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بّسوم يكّرس 
شهر رمضان 

للعبادة
 وليس 

للنوم



   

يقول الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم

»�سوموا ت�سحوا«.

ان لل�سيام تاأثريا يف اعادة تنظيم جهازنا اله�سمي عن طريق حتديد عادات االكل وال�سرب النافع منها وامل�سر 

ولكي نحقق الغاية اجل�سدية من ال�سوم فيجب ان نكون على علم م�سبق مباذا نبداأ افطارنا، واأثر ال�سحور علينا 

وما هي املاأكوالت التي متدنا بالطاقة وال ت�سرنا وكيف نتجنب التخمة؟

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )ال متيتوا القلب بكرثة الطعام وال�سراب فاإن القلب كالزرع يف�سد اذا كرث 

عليه املاء«.

وقال »ما ملأ ابن اآدم وعاء �سراً من بطنه«.

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم »املعدة بيت الداء واحلمية راأ�س الدواء« �سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 

ماما شيخةمتنياتي لكم بال�سحة والعافية و�سياما مقبوال باإذن اهلل.
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أعزائي البراعم

مسجد سيادي

حروق الماء الساخن ومعالجتها

متى اخترعت آلة النسيج وماكينة الخياطة؟

أم المؤمنين السيدة عائشة 

فوائد ثمرة الترنج

أبوطبيلة )المسحراتي(

روضة وحضانة المهنا تخرج فوجها الرابع

روضة األنجال تخرج الدفعة الخامسة
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للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل
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�شكر خا�ص اىل املعلمني واملعلمات على جهودهم..

االمهات �سر التفوق �االآباء م�ساند�ن البنا�ؤهم 
حمررة ملحق براعم:

اجتاز ابناءنا الطلبة والطالبات مرحلة االمتحانات بعد ان عا�شو مرحلة من القلق والتوتر، ولكنهم 

ح�شدو ثمار جهدهم بجدهم واجتهادهم. لال�شبوع اخلام�ص على التوايل ا�شتقبل ملحق »براعم« عدد كبري 

بالفرحة  ل�شعورهم  امللحق وذلك  تهافتو على و�شع �شورهم يف  الذين  املتفوقني،  والطالبات  الطلبة  من 

الغامرة بالتفوق. اليوم هم هنا يف �شيافتنا  نبادلهم الفرحة وغدا هم بناة املجتمع.

اال�سم: رمي عبداهلل اأحمد

ال�شف: الثالث ابتدائي

املدر�شة: البديع االبتدائية للبنات

�شهلة  االمتحانات  كانت  احلمد  هلل 

تكن هناك  فلم  لها،  ين كنت م�شتعدة  الأل

بف�شل  وذلك  االمتحانات  يف  �شعوبة 

اموري  مبتابعة  تهتم  التي  واألمي  اهلل 

الدرا�شية والتح�شري لالمتحانات.

الغالية  لوالدتي  تفوقي  واهدي 

اكون  بان  واطمح  العزيز،  ووالدي 

دكتورة يف امل�شتقبل.

اال�سم: رنا عبداهلل اأحمد

ال�شف: االألول االبتدائي

املدر�شة: البديع االبتدائية للبنات

اهدي تفوقي اىل األمي العزيزة على قلبي واإىل 

والدي احلبيب.

االمتحانات كانت �شهلة، وا�شكر والدتي جزيل 

الدرا�شية،  اموري  مبتابعة  الهتمامها   ال�شكر 

واطمح بان اكون معلمة.

اال�سم: ح�سني جعفر هر�نه

ال�شف: ال�شاد�ص ابتدائي

املدر�شة: الزالق االبتدائية االعدادية للبنني

املعدل: %90.5

ين كنت م�شتعد  هلل احلمد كانت االمتحانات �شهلة الأل

لها، فلم تكن هناك �شعوبة يف االمتحانات وذلك بف�شل 

اهلل واألمي واألبي ومعلمة �شفية رم�شان التي كانت تتابع 

درا�شتي األول باألول.

اهدي تفوقي اإىل الوالدين واال�شاتذه االفا�شل واالألهل 

واالأل�شدقاء.

اال�سم: زينب جعفر هر�نه

ال�شف: الثاين ابتدائي

املدر�شة: �شهركان االبتدائية للبنات

املعدل: %96.9

ومعلمتي  العزيز  ووالدي  احلبيبية  والدتي  اإىل  تفوقي  اهدي 

�شفية رم�شان فهي من اهتمت مبتابعة اموري الدرا�شية والتح�شري 

لالمتحانات، فاالمتحانات جاءت �شهلة ب�شبب ا�شتعدادي امل�شبق لها.

اهدي تفوقي اإىل الوالدين ومعلماتي واالألهل وال�شديقات.

