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بسوم

يسرف في الكهرباء!!



أعزائي 
البراعم

المراسالت

اأحبائي ال�سغار، ان النجاح ال ياأتي اإال اإذا بذل االن�سان جهده فثمرة 

العلم العمل، وثمرة العمل االجر، وثمرة العقل ح�سن االختيار، ومن دالئل 

العقل ح�سن ال�سواب.

ووهبه  االن�سان  زينة  فالعقل  بالعقل،  خلقه  بقية  عن  اهلل  ميزنا  فقد 

اهلل لنا لنميز بني ال�سواب واخلطاأ وبني اجليد والفا�سد واخلري والباطل، 

وحتى ي�ستط�سع االن�سان ان يعي�ش حياته حياة موفقة وهادئة اآمنة عليه 

ا�ستخدام عقله يف التفكري والرتوي قبل اخذ اي قرار، كما عليه ان ال يتكل 

على احلظ يف اعماله، فاحلظ ما هو اال م�سجب يعلق عليه االن�سان الفا�سل 

واالتكايل اأمانيه واحالمه من دون ان ي�سعى او يعمل.

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

الفاكهاين ال�سغري

�سلطة امللفوف والب�سل واجلزر

سيفية يفتح اأبوابه 
الأندية ال�

برنامج ا

البتدائية
لطالب ما قبل املرحلة ا

كيف ت�سنع فراولة بال�سوف؟

كيف ت�سنع زجاجة �سبغ اأظافر 

بال�سل�سال؟
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ماما شيخة
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خالد الساعي 10 سنوات

ال�شباب  مدينة  برنامج 

لأننا  يل  بالن�شبة  ج��داً  مميز 

مؤسسة الشباب والرياضة 
تطلق برنامجها الصيفي 

»مدينة شباب« تستقطب األطفال بمختلف األعمار
حوراء عبداهلل:

و�سط اأجواء من احلما�ش عبرّ االأطفال امل�ساركون يف مدينة �سباب 

ال�سيرّقة  التدريبية  البامج  يف  مل�ساركتهم  البالغة  فرحتهم  عن   2030

ملدينة ال�سباب، حيث تنوعت املراكز التدريبية من: »مركز اإعداد القادة 

- املركز االإعالمي – مركز الفنون – املركز العلمي« باالإ�سافة لبامج 

االألعاب  وت�سميم  الت�سوير  ومبادئ  واالأ�سبانية  االإجنليزية  اللغات 

االلكرتونية وتطبيقات الهواتف الذكية.

»براعم االأيام« ا�ستطلعت اآراء االأطفال امل�ساركني يف البنامج وقالوا:

سارة محمد 10 سنوات
لو�شع  ال�شخ�شية  مهاراتنا  تنمية  يف  ي�شاعدنا  القادة  اإعداد  برنامج 

اأهداف وال�شعي لتحقيقها، اأي�شاً التعرف على اأ�شدقاء جدد ومدر�شني جدد، 

لذلك اأنا اأحب مدينة ال�شباب و�شاأح�شر كل الور�ش كل يوم لنهاية الربنامج.

فاطمة خالد 9 سنوات
اليدوية  اأحببت يف مدينة ال�شباب برامج مركز الفنون ومنها الأ�شغال 

خا�شة اأننا اأ�شبحنا ل نلعب اإل بالأجهزة اللكرتونية، حيث اإننا نقوم ب�شنع 

األعاب با�شتخدام اليدين والأدوات اخلا�شة بامل�شغل، كما �شاركت يف برامج 

املركز الإعالمي الذي يت�شمن برنامج ت�شوير امل�شرح وفيه نتعلم اأ�شا�شيات 

امل�شرح والتمثيل.

شيخة وليد 11 سنة
بنف�شي  ثقتي  يعزز  لأنه  ما�شرت«  »تو�شت  برنامج  يف  ا�شرتكت 

الأ�شا�شية  املهارات  ويعلمنا  بطالقة  اجلمهور  اأمام  اأحتدث  ويجعلني 

للتحدث والنقا�ش مع بع�شنا البع�ش، واأي�شاً ينمي مهاراتنا يف الإلقاء 

ال�شباب على �شديقات جدد نق�شي  واخلطابة، تعرفت من خالل مدينة 

وقت ال�شرتاحة مع بع�ش يف �شراء املاأكولت اخلفيفة واللعب مع بقية 

الأطفال.

