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أعزائي 
البراعم

المراسالت

النا�س  »وخالق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  لقوله  الإميان  من عالمات  اخللق  ح�سن 

بخلق ح�سن..«

الإن�سان و�ساحبه  امليزان، ميزان ح�سنات  اأثقل ما يو�سع يف  ان ح�سن اخللق 

اأحب النا�س اىل اهلل..

فما هو ح�سن اخللق؟

وبذل  الوجه  وب�سط  احل�سن  والب�سر  والعطية  البذل  يف  اخللق  ح�سن  يتمثل 

املعروف وكف الأذى والكرم والحتمال. ل غ�سب ول حقد، واحتمال ما يكون 

الطيب،  الطالقة والب�سر والكالم  الأذى واظهار  الغيظ وكف  النا�س. وكظم  من 

فاإذا كنت كذلك كنت اأكمل النا�س اإمياناً..

لأهلي«  واأنا خريكم  لأهله  و�سلم »خريكم خريكم  عليه  اهلل  الر�سول �سلى  قال 

اأوىل باملعروف فاإذا كان فيك خري  فخري النا�س هو خريهم لهله لأن الأقربني 

فليكن هم اأول امل�ستفيدين من هذا اخلري.

قال ال�ساعر.

             اأقبل على النف�س وا�ستكمل ف�سائلها

                                        فاأنت بالنف�س ل باجل�سم اإن�سان

واإىل لقاء

العدد

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

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

إعداد: منى النشابة
تصميم وإخراج: إبراهيم بدر

احلوادث املنزلية

�سلطة زبادي بال�سمندر 

»م�سرية«

الإ�سراء واملعراج

وطني حبيبي 

اأعواد الآي�س كرمي

ال�سل�سال

ت�سايل

نادي الرباعم

7
7
8
8

12
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12

ماما شيخة
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�شوطاً  قطعت  لكنها  طريقها،  بداية  يف 

احرتافيا واعدا. انطلقت موهبة الت�شوير ب�شكل 

هذه  حتويل  اىل  و�شوالً   2008 العام  ر�شمي 

املوهبة اإىل مهنة عمل.

�شاحبة العد�شة البديعة، البحرينية �شفية 

العريبي، اختارت االأطفال جماال رئي�شاً لعد�شتها 

متنوعة  �شورية  جمموعة  لتقدم  وخيالها، 

وجميلة.

تقول  للأطفال،  اختيارها  �شبب  وحول 

االأطفال  ان  االأيام،  براعم  مع  لقاء  يف  العريبي 

مينحون  ولهذا  والعفوية  بالرباءة  ميتازون 

ال�شورة بعدا جماليا خا�شا.

اأية  يف  حالياً  امل�شاركة  تنوي  ال  العريبي 

الطريق،  بداية  يف  انها  ترى  الأنها  معار�ض، 

تخت�ض  معار�ض  تنظيم  عدم  مع  خا�شة 

بالطفولة.

ومع  انه  اىل  تلفت  العمل،  فر�ض  وب�شاأن 

ب�شكل  الت�شوير  ينتقل  ال�شيف  ف�شل  بداية 

رئي�شي اىل االأ�شتوديو، ولكن يف املوا�شم االأخرى 

ب�شكل كبري يف اخلارج، حتى يف  العمل  ين�شط 

فرتة املوا�شم الدينية.

وترى ان االن�شتغرام فتح بابا للعمل ب�شكل 

اأعمالك  على  التعرف  باالإمكان  حيث  متزايد، 

الفنية ب�شورة مبا�شرة وم�شتمرة، واإتاحة فر�ض 

التوا�شل التفاعلي مع االأ�شرة واالأطفال. 

ما  حول  �شوؤال  على  ردها  يف  وت�شرح 

طفل  من  يختلف  الت�شوير:  وقت  ي�شتغرقه 

خر، وميكن القول ان املتو�شط هو �شاعة، بينما  الآل

خم�ض  نحو  فيتطلبون  الوالدة  حديثو  االأطفال 

�شاعات.

