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بسوم والشهر الكريم



   

الكثري من االطفال عندما ت�شاألهم ماذا تريد ان تكون يف امل�شتقبل؟ يجبيك باأنه يحب ان يكون �شرطيا اي 

رجل اأمن؟

اتدرون ملاذا؟ الأنهم يرون يف هذا الرجل احلماية واالمن يف قرارة انف�شهم. وهذا يا اعزائي فعال اح�شا�س 

�شائب و�شادق.. الأن رجال ال�شرطة رجال يحملون يف قلوبهم حب الوطن ومواطنيه حتى انهم يهبون اغلى ما 

لديهم من روحهم ووقتهم ودمهم وحياتهم يف �شبيل امن الوطن وحمايته وحماية اهله. ان عملهم عمل �شاق 

يختلف عن االعمال االخرى املريحة اال انهم يقبلون عليه بال�شرب واملحبة واالخال�س.

اعزائي: يجب ان ال نن�شى ذلك. كما علينا ان نقدر هذه اجلهود ون�شيد بعطائهم.. نحبهم ونحرتمهم. فهذا 

ما هو اال �شيء قليل اذا ما قي�س مبا يقدمونه لنا ولوطننا فهم العني ال�شاهرة.

اللهم احمهم واحم بالدنا من اأي مكروه.

اللهم اآمني.
ماما شيخة
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ح�سدوا ثمار النجاح يف نهاية العام الدرا�سي

املتفوقون واملتفوقات هم �شّناع امل�شتقبل امل�شرق

نتوا�سل للأ�سبوع الثالث مع براعمنا املتفوقني، الذين ا�ستمروا بالتهافت على و�سع �سورهم يف ملحق “براعم الأيام” وذلك 

ل�سعورهم بالفرحة الغامرة بالتفوق.

اأنهم املتفوقون واملتفوقات الذين عملوا طوال عام فح�سدوا البت�سامة والأمل و�سنعوا لبنة من م�ستقبلهم امل�سرق.

اليوم هم هنا يف �سيافتنا  نبادلهم الفرحة وغدا هم بناة املجتمع.

محررة ملحق براعم:

[ ال�سم: حنان ح�سن جابر.

[ ال�سف: الثالث البتدائي.

ا�سد  بنت  فاطمة  املدر�سة:   ]

البتدائية للبنات.

ثم  اول  هلل  يرجع  تفوقي  يف  الف�سل 

واإىل  العزيزة  ووالدتي  والدي  اإىل 

عماتي وخالتي واإىل الهيئة الدارية 

والتعليمية مبدر�سة فاطمة بنت ا�سد.

[ ال�سم: جنان حميد اخلباز.

[ ال�سف: الرابع البتدائي.

[ املدر�سة: �سار البتدائية للبنات.

�سهلة،  كانت  احلمد  وهلل  المتحانات 

واأهدي  �سعبة،  مادة  هناك  تكن  مل 

واأبي  الغالية  امي  اإىل  تفوقي 

وجميع  وخالتي  وعماتي  واخواتي 

الأهل وال�سديقات.

[ ال�سم:  منار عقيل مهدي �سمطوط

[ املدر�سة:  ال�سلم البتدائية للبنات

[ ال�سف: الثاين البتدائي

[ الأمنية:  مدر�سة

العزيزين  والداي  اإىل  تفوقي  اهدي 

واإىل كل من �ساندي وخ�سو�ساً والدتي 

الغالية التي اأ�سرفت على تدري�سي.

[ ال�سم:  غدير عقيل مهدي �سمطوط

[ املدر�سة:  �سمية البتدائية للبنات

[ ال�سف: الأول البتدائي

[ الأمنية:  دكتورة اطفال

اهدي تفوقي اإىل والداي العزيزين واإىل عماتي وخالتي 

العزيزة.

[ ال�سم: بتول حميد اخلباز.

[ ال�سف: الأول الإبتدائي.

[ املدر�سة: �سار البتدائية للبنات.

الغالية واأبي  اإىل امي  اأهدي تفوقي 

واخواتي وعماتي وخالتي وجميع 

المتحانات  وال�سديقات،  الأهل 

ا�ستعدادي  ب�سبب  �سهلة  جاءت 

امل�سبق لها.
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يقع جممع العا�سمة مقابل جممع ال�سيف من جهة 

من  الأول  املجمع  ويعترب  كرباباد،  منطقة  يف  الغرب 

عدد  �سمن  العربي  اخلليج  ومنطقة  اململكة  فى  نوعه 

من مراكز الأ�سر املنتجة يف حمافظات اململكة.