�شارة حممد وفاطمة خالد و�شيخة وليد

شهد الهاجري
 10 سنوات

مدينة  يف  يعجبني  ما  اأ�شد 

النا�ش  على  تعريف  هو  ال�شباب 

اجلدد من مدر�شني ومنظمني وزمالء 

يف الور�ش، اأحب الختالط بالنا�ش 

والتعرف على اأنا�ش جدد دائماً.

الور�ش  من  العديد  يف  اأ�شارك 

اأنني  هو  يهمني  ما  اأك��ر  ولكن 

اأ�شدقاء  برفقة  ممتعا  وقتا  اأق�شي 

ومدر�شني ممتعني.

نق�شي وقتا ممتعا جداً يف عطلة 

ال�شيف، اأما برناجمي املف�شل هو 

اللكرتونيات  اأ�شا�شيات  برنامج 

مركز  برامج  �شمن  يندرج  الذي 

واخرتت  والتكنولوجيا،  العلوم 

كيفية  نتعلم  لأننا  الربنامج  هذا 

ت�شنيع اللوحات اللكرتونية.

نتجه  ال��ف��راغ  وق��ت  ويف 

لعب  ثم  لالأكل  واأ�شدقائي  اأن��ا 

ال�شالة  يف  البلي�شتي�شن 

اأحيانا  اأي�شاً  للعب،  املخ�ش�شة 

نلعب كرة اليد يف امللعب.
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Weekend

اجلنيات  عامل  ت�شور  مو�شيقية  ق�شة  عن  عبارة  فيلم  متحركة/  ر�شوم 

اأمرية خجولة تكت�شف بابا �شحريا  األيك�شا، وهي  ال�شاحرات، تقوم باربي بدور 

اإىل عامل خيايل تعي�ش فيه املخلوقات ال�شحرية وهو مكان  يف مملكتها وتدخل 

عامر باملفاجات.

ويف داخل اململكة تقابل األيك�ش رومي ونوري، وهما من ال�شاحرات اجلميالت، 

يحكيان لها عن حاكم مدلل يدعى مالو�شيا، ويحاول اأو يبدد كل من هذا ال�شحر 

من ار�ش اململكة.

العامل،  هذا  يف  �شحرية  قوى  لديها  اأن  اليك�شا  تكت�شف  املفاجاة  قبيل  ومن 

كما كان لدى اأ�شدقائها اجلدد الثقة اأنها الوحيدة التي ميكن لها اأن تعيد كل هذا 

ال�شحر اإىل اململكة.

باربي والباب السري

سينما

مكتبة براعم

باإمكان الأطفال ال�شغار حتميل هذه الألعاب من خالل

 Barbie and the Secret door

Education games 

كأس األبطال
حيث  الذكور  لالأطفال  خا�ش  تطبيق 

يحتوي على اأ�شئلة ريا�شية ممتعة ي�شتطيع 

فيها الطفل اختبار معلوماته الريا�شية التي 

الأوروبية  والبطولت  العامل  كاأ�ش  تخ�ش 

واإجنازات  الالعبني  و�شجالت  والآ�شيوية 

الفرق املحلية والدولية والأندية واملنتخبات، 

التزّود  للريا�شة  العا�شق  الطفل  ي�شتطيع 

بكل املعلومات الكافية عن الكرة والالعبني.

الفاكهاني الصغير
واحلروف  الفواكه  تطبيق 

�شيقة  تعليمية  لعبة  عن  عبارة 

وتعلم  والتعليم،  املتعة  بني  جتمع 

احلروف العربية وتركيب الكلمات 

من  الطفل  وي�شتطيع  احلروف  من 

اأنواع  اأهم  تعلم  التطبيق  خالل 

�شهلة  بطريقة  واخل�شار  الفواكه 

فقاعات  لعبة  خالل  من  و�شيقة 

الفواكه.

»اهلل يهتم بي« كتاب يوجه لالأطفال بني 6 و11 

�شنة، وت�شاعد املوؤلفة القراء ال�شغار ليتعرفوا على اهلل 

حمبة  لكت�شاف  ت�شاعدهم  بطريقة  وتعاىل،  �شبحانه 

الأطفال  تعريف  الكتاب  هذا  من  تريد  املوؤلفة  لنا.  اهلل 

من  احلكمة  على  التعرف  ي�شتطيعوا  حتى  باخلالق 

اخللق، ويتعلموا اأن هناك جمالً يف حياتهم.

على درب الفن
و9   6 بني  لالأطفال  موجهة  جديدة  جمموعة 

بطريقة  احلديث  بالفن  اهتمامهم  لتحفيز  �شنوات، 

�شهلة وم�شلية. يقدم كل كتاب فناناً اأو ر�شاماً اأو نحاتاً 

عربياً، ويركز على عمل فني واحد له، في�شرح عملية 

البتكار التي مر بها الفنان باأ�شلوب مب�شط ي�شهل على 

ال�شغار فهمه.

الله يهتم بي



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

سلطة الملفوف والبصل والجزر

التي  القدمية  اخل�شراوات  اأحد  وهو  خ�شراوي،  نبات  هو 

عرفها القدمون. يحتوي على ماء، بروتني، األياف، فيتامني1، ب1، 

ب2، ج، نيكوتنيك، حم�ش البولينا، �شوديوم، كال�شيوم، 

مغن�شيوم، حديد، نحا�ش، فو�شفور، كلورين.

واللفت مقٍو للمعدة، مدر للبول وهو مولد 

وبذوره  اله�شم  على  ي�شاعد  ولكنه  للغازات 

تفيد يف اأوجاع املفا�شل ويقوي العظام، وهو 

وال�شطرابات  ال�شكري،  البول  ملر�ش  نافع 

الكبدية.

المقادير:
ملفوفة مقطعة �شرائح

2 كوب جزر مب�شور
2 تفاحتان خ�شراوتان مق�شرتان ومقطعتان مكعباتكوب ب�شلة مقطعة �شرائح رقيقة

ال�شل�شة:

ملعقة طعام خردل

ملعقة طعام كت�شاب
ن�شف ملعقة ع�شري الليمون

ملعقة ون�شف طعام دب�ش رمان
ر�شة �شكر/ ملح/ زيت زيتون 
قليل من املاء لرتقيق ال�شل�شة

الثالجة حتى موعد تقدمي ال�شلطة وتخلط ال�شل�شة مع اخل�شار وتقدم.مكونات ال�شل�شة مع بع�شها وترج يف قنينة »غر�شة« وترتك مغطاة يف يخلط امللفوف مع اجلزر والتفاح والب�شل يف وعاء كبري ثم تخلط طريقة التحضير:
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مرمي يو�شف

بالأن�شطة  حافل  اأ�شبوع  اأول  انتهاء  بعد 

والفعاليات للربنامج ال�شيفي التابع لوزارة 

الرتبية والتعليم، ا�شتطاعت الوزارة تو�شيع 

ما  بدمج طالب  للم�شاركني  ا�شتيعابها  نطاق 

اأعمارهم �شت  قبل املرحلة البتدائية والبالغ 

�شنوات وذلك من اأجل حتفيزهم ودجمهم يف 

اجلو الرتبوي والرتفيهي يف املدر�شة.

الفعاليات  يف  الأطفال  م�شاركة  وبعد 

نادي  من  �شادق«  »بيان  حدثتنا  ال�شيفية 

ال�شناب�ش لالأندية ال�شيفية للبنات ب�شعادتها 

يف  الأوىل  مب�شاركتها  غمرتها  التي  الكبرية 

كبري  بتطور  �شعرت  التي  الوزارة  برامج 

اليدوية،  كالأ�شغال  العمل  ور�ش  خالل  من 

وح�شور فعالية وزارة الثقافة بخيمة نخول 

لها وقع كبري ومتعة خا�شة مع  التي كانت 

�شديقاتها.

