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بسوم وبسمة والمثلجات 



   

قبل اأيام عدمت اإىل مدار�سكم لتبدوؤوا عاماً درا�سياً جديداً.

تبداأ معه م�س�ؤولية جديدة وحتد جديد.

الدرا�سي بكل جد وجهد وان تبدوؤوا  العام  اأن ت�ستعدوا لهذا  يا احبائي  اأمتنى منكم 

الدرا�سة واملذاكرة ي�ما بي�م وال تتاأخروا يف ذلك، حتى ال ترتاكم عليكم الدرو�س، وق�سم�ا 

وقتكم يف الي�م للمذاكرة والرتفيه والن�م وال تن�س�ا ان تتغذوا جيداً حتى يعمكم الن�ساط 

والقدرة والرتكيز للعلم واملعرفة.

ماما شيخةواأخرياً يا اأحبائي اأمتنى لكم عاماً مثمراً مكلالً بالنجاح اإن �ساء الـله.
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اختتام فعاليات مهرجان الأيام للكتاب

الروايات والكتب التعليمية تت�صدر اختيارات الأطفال

حمررة ملحق براعم:

والتي  للكتاب  الع�سرون  الثقايف  االأيام  مهرجان  فعاليات  اختتمت 

�سبتمرب اجلاري،  اإىل 24  ايام مت�ا�سلة من 16  ا�ستمرت على مدى 9 

مبركز البحرين الدويل للمعار�س.

االأطفال، حيث تن�عت  اقباال كبريا من جمه�ر  املهرجان   وقد �سهد 

اختياراتهم يف �سراء الكتب، مابني الروايات والكتب التعليمية، والق�س�س 

الق�سرية وحكايات ماقبل الن�م، واللعاب خفة اليد، والقرطا�سية املدر�سية.

ح�صة عدنان

املعر�ص اأعجبني لكرثة الكتب التعليمية والق�ص�ص 

املعر�ص  من  ا�صرتيت  عمرنا،  من  الطفال  يحبها  التي 

امل�صحف ال�صريف، و �صبورة تعليمية.

�صارة يو�صف عبدالرحيم

ابلغ من العمر 11 �صنة، ولأول مرة اأزور معر�ص 

الكتاب، ولكنني ا�صتمتعت باحل�صور لكرثة دور الن�صر 

هتلر  مذكرات  وا�صرتيت  الطفال،  ركن  اىل  بال�صافة 

ومثلث برمودا.

نورة حممد جا�صم

القادمة  ال�صنوات  يف  واأمتنى  اأعجبني..  املعر�ص 

التي تهتم باملوروثات البحرينية  الكتب  ان يتم توفري 

القدمية لن يل اهتمامات بهذا اجلانب، واحببت اقتناء 

الكتب التعليمية ون�صخة من امل�صحف ال�صريف.

هيفاء عبدالقادر عبداهلل

لأول مرة اأزور معر�ص الكتاب، واأعجبتني طريقة 

كتب  ا�صرتيت  فقد  ال�صعر  كتب  وجذبتني  العر�ص 

متخ�ص�صة بال�صعر.

�صارة خليل الدو�صري

�صاق  رواية  وا�صرتيت  كثريا،  اأعجبني  املعر�ص 

لوالدتي  هدية  ال�صنعو�صي  �صعود  للكاتب  البامبو 

العزيزة، وعجبتني الكتب التعليمية والق�ص�ص وكتب 

ال�صعار.

روؤى رزق

ودفاتر  اقالماً  وا�صرتيت  اأعجبني،  حلو..  املعر�ص 

واللوان، ومتنت من دور الن�صر يف املعر�ص ان يحر�صوا 

العام املقبل على توفري كتب اللغة الجنليزية.

مريان اأ�صامة

ا�صتمتعت بالتجول يف املعر�ص، و�صدين هذا املعر�ص 

ا�صرتيت  فقد  بالطفل،  املهتمة  فيه  الن�صر  دور  لكرثة 

الكتب  وبع�ص  ال�صغري،  لأخي  التعليمية  ال�صبورة 

التعليمية.

