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بّسوم:

وخروف العيد



أعزائي 
البراعم

المراسالت

ها اأنتم بداأمت الدرا�سة للعام الدرا�سي اجلديد و�سيكون لكم زمالء باملدر�سة ويف 

اأعزائي كلكم  البحريني والوافد..  الأبي�ض والأ�سمر.  الغني والفقري.  ال�سف منهم 

�سوا�سية عند اهلل تعاىل ول اأحد اأف�سل من اأحد اإلّ باأعماله احل�سنة واعلموا اأن اهلل 

تعاىل يف�سل من كانت اأخالقة احل�سنة:

يقول اهلل عز وجل »ان اح�سنكم عند اهلل اأتقاكم« اأحبائي ان وطننا بحاجة لهذه 

لذا  ورقيه،  الن�سان  قيمة  من  يرفع  الذي  للعلم  وكذلك  الطيبة  احل�سنة  الخالق 

علينا باملحبة والجتهاد يف حت�سيل العلم واملعرفة والخالق احل�سنة لرتفعوا ا�سم 

الوطن عالياً ولتكون عي�ستكم اآمنة وموفقة ول تكونوا اآذنا �ساغية ملن يريد ان يحد 

من حمبتكم لبع�ض ومن درا�ستكم وعلمكم.

فالعلم والخالق احل�سنة والعمل ال�سالح نور ونربا�ض ي�سيء �سماء حياتكم 

ويرفع من اأمن و�سالمة وطنكم.

وفقكم اهلل

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

إيلمر والغريب 

سفينة الثراء الفضائية

تيبس مفصل القدم

الحليب والنوم الهادئ

ماذا تعرف عن االعصار؟

بحيرة على شكل هالل

كيف تصنع ثعلبًا بالورق وذرة بالصلصال

6
6

7
7

8

8

12

ماما شيخة
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[ ما موهبتك؟ 

اىل  باال�ضافة  ال�ضعر  والقاء  كتابة   -

الغناء باللغة االجنليزية.

ال�سعر  موهبة  بداأت  متى  منذ   ]

لديك؟

ال�ضعر  كتابة  ع��امل  يف  بدايتي   -

وااللقاء من عمر 6 �ضنوات اي قبل خم�س 

�ضنوات تقريبا.

اأول  مو�سوع  تتذكرين  هل   ]

ق�سيدة كتبتها؟

ملك  با�ضم  كتبتها  ق�ضيدة  اأول   -

القلوب وهي موجهة اىل �ضاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�ضى ال خليفة ون�ضرت يف 

احدى ال�ضحف املحلية.

كتبتها  التي  الق�سائد  عدد  كم   ]

حتى الن؟

القلوب،  »ملك  وهي  ق�ضيدة   13  -

نحن نحبك يا بابا خليفة، اأمي، �ضديقتي، 

يا  تفاخر  االم���ارات،  حمبة  معلماتي، 

متعب«،  بو  يا  الوطني  يوم  ال�ضعودي، 

حت�ضرين  ال  التي  الق�ضائد  من  وغريها 

االن.

التقنية  [ هل ت�ستخدمني و�سائل 

احلديثة لإظهار موهبتك؟

- نعم، لدي ح�ضاب على الفي�س بوك 

واالن�ضتقرام وتويرت كما ا�ضتخدم جوجل 

بال�س.

من  ت�سجيع  على  [ هل ح�سلتي 

خارج حميط العائلة؟

- ابرز من �ضجعني على موا�ضلة كتابة 

ال�ضرقاوي،  علي  اال�ضتاذ  ال�ضاعر  ال�ضعر 

احر�س  كما  يل.  وداعم  م�ضجع  اكرث  فهو 

على قراءة جميع ق�ضائده وكتبه.

[  ما اأمنيتك؟

»�ضاعر  م�ضابقة  يف  ا�ضارك  ان  امتنى 

 Arabs تالنت«  قوت  و»عرب  املليون« 

الغناء  يف  موهبتي  البراز   Got Talent
واأمتنى  املو�ضم،  هذا  االجنليزية  باللغة 

ان اقوم با�ضدار �ضي دي خا�س به جميع 

التي غنيتها، وان اجمع ق�ضائدي  االغاين 

يف كتاب.

[  هل تتوقعني الفوز يف برنامج 

 Arabs Got تالنت«  ق��وت  »ع��رب 

Talent؟
- املهم لدي امل�ضاركة يف هذا الربنامج 

الكبري، يف حال اخل�ضارة �ضت�ضاعدين على 

تطوير موهبتي يف الغناء.

[ متى بداأت لديك موهبة الغناء؟

باللغة  ال��غ��ن��اء  موهبة  ب���داأت   -

االجنليزية قبل عامني تقريباً، كما حاولت 

احلد  هذا  عند  اكتِف  مل  بالكوري،  الغناء 

بل قمت بتاأليف اغنيتني باللغة االجنليزية 

االوىل بعنوان »امتنى الطريان«، والثانية 

»ال تقف اذا ت�ضدق«.