جممع العا�سمة ميثل واحدا من م�سروعات وزارة 

م�سروعات  وتنمية  لدعم  الرائدة  الجتماعية  التنمية 

الأ�سر املنتجة واإدماجها يف الإقت�ساد الوطنى، وميثل 

مل�ساعدة  البحرين  يف  مركزية  التقاء  نقطة  املجمع 

تعتمد  التي  ال�سغر  متناهية  امل�سروعات  وم�ساندة 

عليها ال�سر املنتجة من خلل منجاتها. وتوفري وحدات 

و معار�ض دورية للت�سويق، وتزويد هذه امل�سروعات 

و  الر�سادية  و  ال�ست�سارية  امل�سادر  من  ب�سل�سة 

اأو من خلل  ادارة املجمع  العامة عن طريق  اخلدمات 

وتهيئة  ودولية،  حملية  مبوؤ�س�سات  الت�سال  �سبكة 

و  البدء  الراغبني يف  الفراد  و  لل�سر  الوىل  الر�سية 

متناهي  اأو  �سغري  م�سروع  يف  التو�سيع  اأو  تاأ�سي�ض 

يف  تواجدها  جمال  يف  اأكرب  لنطلقة  متهيدا  ال�سغر 

املجمع.

لل�سياح  ومق�سدا  �سياحيا  معلما  املجمع  وي�سيف 

ميكن  بحيث  البحرين  مملكة  اىل  الوافدين  والجانب 

من خلله اقتناء املنتجات ال�سيلة التي تنتج باأيادي 

وكذلك  املنتجات  هذه  على  والرتكيز  بحرينية  اأ�سر 

اأذواق  مع  يتما�سى  بحيث  النتاج  مب�ستوى  الرتقاء 

هذه  وتزويد  والعاملية  املحلية  ال�سواق  واحتياجات 

ال�سواق مبنتجات ذات جودة تربز كفاءة ال�سر املنتجة 

البحرينية ف�سل عن رفع امل�ستوى القت�سادي لل�سر 

امل�ساركة فى هذه امل�سروعات عرب ادماج ال�سر املنتجة 

فى عملية التنمية وفتح افاق للتجديد والبتكار.

وطني حبيبي

املنتجة ل���أ���ش��ر  ال��ع��ا���ش��م��ة  جم��م��ع 

متى بدأت
 النكات واأللغاز

على حممل  اخذوها  والقدماء  القدم  من  والحاجي  النكات  عرفت 

اجلد فكانوا يعطون اجلوائز على من يجيب عليها واحيانا قد تتوقف 

حياة ال�سخ�ض على اجابته على اللغز. وقد رويت الق�س�ض امل�سحكة 

ل�سحاك الآخرين وجمعت يف كتب ا�سهرها نكات كارلتون الجنليزي 

والتي ظهرت عام 1611م وكان ا�سهر رواة النكات املمثل الجنليزي 

جوميللر الذي تويف عام 1738م.

بعدها تطورت وتنوعت حتى وقتنا احلا�سر وا�ستهر بها كثريون 

وعلى �سبيل املثال حجا ولورين وهاردي الخ..
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ميلك شيك بالموز والتوت
 املقادير:

8 موزات

¾ كوب �سكر
5 ملعق اأكل حليب بودرة

¼ كوب �سراب الفيمتو املركز
4 مكعبات ثلج

الطريقة:

والفيمتو  وال�سكر  املوز واحلليب  يخلط 

والثلج باخللط ملدة دقيقتني ثم يقدم باردا.

ال�سحة  خرباء  بها  ين�سح  التي  الن�سائح  بع�ض 

�سحية  م�ساكل  يف  اأطفالنا  وقوع  لتجنب  العاملني 

ال�سم�ض وذلك لق�ساء �سيف ممتع على  اأ�سعة  ب�سبب 

ال�سواطئ ويف الأماكن املك�سوفة:

 - جتنب تعري�ض اأطفالك ب�سكل مبا�سر ولفرتات 

بني  ما  الفرتة  يف  خا�سة  ال�سم�ض  لأ�سعة  طويلة 

الظهر وذلك حلدة  والثالثة من بعد  العا�سرة �سباحاً 

اأ�سعة ال�سم�ض يف هذه الفرتة. 

