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بسوم

يحذرنا من المفرقعات



أعزائي 
البراعم

المراسالت

وكذلك  االن�سان  حياة  يف  �سيدة  اهمية  ميثل  النوم  ان  تعلمون  هل 

احليوان!! الأنه يوؤثر على كفاءته يف اداء وظائفه اال�سا�سية.

ان من اهم وظائف النوم عند االن�سان انه يجدد ذاكرته وقدرته على 

االدراك والقدرة على اتخاذ القرارات واحلكم على اال�سياء.

اعزائي ان النوم العميق ي�ساعد على منو وجتدد جهاز املناعة واجلهاز 

الع�سبي والعظالت والهيكل العظمي كما ي�ساعد على منو املخ وان عدم 

هذه  على  بو�سوح  يوؤثر  النوم  من  الكايف  القدر  على  االن�سان  ح�سول 

القدرات كما ي�سبب اأ�سرار �سحية بدنية وعقلية ويوؤثر على قدرته على 

التعامل مع املواقف املختلفة، هذا ما اثبتته الدرا�سات التي اجراها بع�ض 

العلماء على اأهمية النوم.

احبائي حاولوا النوم مبكرا النكم يف حاجة اليه واتركوا ال�سهر خا�سة 

يف هذه االيام ايام العطلة ال�سيفية.

امتنى لكم نوما هنيئا.

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

الع�سل �سفاء لكل داء

مو�ض الفاكهة

الرتبية تطلق برناجمها ال�سيفي

كيف ت�سنع كيوي بال�سوف؟

كيف ت�سنع �سمكة بال�سل�سال؟

املخيم ال�سيفي لالأطفال يف

 فندق الريتز – كارلتون
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ماما شيخة
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الع�سل �سفاء لكل داء

مو�ض الفاكهة

الرتبية تطلق برناجمها ال�سيفي

كيف ت�سنع كيوي بال�سوف؟

كيف ت�سنع �سمكة بال�سل�سال؟

املخيم ال�سيفي لالأطفال يف

 فندق الريتز – كارلتون

الثقافية  الربامج  من  العديد  كالعادة  نخول  مدينة  وت�ضم 

والرتفيهية للأطفال من �ضمنها فرقة الأطفال للرق�ص ال�ضعبي 

التابعة لرتكيا والتي تتيح للأطفال م�ضاهدة و تعلّم العرو�ص 

خمتلف  تربز  التي  ال�ضمال  اأطفال  جمعية  من  اجلميلة  احلية 

الر�ضم  عرو�ص  على  ا�ضتملت  كما  ال�ضعبية،  الرق�ضات  اأنواع 

احلية التي تقدم للأطفال وور�ص �ضّيقة لتعليمهم خمتلف اأنواع 

البحرينيني  الفنانني  من  نخبة  اإ�ضراف  حتت  والتلوين  الر�ضم 

والدوليني.

العامل  بلدان  من  العديد  فيه  ت�ضارك  نخول  مدينة  برنامج 

�ضكل جتارب  الثقافية على  البحرين جتاربها  مع  تتقا�ضم  التي 

وحكايات  م�ضرحية  عرو�ص  اإىل  بالإ�ضافة  عمل  ور�ص  و  فنّية 

التي  املحبة  دمية  لور�ضة  بالإ�ضافة  عائلية،  ثقافية  ولقاءات 

وهي  الفائت،  العام  يف  الأطفال  قبل  من  واإعجاب  اإقبال  لقت 

دمى  �ضناعة  فن  الأطفال  لتعليم  مميزة  ور�ضة  عن  عبارة 

بهم. �ضبيهة  خا�ضة 

تقول الطفلة بيان: »اأ�ضتمتع كثرياً يف فعالية مدينة نخول 

فعالية  به  اأعجبت  ما  واأكرث  اأزورها  التي  الأوىل  املرة  وهذه 

الر�ضم لأنها تعلمنا كيفية الر�ضم باخلطوات، كما اأمتنى ح�ضور 

ور�ضة فعالية �ضنع الدمى لأن اأختي ح�ضرتها يف العام الفائت 

كثرياً«. عنها  وحدثتني 

احلية  الر�ضم  عرو�ص  فعالية  يف  امل�ضارك  علي  الطفل  اأما 

نخول  مدينة  لزيارة  يل  الأوىل  امل��رة  لي�ضت  »ه��ذه  فيقول 

الر�ضم ويف هذه  اأهوى  الر�ضم لأنني  اأف�ضل فعاليات  ما  ودائماً 

اأكرث«. الر�ضم باحرتاف  اأ�ضتطيع تعلّم  الور�ضة 

بينما قال الأخوان حممد ومرمي: »نفرح كثرياً عند زيارتنا 

بكل  وال�ضتمتاع  اللعب  ن�ضتطيع  لأننا  ونخولة  نخول  ملدينة 

الربامج املوجودة من ر�ضم و رق�ص وتلوين«.

