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بسوم والبطة الجميلة



  

ان اخلالفات وامل�صاجرات التي حتدث عادة بني االخوة واال�صدقاء واالأحباء يجب اال تتحول 

بالغا لهم.. تفرح ال�صيطان الذي ي�صعى لتفريق �صملهم وابعادهم  اىل قطيعة الأنها ت�صبب �صرراً 

عن بع�صهم البع�ض فعندها حت�صل م�صاجرة بني �صديقني ويقاطع كل منها االآخر.. عندئذ يتدخل 

ال�صيطان ليغر�ض العداء وال�صر بينهما، لذلك يجب عليهما ان يرتكا العناد وخريهما من يبداأ بال�صالم 

على �صاحبه.

وي�صفح عما م�صى وبهذا تزول اخلالفات ب�صرعة وهذا ما و�صانا به ا�صالمنا احلنيف.

علينا ان نحب بع�صنا ون�صد ازر بع�صنا البع�ض.

وال ن�صمح الأي �صيء كان ان يفرق بيننا.

ففي االحتاد قوة ال يقهرها �صيء.

ماما شيخة
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العناكب الصائمة!!

فعالية اليوم األخضر بروضة الربيع

فعالية  »الحية بية« بمركز شباب الرفاع
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خمتلفة  بنظرة  ال��ع��امل  يظهر  اأن  ا�صتطاع 

تريد  كنت  اإذا  حياته،  عن  تعرب  �صوره  بعد�صته، 

معرفة من هو فاأنظر له من خالل عد�صته، امل�صور 

 2001 مواليد   من  االحمدي  حممد  ح�صني  علي 

طالب مبدر�صة عبد الرحمن نا�صر للبنني مبدع يف 

الطالب  مع  احلوار  ن�ض  يلي  فيما  الت�صوير.  فن 

املبدع علي االحمدي..

[ منذ متى بداأت مبمار�صة الت�صوير؟

- منذ حوايل �سنتني تقربياً. 

اأو  الرقمي  الت�صوير،  حتب  كامريا  ب��اأي   ]

الهاتف؟

- بالطبع الكامريا الرقمية.

[ لو خريوك باإ�صتبدال كامريا الرقمية بهاتف 

النقال هل تقبيل وملاذا؟

- بالطبع نعم ،  لأن امل�سور اجليد ي�ستطيع 

ت�سوير كل ما يريده باأي �سكل من الأ�سكال. 

[ �صعوبات واجهتها عند الت�صوير؟ 

- احلمد اهلل لي�س لدي اأي �سعوبات.  

[ ماذا تفعل لتنمية هذه املوهبة؟ 

- حماولة ت�سوير كل ما تقع عيناي عليه 

وممار�سة الت�سوير باإ�ستمرار.

[ ما اأنواع ال�صور التي تلتقطها؟

من  اإلتقاطه  امل�سور  على  يجب  ما  كل   -

مناظر. 

[ ماهي مكانة الت�صوير يف حياتك؟

اأي  الوقت  بنف�س  وموهبة  هواية  هي   -

الت�سوير هي روؤيتي للعامل.

[ ماهي هواياتك غري الت�صوير؟

- ال�سباحة وكرة القدم. 

ممار�صتك  يف  الف�صل  لهم  اأ���ص��ح��اب   ]

للت�صوير؟

- كل ال�سكر اإىل ابن خالتي عبد الر�سا هو 

من �سجعني وله كل الف�سل يف اإمناء موهبتي. 

[ اأمنيتك بامل�صتقبل؟

اخلرائط  اأر���س��م  مهند�س  اأك���ون  اأن   -

الهند�سية. 

[ ن�صائح ت�صديها مل�صوري الغد؟

اأعينهم  تقع  �سئ  اأي  بت�سوير  يقوموا  اأن 

عليه. 

علي الأحمدي: عد�ستي هي نظرتي للحياة 
حاورتها: زينب الرئي�سي

اأمتنى اأن اأ�سبح حمامياً  
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وطني حبيبي

يف  اأن�سىء   1916 عام  يف 

البحرين خط ربط ل �سلكي ويف 7 

ر�سالة  اأول  بث  يونيو 1916م مت 

الربق  ونظام  البحرين  بني  ما 

ال�ساحل  على  بو�سهر  يف  الدويل 

املقيمة  مقر  كانت  والتي  الفار�سي 

اخلليج  يف  الربيطانية  ال�سيا�سية 

خط  اإن�ساء  �ساعد  وقد  العربي، 

يف  البحرين  يف  �سلكي  الال  الربط 

وطاأة  من  التخفيف  على  العام  هذا 

ما  الت�سال  و�سائل  انقطاع  م�سكلة 

ب�سب  الأق�سى  اأوروبا وال�سرق  بني 

الثانية،  العاملية  احلرب  اندلع 

تعتمد  اللذان  الربيان  كان  حيث 

عليهما بريطانيا يف حركتها الربقية 

والال�سلكية ميران عرب املانيا »عدو 

بريطانية يف تلك احلرب( ورو�سيا.