�صارة فواز 

طالبة يف ال�صف الرابع ابتدائي، حر�صت على ح�صور 

املعر�ص مع مدر�صة اخلن�صاء البتدائية للبنات، وا�صرتيت 

فقط رائد الطالب وهو معجم لغوي ع�صري للطالب.

�صهد ميالد

طالبة يف ال�صف اخلام�ص ابتدائي، ح�صرت املعر�ص مع 

مدر�صة ن�صيبة بنت كعب البتدائية للبنات يف رحلة مدر�صية 

مثلث  وكتاب  العلمية  الكتب  بع�ص  ا�صرتيت  للمعر�ص، 

برمودا، بال�صافة اإىل كتاب اعمال ليلة القدر، وبع�ص كتب 

ان يحر�صوا  املعر�ص  الن�صر يف  دور  الت�صايل.  ومتنت من 

العام املقبل على توفري الكتب العلمية املب�صطة لالأطفال.
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وهي من ال�صناعات التي ت�صتهر بها البحرين منذ اأقدم 

املالحة  يف  الدملونيني  مهارة  اإىل  ذلك  ويرجع  الع�صور، 

اإىل  جتارتهم  امتدت  ولقد  الفلك،  بعلم  التامة  ومعرفتهم 

اأفريقيا وبالد  ال�صند و�صرق  م�صافات بعيدة �صملت وادي 

ما بني النهرين.

ولعل وقوع البحرين يف موقع ا�صرتاتيجي يف منت�صف 

اخلليج �صاعد على اتخاذها مركزاً جتارياً فربع اأبناوؤها يف 

بناء ال�صفن منذ اأيام )ابن يامن( و�صولً اإىل الع�صر احلايل 

حيث ي�صّكل اأبناء البحرين والعوائل ذات الأ�صول البحرينية 

القاعدة الأ�صا�صية العري�صة حلرفة بناء ال�صفن يف اخلليج 

العربي.

اأهم اأنواع ال�صفن:

البوم: هو من اأكرب ال�صفن حجماً وي�صتعمل يف الغو�ص 

ونقل الب�صائع والأ�صفار البعيدة.

الغو�ص  يف  امل�صتخدمة  الكبرية  ال�صفن  من  البتيل: 

وال�صفر، الكبرية منها ت�صتعمل �صاريتني و�صراعني متتاز 

مبقدمتها الدائرية. قد تكون املفردة من بتيلي ال�صواحلية 

وتعني ال�صفينة الدائرية.

البغلة: من ال�صفن الكبرية التي حتمل حوايل 2500 

طن من ب�صاعة التمر اأو اأكيا�ص الأرز.

مبقدمته  ومتتاز  �صغري،  زورق  تعني  ال�صنبوك: 

املنحنية.

البانو�ص: اأحدث اأنواع ال�صفن، ابتكر يف الثالثينات، هو 

يف الأ�صل �صنبوك ُغريت �صكل املقدمة ويعمل باملحركات 

وي�صنع يف  الآن  ال�صائد  ال�صكل  وهو  الأ�صرعة...  من  بدلً 

احلا�صر من مادة الفايرب جال�ص.

ثقافات06
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وطني حبيبي

صناعة السفن

صانع أول سيارة
ولهم داميلر �صانع اول �صيارة ولد عام 1834 وق�صى معظم وقته وحياته يف �صناعة املحركات وكان يوؤمن باأنه ع�صر 

املحركات التي تعمل بالبخار قد وىل وانتهى وينبغي ان ي�صبح حمركاً يعمل بالبنزين.

�صنع دايلمر حمركاً يعمل بالوقود )البنزين( ومن ثم ا�صتعمل هذا املحرك يف �صناعة اأول دراجة نارية.. ثم �صنع بعد 

ذلك اأول �صيارة ت�صري على اربع عجالت ثم ا�صرتك مع عامل اآخر يف اخرتاع الكاربراتيور. كما متكن من ان�صاء �صركات ل�صناعة 

ال�صيارات يف كل من اجنلرتا واأملانيا وفرن�صا. ورغم التحذير الطبي له بعدم القيادة مدة طويلة ال انه قادها فاأدت اإىل وفاته 

عام 1900.
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شراب استوائي
املقادير:

- كوب ع�صري اأنانا�ص

- كوب ع�صري توت

- مكعبات ثلج.

