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أعزائي 
البراعم

المراسالت

نبيه  و�سنة  اهلل  كتاب  احلياة  يف  منهاجنا  ليكن  �سعداء  نكون  حتى 

ان  علينا  كما  لنف�سنا  نحبه  ما  للآخرين  ونحب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

طيباً  حلالً  اال  وناأكل  خري  من  اهلل  اعطاهم  ما  على  االآخرين  نح�سد  ال 

اإال خرياً وال نعمل اال �ساحلاً.. وان ننهمك يف عمل مثمر وان  وال نقل 

علينا  كما  ال�سيئة،  واالفكار  اخلياالت  الذهاب وراء  ذهننا يف  نطاوع  ال 

ت�سادفنا يف  قد  م�سكلة  اي  نعطي  وان  ون�سامح  ون�سرب  نغ�سب  ال  ان 

�ستكون  وبذا  اعمالنا،  كل  اهلل يف  على  ونتوكل  الطبيعي  حياتنا حجمها 

حولنا. ترفرف  ال�سعادة 

العدد

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« 
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل

إعداد: شيخة الخاجة و منى النشابة
تصميم وإخراج: سيد جالل سعيد وعادل عاشور

قصص أطفال

طرق العناية بالقدمين

سلطة الجرجير بالجبن والصنوبر

القرفة »دارسين«

ناب وخرطوم الفيل

حصان البحر

األيام تشارك في معرض المهني األول 

)مستقبلي تخطيط وعطاء(
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[ منذ متى اكت�سفت ان لديك هذه الهواية؟

النقال  بتلفوين  ال�صور  التقط  كنت   -

�صورا جميلة ح�صب  التقط  وكنت  الب�صيط 

تعبري والدي، وهذا تقريباً منذ عام ون�صف.. 

احرتافية  كامريا  ب�صراء  والدي  قرر  حينها 

مبنا�صبة تفوقي يف الدرا�صة. 

[ من اكت�سف موهبتك؟

بع�ض  وكذلك  والدي  اكت�صفها   -

يف  اال�صتمرار  على  حثوين  وقد  امل�صورين 

من خربات  واال�صتفادة  واالطالع  الت�صوير 

تدريبية  دورات  يف  والدخول  امل�صورين 

تتعلق بالت�صوير.

[ ماذا حتب اأن ت�سور؟ 

فيها  الأن  الطبيعة،  ت�صوير  احب   -

ت�صوير  اأحاول  واالآن  التعامل،  يف  �صهولة 

احلياة الب�صرية.

على  الت�سوير  يف  م�ساركات  لك  هل   ]

م�ستوى املدر�سة؟

- مل اأ�صارك يف املدر�صة، الأن يف املدر�صة 

لكني  املجال،  هذا  يف  فعالية  اي  ُتقم  مل 

قريتي  م�صتوى  على  م�صابقات  يف  �صاركت 

وعلى االن�صتغرام.

[ هل �ستوا�سل هوايتك عندما تكرب؟ 

فاأنا  الت�صوير  هواية  �صاأوا�صل  نعم   -

اأ�صعر بالفرح وال�صرور عندما ا�صع �صورة 

امل�صورين  بع�ض  ويقوم  االن�صتغرام  يف 

املحرتفني بالتعليق اأو باملرور على �صوري. 

[ هل من كلمة اأخرية تود اإ�سافتها؟

- اأ�صكر جملة براعم يف �صحيفة االأيام 

اأ�صكر  وكما  الفر�صة،  هذي  منحي  على 

اإبراهيم لدعمه يل يف  امل�صور املبدع عي�صى 

جمال الت�صوير واأمتنى اأن اأ�صبح مثله، وال 

اأن�صى املدرب وائل الفردان فقد 

تعلمت منه الكثري.

تلقى دعمًا ومساندة من مصورين مشهورين:

الفوتغرافي حسين عاشور 
صاحب عدسة احترافية تهوى الطبيعة

ح�سني يو�سف عا�سور، طالب يف ال�سف الثالث اعدادي 

مبدر�سة اأول االعدادية للبنني، يبلغ من العمر قرابة 14 �سنة، 

فتى يهوى الت�سوير ولعب كرة القدم وال�سلة.