موهبة تجمع بين كتابة القصائد والغناء

Got Talent ريحان الخالدي: عيني على شاعر المليون وطموحي
ابحرت  ا�سرعة،  الق�سائد  من حروف  ور�سمت  البداع حلقت،  على جناح 

فوق الأمواج، وخطت من ن�سيم طفولتها موانئ، انها الطالبة ريحان اخلالدي 

كتبت  ادبا  الطفولة  من حروف  وتن�سج  �سعرا  القوايف  تكتب  التي  �سنة(   11(

فابدعت فغنت فاأطربت القلب.  نتعرف اكرث على هواية ريحان اخلالدي يف هذا 

اللقاء:
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Weekend

ر�ضوم متحركة / كوميدي / مغامرات 

فهد  من  تتكون  احليوانات  من  جمموعة  حول  الفيلم  اأحداث  تدور 

ووالدته وقرد ودب، يتوجهون يف رحلة اإىل دلهي، حيث ان غابتهم على 

و�ضك التدمري بوا�ضطة اأحد الرجال االأثرياء والذي يريد اأن ي�ضتبدلها بفندق 

كبري، هذه املجموعة تخطط الأن تذهب اإىل برملان دلهي لتلقي عليهم �ضوؤاال 

اال  الكوكب؟  على  خطورة  املخلوقات  اأكرث  االإن�ضان  اأ�ضبح  »ملاذا  ب�ضيطا 

يعرف اأنه اإن اختفت الغابات واحليوانات من على االأر�س ف�ضوف يختفى 

هو اأي�ضاً؟«.

سفاري دلهي

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�ضغار حتميل هذه االألعاب من خالل

Education games 

أصوات الحيوانات

يقدم االبل ا�ضتور لالطفال 

عدة  على  يحتوي  تطبيقاً 

بطريقة  للحيوانات  ا�ضوات 

تفاعلي  ب�ضكل  رائعة  م�ضلية 

يحتوي  كما  رائ��ع،  وتعليمي 

من  لتزيده  رائعة  لعبة  على 

ب�ضكل  احل��ي��وان��ات  معرفة 

تفاعلي. 

مصنع الحلوى

التي  احللوى  ان��واع  كل  ا�ضنع 

من  العديد  ب��اإع��داد  ق��م  ت��ري��ده��ا، 

من  العديد  فهناك  اللذيذة،  احللويات 

�ضكر  من  الرائعة  واالدوات  املكونات 

ومعالق،  وخالطات  وافران  وا�ضكال 

التي  باحللوى  اال�ضدقاء  �ضارك  ثم 

تعدها عن طريق الفي�ضبوك والتويرت.

إيلمر والغريب 
ق�ضة مرحة تدور حول حتفيز 

الذات وحتديها لتحقيق النجاحات، 

ي�ضتطيع  ال  انه  يعتقد  فالكنغر 

يعتقد  كما  فقط،  النط  واإمنا  القفز 

اداء  على  قدرته  بعدم  منا  الكثري 

الكنغر  اإيلمر  ي�ضاعد  معني،  �ضيء 

على تعدي هذه ال�ضعوبة والفوز 

بجائزة القفز. ق�ضة جميلة تبعث 

االأمل يف قلب كل طفل يعاين من 

�ضعوبة معينة.

سفينة الثراء الفضائية
الق�ضة  هذه  اح��داث  تدور 

تتجه  ف�ضائية  �ضفينة  حول 

ومن  لال�ضتك�ضاف،  للف�ضاء 

االط��ف��ال  متنح  ذل��ك  خ��الل 

م��ع��ل��وم��ات ع���ن ال��ف�����ض��اء 

هذه  واملغامرات،  والكواكب 

ح�ضني  هالة  للكاتبة  الق�ضة 

عمر وتنا�ضب عمر اخلام�ضة.

سينما

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

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خ��الل 
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العديد من االأ�ضخا�س يعانون من تيب�س مف�ضل القدم، وهذا يحدث عند االأ�ضخا�س الذين يعانون من ق�ضر ع�ضالت ال�ضاق 

اخللفية اأو االأحذية ال�ضلبة او ب�ضبب ا�ضابة بالقدم مما ينتج عنها اآالم يف الركبة او الظهر اأو اأ�ضابع القدم.

لذا علينا ان ال نقف طويالً اأكرث من ن�ضف �ضاعة كما علينا بالراحة �ضواء باجللو�س اأو امل�ضي.

تيبس مفصل القدم

الليل ينتج احلليب مادة  يف�سل �سرب احلليب يف امل�ساء، ففي 

امليالتوتني هذه املادة امل�سهورة مبزاياها املهدئة املحفزة على النوم 

وكلما كان احلليب طازجاً احتفط مبزاياه املهدئة.

الكال�سيوم وهو �سروري لعظام اجل�سم  انه يحتوي على  كما 

فيتامني1،  كربوهيدرات  دهن،  بروتني،  ماء،  على  يحتوي  كما 

مغن�سيوم،  بوتا�سيوم،  �سوريوم،  ب2،  فيتامني  ب1،  فيتامني 

فو�سفور كربيت، غا�ض.

