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اهلل  حب  وهي..  عنه.  ي�ستغني  ان  للإن�سان  ميكن  ال  الذي  احلقيقي  احلب  من  انواع  ثلثة  هناك 

ور�سوله وحب الوالدين وحب الوطن فاإن اأحببناهم ر�سي اهلل عنا ووفقنا يف حياتنا..

ان حب الوطن يا اأحبائي هو القيمة التي نقدمها له ملا يقدمه لنا من احتواء ودفء و�سلم واأمن 

وا�ستقرار وحبنا له من خلل املحافظة عليه يف كل �سيء.. �سواء يف اأمنه اأو نظافته اأو �سمعته الطيبة 

للعامل اأجمع..

واأن جنعل من هذه  له  واأعمالنا وانتاجنا  من خلل درا�ستنا  ا�سمه عالياً  ان نرفع  بد  اعزائي.. ال 

اجلملة »بحرين وطني حياتي ومماتي حبك يف �سلوعي و�سرايني«. هدفاً ن�سعى اإليه لنعي�ش فيه باأمان 

و�سلم.

ماما شيخة
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[ �سفي لنا حياتِك قبل اأتباع احلمية الغذائية.

�أعاين من �سمنة مفرطة كانت تقف عائقا نحو  - كنت 

�جللو�س  �أو  �لنوم  ��ستطيع  ال  فكنت  �الأ�سياء,  من  �لكثري 

و�أنا  �أنام  �الأحيان  من  كثري  يف  تريحني,  �لتي  بالو�سعية 

جال�سة, وكنت �أجد �سعوبة كبرية يف �سر�ء مالب�سي وغري 

بني  نظر�تهم  كانت  فقد  يل  �لنا�س  نظرة  من  �أ�سلم  مل  ذلك 

�مل�سفق علي و�مل�ستهز�أ بي.

[ كم كان وزنك وكم اأ�سبح االآن؟

 74 �لــ  يقارب  ما  �أي  كيلوغر�م   73.8 كان وزين    -

ذلك  خ�سرت  فقد  كيلوغر�م,   55 �الآن  و�أ�سبح  كيلوغر�م 

خالل �سنة و�حدة تقريبا.

اإتباع  تفكرين يف  الذي جعلك  ال�سبب  ما هو    ]

حمية غذائية؟

عن  تتوقف  مل  فهي  ذلك,  يف  كبري  دور  الأمي  كان   -

�ل�سوؤ�ل يف حالتي �لتي كانت قد تفقدين حياتي, �سمعت �أمي 

عن خرب�ت بع�س من قامو� باإتباع حمية غذ�ئية و�لنتائج 

�لتي و�سلو� لها, �سجعتني على �لبدء باتباع حمية غذ�ئية, 

الأين  و�سعيدة  بل  كثري�  للمو�سوع  متحم�سة  كنت  و�أنا 

غذ�ئية  �أخ�سائية  بزيارة  فقمت  م�سكلتي,  من  �ساأتخل�س 

وتابعت معها.

تخل�ست من نظرة �ال�ستهز�ء من قبل �قر�ين ..»طفلة �لرجيم«.. )2-1(

للمزيد واط��م��ح  ع��ام  خ��ال  غ��رام��ا  كيلو  ع�شرين  فقدت 

زهــراء العـصـفـــور:زهــراء العـصـفـــور:

زهراء ح�سن الع�سفور امللقبة بــ » طفلة الرجيم« طفلة 

يف احلادية ع�سر من عمرها, كانت تعاين من �سمنة 

مفرطة كانت قد توؤدي بحياتها, لكن ارادتها القوية 

مل�سكلتها  ت�ست�سلم  ال  جعلتها  �سنها  فاقت  التي 

تكمل  اليوم  هي  وها  ارادتها,  بكامل  وواجهتها 

بداأ  الذي  تخ�سي�ش  نظام  التباعها  االأول  عامها 

ي�سجع  منودج  اأ�سبحت  و  املثايل,  للوزن  ي�سلها 

غريها من االأطفال الذين يعانون من نف�ش امل�سكلة.

مللحق  بالطفلة زهراء لرتوي جتربتها  التقينا 

براعم ..