هذا  يف  يو�سف  ح�سني  الفوتغرايف  على  اكرث  نتعرف 

اللقاء:-
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Weekend

ميكن الطفالنا االعزاء م�صاهدة جميع حلقات اجلزء االول من امل�صل�صل 

الكرتوين ال�صنافر عرب اجهزة االيفون واجهزة ال�صام�صوجن، ال�صنافر كائنات 

�صغرية زرقاء، اأحبها ال�صغار والكبار، وكل من تعرف عليها، الأنها رموز 

طيبة للخري، ومناذج جميلة ت�صلح اأن تنطبع يف ذاكرتنا... عامل منوذجي 

لل�صغار، يكاد ينعدم فيه وجود الكبار، ويرتبط فيه ال�صر ب�صر�صبيل وقطه 

هرهور. 

السنافر

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�صغار حتميل هذه االألعاب من خالل

Education games 

أحرف التعلم

كيفية  االطفال  يتعلم 

من  والكتابة  والقراءة  التحدث 

خالل اللعب والتفاعل، خالل هذا 

الطفل  مهارات  وينمي  التطبيق، 

اللغوية، ويتعلم بع�ض الكلمات 

وفاالبجدية  اجلديدة،  واملعاين 

التعلم  من  ا�صا�صي  جزء  هي 

املبكر.

أرقام التعليم

ال�صغري،  للطفل  ممتعة  لعبة 

تعلم  من  التطبيق  هذا  ميكنه  اذ 

ب�صهولة، وتطوير  والنطق  االأرقام 

اال�صا�صية  الريا�صيات  مهارات 

ي�صتخدم  اذ  االلعاب،  خالل  من 

واحجام  ملونة  �صورا  التطبيق 

االطفال  انتباه  جت��ذب  كبرية 

باال�صافة اىل املو�صيقى.

قصص األطفال 

تطبيق ق�ص�ض االطفال يقدم مادة قوية عن احلكايات 

عر�ض  يتم  حيث  ومفيدة،  �صاملة  بطريقة  والق�ص�ض 

لت�صفح  م�صاعدة  اىل  فيه  يحتاج  ال  باأ�صلوب  احلكاية 

و�صت�صاهدها  الق�صة  اختيار  ميكنكم  فقط  التطبيق، 

بال�صوت وال�صورة وال�صرد.

ملا  لالطفال  خا�صة  قناه  التطبيق  هذا  ويعترب 

على  يحتوي  اذ  وقيمة،  مفيدة  ت�صنيفات  من  يحتويه 

العامل  م�صاهري  و�صل�صلة  العاملية  احلكايات  ا�صهر 

وغريها من الق�ص�ض.

سينما

من  الق�ص�ض  ق��راءة  االأط��ف��ال  باإمكان 

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��الل 



كوب املقادير:   ½ زيتون،  �صرائح  كوب  ربع  جرجري،  باقات   5

كوب طماطم �صغرية احلجم يعادل 10 حباتمكعبات جنب فيتا
2 ملعقة طعام �صنوبر حمم�ض

2 ملعقة طعام �صرائح جنب رومي

التتبيلة )ال�صل�صة(:
ربع كوب ع�صري ليمون
ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب خل 
¼ ملعقة �صغرية �صكر

ملح 

ملعقة طعام �صماق

الرومي - يخلط مقادير ال�صل�صة ثم ت�صكب على ال�صلطة- يخلط اجلرجري مع الطماطم والزيتون واجلنبالطريقة: اجلنب  و�صرائح  املحم�ض  بال�صنوبر  تر�ض   -

الرقيقة.. ثم تقدم.

سلطة الجرجير بالجبن والصنوبر
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مطبخ

غار
الص

وتغذية
عيادة

لي�ض  بالقدم  والعناية  بقدميه  العناية  يهمل  النا�ض  من  كثرياً 

كبرياً،  اأو  �صغرياً  اأكان  �صواء  بها  االهتمام  ويجب  خا�ض  �صن  له 

باجلروح  واال�صابة  بالقدم  تقرحات  اإىل  يوؤدي  قد  بها  االهمال  الن 

واجلفاف، وتكون العناية كما يلي:

وعناية  بلطف  وجتفيفها  وال�صابون  باملاء  القدمني  غ�صل   -

وخا�صة بني اال�صابع.

- فح�ض القدم ملالحظة اي جروح اأو احمرار.

- دهن القدمني بالزيت او الكرمي ملنع تعر�ض اجللد من اجلفاف.

- مراجعة الطبيب فوراً عند التعر�ض للجروح او االلتهابات بعد 

غ�صل املنطقة باملاء الدافئ.

- تقليم وق�ض االظافر خا�صة بعد اال�صتحمام.