كما توفر العريبي، امللب�ض واالك�ش�شوارات 

�شكل  ينا�شب  ومبا  الت�شوير،  مب�شاهد  اخلا�شة 

الطفل وطبيعة ح�شوره.

اختارت مجال تصوير األطفال.. فأبدعت
الفوتوغرافية العريبي: الطفل يمنح 

جمالية للصورة بعفويته وبراءته
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Movies

Saving Santa

Free Birds

Frozen

Planes

Weekend

يحكي  كوميدي،   – مغامرة 

حيوانات  من  اثنني  ق�شة  الفليم 

القيوط يعي�شان يف غابات املك�شيك 

اال�شتوائية، يتبادالن م�شاعر احلب العميق، اال ان امل�شكلة الوحيدة هي 

ان �شا�شا ابنة زعيم القبيلة وان مانو مثري للمتاعب.

لت�شببه يف م�شكلة كبرية، مما  القبيلة  بالنفي من  قراراً   مانو  يواجه 

بعد  فيما  �شا�شا  تتعر�ض  كاملة.   ل�شنة  قبيلته  بعيدا عن  يجعله يعي�ض 

للختطاف من قبل �شيادين من الب�شر، فيقرر مانو ان يقوم بانقاذها برفقة 

�شديقه ت�شوي، عله بذلك يحوز على ر�شا زعيم القبيلة وينهي قرار نفيه 

لوكو  الدكتور  ايدي  من  �شا�شا  انقاذ  من  مانو  �شيتمكن  هل  ترى  منها.  

الغام�ض؟ 

يعر�ض موقع العاب ماهر عدداً من االألعاب امل�شلية واملمتعة للوالد 

البلياردو  العاب  ومنها  متنوعة  العاب  على  يحتوي  كما  والبنات، 

واالك�شن واألعاب حربية وزومبي واملغامرات وال�شباق واألعاب ال�شيارات 

والدراجات والطيارات والريا�شة والعاب خا�شة باالطفال والعاب الطبخ 

والعاب البنات واألعاب م�شحكة والعاب الذكاء واملهارة والقتال.

 ويوفر املوقع العاب طرزان يف الغابة والتزلج على اجلليد وماريو 

يجمع النقود، و�شالون جتميل القطط باال�شافة اىل �شباق الرايل.

كل هذا �شتجدونه من خلل زيارتكم لهذا الرابط:

http://www.ttt4.com/

مراوغات 
في الغابة

موقع 
ألعاب ماهر

سينما

ألعاب

ميكن لجميع اصدقاءنا الرباعم متابعة جميع هذه االفالم 
من خالل هذا الرابط: 

http://www.anakbnet.com/video/file.php?f=1258
حيث يتيح هذا املوقع الحبتنا االستمتاع مبشاهده االفالم 

مبارشة بدون تحميل، مشاهدة طيبة نتمناها لكم...



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

سلطة زبادي بالشمندر »مصرية«

الحوادث المنزلية
�شبباً  املنزلية  احلوادث  ت�شكل 

ووفيات  ال�شابات  رئي�شياً 

االأطفال..

اأن��واع  اأك��ر  ان 

املنزلية  احل��وادث 

هي  ���ش��ي��وع��اً 

احل���������روق � 

الت�شمم � الغرق 

وال�����ش��ق��وط � 

االخ���ت���ن���اق.. 

ن�شبة  وترتفع 

عند  احل���وادث 

الذين  االطفال 

�شخ�شية  لهم 

حمبة  م�شتقلة 

من  اكر  للكت�شاف 

ال�شخ�شية  ذوي  االطفال 

الطفل  قدرة  زادت  فكلما  الهادئة، 

ان�شغال  للحوادث، كذلك  ن�شبة تعر�شه  زادت  كلما  على احلركة 

االأهل وخا�شة االأم عن متابعة حركة طفلها.

