب هو �كرب ح�سن. و�ل�سمري 

هو �أق�سى حما�سب و�لقناعة �عظم كنز.

ومع ��سر�قه �لعام �جلديد ل ي�سعني �ل �أن �قول لكم كل عام و�نتم بخري و��ساأل �هلل �ن يكتب لكم �لتوفيق و�لنجاح.
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��ستطعت  كيف  جديد,  نظام  حياتك  على  دخل   ]

�لتاأقلم مع هذ� �لنظام؟

وكنت  الغذائية  احلمية  ملو�ضوع  متحم�ضة  كثريا  كنت 

كنت  لأين  التغيري  اأريد  فعال  كنت  فاأنا  بذلك,  جدا  متم�ضكة 

حويل,  من  نظرات  تقتلني  وكانت  و�ضعي  من  كثريا  اأعاين 

لذلك كنت اأتقبل برحابة �ضدر اأي نظام يقدم يل, بل اأنا الآن 

اأ�ضبحت معتادة على هذا النظام.   

[ هل فكرتي بالرت�جع يوما؟

اأبدا مل اأفكر يف ذلك لأين ومثل ما اأ�ضرت م�ضبقا اأنني فعال 

اأرى  اأن  اأريد  الفتيات, ل  اأكون كباقي  اأن  اأريد  التغيري,  اأريد 

جمددا نظرات ال�ضفقة وال�ضتهزاء يف اأعني النا�س وخ�ضو�ضا 

زميالتي يف املدر�ضة.

عبارة  كتبتي  �لأن�ستغر�م  على  ح�سابك  يف   ]

»�أن�سرو� ح�سابي لكل طفل و�أم قد �أكون �سبب يف �إنقاذ 

على  وت�سجع  �لب�سيطة  بعبار�تك  تاأثر  هناك  طفل«هل 

�أتباع حمية غذ�ئية؟

اإىل  يذهبون  الكثري  اأن  ت�ضجعت, حيث  النا�س  من  كثري 

املم�ضى الذي اأتردد عليه ملالقاتي هناك وي�ضاألوين عن النظام 

الغذائي الذي اأتبعه ليتبعوه هم كذلك, وغريهم الذين كانوا 

يت�ضلون بي هاتفياً. 

[  حدثينا عن برناجمك �لريا�سي.

اأقوم يوميا بريا�ضة امل�ضي حيث اأم�ضي �ضاعة كاملة كل 

يوم, اأم�ضي اأربعة كيلومرتات خالل ال�ضاعة, والآن اأ�ضبحت 

اإىل  الواحدة  ال�ضاعة  من  اأم�ضي  فقمت  قليال  ذلك  على  اأعتاد 

ال�ضاعتني يف اليوم, اأحيانا اأقوم بريا�ضيات اأخرى كريا�ضة 

�ضد البطن.

مت�ضي اأربعة كيلومرتات يف ال�ضاعة... »طفلة الرجيم« »2-2«

م�سو�رها  تتابع  �لع�سفور  ح�سن  زه��ر�ء  �لرجيم  طفلة 

�ملثايل  للوزن  �لو�سول  على  عازمة  فهي  �لرجيمي, 

للخلف  �لرجوع  يف  تفكر  ول  �لقادمه  �ليام  خالل 

فاأ�سبح  �ل�سباب,  كانت  مهما  �إليه  �لنظر  حتى  �أو 

تكتفي  ل  فهي  �لأيام,  �زدياد  مع  يزد�د  حما�سها 

ريا�سي  برنامج  باتباع  تقوم  بل  غذ�ئي  بربنامج 

يومي.

كو�سيلة  »�لن�ستغر�م«  زه��ر�ء  وت�ستخدم 

�ل�سمنة,  من  يعانون  �لذين  �لطفال  مع  تو��سل 

فريى فيها م�سجع له ليتخل�س من م�سكلته.

حوار: أماني يوسف الشوفة

زهراء العصفور: سأواصل رجيمي 
ولن أتراجع ولن أنظر للخلف

زهراء العصفور: سأواصل رجيمي 
ولن أتراجع ولن أنظر للخلف
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وطني حبيبي

ومداخله  الكمبيوتر  تقنيات  تام يف  اإملام  عنده  �ضخ�س 

ومعرفة يف ال�ضيطرة عليه واخرتاقه عن بعد وهذا لختبار 

لغات  مبعرفة  ويتمتع  املجال,  هذا  يف  ومهاراتهم  قدراتهم 

برجمة كثرية واأنظمة ت�ضغيل جديدة.