طرق العناية بالقدمين



ف
عار

م

القرفة )دار�صني(

ت�صتخدم  حيث  ال�صحية،  بفوائدها  القدم  منذ  تعرف 

لعالج نزالت الربد واالنتفاخ والغثيان واال�صهال والكثري 

رائحة  ا�صتن�صاق  كذلك  االخرى  االمرا�ض  من 

القرفة املميزة يوؤدي اإىل تن�صيط املخ وحت�صني 

كذلك  واالنتباه  التذكرة  مثل  الدماغ  وظائف 

ي�صبط تدفق الدم، مما يقلل من خطر اال�صابة 

يف  القرفة  �صاي  �صرب  ويف�صل  الدم،  بجلطات 

واحليوية  بالطاقة  اجل�صم  تزود  النها  ال�صتاء 

والدفء خ�صو�صاً ملن ي�صعرون بالربودة دائماً.

امللكة  �صورة  يحمل  اذ   ،1840 عام  مايو   6 اإجنلرتا  يف  بريدي  طابع  اأول  اإ�صدار  مت 

وقد  هيل،  روالند  ال�صري  وهو  الطابع  فكرة  خمرتع  ال�صورة  اإقرتح  وقد  فيكتوريا 

�صدرت طبعتان من هذا الطابع اإحداهما باللون االأ�صود واالأخرى باللون االأزرق. 

وتعترب الواليات املتحدة االأمريكية ثاين دولة يف العامل يف ا�صدار طابع بريدي 

املتحدة  الواليات  رئي�ض  �صورة  يحمل   1842 عام  نيويورك  يف  طابعاً  اأ�صدرت  اذ 

ثم  �صوي�صرا  يف  وزيوريخ  جنيف  مقاطعتا  تبعتها  ثم  وا�صنطن،  جورج  االأمريكية 

الربازيل عام 1843.

وقد �صدر اأول طابع يف م�صر عام 1866 يف عهد احلكومة اخلديوية. بداأ بع�ض هواة 

جمع هذه الوريقات امللونة ال�صغرية بجمعها يف �صناديق خ�صبية اأو كتب اأو حتى قاموا 

بتعليقها على جدران احلائط، ومت طرح اأول األبوم جلمع الطوابع يف عام 1862.

طابع
 الربيد
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ح�صان البحر

اال�صتوائية واملتو�صطة �صمي بح�صان البحر لت�صابهه مع احل�صان. املياه  باقي يتواجد غالباً يف  عك�ض  عمودي  ب�صكل  ي�صبح  احلجم ال�صحلة،  ال�صغري  الروبيان  على  ويتغذى  اال�صماك، 
البحرية وال�صعاب املرجانية متم�صكاً ب�صيء �صلب يق�صي معظم اوقاته م�صرتيحاً عند احل�صائ�ض واال�صماك ال�صغرية.

وجامد بوا�صطة ذيله القاب�ض.

اأنياب االأفيال عبارة عن اأ�صنان قد ا�صتطالت، اأما االأنف وال�صفة العليا فقد حتولتا اإىل 

ينظر  حيث  »اليد«  معناها  االإفريقية  ال�صواحيلية  اللغة  يف  »خرطوم«  وكلمة  اخلرطوم، 

االأفارقة اإىل اخلرطوم على اأنه طرف خام�ض للفيل.

وي�صتخدم الفيل خرطومه يف ال�صم وحمل الطعام واملاء اإىل الفم وا�صتك�صاف االأ�صياء 

ولذلك  عظام،  به  لي�ض  واخلرطوم  املاألوفة،  غري 

األف ع�صلة  املرونة وبه حوايل مئة  بالغ  فهو 

التي  واالأفيال  القوة،  بالغ  �صغرية، جتعله 

ميكنها  خراطيمها  تفقد 

ملدة  تعي�ض  اأن  اأحيانا 

معينة. 

الناب وخرطوم الفيل
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زجاج  من  وال�صماء  حديد  من  االأر����ض 

وي�صكن فيها 3 ملوك و12 بيتاً ولكل بيت 60 

بابا فما هو؟ 

ماهو ال�صيء الذي ي�صبه ن�صف القمر؟

اين يقف �صرطي املرور؟

ملاذا تزرع الزيتون ليالً؟

الأنني اأزرع زيتوناً ا�صود!!

احلالق:ع�صرة  قال  ا�صلع  لزبون  حلق  ان  بعد 

دراهم من ف�صلك؟

اجابه: لكنك مل تفعل �صيئاً!