الحليب والنوم الهادئ

وتغذية
عيادة



ف
عار

االعصارم

يف ال�ضني بحرية غريبة و�ضط ال�ضحراء على �ضكل هالل 

ال�ضينية يف  دونهوانغ  مدينة  كلم جنوب   6 بعد  على  تقع 

اح�ضان الكثبان الرملية، يقع على جانب البحرية بع�س من 

طبيعية  ظاهرة  هي  البحرية  ال�ضينية،  التقليدية  العمارة 

احلكومة  قامت   2006 العام  بعد  لكن  �ضناعية  ولي�ضت 

اختفاء  بعدم  منها  الطبيعة يف حماولة  ال�ضينية مب�ضاعدة 

باملياة  البحرية  بدعم  فقامت  ال�ضحراء  و�ضط  البحرية  هذه 

ال�ضياحية  املزارات  احدى  لت�ضكل  احلقيقي  عمقها  لت�ضتعيد 

العديدة يف ال�ضني.

عا�ضفة  ع��ن  بغيمة ع��ب��ارة  تتميز  عنيفة  هوائية 
اأمريكا حت���دث ه���ذه ال��ع��وا���ض��ف خمروطية دوارة.  مناطق  يف  خا�س  ب�ضكل  العنيفة 

بع�س  اإىل  اإ�ضافة  واجلنوبية  الو�ضطى 
هي  االأمريكية.  املتحدة  الواليات  مناطق 

عا�ضفة دوارة هائلة تدور حول م�ضاحة من 
التقل  �ضرعتها  ولكن  املنخف�س  اجلوي  عن 74 ميل يف ال�ضاعة.ال�ضغط 

ال�ضمايل يف  الكرة  االأعا�ضري يف ن�ضف  وتدور 
ن�ضفها  يف  وتدور  ال�ضاعة ،  عقارب  اجتاه  ال�ضاعة.عك�س  اجلنوبي مع عقارب 
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بحيرة على شكل هالل 

فرس النبي

قشرة اللوز
غري  �ضحوماً  البنية  اللوز  ق�ضرة  حتتوي 

م�ضبعة مفيدة ل�ضحة القلب ومتتلك خ�ضائ�س 

م�ضادة لالك�ضدة.

حتتوي ق�ضرة اللوز على االأقل على ت�ضع 

العنا�ضر  من  اجل�ضم  حتمي  م�ضادة  مواد 

باالن�ضجة  ا�ضراراً  تلحق  التي  ال�ضامة 

واالألياف  الكال�ضيوم  وحتتوي على كمية من 

تفوق اأي نوع اآخر من املك�ضرات.

احلديد  من  مفيدة  كمية  على  حتتوي 

.E وفتيامني

ال�ضرعوف  اأي�ضاً  ي�ضمى 
التي  احل�ضرات  من  وه��و 
قوية  ح�ضرة  وهي  تبي�س 

تتحرك ب�ضرعة.
احل�ضرات  على  يتغذى 
اأف�ضل حار�س للمزارع  وهو 
م���ن ه��ج��وم احل�����ض��رات 

وخا�ضة اجلراد.
لونه  تغيري  ي�ضتطيع 
ليتالءم مع لون البيئة التي 
من  ليختفي  فيها  يعي�س 

اعدائه.



عيسى صادق

محمد صادق

ماتيا يوسف أحمد

مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com
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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 

 ومنتزه عين عذاري
سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

 -1

 -2

ناميبيا

زامبيا

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

م�ساعل �ساكر اإبراهيم

حممد ه�سام �سالح

يو�سف عبدالل�ه

اأحمد ال�سيد حممد

فاطمة علي ح�سن فولذ

ميمونة �سعيد اقبال

باراجواي

40 �سنة

1- ل يربد حتى لو و�سع يف الثالجة؟

2- جرح ل ينزف دماً؟

3- �سيء ل ي�ساأل اأبداً.. ولكن يجاب طلبه فوراً.

�ضاأل اأحد الزبائن النادل: ما معنى اأن اأجد هذه النملة 

يف قهوتي؟ 

اأجابه: اأنا جمرد نادل يا �ضيدي ول�ضت قارئ فنجان.

عجوز �ضعرت بل�س ي�ضرق التلفزيون من بيتها...

حلقته وهي تقول: خذ الرميوت معك.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

قارئ فنجان

ريموت

علم أي دولة؟

من داخل العدد

74 ميل بال�ضاعة47 ميل بال�ضاعة

كم تبلغ �ضرعة االإع�ضار؟

طرائف

ألغاز

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2

1- الفلفل احلار.

2- جرح ال�ضعور.

3- التليفون.



تعلم الرسمأكمل الرسم

1

3

5

2

4

6
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تساليتسالي الفوارق العشرة
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ذرة بالصلصــال
1234

1

5

2

6

3

4

ثعلب بالورق

اصنع
بنفسك



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا

فاطمة جمعة

عبدالعزيز عباس

بدر عبدالله محمد

مرام عيسى

آمنة محمد هارون

امال خالد يسن
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براعم البحرين مجتمع
يحتفلون بعيد 

األضحى
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