الطريقة:

ع�صري  وكوب  النانا�ص  ع�صري  كوب  يخلط 

قبل  اخلليط  فوق  الثلج  مكعبات  وتوزع  التوت 

�صكبه يف كوؤو�ص زجاجية وتزين ب�صرائح الليمون 

واوراق النعناع.

اإذا كان ال�سبب اأحد الفريو�سات فاإنك تعاين التهاباً 

يف املعدة، ميكن ان ت�سعر باأمل يف بطنك اإذا كنت قلقاً 

اإذا تعر�ست للمعاك�سة. واإذا مل ت�سرب من املاء ما  اأو 

يكفي ت�ساب باالإم�ساك وهذا ي�سبب لك اأملاً. خذ بع�س 

بع�س  اأو  كامالً  خبزاً  تناول  اأو  املجففة  اخل�خات 

االأم�ر  فتع�د  ماًء  ا�سرب  اأو  القمح  نخالة  اأو  احلب�ب 

اإىل ن�سابها.

آالم البطن

الـبـــصـــل
الب�سل من امل�اد الغذائية التي ال غنى عنها يف طهي الطعام اأو اكله اأخ�سر اأو جافا.

يحت�ي على بروتني، ده�ن فيتامني اأ، ب1، ب2، حم�س نيك�تنيك كذلك فيتامني 9 وهـ و�س�دي�م، ب�تا�سي�م، 

كال�سي�م، مغني�سي�م، ماجننيز، حديد، نحا�س، ف��سف�ر، كربيت. وقد ثبت ان الب�سل له مفع�ل وا�سح يف قتل 

جراثيم التيف��س، الن االبخرة املت�ساعدة منه اأو ع�سارته اأو اأوراقه قادرة على قتل البكترييا ال�سارة وخا�سة يف 

اجلروح املل�ثة، كما انه يق�ي �سربات القلب وين�سط حركة االمعاء كذلك يفيد يف ن�بات الرب�.
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براعم . نت

تزداد  حيث  الربيع،  يلي  الذي  الف�صل  هو 

درجات احلرارة ب�صكل عام وتختلف من مكان 

اإىل اآخر ح�صب القرب والبعد من خط ال�صتواء، 

يانعاً،  ثمراً  في�صبح  الزهر  ينعقد  ال�صيف  يف 

الليل  اأطول من  ال�صماء �صافية والنهار  وتكون 

وميتد ثالثة اأ�صهر.

�صبكة  على  القوية  البحثية  املحطات  من  اإنفو�صبي�ص  البحث  حمرك  يعد 

الإعالمية  وال�صفحات  املواقع  عن  البحث  خاللها  من  ميكنك  التي  الإنرتنت 

بالإ�صافة اإىل ال�صور والفيديو والأخبار العاملية.

وميتاز املوقع باأنه يحتوي على تكنلوجيا خا�صة تتيح لك اإجراء العمليات 

البحثية ب�صرعة عالية وب�صهولة وي�صر.

www.infospace.com :كل هذا واكرث �صتجدونه على

اإنفو�صبي�س.. حمطة بحثية على الإنرتنت

الصيف

مثل  الع�صبية  للنباتات  ال�صلدة  وال�صيقان  وال�صعري(  والقمح  )الذرة  مثل  ال�صلبة  القوية  النابيب  عن  عبارة 

)الكرنب وزهرة الربيع( وبع�ص �صيقان النباتات التي تعي�ص يف الأماكن اجلافة وال�صحراوية، تختزن فيها املاء )مثل 

ال�صبار وغريها من النباتات الع�صريية(.

 األعـــــــــواد:

البــــومـــــة
العامل،  انحاء  جميع  ت�صكن  نوعا،   150 منه  يوجد 

وا�صكالها خمتلفة الحجام، عيونها قوية ترى يف الظالم 

و�صمعها اقوى من �صمع اي طائر اآخر، تطري يف الليل 

الطيور  و�صغار  القوار�ص  مثل  فري�صتها  لت�صطاد 

والواحات  والغابات  ال�صحاري  ت�صكن يف  والزواحف 

والماكن املهجورة وهي طائر جارح متو�صط طولها 60 

�صم والوزن من 150 جراما اإىل 3 كيلوغرام تقريباً.