�صعرة  عن  اأبحث  وقتاً  ام�صيت  اأنني  يكفي  قال: 

واحدة فلم اأجد.

زيتون

حالق

طرائف

ألغاز

هل تعلم؟

أصوات الحيوانات

ان بع�ض احليوانات تغ�صل طعامها باملاء قبل تناوله.

ان ال�صوء الحمر يطرد البعو�ض والأزرق يحذبه.

ان اأول من لعب كرة القدم هم ال�صينيون قبل 500 �صنة.

اأظهرت درا�صة طبية اأن التعر�ض ل�صعة ال�صم�ض يف 

ال�صباح الباكر، ي�صاعد على فقدان الوزن.

يطلق ا�صم »البيت البي�ض« اي�صا على الربملان الرو�صي 

يف مو�صكو.

اكرث العنا�صر وجودا يف ال�صم�ض والنجوم هو 

الهيدروجني.

الزقزقة صوت العصافير

النهيم صوت الفيل

النقيق صوت الضفادع

النعيق صوت الغراب

المواء صوت القطط

العرير صوت الصرصور
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ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. مسابقات

عىل امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد عىل 

ورقة بيضاء يف الصندوق املخصص للمسابقة مببنى »األيام« 

بالجنبية يف موعد أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  

للفئة العمرية ما دون 12 سنة.
الجوائز مقدمة من 

مؤسسة األيام للنشر 

 ومنتزه عين عذاري
سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

علي حممد اأحمد

�سما اأحمد قا�سم

اأحمد خالد �سند

يا�سمني ناجح اأحمد

بتول �سيد ح�سن تقي

فاطمة ح�سن علي

1871جابر بن حيان

مسابقة: من داخل العدد

مسابقة: فك الرموز

أسماء الفائزين

من داخل العددفك الرمز

18661686

يف اأي عام اأ�صدر اأول طابع بريد يف م�صر؟

أجوبة األلغاز

ال�صاعة

ن�صفه االخر

حتت القبعة

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2

�ض �ض  �ض  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب  ا 

ي و   ه  ن  م  ل  ك  ق  ف  غ  ع  ظ  ط  �ض 

فك الرمز التايل
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تساليتسالي
الفوارق السبعة

أوجد الظل المناسب

تعلم الرسم

1

32

3

2

4

1



اصنع
بنفسك

أرنبًا بالورق
1

456

23

كــلمات متقاطعة 
صيادطيارة بياعحيةسيارة

اأفقي:

2- ا�صري ب�صرعة يف ال�صارع.
4- ابيع يف الدكان.

1- حيوان زاحف.
3- تطري يف اجلو.
5- ي�صيد ال�صمك.

1

3

2

4

5

عمودي:
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فارس الظاعن

نور جمعة قرمان

مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

مريم متروك

نوف محمد

اإين طفٌل

ح���روف ر���ص��م��ت��ه  ط��ف��ل  اإين 

خ��ي��ال ي����ه����وى  ط���ف���ل  اإين 

ح��ق��ي ح����ويل ب���ني ���ص��ل��وع��ي

ف��ك��ي��ف ي��ك��ون احل���ق ع���دوي؟

ب���ي���ت ي����رع����اين وي��ح��م��ي��ن��ي

ظ�����ل ي��ن��م��ي��ن��ي الأوط�������اين

اأم�������وال؟ اأم  ع���م���ٌل  ع���ل���ٌم 

ج���ه���ُل ال  ت���ع���ل���ي���م  ح���ق���ي 

ت�������ص���ري���ٌد ودم����������اٌر ف���اين

وال������ع������دواين ل���ل���ق���وة  ال 

اأق����ف����ا�����ض اأق�����ف�����ال ت��غ��ل��ق

دخ�������ان وروائ����������ح ت��خ��ن��ق

ب�����ص��م��ُة اأط����ف����ال ت��غ��ن��ي��ن��ا

ع���ن م��ا���ص��ي��ن��ا ع���ن ح��ا���ص��رن��ا

ح��ي��ات��ي؟! ان��ه��ي  اأم  اأت��ن��ف�����ض 

ه���ل���ي رف����ي����ق ي�����ص��ع��دين؟

ه���ل ���ص��ي��ك��ون احل���ق رف��ي��ق��ي؟
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حوراء فاضل

عبدالله نذير

علي ومحمد عبدالحسين جعفر

فاضل عباس

مريم صالح النشابة
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