بث أول رسالة برقية من البحرين

ملكا  بن  اهلل  هبة  اأبوالربكات 

علماء  كبار  اأحد  وهو  البغدادي 

ولد  والطب.  الفيزياء  امل�سلمني يف جمايل 

يف بغداد عام 479 هجرية وتلقى تعليمه على 

يد كبار العلماء فيها.

عالجها  وحاول  النف�سية  بالمرا�س  اهتم  اأعماله 

�ساهم يف  القرن 20.  العلماء يف  اده�ست  نف�سية  بطريقة 

للحركة  الثالث  القانون  ابتكار 

له  م�ساو  فعل  رد  فعل  »لكل  وهو 

يف املقدار وم�ساد له يف الجتاه«. وهذا 

الربيطاين  نيوتن  اىل  ن�سب  القانون 

رغم تو�سل البغدادي له يف القرن 12 

امليالدي. 

م�ؤلفاته 

كتاب املعترب يف احلكمة، كتاب اخت�سار 

الت�سريح يف كالم جالينو�س. 

تويف عام 560 هجرية.

هي عبارة عن �سبكة حا�سوبية عمالقة 

ميكن  بحيث  اأ�سغر،  �سبكات  من  تتكون 

اأن يتجول  لأي �سخ�س مت�سل بالإنرتنت 

جميع  على  يح�سل  واأن  ال�سبكة  هذه  يف 

له  �ُسمح  »اإذا  ال�سبكة  هذه  يف  املعلومات 

اآخر يف  اأن يتحدث مع �سخ�س  اأو  بذلك« 

اأي مكان من العامل.

براعم . نت

»net« النرتنت

البغدادي
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سلطة قوس قزح »المغربية«
املقادير:

 3 ان�سافا،  م�سلوق  جمربي  كوب   -

ارز نا�سج، ربع كيلو كرف�س مقطع،  كيلوات 

كيلو  ربع  مقطع،  حم�سي  زيتون  كيلو  ربع 

مفري،  ب�سل  كيلو  ربع  مقطع،  رومي  فلفل 

ن�سف م�س ملح، طماطمتان مقطعتان، ن�سف 

كيلو توابل فرن�سية، ليمونة مقطعة، ربع م�س 

فلفل، 3 مل مايونيز، خ�س.

طريقة التح�سري:

- اخلطي املقادير ال�سبعة الوىل وغطيها 

وبرديها.

املقادير  باقي  اخلطي  التقدمي  قبل   -

وتبليها جيدا وقدميها.

- اخلطي التوابل يف طبق منف�سل اأو يف 

جانب من الطبق.

- ر�سي باقي املقادير على �سكل قو�س.

الأكـــــــــــــــزيـــــــــمـــــــــــا

الب�سرة  عبارة عن خ�سونة وجفاف يحدث جللد 

عند الطفال ويكون اجللد �سريع ال�ستثارة ولذا لبد 

له من عنايه خا�سة به.

ن�سائح وخط�ات للتعامل مع الطفل 

امل�ساب بالأكزميا وخ�س�نة الب�سرة..

ذوي  بالطفال  خا�سة  منتجات  ا�ستخدام   -

ان  دون  اجللد  وترطيب  لتنظيف  احل�سا�سة  الب�سرة 

تت�سبب بجفاف وتكون هذه املنتجات خمتربه طبيا.

- و�سع كرمي او لو�سون مرطب جللد الطفل.

امل�سبوغة  املالب�س  عن  المكان  قدر  البتعاد   -

والعطور النفاذة.

- جتنب ارتداء املالب�س امل�سنوعة من ال�سوف.

- جتنب ا�ستعمال العطور للطفل يف تلك املرحلة.

بالتهاب  امل�سابني  الطفال  ا�ستحمام  �سرورة   -

اجللد املو�سعي.

- جتففيهم جيدا مبا�سرة بعد ال�ستحمام.

الطق�س  لتغيريات  الطفل  يتعر�س  ان  تفادي   -

ودرجات حرارة اجلو املفاجئة.

- جتنب تعر�س الطفل للرطوبة العالية.

املحتوية على  التنظيف  مواد  ا�ستعمال  - جتنب 

�سابون وعطور واي�سا مواد التنظيف اجلافة.

- عدم ا�ستعمال منعم ومعطر املالب�س للطفل.