حاسة اللمس
ال�صياء ولكل  اليد لرفع  ت�صتخدم 

حتريكهما  ميكن  اثنتان  يدان  ان�صان 

على  نحافظ  الجتاهات  جميع  يف 

الظ��اف��ر  بتقليم  ال��ي��دي��ن  نظافة 

منتظم. ب�صكل  وغ�صلهما 

حمل  على  اليد  ا�صابع  ت�صاعد 

ا�صابع  القلم والكتابة ويوجد خم�صة 

يف كل يد.
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ح�صني عبدالنبي

غفران علي

حممد عبداجلليل وح�صن خوجة يو�صف حممدعبداهلل ال�صمري

م�صعل بوعالي

�صارة  حممد



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: أحلى تعليق

مسابقة: من داخل العدد

2- 1900م 1- 1910م

في أي عام توفي ولهم دايملر ؟

المسابقة

الأول: ملاذا تطعم البقرة، قطع الفراولة؟.

الثاين: حتى تنتج يل ولأهل بيتي، حليباً بالفراولة.

�صاأل معلم تلميذا: اإذا اعطاك اأبوك 5 دنانري واأعطى 

اأخوك 6 دنانري، فكم ي�صاوي املجموع؟

قال التلميذ ب�صرعة: ي�صاوي معركة بالتاأكيد.

البقرة

معركة
1-   له اأوراق وما 

هو بنبات، له جلد وما 

علم  له  بحيوان،  هو 

من  باإن�صان.  هو  وما 

هو؟

ال�صي  هو  ما   -2

الليل  يف  يوؤكل  ل  الذي 

ابدا؟

الألوف  3- يت�صع ملئات 

ول يت�صع للطري املنتوف؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

936م

أمل عمار عبدالشهيد
صادق جعفر حسين علي

نبراس محمد أحمد

1- الكتاب

2- الفطور والغذاء 

3- خلية النحل
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�صبحان موؤلف القلوب

القلب وما يهوى

ما اأجملهم وما األطفهم

أحلى تعليق

من داخل العدد
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[ اأول من عرف الأبجدية وا�صتخدمها هم قدماء امل�صريني.

[  اأول من اأمر با�صتخدام التقومي الهجري اخلليفة عمر بن 

اخلطاب ر�صي اللـه عنه.

[  اأول خليفة اإ�صالمي بالوراثه يزيد بن معاوية.

[  اأول دولة ا�صتخدمت الن�صاء فى م�صلحة الربيد هي 

فرن�صا.

أوائل

الـمتــاهــة

كيف ترسم »دب«
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الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات

تفاح

موز

كيوي

عنب

م�صم�س�صفرجل

برتقال

توت

رمان

فراولة
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5

2

4



13 الخميس 20 ذو القعدة 1434 - العدد 8935

Thursday 26th - September 2013 - No.8935مجتمع

كل عام وال�صعودية بخري ....ال�صاعرة: الطفلة ريحان بنت را�صد اخلالدي

اأولده  الب  اأح�صر 

الثالثة وقال لهم:

يوجد هنا ثالث غرف 

فارغة واأريد من كل واحد 

منكم ان ياأخذ غرفة.

�صيء  ب��اأي  ومي��الأه��ا 

اأولً عن  والذي ميالأ غرفته 

اآخرها �صينال جائزة قيمة.

الول بداأ يح�صر احل�صى 

وميالأ الغرفة.

والثاين اح�صر ال�صوف

 وبقي اأخوهم الثالث جال�صاً يتفرج عليهم ...

وقبل ان ينتهوا من عملهم ..

اح�صر �صمعة واأ�صعلها فمالأت الغرفة نوراً...

ال�ع�ب�رة.

 اأع��مل بذك���اء ل بعن�اء...

اأعـــــــمل بذكـــــاء ل بعنــــــاء
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حبــــات البطاطا
قررت مدر�صة رو�صة اأطفال اأن جتعل الأطفال يلعبون لعبة ملدة اأ�صبوع واحد. 