براعم . نت

Hacker/هاكر

مركز التراث الشعبي

مهند�س  هو  اإيفل  غو�ضتاف  األك�ضاندر 

دي�ضمرب   15 يف  ولد  فرن�ضي,  ومعماري 

 1923 دي�ضمرب   27 يف  وتويف   ,1832

ا�ضتهر بت�ضميم  عن عمر يناهز 91 عاما. 

املن�ضاآت املعدنية - �ضواء كانت كباري اأو 

�ضكك حديدية - لكن اأ�ضهرها على الإطالق 

كل من متثال احلرية يف نيو يورك وبرج 

عام  منذ  ا�ضمه  عنه  حمل  الذي   - اإيفل 

1889 وحتى يومنا هذا.

بني برج ايفيل عام 1887 امام قو�س 

الن�ضر يف فرن�ضا بهدف منا�ضبة مرور مئة 

افتتاح  ومنذ  الفرن�ضية,  الثورة  على  عام 

 200 من  اكرث  زاره   1889 عام  الربج 

مليون زائر من جميع انحاء العامل ليحتل 

وبكل جدارة املركز الول يف املعامل الكرث 

زيارة حول العامل.

فتح  فقد  الربج  واإرتفاع  ملتانة  نظراً 

ال�ضتخدامات  من  الكثري  اأمام  الباب  ذلك 

تنوعت  وقد  الربج.  هذا  لإمكانيات 

البث  يلي:  ما  يف  ال�ضتخدامات  هذه 

الإذاعي,معمل جتارب.

هذا املبنى يف ال�ضل مقر حاكم البحرين, 

افتتحه �ضمو ال�ضيخ حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

حاكم البحرين يف اكتوبر عام 1937م, ويف 

للرتاث  مركز  اىل  حتويله  مت  1984م  عام 

املحاكم,  قاعة  على  احلفاظ  ومت  ال�ضعبي 

وال�ضتئنافية  املدنية  الكربى  املحاكم  وت�ضم 

واجلنائية, على ما هي عليه. ويحتوي املركز 

على عدة قاعات.

ففي الطابق الر�ضي هناك: قاعة ال�ضور 

قاعة  الغو�س,  قاعة  القدمية,  التاريخية 

قاعة  النخلة,  منتجات  قاعة  الربي,  لل�ضيد 

الطرب ال�ضعبي, قاعة الفنون الت�ضكيلية.

غرفة  توجد:  العلوي  الطابق  ويف 

املعي�ضة, املطبخ, غرفة الطبخ ال�ضعبي, غرفة 

ال�ضعبية,  الزياء  غرفة  ال�ضعبية,  اللعاب 

املجل�س, الفر�ضة, غرفة ال�ضلحة.

امل�ضدر: »موقع متحف البحرين الوطني«

مم برج ايفل م�صّ
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املقادير:

مطحون,  �ضادة  �ضاي  ب�ضكويت  عبوتا 

كي�س بودرة كرمية, علبة ق�ضطة جاهزة, قطع 

�ضكولتة جاهزة حم�ضوة بالنوغا او الكراميل, 

3 مالعق كبرية زبدة, عبوة حليب مركز حملى, 

6 مكعبات جنب مثلثات.

الطريقة:

ثم  الزبدة  املطحون مع  الب�ضكويت  اخلطي 

�ضعيه يف �ضينية بايرك�س.

وقطع  اجلنب  مع  الق�ضطة  اخفقي 

يف  واحلليب  الكرمية  وبودرة  ال�ضوكولته 

اخلالط الكهربائي.

املطحون  الب�ضكويت  فوق  املزيج  ا�ضكبي 

و�ضاوي ال�ضطح جيدا.

�ضعيها يف الثالجة حتى تربد ثم قطعيها 

وقدميها.

كعك الجبن البارد

ما  واأربطته,  وذراعيه  اأ�ضابعه  قوة حركة  تعزيز  على  الطفل  ُي�ضاعد  بال�ضل�ضال  اللعب   

ُي�ضاهم يف تعامله ب�ضكٍل اأف�ضل مع القلم واملق�س يف مرحلة الدرا�ضة لحقاً, وُيعد ال�ضل�ضال من 

 ,)ADHD( الألعاب التي ُيف�ضلها الأطفال امل�ضابون مبتالزمة نق�س النتباه واحلركة املفرطة

حيث اأنه ُي�ضاعدهم يف الرتكيز على ن�ضاط واحد من البداية وحتى النهاية. كما اأن ال�ضل�ضال 

مينح الطفل اإح�ضا�ضاً ببلوغ الهدف حاملا ينتهي من عمله.