أماني يوسف أحمد
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وطني حبيبي

هي �إخت�سار لعبارة World Wide Web هي عبارة 

عن و�سيلة ت�سهل �لو�سول �إىل �ملعلومات يف �الإنرتنت, فهي 

�أ�سبه بالنافذة �لتي تطل منها على �الإنرتنت وهي عبارة عن 

HTML وميكنك  ت�سمى  برموز(  )�أو  بلغة  ُتكتب  �سفحات 

خا�س  برنامج  بو��سطة  �ل�سخ�سي  كمبيوترك  يف  عر�سها 

.)Browser( ي�سمى مت�سفح

براعم . نت

www

�لعالء بن  �ليهم  �ن و�سل  �ال�سالم �سلما بعد  �لبحرين  �هايل  �عتنق  لقد 

عليه  �هلل  )�سلى  �العظم حممد  �لر�سول  من  �لدعوة  كتاب  �حل�سرمي يحمل 

و�آله و�سلم(, وبعد دخولهم يف �ال�سالم �سرعو� يف بناء �مل�ساجد, حيث كان 

لها دور رئي�سي يف �قامة �ل�سعائر �لدينية و�ملوؤمتر�ت �ل�سيا�سية و�الجتماعية 

و�القت�سادية و�لتعاليم �لدينية و�لدنيوية.

�سمي م�سجد �خلمي�س بهذ� �ال�سم ن�سبة �ىل �ملنطقة �لتي بني فيها �قدم 

�مل�سجد باال�سلوب �ال�سالمي يف فن  �لبحرين. وميتاز بناء  ��سالمي يف  بناء 

�لعمارة و�لبناء ويت�سح ذلك يف �القو��س و�العمدة و�الروقة, كما ��ستخدمت 

يف بنائه �ملو�د �الولية �ملحلية مثل �حل�سي و�جل�س وجذوع �لنخيل.

�لتعاليم  ن�سر  يف  كبري  بدور  تقوم  كانت  مدر�سة  بامل�سجد  ويلحق 

�ال�سالمية و�لدنيوية.

من  �ل�سرقي  �جلانب  ��ستغالل  مت  �مليالدي  ع�سر  �لر�بع  �لقرن  وخالل 

�مل�سجد لبناء مقابر لبع�س علماء �لدين و�سعت عليها �سو�هد حجرية عليها 

�سجل وثائقي مهم للتعرف على �سخ�سيات ��سحابها, كما كتبت عليها بع�س 

�الآيات �لقر�آنية.

�مل�سدر: »موقع �ملحافظة �ل�سمالية«

�أول من �أخرتع �لدر�جة كو�سيلة �نتقال هو �لكونت دي �سيفر�ك عام 

1790 وكانت ب�سيطة جد� تتكون من عار�سة ب�سيطة من �خل�سب ت�سل 

و�تت  عندما   1818 عام  حتى  تطور  �أي  بها  يحدث  ومل  عجلتني.  بني 

�الأمامية  �لعجلة  فكرة  �ساوربرون  مي�سرة  دي  دريز  �الأملاين  �لبارون 

�لقائدة وتركيب مقود للدر�جة.

�لدر�جة جاءت علي يد حد�د  �لكربى قي تطور  �لثورة  لكن 

وقام  �لدو��سات  �خرتع  �لذي  مي�سو  بيري  �أ�سمه  فرن�سي 

بد�ية  وبعد   1861 عام  يف  �الخــرت�ع  هذ�  بت�سنيع 

�أنتج 150  فقد  و�ل�سهرة  �لرثوة  جاءته  �ساقة 

در�جة باع �لو�حدة بـ 150 فرنكا ذهبا.

�الأمر  يتعد  مل  �لوقت  ذلك  ومنذ 

فا�ستبدلت  عليها  حت�سينات  �إدخــال 

حديدية  باأخرى  �خل�سبية  �لعجلة 

�الإطار  �أ�سبح   1875 عام  يف  و 

جيل  بف�سل  جموفا  �ملعدين 

تروفو ثم غلف باملطاط.

مسجد الخميس

مخترع الدراجة الهوائية

الوطني  بالعيد  اململكة  باحتفاالت  االطفال  ون�شاطات  فعاليات  لتغطية 

baraem@alayam.comالرجاء التوا�شل على االئميل االلكرتوين التايل:
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اجل��زر  م��ن  بقطع  مزينة  اجل��ن  م��ن  �شريحة  ا�شتخدام  مت 

امل�شلوق، لت�شكيل غطاء للدب امل�شنوع من البطاطا امل�شلوقة، 

والنائم على �شرير من االأرز املطبوخ، واىل جانبه �شرائح من 

اللحم مع قطع من البندورة.