بلبا�ض  الر�سيع  طفلك  تغطية  على  اأحر�ض   -

اأبي�ض يعمل على عك�ض اأ�سعة ال�سم�ض وكذلك اأحر�ض 

على وجودهم حتت ظلل �سم�سية كبرية خا�سة على 

ال�سواطئ. 

خا�سة  للجلد  لطيفة  مرطبات  ا�ستعمال  يجب   -

على الأجزاء املك�سوفة من اأطفالنا مثل اليدين  واخلدود 

والأنف والأذن. 

- اأحر�ض على ا�ستعمال مرطبات لل�سفاه لأطفالك 

على اأن حتتوى على واقي لأ�سعة ال�سم�ض. 

ذات  �سم�سية  بنظارات  اأطفالك  عيون  تغطية   -

حماية كاملة من الأ�سعة فوق البنف�سجية اأو بارتدائهم 

لقبعات ذات حافة عري�سة . 

اأطفالك  منا�سب جللد  هو  ما  على  التعرف  يجب   

وكذلك  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  حلمايتهم  مرطبات  من 

م�ساحة �سغرية من  املرطبات على  تلك  اختبار  يجب 

ج�سم طفلك قبل ا�ستخدامه ب�سكل مبا�سر وكذلك يجب 

على  دقيقة   30 قبل  املرطب  ا�ستخدام  على  احلر�ض 

الأقل من تعر�ض الأطفال لأ�سعة ال�سم�ض. 

البطيخ األزرق
 asidus با�شم  يعرف  اأزرق  بلون  جح 

ب�شيطة  اأجزاء  يف  الفاكهة  هذه  تنمو  حيث 

ومذاقها  لندرتها  الثمن  غالية  وهي  باليابان 

اجلميل.

أشعة الشمس والطفل
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اإ�سباين يدعى »مايل توري�ض« بعد العمل ملدة ع�سر �سنوات يف اخرتاع طريقة  جنح عامل 

مبتكرة ل�سناعة امللب�ض ب�سكل فوري.. تعتمد على ر�ض اجل�سم مبادة رذاذ »sPray« تتكون من 

األياف قطنية �سائلة جتف بعد تلم�سها مع �سطح اجل�سم خلل دقائق، ليتم اإزالتها عن اجل�سم 

اإىل قطع �سلبة، كما ميكن غ�سلها وجتفيفها  تكون قد حتولت  اأن  بعد  وب�سكل كامل  “خلعها” 
اأي�ساً.

املطلوب  اللون  لإنتاج  دقيقة  اأقل من 15  الطريقة  بهذه  امللب�ض  ت�ستغرق عملية ت�سنيع   

والطراز والنوع، الذي ميكن اأن يكون “تي �سريت” اأو �سروال، بنطال، لبا�ض �سباحة، قبعة، اأو 

اأي �سيء اآخر.

رذاذ ير�س على اجل�شم فيتحول اإىل م�ب�س!

هاتف يشحن بالحرارة... 
إن أردت شحن هاتفك ضعه في جيبك

براعم . نت

�سيجدون  لأنهم  ب�سرعة  املوقع  هذا  املدر�سة  قبل  ما  اأطفال  �سيحب 

وكيوري�ض  بارين  مثل  يعرفونها  التي  الكارتونية  ال�سخ�سيات  عليه 

جورج وكات اإن ذا هات وغريهم. يقوم املوقع بتعليم الأطفال كل �سيء 

بع�ض  يقدم  كما  وغريها.  والألوان  الإجنليزية  واحلروف  الأ�سكال  عن 

الألغاز امل�سلية والألعاب املرحة التي ت�سلي الأطفال وت�ستهدف تعليمهم 

احل�ساب واحليوانات والنطق وغريها الكثري.

ابنائكم  ينا�سب  ما  املوقع و�ستجدون  الأخري ميكنكم زيارة هذا  يف 

الأطفال.

www.pbskids.org :رابط املوقع

 PBS Kids

هاتف يحمل ا�سم Nokia E-Cu ويتميز باأنه ي�سحن باحلرارة، حيث تعتمد فكرة عمله 

على وجود مولدات حرارية تغطي الهاتف وتقوم بتحويل احلرارة اإىل طاقة كهربائية، 

لذا اإن اأردت �سحن هاتفك فكل ما عليك فعله هو و�سعه يف جيبك!