ـــــ�ن ـــ ــزيــتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الـــ
اأك�سدة  منع  على  ي�ساعد  الزيتون:  زيت 

افراز  على  املرارة  ويحث  الدم  يف  الكول�سرتول 

ع�سارتها كما يعد عالجا ممتازا لالأكزميا وجتاعيد 

الوجه اإ�سافة اىل تغذية ب�سيالت ال�سعر. وي�سهل 

للمفا�سل  كمرهم  ي�ستخدم  كما  المعاء  حركة 

اأو يف  والت�سققات اجللدية، ميكنك تناوله �سرابا 

ال�سلطات واملاأكولت.
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العينني.  اأ�سفل  الوجه  و�سط  يف  يوجد 

الغبار  دخول  �سعر مينع  الأنف  داخل  يوجد 

ونحن نعط�س عندما يعلق الغبار على 

ال�سعر.

فتحتان  الأنف  يف  يوجد 

ولكل  والتنف�س  الهواء  ل�ستن�ساق 

ومتييز  ال�سم  وظيفته  اأنف  اإن�سان 

الروائح.

املادة  من  خليط  لأنها  ال�سم  بهذا  �ُسميت 

امللونة مع مادة ال�سمع وهذا النوع نراه 

الوان  بني  كبري  ب�سكل  منت�سراً 

الأطفال  به  يلون  الأطفال. 

ر�سومهم.

يف  الفهد  يعي�س 

اآ�سيا وافريقيا وهو من 

ال�سنوريات،  ف�سيلة 

ا�سقر  القامة  ق�سري 

القط  اىل  ينتمى  اللون 

�سائد  وهو  معا  والكلب 

�سهل  فهو  هذا  ومع  قا�س 

ن. التدجُّ

اخللط  اجتناب  ينبغي 

والليوبارد،  واليغور  الفهد  بني 

وهذان الخريان

قامة  تفوق  ل  وبينما  احلجم،  الكبري  الع�سرب  ي�سبهان 

الفهد املكتمل القوى اربعني او خم�سني �سم. ي�سبه راأ�سه القط، 

الطويلة  الكلب بقوائمه  اما ج�سمه فج�سم  امل�ستديرتني.  باأذنيه 

وي�ستطيع ان يعدو ب�سرعة تفوق 100 كم يف ال�ساعة فيتمكن 

يف ي�سر من حلاق الفري�سة التي يختارها. على ان الفهد يبدي 

ا�ستعدادات للتكيف فهو �سهل التدجن. واذا ما اح�سن تروي�سه 

�سار ي�سيد الغزال ل�سيده. توجد �سورة الفهد على العديد من 

طناف�س القرون الو�سطى. ف�سورته �سعار اخلفة والقوة.

العناكب ال�سائمة!!
متار�س بع�س اأنواع العناكب �سياما ل تتناول خالله اأي نوع من الطعام، 

ويطلق على هذا ال�سيام “ال�سيام الوظيفي” اأي الف�سيولوجي، فهي تقوم بتجهيز 

بع�س ال�سوائل الالزمة.

 ويتمثل هذا ال�سيام اأثناء فرتة و�سع البي�س وح�سانته، فقد نالحظ اأن اإناث 

هذه الأنواع تقوم ب�سنع خيمة من احلرير خالل فرتة و�سع البي�س، ثم ت�سع 

بها البي�س، وعليها اأن تقيم اإقامة دائمة يف هذه اخليمة ل تغادرها طوال فرتة 

ح�سانة البي�س.

اأي حال  وعلى  الأنواع،  باختالف  تختلف يف طولها  الفرتة  هذه  باأن  علما   

فاإن هذه العناكب تظل �سائمة ل تتناول �سيئا من الطعام، الأمر الذي ي�سبب لها 

ال�سعف والنحول فتبدوا هزيلة، لتغذية �سغارها عن طريق ن�ساط بع�س الغدد 

اخلا�سة بذلك، لأن هذه ال�سغار ل ت�ستطيع حت�سيل غذائها باأنف�سها.

اأنف�سها يف حت�سيل  ال�سوائل حتى تكرب وتعتمد على  تناول هذه  وتظل يف 

وت�ستاأنف  �سيامها،  من  بالتحلل  الأم  تقوم  وحينئذ  املحيطة،  البيئة  من  غذائها 

رحلة حياتها العادية، م�سيفة بذلك اآية عجيبة تدل على قدرة اهلل يف خلقه، فلي�س 

لل�سدفة يف ذلك كله اأي دور، واإمنا هي �سنة اهلل يف خلقه. 

واي�سا هناك نوع من انواع العناكب ال�سامة ي�سمى عنكبوت الذئب ميكنه ان 

يعي�س مدة عامني و ن�سف دون اي طعام!