اال�سم: عبا�س فا�سل الزاكي

رو�شة: األنوار الغدير

والدتي  اإىل  تفوقي  اهدي 

واإىل  العزيز  ووالدي  الغالية 

معلماتي يف رو�شة األنوار الغدير 

واإىل االألهل واالأل�شدقاء.
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وطني حبيبي

م���س���ج���د 
س����ي����ادي

أم المؤمنين السيدة عائشة

م�شجد تاريخي يف مدينة املحرق يقع يف دواعي�ص 

األحمد  امل�شهور  اللوؤلوؤ  تاجر  ببناءه  قام  ال�شيوخ  فريج 

بن جا�شم �شيادي يف األوائل القرن التا�شع ع�شر امليالدي 

بالقرب من بيته فاأل�شبح امل�شجد والبيت حتفة معمارية 

رائعة يزورهما ال�شياح من �شتى بقاع االألر�ص.

باالعتناء  املوؤ�ش�ص  األبناء  وجا�شم  عي�شى  قام  وقد 

وزارة  ت�شلمت  ل�شنوات طويلة حتى  وامل�شجد  بالبيت 

حمافظاً  الزال  وامل�شجد  بهما،  االعتناء  �شئون  االإعالم 

البحريني اجلميل. تبلغ  االإ�شالمي  املعماري  الفن  على 

مربعاً، وله منارة جميلة،  امل�شجد 366 مرتاً  م�شاحة 

البحرية«،  »القواقع  بال�شبان  مفرو�ص  كبري  وحو�ص 

والليوان، ثم امل�شلى، ومدخل امل�شجد من جهة ال�شرق 

املقابلة  املنازل  األزيلت  حيث  الكبرية  الرباحة  مقابل 

امل�شجد �شنة 1997  ال�شالة يف  األوقفت  للم�شجد، وقد 

وذلك بعد األن �شقط جزء من امل�شجد، ثم األعيد افتتاحه 

�شنة 2002.

من خ�شائ�ص ال�شيدة عائ�شة زوجة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم

1 – ان الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم مل يتزوج امراألة بكراً غريها.

2 – انه كان ينزل على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم الوحي وهي معه 

دون غريها.

3 – ان اهلل تعاىل براألها مما رماها به األهل االإفك وانزل يف ذلك وحيا يتلى 

اىل يوم القيامة ب�شورة يف القراآن الكرمي.

4 – ان الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم تويف يف بيتها ويف يومها ودفن 

يف بيتها.

يقول ال�شيخ علي الطنطاوي يف كتابه »رجال من التاريخ« 

األبي بكر امراألة مالألت الدنيا و�شغلت النا�ص على مر الدهور  عائ�شة بنت 

ذلك الألنه اتيح لها ما مل يتح الألحد. فلقد توالها يف طفولتها �شيخ امل�شلمني 

واألف�شلهم ابوها ال�شديق ابوبكر ورعاها يف �شبابها خامت الر�شل �شيدنا حممد 

�شلى اهلل عليه و�شلم اكرم الب�شر. فجمعت من العلم والف�شل والبيان ما مل 

جتمع مثله امراألة اخرى«.
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سلطة الروكا

املقادير:

 250 غرام جبنة موزاريال

100 غرام توت ½ كوب اوراق الروكا ¼ كوب زيت 

زيتون- خل بل�شمي ملعقة كبرية. 

الطريقة:

يف  وت�شف  �شغرية  قطع  اىل  املوزاريال  جبنة  تفتت 

طبق كبري م�شطح ويوزع فوقها حبات التوت.

الزيت زيتون  ي�شكب عليها خليط   – الروكا  واوراق 

ا�شود(  وفلفل  )ملح  بالتوابل  تر�ص  مت  البل�شمي  وخل 

وتقدم مع خبز حمم�ص.

 2 بني  الب�سرة  من  منطقة  احمرار  ت�سبب  التي  ال�سطحية  احلروق  تعد 

باملنزل. معاجلتها  وميكن  ب�سيطة،  حروقا  �سنتيمرتات   3 اإىل 

الفور  على  امل�سابة  املنطقة  بتربيد  الب�سطة  احلروق  معاجلة  تكون 

تكون  مينع  مما  االأمل  يتل�سى  اأن  اإىل  اجلاري  البارد  املاء  حتت  بو�سعها 

مائي(.  �سائل  على  حتتوي  )فقاعة  النفطة 

�سا�س  بقطعة  فتغطى  احلرق،  مو�سع  يف  النفطة  تكون  حال  يف  اأما 

نظيفة على اأن يكون م�سنوعاً من مادة غري زغبية )غري وبرية(، ومراعاة 

ينمو  حتى  حتتها  الواقعة  املنطقة  حتمي  فهي  اأبدا،  فقاأها  اأو  فتحها  عدم 

اأي  اأو  اأو مرهم  اأي كرمي  االأف�سل عدم و�سع  كما من  مكانها،  جلد جديد 

عليها. الغ�سول  اأنواع  من 

الرتجن �شجرة من املوالح ي�شل ارتفاعها اإىل خم�شة األمتار ناعمة االألغ�شان والورق األزهارها بي�شاء وثمرتها 

ت�شبه الليمونة اإال األنها األكرب بكثري، لها رائحة مميزة وماوؤها حام�ص، وتنمو يف املناطق احلارة ب�شكل عام.