 الفكرة من ابتكار امل�سمم الربيطاين باتريك هيلند الذي اأراد من خللها لفت الإنتباه 

اإىل اأثر خملفات ال�سواحن الكهربائية على البيئة.

الأر�ض  ت�سققات  ت�سبه  ت�سققات  �سطحه  على  وُنحتت  النحا�ض  من  الهاتف  ت�سميم ج�سم  مت 

اجلافة للتعبري عن اأثر التلوث والحتبا�ض احلراري على كوكبنا.

 Cuوالـ environment ترمز للبيئة Eلأن الـ Nokia E-Cu اأما عن ا�سمه فتم ت�سميته

.Copper ترمز للنحا�ض

يقول م�سمم الهاتف اأن �سواحن الهواتف اجلوالة التي ل تعمل ت�سكل 51،000 طن من 

املخلفات كل عام، ف�سلً عن اأنها توؤدي لزيادة النبعاثات الكربونية من خلل توليد الكهرباء 

التي ت�ستهلكها ل�سحن الهواتف، لذا قدم باتريك هيلند هذا الهاتف الذي ل يحتاج ل�ساحن لأنه 

ي�سحن نف�سه بنف�سه.
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قا�شم ح�شن عبا�س

مرمي عبدالعزيز

حممد عبداجلليل

زهراء �شيد حيدر

حوراء يو�شف

زهراء �شيد اأحمد

ليلى حمزة

عبداهلل عبداملجيد

را�شد حميد



مسابقات10
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 المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3- نبيه وصالح2- الديناصور1- البحث عن الكنز

Nokia E-CC -2 Nokia E-Cu -1

ما اسم الهاتف الذي يشحن بالحرارة؟؟

المسابقة

القا�سي: من �سيقوم باأية �سو�ساء يف قاعة املحكمة �ساأخرجه 

يف احلال.

املتهم باأعلى �سوتة: هية..هية

القمي�ض  اأغ�سل  اأن  اأتريد  لزبون:  املغ�سلة  عامل 

واأكويه؟ 

الزبون: ل.. اإغ�سلة فقط اإنه مكوي.

�شو�شاء

اغ�شله فقط
بل  ي�سري   -

اإل  يدخل  ول  رجلني 

بالإذنني ماهو؟

2- ماهو ال�سيء الذي 

يوجد يف و�سط باري�ض؟

3- اأين يقع البحر الذي ل 

يوجد به ماء؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1- ال�سبع املده�ض
2- املحرق

علي نضال علي
أحمد حسن الجبن

أسماء محمود علي

1- هو ال�سوت

2- حرف الراء

3- على اخلريطة

الخميس 25 شعبان 1434 - العدد 8851

Thursday 4th - July 2013 - No.8851



11 تسالي

[يقع بركان كوتو باك�شي يف جبال الأنديز.

[يطلق على اأر�س الأنهار اخلم�شة التي تكون روافد نهر ال�شند  

�شهول البنجاب الباك�شتانية.

[ هناك ث�ثة روافد للنيل وهي ال�شوباط، عطربة، النيل الأزرق.

[ ا�شم اله�شبة التي تنبع منها روافد النيل ه�شبة اأثيوبيا.

[ تقع جزيرة زجنبار يف تنزانيا.

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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براعم

مهرج

ماما

ر�شول

مغناطي�س

1
2

4

الكلمات املتقاطعة



13 مساهمات
الخميس 25 شعبان 1434 - العدد 8851

Thursday 4th - July 2013 - No.8851

@mohdsadiq02ح�شابه بالن�شتغرام :ال�شغري حممد �شادق احمد �شيادي« باملحرق من ت�شوير امل�شور من معامل البحرين »م�شجد وبيت 

حقيقة من حقائق احلياة
قال احلكيم حلفيده »اليوم �سوف اأخربك عن حقيقة 

من حقائق احلياة«.
فقال له احلفيد »اأ�سمعك يا جدي«.