مهرجان صيف البحرين يطلق
 حزمة من الفعاليات المبهجة

مدينة نخول و نخولة
 تستقطب األطفال بفعالياتها الصيفية الملونة

عليبيان

حممد ومرمي

حوراء عبداهلل:

ال�ساد�سة  ن�سخته  يف  البحرين  �سيف  مهرجان  الثقافة  وزارة  نظمت 

األوان« والتي بداأتها  مبدينة »نخول ونخولة« و�سط  حتت عنوان »�سيفنا 

اأجواء من الفرح واملتعة، والتي افتتحت يوم اخلمي�ض املا�سي )31 يوليو( 

واملوؤمترات. للمعار�ض  الدويل  البحرين  مبركز 
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Movies

Sofia the First :
The Floating Palace

Kit Kittredge

Weekend

 / كوميدي   / متحركة  ر�ضوم 

حول  الفيلم  اأحداث  تدور  مغامرات 

حدث  ما  بعد  كروفبري(،  )دا�ضتى 

اأخرى،  لل�ضباق مرة  املحتمل عدم عودته  اأنه من  يكت�ضف  تدمري ملحركه  له من 

فيقرر اأن ي�ضبح من مقاوم للحرائق يف كل مكان. تعلم على يد الأ�ضطوري )بلد 

راجنر(، واألتحق بفريقة ملقاومة احلرائق والأنقاذ، مع )ليل( والتي تاأخذ قلبه. 

عندما تتعر�ص )بي�ضتون بيك( حلريق هائل، يواجة )دا�ضتي( اأ�ضعب مهمة له 

حتى الأن.

سلطان الصحراء
للطفل  تتيح  ال�ضحراء  �ضلطان  لعبة 

التعرف على معنى التجارة، حيث يتيح املوقع 

�ضحراوية  اأرا�ضي  على  مدينة  بناء  للأطفال 

فيبداأ الطفل ببناء البدايات املتوا�ضعة ومن ثم 

جتارية  اإمارة  بناء  م�ضار  يف  تدريجياً  يتقدم 

ت�ضمل اأ�ضول عقارية واأعمال جتارية وم�ضادر 

للطاقة وم�ضاريع �ضياحية. 

الطائرات:
حرائق وإنقاذ

سينما

مكتبة براعم
باإمكان الأطفال ال�ضغار حتميل هذه الألعاب من خلل

Education games 

برينايزر
لعبة برينايزر حتتوي على جميع فروع 

والألعاب  الذاكرة  األعاب  مثل  الذكاء  األعاب 

ت�ضاعد  التي  احل�ضابية  الألعاب  و  الب�ضرية 

على تنمية مهارات التفكري املنطقي للأطفال 

حيث اأنها تزود الطفل باملعلومات واملهارات 

بطريقة مميزة.

بيتي حقي

ب�ضمة  ال��ك��ات��ب��ة 

بلل  والر�ضام  اخلطيب، 

لل�ضغار  يقدمان  ب�ضل، 

ذوي الفئة العمرية بني 6 

و ع�ضر �ضنوات.

حول  الق�ضة  ت���دور 

فقرية،  علكة  بائعة  مها 

لها  يكون  اأن  ليلة  كّل  وحتلم  الّر�ضيف،  على  تنام 

عجيباً  �ضندوقاً  متجّول  بائع  اأعطاها  حتى  بيت، 

الأطفال يف  الأطفال، و�ضارت تنادي  اأمنيات  يحقق 

ال�ّضارع »متّنوا اأمنية بريال فتتحّقق يف احلال« فهل 

�ضتتحقق اأمنية مها ؟

زّودت الق�ضة مبجموعة من الأ�ضئلة والأن�ضطة 

الهادفة امل�ضلية حول الن�ص، والتي تخترب ا�ضتيعاب 

القارئ وفهمه للق�ضة.

هذه  جميع  متابعة  الرباعم  اأ�ضدقائنا  جلميع  ميكن 

الأفلم من خلل زيارة هذا الرابط :

www.commonsensemedia.org/movie-lists



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

موس الفاكهة

العسل شفاء من كل داء
ُيعترب »الع�ضل« من اأكرث املواد الطبيعية اإفادة لل�ضحة، وقد مّت ا�ضتخدامه 

املعروفة  الفوائد  من  بالعديد  يتمتع  لإنه  العلجات،  معظم  التاريخ يف  عرب 

منذ قرون.

ع�ضل  ملعقة  من  مكّون  مزيج  ب�ضرب  الأطباء  وين�ضح 

من  كوب  يف  ليمونة  ن�ضف  وع�ضري 

املاء الدافئ قبل وجبة الإفطار، كما 

الع�ضل  من  ملعقة  باأخذ  ين�ضحون 

الغرغرة  اأو  اللتهاب،  لتهدئة 

من  ملعقتني  من  خليط  با�ضتخدام 

الع�ضل وع�ضري الليمون املخّفف. 

وي�ضفي  احللق،  التهاب  يعالج  كما 

بع�ص  منو  ومينع  واحلروق  اجلروح 

اأّن »الع�ضل« مّت  البكترييا، يذكر 

مائة  من  اأكرث  منذ  اكت�ضافه 

عاماً،  مليون  وخم�ضني 

انتهاء  مدة  له  ولي�ضت 

�ضالح  فهو  �ضلحية، 

 2000 بعد  حتى  للأكل 

عام من اإنتاجه.