حا�سة ال�سم

األ�ان ال�سمع

الفهد
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فاطمة نافع عبداللطيف

مرمي اأن�ر جابر ح�سن اأن�ر جابر

�سالح حممد �سالح

طالل نافع عبداللطيف

حممد اأحمد عبدعلي



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-  آكل النمل1-  غرير العسل

2- 10 يونيو. 1-7 يونيو

متى تم بث أول رسالة ما بين البحرين ونظام البرق الدولي ؟

المسابقة

اأحد تالميذها: كيف حتافظ على كتابك املدر�سي  �ساألت املعلمة 

نظيفاً؟

اجابها: ل اأفتحه مطلقاً.

بعدما اح�س اجلمهور بامللل �ساأل املحا�سر: 

هل لدى احدكم اي �سوؤال؟

كم  و�ساأل:  نومه،  من  اأحدهم  ا�ستيقظ 

ال�ساعة الآن!!

كتاب مدرسي

1- كم بي�سة يبي�س جمهور

احلوت يف ال�سنة؟

اأثقل كيلو  ما 
اأيه  -2

من  كيلو  اأم  اإ�سفنج 

احلديد؟

ال�سيء  هو  ما   -3

الذي ل يقطع اإل اإذا اأدخلت 

اأ�سابعك يف عينيه؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

15 �سنة

�سعود ع�سام ال�سافعي

اأحمد �سامي احلايكي

1- احلوت ل يبي�س بل يلد.

2- مت�ساويان.

3- املق�س.
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ببغاء مكاو

ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

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



11 تسالي

[ اأن زهرة البنف�سج رمز للت�ا�سع.

[ اأن زهرة دوار ال�سم�س رمز للكربياء.

[ اأن اليا�سمني رمز الرقة.

[ اأن الزهرة البي�ساء رمز النقاء.

[ اأن زهرة الرنج�س رمز لالحرتام.

هل تعلم؟

المتاهه

كيف ترسم »حافلة«
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اإنقاذ حياة طري

الذهبية  اأ�سعتها  مع  جديد  من  ت�سرق  ال�سم�س  وهاهي  الفجر  بزغ   

لتخرتق الفق والنوافذ ، والديك ي�سرخ باأوتار �سوته العالية: كوكو كو 

كو ليوقظ النا�س من �سبات نومهم العميق.

اأ�ستقيظ الفالح من نومه وتناول قطعة من اخلبز مع احلليب ليخرج 

كعادته اإىل الغابة ليقطع اأخ�ساب ال�سجر ثم يبعيها ليح�سل على ب�سعة 

درميات تكفي لقوته اليومي وبينما كان مي�سي يف طريقه نحو الغابة راأى 

�سياداً يرمي النار من بندقيته من بعيد على الطيور ففجاة ذعرت الطيور 

وطارت ولكن اأ�سيب واحداً منهما و�سقط اأر�ساً .

رك�س الفالح م�سرعاً لأنقاذ حياة الطري ، هاهو قد و�سل وحمله بيده، 

اأخذ و�ساحه وحاول اأن مي�سح الدم من جناح الطري ثم رك�س م�سرعاً نحو 

على  اأ�سبوع  مرور  وبعد  يعالج جرحه  ثم  باملاء  الطري  فم  لريوي  النهر 

معاجلة الفالح للطري ومبيته يف منزله �سفى الطري واأخذ يطري ويرفرف 

هنا وهناك . �سعر الفالح باحلزن ال�سديد لرحيل الطري عنه ولكن بينما 

كان ي�ستعد الفالح للذهاب اإىل الغابة فوجئ بح�سور الطري له واجللو�س 

على كتفيه، �سعر الفالح بالفرح وال�سرور يف قلبه . 

م�ساهمة: رواية الق�سري

م�ساهمة من: زينب الرئي�سي 
م�ساهمة من: زينب الرئي�سي 

م�ساهمة من: حممد عبداجلليل
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يشاركون الدولية  الحكمة  طالب 
ـــي ورشـــــة »عـــمـــل تــطــوعــي« ف

فـــعـــالـــيـــة  »الـــحـــيـــه بــيــه« 
ــــاع ــــرف ــــاب ال ــــب بـــمـــركـــز ش

طالب األهلية يحاكون مناسك الحج 
اجا لك ولد

مربوك قدوم حممد

ا�سم�ه  وقــد  جديد  مب�ل�د  جابر  اأنــ�ر  عائلة  رزقــت 

»حممد«.. 

كافة  من  والتربيكات  التهاين  العائلة  تلقت  وقــد 

الأهل واأ�سدقاء العائلة..

األف مربوك.. ويرتبى يف عز والديه
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فعالية اليوم األخضر بروضة الربيع

فعالية الينون للسلوك اإليجابي بمدرسة خالد بن الوليد
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