فقال احلكيم : »يف نف�ض كل �سخ�ض تدور معركة، هي 

 اأ�سبه مبعركة
بني ذئبني.. اأحد الذئاب ميثل: ال�سر، احل�سد، الغرية، 

 النانية، الكذب ...«

خر؟« هز احلفيد راأ�سه وقال »والأ
 

خر ميثل : اخلري، ال�سلم، احلب  فقال اجلد احلكيم »الأ

،احلقيقة ، والخل�ض ....«
 

تاثر الطفل بهذه الكلمات وفهمها رغم �سعوبتها، و بعد 
تفكري �ساأل جده:»يف النهاية اي ذئب ينت�سر؟؟؟«
 

ابت�سم اجلد وقال: »دائما ينت�سر ذلك الذئب،الذي اأنت 

 تطعمه وتغذيه«.
اإذا غذيت ال�سر غلب ال�سر واذا غذيت اخلري غلب اخلري
 

فالذي تزرعة حت�سده...

م�شاهمة من �شديقة ملحق»براعم«:

 دلل حممد ابراهيم حممد

م�شاهمة من �شديق ملحق»براعم«:

 حممد �شادق
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رو�شة الجنال حتتفل بتخرج طلبتها

عيد مي�د �شعيد اآمنة حممود

الطفلة  ع��ائ��ل��ة  اح��ت��ف��ل��ت 

ميالد  بعيد  حم��م��ود  اآم��ن��ة 

االهل  فرحة  و�شط  ابنتهم 

لها  قدموا  الذين  واال�شدقاء 

لها  متمنني  والقبالت  الهدايا 

عاماً �شعيدا وعمراً مديداً.

اأ�شرة  من  خا�شة  وتهنئة 

»الرباعم«.
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ص 

مرمي حممود خليفة

نور علي املحميد

مرمي طارق اللحدان عبداهلل عي�شى عا�شور

عبدالرحمن اأحمد خليفة

املتفوقون

71720171: لالستفسار   

 بنات 
 احد و ثالثاء

 أوالد 
 اربعاء, اثنين 

 النادي البرنامج الفئة العمرية عدد الطلبة

0099 – 33019 
0019 – 0019 
0019 – 0019 

0019 – 0019 
0019 – 0019 

 سنة 33 – 7  09
 سنة 30 – 31

 العب باإلنجليزية

 مدينة حمد

0019 – 0019 
0019 – 0019 

0019 – 0019 
0019 – 0019 

 للبنات 09
مشاركا  19+ 

 لألوالد

 سنة 33 – 7
 سنة 30 – 31

للمهن القديمة، المنازل، "فن الرسم 
 "المالبس واأللعاب

 "بنات"الديكوباج +
الحرق على + فن طي الورق 

 "أوالد"الديكوباج + الخشب

0 –  33019  
0030 – 7099  

 تصفيف الشعر سنة 31-31 19 -

0019 – 0019 
0019 – 0019 

0019 – 0019 
0019 – 0019 

 سنة 33 – 7 30
 سنة 30 – 31

 "الفوتوشوب" الكمبيوتر 

0019 – 7099  سنة 33 – 7 19 - 
 سنة 31 – 31

 الطباخ الصغير

0019 – 0019 
0019 – 0019  

0019 – 0019 
0019 – 0019  

 سنة 33 – 7 مساءا 10
 سنة 30 – 31

 األلعاب الرياضية

 المهرجان النهائي سنة31 – 7 جميع المشاركين 0019 – 0019

 

 325:تحويل   08010111: لالستفسار 

 

 بنات
 أحد و ثالثاء

 أوالد
 اثنين و أربعاء

 النادي البرنامج الفئة العمرية عدد الطلبة 

0055- 0055  0055- 0055  تصوير فوتوغرافي و تعديل صور  سنة 51-51 50 

ى
س
عي

 مدينة 

9-55:11 :00 
0055-0055 
 

9-55:11 :00 
0-0055 :00 

50 
50 

 تصفيف الشعر  سنة 51-51

9-55:11 :00 
0-0055 :00 

9-55:11 :00 
0-0055 :00 

20 
05 

سنة 1-51  المحترف الفني 
 ورش فنية منوعة

0055- 0055  تصميم المجوهرات سنة 51-51 05 - 

10:00-11:00 
5:00-6:00 

10:00-11:00 
5:00-6:00 

05 
05 

 تكواندوا سنة51 -1

للأ�ستف�سار:17102313
للأ�ستف�سار: 171011888 - حتويل:523

اجلدول ال�شيفي لنادي مدينة عي�شى اجلدول ال�شيفي ملركز مدينة حمد
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Family العائلة
ال���ج���������د

ال���ج���������دة
الزوجة، الأم

اأخت، اإبنة

العم / اخلال

العمة / اخلالة

اأخ، اإبن

ابن العم

ابنة العم

الزوج، الأب