المقادير:
4 ملعق طعام ب�ضكويت مطحون

ملعقة طعام �ضكر
ن�ضف ملعقة طعام جلتني
ملعقة طعام كرمية للخفق

كوب كبري ع�ضري كوكتيل فواكة
ملعقة �ضغرية فانيليا

ربع كوب ماء دافئ

�ضفار بي�ضة واحدة

والب�ضكويت طريقة التحضير: والكرمية  والفانيليا  ال�ضكر  مع  البي�ضة  �ضفار  يخلط 

اخلليط يذوب اجللتني يف املاء الدافئ ثم ي�ضب فوق اخلليط ويخلط جيدا.املطحون. اليه  ي�ضاف  ثم  التقدمي  اكواب  يف  الفواكه  ع�ضري  ي�ضكب 

ال�ضابق ويحرك.
يرتك يف الثلجة ليربد ثم يقدم.
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التربية تطلق برنامجها الصيفي في نسخته الـ 13 
شهر من الحماس والترفيه بمشاركة 

أكثر من 2000 طالب وطالبة
بوزارة  الطلبية  ادارة اخلدمات  اطلقت 

يف  ال�ضيفي  برناجمها  والتعليم  الرتبية 

طلبة  ي�ضتهدف  وال��ذي   13 ال�  ن�ضخته 

اىل  �ضنوات   6 عمر  من  البتدائية  املرحلة 

طالب   2000 تفوق  مب�ضاركة  عاما،   12

وطالبة من املدار�ص احلكومية واخلا�ضة يف 

الربامج التعليمية والرتفيهية  التي تقدمها 

16 نادي �ضيفي، والتي ت�ضتمر حتى نهاية 

�ضهر اأغ�ضط�ص اجلاري.

العمال  برامج  الربامج:  تلك  وت�ضمل 

ودورات  النفايات  تدوير  وبرنامج  اليدوية 

و�ضيقدم  الزجاج،  على  والر�ضم  الطبخ  يف 

الربنامج رحلت ترفيهية داخلية للطفال، 

ايلند،  وماجيك  الدولفني،  منتزه  ومنها: 

منتزه واهو، النادي البحري، درة البحرين 

ار�ص  ع��ذاري،  عني  منتزه  ام��واج،  وجزر 

املرح.

للطلبة  ال�ضيفي  الربنامج  ويتيح 

والطالبات ال�ضتفادة من الرحلت التعليمية 

ومنها: املركز العلمي، املتحف الوطني، مركز 

يف  الثرية  املعامل  الثقايف،  عي�ضى  ال�ضيخ 

حمافظات اململكة، وزيارة لل�ضحف والندية 

العرين  حممية  اىل  وزي��ارة  وال�ضركات، 

واحلديقة العطرية وبرج ج�ضر امللك فهد.



مساهمات

ندى علي

علي حسن خميس

هدى محمد

ميكنكم ارسال مساهامتكم

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com
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التربية تطلق برنامجها الصيفي في نسخته الـ 13 
شهر من الحماس والترفيه بمشاركة 

أكثر من 2000 طالب وطالبة
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مسابقات
ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 

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 
سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1-  بلجيكا

2-  املانيا

1-  علوي نظري ها�سم

2-  خالد علي خالد البور�سيد

1-  هندورا�ض

1-  املحيط الهادي والطل�ضي 

ثالثة يجب �سبطها: 

الل�سان والنف�ض واالع�ساب.

ثالثة يجب حمايتها: 

الدين وال�سرف والوطن.

ثالثة يجب التخل�ض منها: 

التملق والو�ساية والتبذير.

التقى �سرطي جحا بعد منت�سف 

الليل يف ال�سارع، وعندما �ساأله 

عن �سبب خروجه من املنزل يف 

مثل هذا الوقت.

اجابه جحا: هرب النوم مني 

وخرجت اأبحث عنه.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة؟

من داخل العدد

2-  حتى 2000 عام 1-  حتى 1000 عام

اإىل اأي مدى يبقى الع�سل �ساحلاً لالأكل من بعد انتاجه؟

طرائف

حكم
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ي
سال

ت

أكمل الرسم

تعلم الرسم

الفوارق العشرة
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أصنع
بنفسك

كيوي 
بالصوف

الصلصال

123

123
4



الخميس 11 شوال 1435 - العدد 9250 13
Thursday 7th August 2014 - No. 9250

تسالي
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شوق وأحمد علي الياسي
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تكريم سمو رئيس الوزراء مجتمع
لـ 500 طفل من أطفال 

جمعية »أمنية طفل«

المخيم الصيفي لألطفال في فندق الريتز – كارلتون
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شوق وأحمد علي الياسي

فيصل ياسين العباسي

يوسف صهيب العبدي
بيان محمد حكيم

نورة محمد ضاحي
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تكريم سمو رئيس الوزراء 
لـ 500 طفل من أطفال 

جمعية »أمنية طفل«
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Look
at the pictures. circle the correct words:

TelevisionBench BedSofa

Door WindowFanLight

Mirror Desk ChairTable