االأرز  من  للع�شاء  ت�شلح  التي  الوجبة  هذه  �شنعت 

�شكلت  امل�شلوق، على هيئة وجوه �شاحكة  والبي�ض 

با�شتخدام قطع من الزيتون االأ�شود، اما اخلبز فقد 

قطع ب�شكل جنوم وو�شعت البا�شتا على ورق ملون.

أفكار شهية للطعام

�شرب احلليب مفيد جداً لتقوية العظام الحتوائه على الكال�شيوم. ا�شربوا احلليب يوميًاً ..

امل�شي على الرمال

اظهرت درا�شات حديثة فى جمال العاج الطبيعي ان امل�شى حايف 

ال��ق��درات  ين�شط  دقيقة   15 ومل���دة  يوميا  ال��رم��ال  على  ال��ق��دم��ن 

مبياة  مبلله  الرمال  كانت  اإذا  التاأثري  ي��زداد  و  للج�شم  الطبيعية 

االأمطار. 

تفريغ  على  ت�شاعد  والرمال  االأمطار  مياة  ان  الدرا�شة  ذك��رت  كما 

اىل  ي��وؤدي  مما  اجل�شم  على  التاأثري  ال�شالبة  الكهربية  ال�شحنات 

ا�شتقرار يف احلالة املزاجية وانتظام يف العمليات احليوية.
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ومن  �ملتو�سط  �لبحر  �ل�سمال  من  يحدها  �أفريقيا  �سمال  يف  �جلز�ئر  تقع 

�لغرب �ململكة �ملغربية و�ل�سحر�ء �لغربية وموريتانيا ومن �ل�سرق تون�س 

وليبيا ومن �جلنوب مايل و�لنيجر..

�لعربية  هي  �لر�سمية  و�للغة  �جلز�ئر  مدينة  هي  �جلز�ئر  عا�سمة 

�لغاز  م�سدري  قائمة  يف  �لثانية  �ملرتبة  حتتل  �لدينار-  -عملتها 

�لطبيعي يف �لعامل و�ملرتبة �لر�بعة ع�سرة يف ت�سدير �لبرتول.

��ستقلت يف بد�ية �ل�ستينيات عن فرن�سا. 

وكان �أول رئي�س لها هو �أحمد بن بيال..

ــر.. وهــر�ن  ــم مــدن �جلــز�ئ من �أه

�أثرية  ــاكــن  �أم وبها  وق�سنطينة 

بني  قلعة  �آثـــار  مثل  �سياحية 

جميلة,  مدينة  ـــار  �آث حــمــاد, 

ي�سدر  �جلز�ئر.  مدينة  ق�سبة 

باللغتني  �ل�سحف  معظم 

و�لفرن�سية  �لعربية 

�جلز�ئر  �أعـــالم  ــن  وم

�ملجاهد  و�أ�سهرهم 

عبد�لقادر  �الأمــري 

ــــري,  ــــز�ئ �جل

عبد�حلميد بن 

بادي�س.

تت�سم بع�س ثمار �لنباتات بوجود بذور د�خل حلم �لفاكهة نف�سه. 

�لفاكهة على �ال�سجار �و على �سيقان نبات مت�سلق �و قد تنمو  وقد تنمو 

على �سجري�ت »��سجار �سغرية«.

يتم  كما  �ال�سجار.  على  تنمو  �لتي  �لفاكهة  من  و�لربتقال  �لليمون  من  كل  يعترب 

ت�سنيفهما على �نهما من �ملو�لح. و�ملو�لح هي ذلك �لنوع من �لنبات �لذي يحتاج منوه ل�سيف 

حار وطويل حتى يكتمل ن�سجه.

بذرة. ويتميز هذ�  �و  نو�ة  بد�خلها  �لتي يوجد  �لفو�كه  �ال�سجار,  تنمو على  �لتي  �لفاكهة  ومن 

�لنوع من �لفاكهة بوجود بذرة �و نو�ة و�حدة فقط بد�خله يغطيها حلم ثمرة �لفاكهة �لطري. ومن �مثلة 

هذه �لفو�كه, �خلوخ و�لربقوق و�لكريز و�مل�سم�س.