ومن خالل اجلمع بني ال�ضل�ضال وال�ضناديق والأوعية وخمتلف املواد الفنية مثل املعكرونة 

العد  مثل  جديدة  مهارات  الأطفال  يكت�ضب  الكبرية  والأزرار  املُلون  والأرز  والأحجار  املُلونة 

نع العديد من  والتن�ضيق وترتيب الألوان والأحجام, وُيحفز ال�ضل�ضال طفلك على البتكار ب�ضُ

الأ�ضكال والأ�ضياء املختلفة. هذا ويلعب اخليال دوراً كبرياً يف ت�ضكيل ال�ضل�ضال, ومن ثمة فاإن 

الأبعاد  اإدراك  متقدمة من  اإىل م�ضتويات  الو�ضول  يواظبون عليه ينجحون يف  الذين  الأطفال 

وامل�ضاحات ب�ضكٍل اأ�ضرع. و ُي�ضاعد ال�ضل�ضال يف تهدئة الأطفال ُمفرطي احلركة اأو املنزعجني 

لأنه يحد من توترهم اأو انزعاجهم مبا ُيقدمون عليه من ت�ضكيل وفرٍد لقطع ال�ضل�ضال.

ال�صل�صال طريقة رائعة لتعلم االطفال

اخل�صـــــراوات
يتناول الن�ضان مئات ال�ضناف املختلفة واملتنوعة من اخل�ضراوات. ويف الواقع, تعترب 

اخل�ضراوات من العنا�ضر الغذائية املهمة بالن�ضبة جلميع الفراد يف العامل باأ�ضره.

ومن الجزاء التي ميكن اكلها من اخل�ضراوات, اجلذور او الوراق او الزهور. فاخل�س 

الهليون  نباتي  يف  ال�ضيقان  وتوؤكل  اوراقها.  توؤكل  التي  اخل�ضراوات  من  مثالً  وال�ضبانخ 

غذائية كبرية,  فائدة  النباتات  هذه  �ضيقان  لتناول  ان  هنا  بالذكر  اجلدير  والكرف�س. ومن 

بينما يعترب الربوكلي والقرنبيط من الزهور التي ميكن اكلها يف النبات.

هناك خ�ضراوات حتتوي على بذور, وذلك مثل القرع والطماطم. كما اننا نتناول اي�ضا 

الفواكه  انها من �ضمن  النباتات على  العلماء هذه  البازلء والبقول. ويعترب  بذور وقرون 

ولي�ضت من اخل�ضراوات. ويرجع ذلك لكونها متثل اجلزء املحتوي على البذور من النبات. 

نطهوها  عندما  وذلك  اخل�ضراوات  من  انها  على  بيننا  فيما  النباتات  هذه  تعرف  ذلك,  مع 

وناأكلها.

ومن اخل�ضراوات ما ينمو حتت الر�س, حيث اننا ناأكل جذور اجلزر والدرنيات املتمثلة 

يف البطاط�س. كما اننا ناأكل اي�ضا ب�ضيلة نبات الب�ضل.

واعلم انه يتم ع�ضر بذور او فواكه النباتات املختلفة وذلك ل�ضناعة الزيوت النباتية. 

والزيتون  ال�ضم�س  عباد  زهرة  منها,  الزيت  على  احل�ضول  يتم  التي  النباتات  امثلة  ومن 

واجلوز.
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الزمن يقهر �صور ال�صني العظيم

يبلغ طول �ضور ال�ضني العظيم 2470 كيلومرتا, ومت ت�ضييده خالل حقبة 

حكم �ضاللة »مينغ« من العام 1368 وحتى العام 1964. وكان الهدف من هذا 

امل�ضروع ال�ضخم توفري احلماية للعا�ضمة بكني من هجمات املغول والغزاة من 

القت�ضادي  الزدهار  �ضاد  البالد  لالأمن يف  تعزيزه  وبف�ضل  ال�ضمالية,  املناطق 

بيد ان هذا امل�ضروع الذي ميكن م�ضاهدته بالعني املجردة من �ضطح القمر, بات 

فري�ضة لعوامل الزمن, وتتعر�س اجزاء عديدة منه للتاأثريات البيئية املدمرة, اىل 

جانب الهمال واعتداءات املواطنني الذين يحاولون ت�ضييد منازلهم وا�ضت�ضالح 

الرا�ضي القريبة من جدرانه.