طماطم �� ملح �� كوب زبادي �� ثوم مهرو�ض المقادير: حبة   2  �� �شمندر  كيلو  ن�شف  مكعبات �� 3 خيارات مكعبات.�� 

�� ا�شلقي ال�شمندر ق�شريه وقطعيه اىل طريقة التحضير:

�� ا�شيفي ال�شمندر واخليار والطماطم �� اخلطي الزبادي مع امللح والثوم.مكعبات.
للزبادي وقدميه.
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ف
عار

م
 يف عام 1953م مت اإحلل التقومي امليلدي يف البحرين 

الر�شمية  للميزانية  الهجري  التقومي  حمل  ليحل  ر�شمياً 

باأرقام  ترقم  الر�شمية  املرا�شلت  كانت  حيث  واحل�شابات 

ت�شل�شلية مرتبطة بالعام الهجري الذي يعتمد يف حتديده على 

روؤية الهلل.

اإلسراء والمعراج

النعام

العبقري 
مارتن كوبر

إحالل التقويم الميالدي في 
المعامالت الرسمية

عام  يف  اأمريكا  يف  نيويورك  يف  عا�ض 

1973 ميلدية متكن العامل مارتن من القيام 

باأول جتربة هاتف حممول �شغري احلجم اىل 

حد ما يف �شوارع نيويورك.. تويف عام 1990 

ميلدية.

اأ�شرى اهلل بنبيه حممد �شلى اهلل عليه و�شلم من  يف عام »10« من البعثة 

النبي �شلى اهلل  امل�شجد االق�شى بفل�شطني، ركب فيها  امل�شجد احلرام مبكة اىل 

عليه و�شلم الرباق حتى و�شل اىل امل�شجد املقد�ض و�شلى باالأنبياء اماما ثم عرج 

بالنبي من بيت املقد�ض اىل ال�شماء فقابل يف ال�شماوات االأنبياء واملر�شلني و�شاهد 

بع�شا من اأهل اجلنة وبع�ض اأهل النار. حتتفل االأمة اال�شلمية يف كل �شنة يف 

ال�شابع والع�شرين من �شهر رجب بذكرى ليلة االإ�شراء واملعراج املباركة..

دابة  باأنها  و�شلم  عليه  النبي حممد �شلى  دابة و�شفها  الرباق: هي  معنى 

بي�شاء وحجمها اأ�شغر من الفر�ض و�شرعتها �شرعة الربق �شرعة رهيبة..

تعي�ض النعام يف غابات و�شحاري افريقيا وبع�ض املزارع. وهو طائر بري وبع�شه 

والثمار.  النباتات  على  يعي�ض  جرياً  واأ�شرعها  حجماً  الطيور  اكرب  من  وهي  م�شتاأن�ض 

وطولة من 1.75 اىل 2.75 مرت ووزنه من 90 اىل 155 كيلوغراماً.

النعامة هو  البي�ض. وبي�ض  النعامة بي�شها يف حفرة وحتر�شها حتى يفق�ض  اأكرب بي�ض للطيور يف العامل.ت�شع 

وا�شرعها  الطيور حجماً  اكرب  وهي  الطيور  من  اأنها  رغم  الطريان  ت�شتطيع  ال  وهي 

جرياً. وحلمها لذيذ الطعم لذلك تقوم بع�ض البلد برتبيتها يف مزارع من اأجل حلومها 

وري�شها الناعم اجلميل، اأ�شماه العرب قدمياً الطائر اجلميل. ي�شتخدم جلده يف ال�شناعات 
اجللدية الفاخرة.

وطني حبيبي 
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علي أحمد

ت
ساهما

م

طالل رائد

ميكنكم ارسال مساهامتكمياسمين نورالدين

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com
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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 

سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللًامؤسسة األيام للنشر

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1-  جورجيا

2-  الدمنارك

1-  علي عارف �سلطان من�سور

2-  مرمي عبداحل�سني الق�ساب

1-  العقعق

1941  -1

العلم

�شبكة ال�شيد

باب الغرفة

�سيء اأعمى واأخر�س 

واأطر�س....ول مي�سي اإل على 

راأ�سه. ..ما هو؟

ما هو ال�سيء الذي اإذا اأردت 

اأن ت�ستعمله رميته؟

هو داخل الغرفة وخارجها يف 

نف�س الوقت.....فما هو؟

ذهب اأحد الأطفال اإىل اأمه 

وقال لها: ماما اأعطيني نقوداً 

حتى اأعطيها لرجل م�سكني 

يزعق )ي�سيح( يف ال�سارع.