فو�كه  كلها  �ال�سود  و�لتوت  �الحمر  و�لتوت  فالفر�ولة  حجمها.  ب�سغر  �لفاكهة  �أنو�ع  معظم  تت�سم 

�سغرية �حلجم حتتوي على كم كبري من �لبذور. وتنمو هذه �النو�ع من �لنباتات على �سجري�ت �سغرية 

�ملناطق  �ال�سجار يف  على  تنمو  �لتي  �لفاكهة  من  فهما  و�لكمرثى,  للتفاح  بالن�سبة  �ما  �لباردة.  �ملناطق  يف 

�لباردة. وكالهما يحتوي على قلب بد�خله بذور �سغرية. و�علم �ن بع�س �نو�ع �لتفاح يتم عمل ع�سائر منها 

عند �كتمال ن�سوجها.

فيما يتعلق بالبطيخ, فهو ينمو على �سيقان نبات مت�سلق يفرت�س �الر�س. �ما �لعنب, فهو ينمو على �سيقان نبات 

مت�سلق �ي�سا. ولكن متتد �سيقان �لعنب على حو�جز طولية.

الــجـــزائــــــر

الـفــاكـهـة

األذن

الـدب

منذ �زمان طويلة جد�ً تر�سبت يف قاع �لبحار بقايا �ج�سام حيو�نية ونباتية بكميات 

هائلة, ومع مرور �لزمن �ختطلت بطبقات من �لرمال و�الوحال, وقد تعر�ست �لطبقات 

�ل�سفلى منها �ىل �سغط هائل �دى �ىل حتويل �ملاء و�لو�سول �ىل �سخور, ثم �دى ذلك 

�ىل حتويل �لبقايا �حليو�نية و�لنباتية �ىل �سائل لزج �سريع �الحرت�ق عرف فيما بعد 

بـ »�لنفط«.

وبقي �لنفط حم�سور�ً بني �ل�سخور �ىل �ن حدثت هز�ت �ر�سية عنيفة �حدثت تغري�ً 

يندفع  �لنفط  �أخذ  ثم  �لبحار  �الجز�ء من  �لياب�سة يف بع�س  �الر�س, فربزت  �سكل  يف 

�ساعد�ً �ىل �سطح �الر�س كلما وجد �ىل ذلك منفذ� و�سرعان ما عرفه �الن�سان و��ستعمله 

��ستعماال حمدود�ً.

ومع تطور �لعلم يف �لع�سر �حلديث �كت�سف �الن�سان �ن �لنفط يتكون من عدة مو�د 

لكل منها فو�ئد جمة فعمل على ��ستخر�جه من �عماق �الر�س و�أن�ساأ �ملعامل لتكريره 

وهكذ� ��ستخل�س: �لبنزين و�ملازوت و�نو�عاً من �لزيوت و�ل�سحوم كما ��ستخل�س كثري� 

و�القم�سة  و�ملطاط ومنتجات �حل�سر�ت  �للد�ئن  ��ستخدمت يف �سناعة  �لتي  �ملو�د  من 

وغريها.

كيف تكّون النفط؟

اجل�سم,  �سخم  حيوان 

يعي�ش يف جميع املناطق الباردة 

على  الدب  ويتغذى  والقطبية, 

وخمتلف  والفواكه  االأ�سماك 

يحب  انه  كما  للحوم,  اأنواع 

الع�سل ويبحث عنه, وتنام الدببة 

يف ف�سل ال�ستاء.

�ل�سمع  ع�سو  هي 

ــى جــانــبــي  ــل ــع ع ــق ت

منها  يرى  وما  �جلمجمة 

بال�سيو�ن  يعرف  ما  هو 

جتمع  �خلارجية«,  »�الأذن 

�الأذن �الأ�سو�ت �لتي يلتقطها 

نحو  تقودها  ثم  �ل�سيو�ن 

تقوم  كذبذبات  �الأذن  طبلة 

بتحليلها يف �ملر�كز �لدماغية 

على �سكل ��سو�ت مميزة.
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مرمي نا�شر

من  التي  احلب  معاين  واأقوى  اأ�سمى  هي  ال�سداقة 

اجتياز  حني  وذلك  العمر..  طوال  ت�ستمر  ان  املمكن 

امل�ساكل بطريقة ودية تقوي االرتباط بيننا ال ان تفرقنا.. 