»اليولة« رق�صة من االأجداد اإىل االأحفاد

رق�ضة اليولة من الرق�ضات ال�ضعبية التي ت�ضتهر بها منطقة اخلليج 

وهي من الفنون الرتاثية التي ت�ضجعها دولة المارات وحتظى باهتمام 

كبري من ال�ضباب الماراتي, وتقدم ب�ضكل منفرد او جماعي. ويف مدينة 

لالطفال,  اليولة  عرو�س  لقامة  خم�ض�ضة  منطقة  جتهيز  مت  مده�س 

احل�ضور,  من  كبري  جمهور  امام  مواهبهم  عر�س  من  يتمكنون  حيث 

انا  امليدان:  ب�ضبل  واملعروف  عاما(  �ضلطان حارب )14  ويقول حممد 

امار�س فن اليولة منذ كان عمري 8 �ضنوات, فنلقي بال�ضالح عاليا, ثم 

كانوا ي�ضتخدمون  الر�س, وقدميا  ان ي�ضقط على  قبل  لنم�ضكه  نعود 

اخلفيفة  ال�ضلحة  ن�ضتخدم  اليوم  لكننا  حملها,  ي�ضعب  ثقيلة  ا�ضلحة 

املختلفة الحجام تبعا للفئة العمرية التي ت�ضتعملها.

احلمار الوح�صي

الرباري  يف  الوح�س  ُحمر  تعي�س 

فحل  يقودها  كبرية  قطعان  �ضكل  على 

وهو  والفرار  اجلري  و�ضالحها  قوي 

الع�ضاب  على  يعي�س  لبون,  حيوان 

الن�ضان  ي�ضتطع  ومل  واحل�ضائ�س 

تدجني حمار الوح�س او ال�ضيطرة عليه 

وتدريبه يف عرو�س ال�ضريك.
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م�صاهمة- دالل يو�صف املرباطي

م�صاهمة- حنني يو�صف املرباطي



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-  الحوت القرش1-  القرش األبيض

1984 -2 1937 -1

في أي عام تم تحويل مقر حاكم البحرين إلى مركز للتراث الشعبي؟

المسابقة

قال الطفل لأمه: مدر�س العلوم ل يعرف اأي معلومات عن مادته.

الأم: وكيف عرفت؟

الطفل: لأنه دائما ي�ضاألنا ونحن جنيب.

الأبن ي�ضاأل والده: هل ت�ضتطيع ان تكتب يف 

الظالم يا ابي؟

الأب: نعم

على  ووقع  النور  اطفىء  اأذن  الأبن: 

�ضهادتي.

مدرس علوم

الإبهام توقيع بحجم   -1

يدور  لفا,  الدنيا  يلف 

حول العامل, ما هو؟

2- اأربعة ع�ضافري 

على �ضجرة. جاء �ضياد 

فاأ�ضاب  �ضهما  و�ضرب 

ع�ضفورا  فكم  ع�ضفورا. 

�ضيبقى على ال�ضجرة؟ 

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1922

هدى ح�ضن علي غريب

حممد عبا�س املوايل

ق�ضيم حممد هالل نوح

1- الطابع الربيدي.

2- لن يبقى ول ع�ضفور لأنهم �ضيهربون 

جميعاً.
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1- �ل�سرقاط

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

[ النار ما حترق اإال رجل واطيها.

[ يا داخل بني الب�صلة وق�صرتها ما ينوبك اإال 

ريحتها.

[ ع�صفور يف اليد و ال ع�صرة على ال�صجرة.

[ يابخت عدو بكاك وال �صديق �صحك وياك.

أمـثـــال

فوارق

كيف ترسم »الكرز«
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5

م�ضاهمة من مدر�ضة جدحف�س الثانوية للبنات
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ابحث عن الكلمات

�صرطيخياط

طباخخباز

ممر�ض طبيب

مدر�ض

خراز�صحفي

مهند�ض
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مرمي عبداحل�صني الوزير

ح�صة وحممد عدنان �صريدةحممد وحنني وعلي جعفر النوبي

مرمي �صيد حممد جاللبيان عبا�ض مرهون

را�صد منذر را�صد زهراء ح�صن عبدالنبي
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العيد الوطني فرحة وطن
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العيد الوطني فرحة وطن
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