 يعرف االألترج بعدة األ�شماء وفقاً للمنطقة التي يكرث فيها ففي دول اخلليج  وبالد ال�شام يطلق عليه ترجن.

ي�شتخدم الرتجن كفاحت لل�شهية وطارد لالألرياح ومه�شم ومنبه للجهاز اله�شمي ومطهر وم�شاد للفريو�شات 

واحلنجرة  ال�شدر  ولعدوى  واحلمى  واالنفلونزا  للربد  كم�شاد  وي�شتخدم  للحمى،  وخمف�ص  للبكرتيا  وقاتل 

بامليكروبات ويقوي جهاز املناعة. كما ي�شاعد يف موازنة �شغط الدم وي�شكن العط�ص ويقطع اال�شهال

فوائد ثمرة الترنج

حروق الماء 
الساخن ومعالجتها
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أبوطبيلة )المسحراتي(

متى اخترعت آلة
النسيج وماكينة الخياطة؟

احليوانات  وجلود  اال�شجار  باأللياف  ج�شده  يحمي  االن�شان  كان  قدميا 

بطريقة بدائية ومع تطور الزمن بداأل يلجاأل اىل غزل بع�ص اال�شواف للحيوانات 

يدويا ويلب�شها، ثم تطور فبداأل يخيط هذه اال�شواف بع�شها ببع�ص يدويا حتى 

تو�شل اىل �شناعة الغزل واخرتاع ماكينات اخلياطة اىل ان و�شل احلال اىل ما 

نراه من تقدم وجودة يف جمال �شناعة املالب�ص.

ظهرت اول اآلة لغزل املالب�ص 1785 اخرتعها الربيطاين ادموند كارترايت 

وقد طورها عام 1787 وافتتح م�شنعا لغزل ال�شوف.

وقد كافاألته احلكومة الربيطانية على ذلك.. ثم اخرتعت األول اآلة للخياطة 

على يد والرتهنت 1843 اال انه كانت بها بع�ص العيوب.

األ�شلح  ان  بعد  اآلة خياطة ممتازة  �شينجر 1846 واخرتع  ايراك  ثم جاء 

االخطاء ال�شابقة والزال ا�شمه لالآن ماركة م�شجلة يف عامل ماكينات اخلياطة 

)�شينجر(.

رم�شان  ليايل  من  ليلة  كل  يف 

ليوقظ  وينادي  يطبل  ابوطبيلة  كان 

النا�ص حتى انه ينادي بع�ص النا�ص 

بيوتهم،  من  اقرتب  اذا  باأل�شمائهم 

ابوطبيلة  يكرم  ان  العادة  وكانت 

العيد  فطرة  باإعطائه  اما  العيد  قبل 

األو  االرز  او  الطحني  من  اكرامية  او 

نهاية  يف  وكان  النقود،  من  مبلغ 

بق�شيدة  ينادي  الكرمي  رم�شان  �شهر 

يا  الوداع  الوداع  فيها.  يقول  وداعية 

الرب  �شهر  يا  الوداع  الوداع  رم�شان 

تذرف  االعني  كانت  وقد  واالح�شان. 

بالدموع على انتهاء ال�شهر الألنه �شهر 

املحبة واالميان.

جدا  قدمية  عادة  وابوطبيلة 

ي�شتعدوا  حتى  النا�ص  ينتظره 

البع�ص  وكان  وال�شيام  لل�شحور 

الوقت  اما  و�شرور.  مبرح  يرافقه 

احلا�شر فقد قل ظهوره اال يف االحياء 

منبه  على  النا�ص  واكتفت  ال�شعبية 

ال�شاعة. عادة جميلة ليتها ال تزول.

براعم . نت

املوقع  وهذا  كثريا،  اليدوية  امل�شغوالت  حتب  ابنتي 

االجنلينزية،  باللغة  موقع  فهو  االألعمال،  لتلك  خم�ش�ص 

االإ�شتمتاع  الألطفالك  ميكن  والتي  املمتعة  باالألن�شطة  مليء 

بها وحت�شني مهاراتهم. 