ال�شناب�ش  نادي  من  اأما »طاهرة حبيب« 

جاءت  والتي  للبنات  ال�شيفية  لالأندية 

باأنها  قالت  والدتها  من  واإ�شرار  بت�شجيع 

ربحت مب�شاركتها التي مل تكن تتخيل حجم 

تعلمها  جانب  فاإىل  فيها،  واملتعة  الفائدة 

اليدوية  كالأ�شغال  اليدوية  املهارات  لبع�ش 

بذلك  وهي  املخلفات  بع�ش  تدوير  واإعادة 

ب�شكل  ت�شاهم  فاإنها  البيئة،  على  حتافظ 

كبري يف �شقل مواهبها ومهاراتها التي كانت 

ت�شعى لتنميتها اأو مل تكن تدركها.

وعربا حممد يو�شف حممد وعلي ح�شني 

عراد  نادي  يف  م�شاركتهما  اإيجابيات  عن 

لالأندية ال�شيفية للبنني والتي مالأت اأوقاتهما 

بكل ما هو مفيد وجديد والتي حتماً �شتكون 

وتعزيزها  مواهبهما  لنطالق  بداية  لهما 

امل�شتفادة،  الدرو�ش  اأهم  ومن  و�شقلها 

درو�ش مفيدة يف الت�شميم والتقانة، درو�ش 

والوجوه  احليوانات  كر�شم  الر�شم  يف 

»البورترية«، ودرو�ش يف ريا�شة التيكواندو 

مع اإتقان حركاتها ب�شكل جيد.

جانب من الن�شاط 

ال�شيفي مبدر�شة اأم 

كلثوم الإعدادية للبنات 

بمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة
 

برنامج األندية الصيفية يفتح أبوابه 
لطالب ما قبل المرحلة االبتدائية

الن�شاط ال�شيفي مبدر�شة الإمام الطربي البتدائية للبنني

الن�شاط ال�شيفي 

مبدر�شة 

ال�شناب�ش 

الإعدادية للبنات

الن�شاط 

ال�شيفي مبدر�شة 

الإمام الطربي 

البتدائية للبنني



مساهمات

مريم المتروك

نور بوجندل

محمد نجيب 

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 
سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1-  نيوزلندا

2-  ا�سرتاليا

  -1

  -2

علي ح�سني رم�سان

طفوف عماد عبدالـله

1-  بلجيكا

1-  حتى 2000 عام 

الغرفة  حول  يلف  الذي  هو  ما 

دون اأن يتحرك؟

من هو الذي مات ومل يولد؟

من  اخلالية  اجلامعة  هي  ما 

الطالب؟

�سيف ثقيل قال له �ساحب البيت: اأمل ت�ستق اىل 

اوالدك وزوجتك؟

اىل  لياأتوا  ادعوهم  بان  يل  ت�سمح  هل  اأجابه: 

بيتك!!

االأول: اأنا يف غاية الذكاء، اأال ترى الذكاء مطبوعا 

على وجهي؟

الثاين: هذه غلطة مطبعية بالتاأكيد.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة؟

من داخل العدد

أجوبة األلغاز

 -2 خضراويفاكهي1- 

ما هو نوع نبات اللفت؟

طرائف

ألغاز

احلائط

اآدم 

جامعة الدول العربية
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ي
سال

ت

أكمل الرسم

تعلم الرسم

الفوارق العشرة
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أصنع
بنفسك

فراولة 
بالصوف

الصلصال

123

123
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تسالي

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

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

فك الرمز التايل

فك الرموز
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مجتمع

إليان مهتدي

ليان سيد محمد

زين مصطفى الخان هيا راشد محمد عيسى الجاسم 6 سنوات  ومحمد راشد سنتان



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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مناف حسن

عباس سامي مطر

محمد حسن

يوسف أحمد حمادةليان إبراهيم
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Look
at the pictures. circle the correct words:

BagWatch RingGlasses

PerfumeLipsticksDressHat

HairbrushShoes Scarf t-shirt


