
Thursday 12th - December 2013 - No.9012الخميس 8 صفر 1435 - العدد 9012

بالديعيدي يا 



  

كل ع�م ووطني حبيبي ب�ألف خري و�سالم

كل ع�م ونتم�سك به �أكرث و�أكرث.

كل ع�م ونر�ه م�ستقال ومميز� بني �لدول.

كل ع�م وحبن� يزد�د �أكرث ف�أكرث.

�أمتنى من �هلل �ن يحفظ هذ� �لبلد �لطيب �حلبيب على قلوب �جلميع

�سو�ء من د�خل �و خ�رج هذ� �لبلد فحبه �سمعة م�س�ءة يف زو�ي� قلوب حمبيه ال يقدر بثمن.

وطني فدتك �لروح مني لي�س يتعبني فد�وؤك

و�عي�س �ألهث يف عالك وقبلتي نحو �رتق�ئك

�م�سي وي�أخذين زم�ين نحو ب�ب دون ب�بك

لكن دربي نحو غريك خطر و�س�ئك

وكل ع�م و�نت ي� حبيبتي �لبحرين ب�ألف خري

ماما شيخة

أعزائي البراعم

أسماء البحرين قديمًا

تــركـيــــا.. آسيا الصغرى

فوائد لعب الطفل بالرمل

07حلوى ماهو
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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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08
كيف تطورت صناعة أقالم الرصاص؟

العيد الوطني فرحة وطن

داخل العدد02
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بـراعــم الـبـحــــريـن
مبنا�سبة احتفاالت اململكة بعيدها الوطني

ي��ت��غ��ن��ون يف ح����ب ال����وط����ن ب��ك��ل��م��ات ب�����س��ي��ط��ة وع��ف��وي��ة

بـراعــم الـبـحــــريـن
حمررة ملحق براعم:

وعفوية  ب�سيطة  بكلمات  ال�سغار  اأطفالنا  عرب  اجللو�س،  وبعيد  الوطني  بعيدها  البحرين  مملكة  احتفاالت  مبنا�سبة 

عن مدى حبهم ووالئهم لوطنهم الغايل ولقيادتها احلكيمة، وجاءت هذه الكلمات تعبرياً عن فرحتهم بهذه املنا�سبة 

العزيزة والغالية على قلب اأي بحريني حمب لوطنه وقيادته الر�سيدة.

ح�سة طارق حممد خليفة يا�سني

حنني عبدالعزيز اجلابري

�سعود عبدالعزيز اجلابري

نيلة طارق حممد خليفة يا�سني

فجر عبدالعزيز اجلابري

وطني.. 

واأرج��و  اإن خانتني ح���رويف..  ال��ع��ذر...  اأرج���و 

اإال عا�سقة  اأنا  اأنق�ست قدراً... فما  اإن  العفو.. 

بعيد  لك  فهنيئًا  ال��غ��ايل....  وطني  يا  لرتابك 

ا�ستقاللك يا وطني وع�سقي يا مملكة البحرين.

اأرى زينة  اأ�سعر بالفرح عندما 

بالعيد  واالح��ت��ف��االت  ال�سوارع 

اأك��ر  واأف���رح  املجيد،  الوطني 

ع���ن���دم���ا اح���م���ل ع���ل���م ب����الدي 

عاليًا  بالدي  تعي�س  البحرين، 

حتت راية اآل خليفة الكرام.

بالدي اأنت الهناء واجلمال..

ترابك دفء احلنان..

هواك نقي عليل... عا�ست بالدي  

العزيزة مبليكها و�سعبها الويف.

وطني..

اأيها الوطن احلا�سن... للما�سي واحلا�سر...

اأيها الوطن... يا من اأحببته منذ ال�سغر...

واأنت من تغنى به الع�ساق ورواد ال�سعر

مملكة  يا  ا�ستقاللك  بعيد  وطني  يا  لك  فتحية 

البحرين.

ال�سعب  ل��ك��ل  اأب����ارك  اأن  اأح���ب  ال��ي��وم  ه���ذا  يف 

العيد  مبنا�سبة  احلكيمة  والقيادة  البحريني 

الوطني واقول عا�ست بالدي البحرين وحفظها 

الل�ه من كل �سوء ومكروه.

03 أجيال
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وطني حبيبي

جاء ذكر دملون يف الكتابات امل�سمارية القدمية التي تعود اإىل االألفية الثالثة قبل امليالد، والتي وجدت يف بالد الرافدين ويف موقع ايبال يف �سمال �سوريا، وحاول 

العلماء معرفة مكان دملون التي و�سفت باأر�س اخللود وباأنها تقع حيث ت�سرق ال�سم�س وتبعد عن بالد الرافدين بثالث �ساعات مزدوجة، واأثبتت التنقيبات االأثرية ان 

البحرين هي دملون امل�سار اإليها يف الن�سو�س امل�سمارية القدمية مبراحلها التاريخية املتعاقبة، بل هي مركزها الناب�س بالن�ساط واحليوية ففيها امل�ستوطنات من مدن 

وقرى تعج بحياة الق�سور والدور واالأ�سواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها املعابد املقد�سة وفيها مئات االآالف من املدافن على خمتلف االأ�سكال واالأحجام، وتدل 

الو�سيط  دور  دملون  لعبت  وات�ساعها، حتى  والتجارة  ال�سناعة  االأخرى على تطور منط احلياة وتقدم  االأثرية  واللقى  الدائرية  واالأختام  الفخارية واحلجرية  االأواين 

التجاري بني ح�سارات وادي الرافدين ووادي ال�سند، واأنحاء اجلزيرة العربية االأخرى.

دل�م�����ون

تايلو�س

»اليونان«  االإغريق  اأطلقهما  اللذان  اال�سمان  هما  وارادو�س  تايلو�س 

على جزيرتي »املنامة واملحرق«، وذلك يف القرن الثالث قبل امليالد. وقد 

عرف االإغريق املنطقة قبل و�سولهم اإليها نياخو�س قائد احلملة املر�سلة 

من قبل اال�سكندر االأكرب ال�ستك�ساف املنطقة، و�سفها باأنها جزيرة طيبة 

تتمتع باملوانئ الطبيعية وهي زاخرة بالنخيل و�سيد اللوؤلوؤ واالأ�سماك. 

وقد اكت�سفت موؤخراً مواقع مهمة لهذه الفرتة من تاريخ اجلزيرة اأ�سافت 

يف  وجدت  التي  االأثرية  اللقى  خالل  من  التاريخية  احلقائق  من  الكثري 

امل�ستوطنات ويف املدافن ب�سكل خا�س.

اأوال

�سميت البحرين كذلك با�سم »اأوال« خالل الع�سر قبل االإ�سالمي. واال�سم يرتبط 

مبعبود �سركي كان اإله قبيلة وائل التي �سكنت البحرين خالل الع�سر قبل االإ�سالمي.

الكرمي )�سلى اهلل  الر�سول  بعد و�سول مبعوث  �سلماً  االإ�سالم  البحرين  دخلت 

عليه و�سلم( اإليها يف عام 629م / العام ال�سابع للهجرة. ولقد لعب اأهل البحرين 

دوراً ال ي�ستهان به يف حركة الفتوحات االإ�سالمية فاأعانوا جيو�س الدولة االإ�سالمية 

النا�سئة بخربتهم ومهاراتهم يف املالحة وركوب اخليل.

ويعترب م�سجد اخلمي�س من اأوائل امل�ساجد التي بنيت يف البحرين، حيث تقول 

عبدالعزيز  بن  عمر  الثامن  االأموي  اخلليفة  عهد  بني يف  انه  املحلية  الرواية  عنه 

ر�سي اهلل عنه )99-101هـ(، )717-720م(. وا�ستمرت البحرين تلعب دورها 

احل�ساري واالقت�سادي عرب ع�سور االإ�سالم املختلفة ومازالت.

أسماء البحرين قديمًا

ثقافات06
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املقادير

¼ كوب اأو 60 غ من الزبدة غري اململحة.
ن�ستله  حليب  من  غ   790 اأو  �سفائح   2

املكثف املحلى.

1 ملعقة �سغرية من الهال املطحون.

½ ملعقة �سغرية من خيوط الزعفران.

طريقة التح�سري

وُت�ساف  عميقة  مقالة  يف  الزبدة  ُتذّوب 

املحلى،  املكثف  ن�ستله  حليب  من  علبتان 

حرارة  على  املزيج  وُيطهى  الهال،  وبودرة 

ي�سبح  اأن  اإىل  م�ستمّر  حتريك  مع  متو�ّسطة 

لونه ذهبّياً مائالً اإىل بنّي وبدون اأن يحرتق، 

ت�سبح  وعندما  دقيقة.   40 ــوايل  حل اأي 

�سديد،  بقوام  وتتمّتع  متما�سكة  احللوى 

النار.  عن  القدر  وُيرفع  الزعفران  ُي�ساف 

ُيرتك املزيج ليربد قليالً قبل �سّبه يف الطبق 

بالكامل.  ليربد 

ُيقّطع الطبق اإىل االأ�سكال املنا�سبة وُيقّدم.

حلوى ماهو

فوائد لعب 
الطفل بالرمل

الكثري من االأمهات تعار�س فكرة ان يلعب طفلها بالرمل، 

�ستحدث.  التي  الفو�سى  من  او  يبتلعه  ان  من  اما خلوفها 

ولكن هل تعلمون ما فوائد لعب الطفل بالرمل؟...

وم�سلية  مهدئة  لعب  و�سيلة  فهي  املاء  مثل  الرمال 

اللعب  يف  ويجد  الطفل  ملهارات  ومنو  ا�ستيعاب  وو�سيلة 

بالرمل مرحاً ال يو�سف.

ماذا يتعلم الطفل اثناء لعبه بالرمل؟

الطفل اثناء اللعب يتعلم خ�سائ�س الرمل، كيف يرت�سب 

العلبة  �سكل  وياأخذ  جافاً،  يكون  عندما  ا�سابعه  من خالل 

ياأخذ  وكيف  مبلالً،  يكون  عندما  متما�سكاً  ي�سبح  وكيف 

من  و�سالبة  قوة  اكرث  وي�سبح  العلبة  داخل  اف�سل  �سكالً 

الرمل اجلاف.

 واي�سا اثناء لعبهم بالرمل و�سب الرمال من علبة طويل 

اإىل علبة اق�سر يتعلمون الكميات )اقل واكرث(، باال�سافة اىل 

تطوير املهارات اللغوية اثناء اللعب وامل�ساركة مع االطفال 

مثل »جيد، غربال، خ�سن،  الكلمات  تكرار بع�س  من خالل 

رطب«. 

اطفال  مع  م�ساركة  اىل  يحتاج  بالرمال  اللعب  واي�سا 

اخرين مما يعني تبادل حوارت طويلة فيما بينهم وابتكار 

�سناريو للعب.

07 عيادة وتغذية
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معلومات08

ال�سغرى«..  »اآ�سيا  ا�سم  عليها  ُيطلق  كان   •
األفاً   780( مربعاً  ميالً  و382  األف   301 م�ساحتها 

و576 كم مربعاً(.

• عدد ال�سكان عام 1992: 59 مليوناً و640 األف 
ن�سمة.

البالد  عا�سمة  ا�سطنبول،  مدنها  واأهم  اأكرب   •
اختارها  فقد  انقرة.  احلالية  العا�سمة  اما  ال�سابقة. 

م�سطفى كمال اأتاتورك عام 1923.

• اأعلى قمة جبلية: »بويوك اأجريداجي«، او جبل 
ارارات )585 مرتاً(.

• ينبع من ارا�سيها نهرا الفرات ودجلة.
• اأهم حما�سيلها الزراعية احلبوب والتبغ والقطن 
وال�سمندر  والبطاط�س  والفاكهة  والذرة  وال�سعري 

الكروم  خامات  ارا�سيها  من  وُت�ستخرج  ال�سكري.. 

والنحا�س والزئبق والفحم.

• العملة املتداولة: اللرية الرتكية.
بنت  التي  العثمانية  اخلالفة  مركز  كانت   •
القرن  منت�سف  من  االطراف،  مرتامية  امرباطورية 

وقد  االوىل..  العاملية  احلرب  حتى  ع�سر  اخلام�س 

ا�سبحت تركيا جمهورية يف 29 اكتوبر 1923.

عنوان االإنرتنت هو موؤ�سر يدل على مكان وجود �سفحة 

اأو عدد من ال�سفحات على االإنرتنت، ويكتب هذا العنوان يف 

نافذة املت�سفح العلوية، ويبداأ بـ

 http://      

براعم . نت

URL

ت������رك��������ي�����������ا..

اآ����������س���������ي���������ا ال�������������س������غ������رى

كيف تطورت 

�سناعة اأقالم الر�سا�س؟

كان تطوير ا�ستخدام القلم الر�سا�س 

ثورة تكنولوجية يف زمانها، والذي �ساعد 

الر�سا�س  القلم  �سناعة  عملية  تطوير  يف 

للطريقة  اخرتاع  براءة  على  وح�سل 

الر�سا�س هو  امل�ستخدمة يف ت�سنيع اقالم 

عام  كونت  نيكوال�س  الفرن�سي  الكيميائي 

.1759

بها  يبا�سر  الــتــي  ــي  ه

االن�سان احتياجاته ومتطلباته 

والعمل  وال�سرب  االكل  مثل 

ــاء.  ــط واالخــــذ واالع

كبري  عدد  بها  يوجد 

ال�سغرية  العظام  من 

جمموعات  يف  مرتبة 

لكي ت�ساعد االن�سان على 

واجلمع  والب�سط  الثني 

االغرا�س  جميع  ومزاولة 

اهلل  ف�سبحان  يحتاجها،  التي 

اخلالق.

اليد
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09 مساهمات

وتربيت،  فيه،  ولدت  الذي  وطني  من  اأجمل  هناك  لي�س 

الهواء  فيه  احببت  واإخوتي،  واأبــي  اأمي  كنف  يف  ون�ساأت 

فيه  الأن  وطني  احب  العذب.  باملاء  املليئة  واجلداول  والزرع 

فوؤادي وعقلي وروحي، وفيه  احملها يف طيات  التي  ذكرياتي 

اوىل خطواتي،  عليها يف  م�سيت  التي  االر�س  وم�ساحة  نا�سه، 

كنت  فكلما  يوم،  بعد  يوما  اأمتلكها  كنت  التي  امل�ساحة  ازدادت 

لكنني  قدمي،  على  فيها  ا�سري  التي  امل�ساحة  تزداد  كانت  اكرب 

وطني  ار�س  طويت  حويل  من  االمور  وعقلت  كربت  عندما 

ف�سرت  ونف�سي،  قلبي  من  قريباً  ج�سدي  يف  جميعها  و�سارت 

فكل  هواء.  انها  لو  كما  واأتنف�سها  امه  الولد  يحب  كما  احبها 

ف�سارت  وتراب،  وهواء  و�سجر  اأنا�س  من  االر�س  حتمله  ما 

عباراتي  �سطور  يف  تبدو  اتكلمها  التي  االبجدية  حرويف 

وجهي. ومالمح 

بقلم الطالبة: فاطمة جميد

هواك مع�سوقتي

هواك يا مع�سوقتي... اأذاب اأح�سا�سي... وجميع عواطفي، غر�س لك 

�سعور الوالء يف قلبي، روحي فداك يا اأر�س اخللود، ووطن االأجداد... 

ودمائي لك فداء... تربعِت على عر�س قلبي بكل فخر، حتميِك جفوين 

واأحدابي، فخيالِك �سورة مطبوعة يف عيني، ال ميحوها زمان...

بقلم الطالبة: �سارة الهدي

وطني
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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-  اليمامة1-  الحمامة

 -2 -3  -1

عدد 3 أسماء للبحرين قديمًا؟

المسابقة

الطالب للمدر�س: هل يعاقب االن�شان على �شيء مل يفعله؟

املدر�س: طبعا ال.

الطالب: انا مل احل الواجب.

بهذا  االأ�شود  البحر  �شمي  ملاذا  املدر�س: 

اال�شم؟

الطالب: الأنه حزين على البحر امليت.

واجب

1- ما ال�شيء الذي حزين

يتكلم بال ل�شان؟

باب  بال  بيت   -2

به مئات ال�شباب؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1790

- ابراهيم اأحمد را�شد

- زينب يا�شر الن�شابة

- الهنوف �شابر يو�شف

1- الراديو – التلفزيون.

2- الرمان.

ابن اآوى

ما اسم الطائر؟

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 

الوطني  بالعيد  اململكة  باحتفاالت  االطفال  ون�شاطات  فعاليات  لتغطية 

baraem@alayam.comالرجاء التوا�شل على االئميل االلكرتوين التايل:
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11 تسالي

[ رب ابت�سامة حتل م�سكلة.

[ خري النا�س من يلجاأ اإليه النا�س.

[ ال تكن عبداً فقد خلقت حراً.

[ ال فقر اأ�سد من اجلهل وال مال اأعز من العقل.

أمثال

فوارق

كيف ترسم »حلزون«
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ابحث عن الكلمات

املحرقاملنامة

�سافرةالرفاع

عرادع�سكر

البديع

قاليلالعدلية

�سرتة

اوجد الكلمة املفقودة من اأول مربع من كل �سطر

تسالي12
الخميس 8 صفر 1435 - العدد 9012

Thursday 12th - December 2013 - No.9012



مطار البحرين الدويل »قدميًا«

مطار البحرين الدويل »حديثًا«

13 ثقافات
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مجتمع14

العيد الوطني فرحة وطن
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15 مجتمع

العيد الوطني فرحة وطن
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد
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