ف�سديقك هو من ي�سارحك باخطائك ال من ُيجملها لك.. 

ب�سدر رحب..  انتقاده  تقبل  ان  فعليك  ليك�سب ر�ساك.. 

الأنك واثق بان ما ا�سار عليك به هو مل�سلحتك.. فال�سديق 

راأى  كلما  وي�سعد  وال�سعادة  اخلري  لك  يتمنى  من  هو 

ابت�سامتك ت�سع نوراً لت�سيء الّدنيا.

ان ال�سديق احلق هو من ي�ساركك احزانك وافراحك.. 

ال�سداقة  اأروع  فما  ال�سدائد..  وقت  عنك  يتخلى  وال 

الغرية واحل�سد.. ولكن  التي تخلو من احلقد..  ال�سافية 

من ال�سعب اإيجادها يف هذا الزمن!!

بقلم الطالبة: اإميان عبدالر�سا

ال�شداقة

الوطني  بالعيد  اململكة  باحتفاالت  االطفال  ون�شاطات  فعاليات  لتغطية 

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



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-  ابن آوى1-  الثعلب

1818 -2 1790 -1

 في أي عام اخترعت أول دراجة هوائية؟

المسابقة

�ملدر�س: ماهي منتجات �لهند؟

�لطالب: ما �أدري!

فقال �ملدر�س: فكر من �ين ياأتي �لرز؟

فقال �لطالب: من �جلري�ن.

عربو�  حني  �لرومان  فعل  ماذ�  �ملدر�س: 

�لبحر �البي�س �ملتو�سط؟

�لطالب: جففو� مالب�سهم.

الجيران

1- �أين يقع �لبحر الرومان

�لذي ال يوجد به ماء؟

�ل�سيء  ماهو   -2

ي�ستحيل 
�لذي 

ك�ســره؟

3- من هو �حليو�ن 

�لذي يحك  �إذنه باأنفـه؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

خر��سان

علي عبد�هلل �ل�سباغ

�ميان عبد�لرحمن �الن�ساري

�يه هيثم عون

1- على �خلارطة.

2- �ملبتد�أ.

3- �لفيل.
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�لفالمنجو

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:



11 تسالي

[ اأن املاء يكّون حوايل 90 باملائة من وزن اجل�شم.

[ اأن االأذن الي�شرى اأ�شعف �شمعًا من االأذن اليمنى.

[ اأن �شمك جلد االإن�شان ال يزيد عن 2 ملم، و �شمك جلد 

الفيل يبلغ 25 ملم، و جلد االإن�شان يحتوي على عدة 

اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال 

من هذه الغدد با�شتثناء جفون العينن.

هل تعلم؟

فوارق

كيف ترسم »حمار وحشي«
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تقاطع الكلمات

ابحث عن الكلمات

زبيديتونة

بلطي�شلمون

ف�شكر ميد

�شايف

�شعريهامور

كنعد

فيل - فهم - موز - ملل - غزل 

 - �شرب   - وط��ن   - كلب   - كيك   -

كن�ض - و�شم - رجل - راأ�ض - قدم 

- غ�شق - ملل - �شجر - �شم�ض - 

يود - �شيل

�شع الكلمات االآتية يف املربعات 

االآتية بدون تكرار..
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روان حممد �شالحعمر حممد �شالح الع�شم

زينب عبد االأمري احلايكي

مرت�شى عبد االأمري احلايكي

يا�شمن عبدالهادي جواد اأحمد �شامي احلايكي

�شعود ع�شام ال�شافعي



مجتمع14
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مشاركة المركز العلمي البحريني في مهرجان أبوظبي العلمي
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الخميس 1 صفر 1435 - العدد 9005

Thursday 5th - December 2013 - No.9005

إخالء وهمي وتدريبات السالمة المدرسية ألطفال األهلية

بابا ياسين واألطفال يزورون الشركة العامة للدواجن
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

BEDROOM غرفة النوم

نافذة

مراآة

خزانة

�شرير

و�شادة
فرا�ض

ماية

ح�شرية