فطلبت من كل طفل اأن يجلب كي�صاً فيه عدد من البطاطا.

وعليه اأن يطلق على كل قطعة بطاطا ا�صماً لل�صخ�ص الذي يكرهه.

اإذن كل طفل �صيحمل معه كي�صا به بطاطا بعدد الأ�صخا�ص الذين يكرههم.

يف اليوم املوعود اأح�صر كل طفل كي�صا وبطاطا مع ا�صم ال�صخ�ص الذي يكرهه فبع�صهم ح�صل على 2بطاطا و 3 بطاطا 

واآخر على 5 بطاطا وهكذا……

عندئذ اأخربتهم املدر�صة ب�صروط اللعبة وهي اأن يحمل كل طفل كي�ص البطاطا معه اأينما يذهب ملدة اأ�صبوع واحد فقط.

مبرور الأيام اأح�ص الأطفال برائحة كريهة نتنة تخرج من كي�ص البطاطا وبذلك عليهم حتمل الرائحة و ثقل الكي�ص 

اأي�صا. وطبعا كلما كان عدد البطاطا اأكرث فالرائحة تكون اأكرث والكي�ص يكون اأثقل. بعد مرور اأ�صبوع فرح الأطفال لأن 

اللعبة انتهت.

اأ�صبوع، فبداأ الأطفال ي�صكون الإحباط وامل�صاعب التي  اأثناء حمل كي�ص البطاطا ملدة  �صاألتهم املدر�صة عن �صعورهم واإح�صا�صهم 

واجهتهم اأثناء حمل الكي�ص الثقيل ذي الرائحة النتنة اأينما يذهبون.

بعد ذلك بداأت املدر�صة ت�صرح لهم املغزى من هذه اللعبة.

قالت املدر�صة: هذا الو�صع هو بال�صبط ما حتمله من كراهية ل�صخ�ص ما يف قلبك.

فالكراهية �صتلوث قلبك وجتعلك حتمل الكراهية معك اأينما ذهبت.

فاإذا مل ت�صتطيعوا حتمل رائحة البطاطا ملدة اأ�صبوع، فهل تتخيلون ما حتملونه يف قلوبكم من كراهية طول عمركم.

احلب احلقيقي لي�ص اأن حتب ال�صخ�ص الكامل لأّنك لن جتده، ولكن احلّب احلقيقّي اأن حتب ال�صخ�ص غري الكامل ب�صكل �صحيح 

وكامل.. وهذا ما �صيجعله يبادلك نف�ص احلّب، فكما تنت�صر رائحة الكراهية تنت�صر رائحة احلّب.

ظلمة  وتتبدد  احلياة  حتلو  وبها  والعواطف  امل�صاعر  اأجمل  تنمو  باحلب  واأجملها،  الإن�صانية  امل�صاعر  اأنبل  من  احلب  اأحبائي 

الكراهية، لنبقى حمبني لبع�صنا ولنن�صى الإ�صاءة ولنجعل اأيامنا كلها حبا، بحب باحلب والأخالق الفا�صلة نبني جمتمع الإن�صانية 

اجلميل.

امل�صاهمة / دلل حممد اإبراهيم حممد
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و�صط  ع�صر  الثاين  ميالده  بعيد  الأمري  اإبراهيم  يعقوب  احتفل 

حيث  البحرين«،  »مدر�صة  من  الدرا�صة  وزمالء  الأ�صدقاء  ح�صور 

الكعكة  �صوياً  وقطعوا  احلفل،  وبرامج  بفقرات  احل�صور  ا�صتمتع 

اجلميع  متنى  وقد  ال�صعيدة،  املنا�صبة  بهذه  اأعدت  التي  الكبرية 

الوالدين..  من  وتهنئة خا�صة  �صعيدة،  وحياة  مديداً  عمراً  ليعقوب 

األف مربوك وعقبال 100 �صمعة اإن �صاء اهلل يا يعقوب.

يعقوب الأمري يحتفل بعيد ميالده

اأطفال البحرين يزورن معـر�س الأيام للكتـاب
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