فرحت الأم لقلب طفلها 

الطيب واأعطته النقود، 

ثم �ساألته: وملاذا يزعق 

هذا الرجل يا ولدي... 

قال الطفل: اإنه ي�سيح ... 

اآي�سكرمي ... اآي�سكرمي.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

ما اسم هذا الطائر

أجوبة األلغازمن داخل العدد

1935  -2 1953  -1

يف اأي عام مت اعتماد التقومي امليالدي يف البحرين؟

طرائف

ألغاز
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ي
سال

ت

حكم وأمثال

أكمل الرسم

ل�سانك ح�سانك اإن �سنته �سانك، واإن هنته هانك

�سرك اأ�سريك

�سالمة الإن�سان يف حالوة الل�سان

�سدرك اأو�سع ل�سرك

الفوارق
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أصنع
بنفسك

اعواد 
اآليس 

كريم

الصلصال

123



عم
برا
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دي

نا
عم
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أحمد محمد مهدي

جود إبراهيم بدر

مريم إبراهيم بدر

محمد إبراهيم بدر
سارة إبراهيم بدر

فاطمة علي الدقاق
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مجتمع

مدرسة الحكمة الدولية تنظم احتفال
»قافلة المصلين«

طالب البحرين يشاركون في معرض العلوم في 
الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا - البحرين  الحكمة تنظم برنامج التعليم االقتصادي 

والمهني لطلبة المرحلة االبتدائية !!
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طلبة »األهلية« يستعرضون الحضارات 
في فقرات انشادية

 عيد ميالد زينب محمد فرحان



قراءنا  عاهدنا  كما 

اجلديد  مع  نكون  اأن  دائماً، 

براعم  فتطل  موعده،  يف 

متجددة،  حلة  يف  الأيام 

تواكب  اأن  خاللها  من  تاأمل 

طموحات ا�سدقائها وقرائها 

الأعزاء.

بوجهه  الرباعم  ملحق 

ف�ساء  ليكون  جاء  اجلديد، 

تفاعلية،  واأكرث  رحبا، 

املواهب  ب�سفحاته  ولي�سع 

خيالتها،  واألوان  املتنوعة 

و�سدى لأطفال البحرين، يف 

وعفويتهم  ومرحهم  جدهم 

يف  جميل.  كل  فينا  امللهمة 

وقاعات  رو�ساتهم،  �ساحات 

ونواديهم  مدار�سهم، 

ومنتزهاتهم..

اجلديدة،   حلتها  ويف 

اأفالم  اأبرز  الرباعم  �سرت�سد 

مملكة  يف  املعرو�سة  ال�سينما 

اإ�سافة  والعامل،  البحرين، 

تطبيقات  من  اأخرى  باقة  اإىل 

التعليم والتكنولوجيا احلديثة،  

التاريخية  واملعلومات 

والعلمية..

الت�سميم  راعى  وقد  هذا، 

وترتيب  للملحق  املطور 

ذلك  ي�سهم  لأن  مو�سوعاته، 

يف اقتنائها ب�سكل يالءم مكتبة 

وقت  اأي  يف  وقراءتها  الطفل، 

وت�سفحها بكل �سال�سة.

وم�ستقبل  البحرين  اأطفال 

براعمكم  تعدكم  الواعد..  الغد 

مع  و�سداقتكم  بكم  تكون  اأن 

اأ�سرة  متمنية  دائماً..  اجلديد 

تنال حلتها اجلديدة  اأن  الرباعم 

مرحبة  ور�ساكم،  اإعجابكم 

باآرائكم ومالحظاتكم واأفكاركم، 

ودمتم بكل خري وجناح.

منى الن�شابة

الطفل  براعم  ملحق  ادارة  اختارت 

امللحق  ليكون جنم و�سديق  حممد �سادق 

مدار  على  واملتميزة  امل�ستمرة  مل�ساهماته 

ال�سهر املا�سية يف امللحق ومن م�ساهماته:
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baraem@alayam.com

البراعم 
بحلة 

جديدة