يعر�ص املوقع األي�شا األفكار لالآباء واملعلمني يف كيفية 

ت�شمل  ن�شائح  وكذلك  لالألطفال  التخيلية  القدرة  حت�شني 

كيفية عمل حفالت ورحالت.

هناك االلعاب م�شلية يحبها االطفال، ومن هذه االلعاب 

ال�شدوكو، والتلوين.

كل هذا واكرث جتدونه على رابط هذا املوقع: 

www.crayola.com

Crayola Kids
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م�ساهمة من �سديق ملحق براعم حممد عبداجلليل عمر

كان يا ما كان يف قدمي الزمان، كان هناك األرنباً مغرورا يعي�ص يف الغابة، وكان 

يفتخر دائماً باألنه االأل�شرع وال األحد ي�شتطيع األن يتغلب عليه..

وراح  �شديد...  ببطء  مت�شيء  امل�شكينة  ال�شلحفاة  �شاهد  االأليام  من  يوم  ويف 

ي�شتهزاأل بها، ويقول لها األنك م�شكينة بطيئة جدا جدا. 

فقالت له ال�شلحفاة: ما راأليك األن نت�شابق األنا واألنت و�شوف نرى من �شيفوز؟!! 

وذهب االألرنب وال�شلحفاة وبداأل ال�شباق

واالألرنب املغرور يقول: لن تغلبني هذه البطيئة ؟!

وو�شلت ال�شلحفاة خلط النهاية... واالألرنب املغرور يف نومه العميق.. وفازت 

ال�شلحفاة الألنها مل تتوقف عن امل�شري ..

م�ساهمة من �سديق ملحق براعم: حممد �سادق

األرنب المغرور

م�ساهمة من �سديقة ملحق براعم عبري ابراهيم علي



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: احلى تعليق

مسابقة: من داخل العدد

2002 -2 2001 -1

متى أعيد افتتاح مسجد سيادي؟

المسابقة

قال الطبيب النف�شاين ملري�ص يف نهاية املعاينة: اإنك م�شاب 

ثالثني  فهي  املعاينة  األجرة  األما  معاً،  �شخ�شني  وفيك  باإنف�شام 

دينار.

دينار   15 فاألما  دينار،   15 هذه  ح�شناً  املري�ص:  فقال   

االألخرى فاطلبها من ال�شخ�ص االآخر.

الثاين

بي�شة  ك��م   -1

يف  احل���وت  يبي�ص 

ال�شنة؟

�شجرة  لي�ص   -2

األوراقا  يحوي  األنه  رغم 

كثرية فما هو؟

تاألكل  التي  ماهي   -3

وال ت�شبع؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

21-

- جود عبده محسن
- فاطمة نافع عبداللطيف

- خديجة محمد علي

1- احلوت ال يبي�ص

2- الكتاب

3- النار
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- وين ما اطقها عوية

- اآه من غدر الزمان

- ربي �شاحمني زعلت املاما مني

أحلى تعليق

من داخل العدد



11 تسالي

فتح مكة

للهجرة  الثامن  العام  من  رم�سان  �سهر  يف  ذلك  كان 

اثره  على  النا�س  دخل  حيث  الفتوح(،  )فتح  اأي�سا  وي�سمى 

االأذان  ورفع  اال�سنام  تك�سري  مت  وفيه  اال�سلم.  يف  افواجا 

يف البيت احلرام.

هل تعلم؟!

الرسم على النقاط

كيف ترسم أرنب؟
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أين ظلي؟
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هالل

افطار

ثريد

متر

جري�س

�سحور

هري�س

ع�سري

خبي�س

�سوربة

الكلمات املتقاطعة

ابحث عن الكلمات



13 نادي البراعم
الخميس 9 رمضان 1434 - العدد 8865

Thursday 18th - July 2013 - No.8865

�سيد فا�سل عبا�س

ايليا ح�سن عبدالرحمن

ا�سيل علي كاظم

جواد جعفر �سبت

زهراء ح�سني خليل

حممد جعفر حممد

ح�سني علي عطية

ب�سام ح�سني �سعيد

ميعاد حممد ابراهيم
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ر��سة االأجنال تخرج الدفعة اخلام�سة للعام الدرا�سي 2013-2012
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ر��سة �ح�سانة املهنا تخرج فوجها الرابع

للبنات  االبتدائية  ال���دراز 

تكرم طالباتها املتفوقات

ال�سحفي  ال�سيخ  ن�سال  الزميل  عائلة  اأحتفلت 

اأبنته  باإكمال  االإقت�سادي  الق�سم  االأيام  بجريدة 

البكر زهراء عامها االأول، اأطال اهلل عمرك يا بنوته 

وعقبال 100 عام.

ابتدائية الرازي حتتفي بطلبتها املتفوقني

زهراء ن�سال ال�سيخ 

تكمل عامها االأ�ل
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد


