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أعزائي 
البراعم

المراسالت

ثلثة ا�سياء لي�س للإن�سان حق يف اختيارها، كذلك ال ي�ستغني عنها وهي ا�سمه 

– والديه – ووطنه.
عندما يولد االن�سان يفتح عينيه على وجه والديه وي�سمع ا�سمه من �سفاهما 

و�سفاه االآخرين فيعتاد عليه.

وعندما ينمو حتت رعايتهما ويكرب.. يكرب بني ذويه وعلى اأر�س وطنه يعي�س 

فيه ويتعلم وعندما يغادره يوماً فاإن حنينه و�سوقه وع�سقه لبلده يزداد اكرث فاأكرث 

الن حب الوطن ال ي�ساهيه �سيء بعد حب اهلل ور�سوله.

لذا يا اأحبائي حافظوا على وطنكم احبوه واخل�سوا له بعلمكم وحبكم له، فلي�س 

هناك �سيء اأهم منه فقد نفقد الوالدين او االهل او اال�سدقاء يوما ما.. اإال ان الوطن 

هو الوحيد الباقي ال يزول.

حفظ اهلل وطننا وعّم عليه ال�سلم واالأمان.

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

الكلب بادسي

اللغز الطبي

مخاطر لعبة »سحب الكرسي«

البطاطس المحمرة بالجبن

تعرف على لعبة »كرة الطائرة«

ماذا تعرف عن أشعة إكس

كيفية صنع قط بالورق؟
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ماما شيخة
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اأدت اأدواراً رائعة يف م�سل�سل »اأهل الدار« و»حنني ال�سهاري«

نورة اخلنة.. 
م�شروع ممثلة 
تطمح لل�شهرة

نورة اخلنة.. 
م�شروع ممثلة 
تطمح لل�شهرة

البداية عرفينا من هي نورة اخلنة؟ [ يف 

- نورة عبداهلل اخلنة من مواليد 17فرباير 2005، اعي�ش يف 

اجلميلة. عائلتي  مع  احل�صم  ام  منطقة 

التمثيل؟ موهبة  لديك  تكونت  متى    ]

اذهب  كنت  عندما  اخلنة  امينة  اختي  من  التمثيل  حبيت   -

التمثيل. عا�صقة  وانا  �صني  �صغر  ومن  امل�صرحيات  لربوفات  معها 

بتمثيلها؟ قمت  التي  االأدوار  ما   ]

- اول عمل كان يل اعالن مروري، والثاين حلقات يف برنامج 

اجتماعيه  م�صاكل  عن  يتكلم  يوتيوبي  برنامج  وهو  »�صه�صت« 

ال�صهارى(  )حنني  الرم�صاين  امل�صل�صل  والثالث  طريف،  باأ�صلوب 

كبار  ومع  امني  �صالح  والكاتب  �صلمان  حممد  ا�صتاذي  اخراج  من 

قحطان  واال�صتاذ  يا�صني  وبابا  زميان  مرمي  ماما  مثل  املمثلني 

الدار  اأهل  الثاين  الرم�صاين  وامل�صل�صل  حممد،  وح�صن  القحطاين 

وفاطمه  خمي�ش  مبارك  واال�صتاذ  يو�صف  �صفيقة  اال�صتاذة  مع 

ما  لظروف  لالأ�صف  ولكن  م�صرحي  عمل  لدي  وكان  عبدالرحيم، 

)تفرك�ش(. الغاوؤه  مت 

امل�ستقبلية؟ طموحاتك  ماهي   ]

وافيد  معاي  ي�صور  والكل  م�صهورة  ممثلة  اكون  ودي   -

النا�ش وتكون يل ب�صمه ع�صان حمد ين�صاين.

[ من املمثلون الذين تاأثرت بهم؟

مرمي  وماما  قلبه  بطبية  يا�صني  بابا 

زمان وايد احبها واختي امينة اخلنة.

  ا�ستطاعت نورة اخلنة املمثلة ال�سغرية خلل فرتة ب�سيطة من لفت انتباه املخرجني اىل موهبتها التمثيلية، فح�سلت خلل 

فتمكنت من خلل رحلتها  ال�سهارى(،  الدار( و)حنني  )اهل  رائعني يف م�سل�سل  املا�سي على متثيل دورين  �سهر رم�سان 

الق�سرية يف عامل التمثيل من اداء ادوار متقنة واثبتت متيزها من خللهما.

نتعرف اكرث على املمثلة نورة اخلنة يف هذا اللقاء: 
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Weekend

Pudsey the Dog: The Movie
كرتون/ عائلي/ كوميدي/ مغامرات تدور ق�صة الفيلم حول )باد�صي( 

االأوالد  من  جمموعة  ويقوم  الت�صوير،  مواقع  اأحد  من  يطرد  الذي  الكلب 

اأم  تقرر  اأن  وبعد  املنزل،  اإىل  معهم  وياأخذونه  باد�صي،  بخطف  املتمردين 

�صيفنتون،  وادي  اإىل  اأبيهم  وفاة  بعد  املنزل  من  االنتقال  االأوالد  هوؤالء 

وبعد اأن يبداأ الكلب باد�صي يف اال�صتقرار مع هذه العائلة، يكت�صف اخلطة 

ال�صريرة التي ي�صعها مالك االأر�ش ال�صيد )ثورن(، فيقرر حتذير العائلة 

من اخلطر املحدق بهم.

الكلب بادسي

مكتبة البراعم

باإمكان االأطفال ال�صغار حتميل هذه االألعاب من خالل

Education games 

اللغز الطبي

لعبة تتحدى معلوماتك الطبية والثقافية يف 

طبيباً  تكون  ان  حتلم  كنت  هل  املجاالت!  �صتى 

منذ ال�صغر؟ هل تعتقد انك ت�صتطيع االجابة عن 

ا�صئلة طبية دقيقة؟ حتدى ذكاءك يف هذه اللعبة 

ال�صيقة. 

لعبة �صيقة ومفيدة حتوي معلومات دقيقة 

جميع  حلل  ومعرفة  ذكاء  منك  وتتطلب  طبياً 

يف  املراحل  هذه  تتفاوت  املختلفة،  املراحل 

�صعوبتها وتتدرج من ال�صهل اىل ال�صعب.

تحت العدسة

جديدة،  واألغاز  �صور  لعبة 

املكربة  ال�صورة  معرفة  هي  مهمتك 

باحلجم  لرتاها  اأمامك  �صتظهر  التي 

الطبيعي، م�صابقة حتتوي على املئات 

املختلفة  وال�صور  التحديات  من 

ومتعن  وعقلك  عينيك  ا�صتخدم 

ال�صورة  هي  ما  واكت�صف  بال�صورة 

املوجودة حتت العد�صة، ا�صغط على 

زر التحميل االآن لتبداأ املتعة !

اصبع مرمر
احلميمية  العالقة  عن  جميلة حتكي  ق�صة 

وتدور  االكرب،  واالخ  االخت  بني 

ب�صيط  الق�صة حول حادث  احداث 

اثناء  مرمر  الطفلة  له  تتعر�ش 

مازن،  الكبري  اخيها  مع  لعبها 

اللعب  عن  االخري  يتوقف  حيث 

ا�صابتها يف  ب�صبب  اخته  لي�صاعد 

ا�صبعها.

الفئة  تنا�صب  الق�صة  هذه 

العمرية من �صن 2 اىل 5 �صنوات.

المسلم الصغير
 9 على  ي�صتمل  ال�صغري  امل�صلم  تطبيق 

�صور من القراآن الكرمي حتفيظ 

والكتابة  بال�صوت  وتف�صري 

بال�صور  التحكم  امكانية  مع 

واذكار  االيات،  عند  بالتوقف 

وي�صمل  م�صموعة  وادعية 

م�صابقات  على  التطبيق  هذا 

لالطفال  جدا  جميلة  ا�صالمية 

مع  اللعب  من  الطفل  متكن 

اخوته.

سينما

الق�ص�ش  ق��راءة  االأط��ف��ال  باإمكان 

عرب  Ektab تطبيق  حتميل  خالل  من 



املقادير: 
اأربع حبات بطاط�ش كبرية 

ثالث مالعق زبد 
كوب متو�صط من جنب �صيدار املب�صور 

علبة من الكرمية احللوة احلام�صة 
ربع ملعقة من بودرة الفلفل احللو 

حفنة ثوم مفروم 

ملح وفلفل ا�صود 

الطريقة:
نظفي حبات البطاط�ش جيدا، ثم اطبخيها ملدة �صاعة يف فرن واعملي ثقوبا 
يف و�صطها بوا�صطة ال�صوكة لتن�صج من الداخل، بعد ذلك قطعيها اىل ان�صاف 
متو�صطة ام�صحيها بالزبد، ثم ر�صيها باجلنب واأعيدي و�صعها بالفرن.ثم ا�صتخرجي اجلزء االكرب من لبها، وقطعي اجلزء امللت�صق بالق�صرة اىل اجزاء 
 اتركيها تتحمر بداخله ملدة ربع �صاعة، ويف انتظار ذلك اخلطي الكرمية 
وبودرة الفلفل احللو والثوم وامللح والفلفل اال�صود ح�صب الرغبة ثم قدمي هذه 

ال�صل�صة مع البطاط�ش املحمرة. 

البطاطس المحمرة بالجبن
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ال�صخ�ش  ا�صفل  من  الكر�صي  �صحب  لعبة  ان 

تعترب حركة خطرية جداً وت�صبب م�صاعفات عديدة 

م�صك  من  البد  اجللو�ش  قبل  ننتبه  ان  يجب  لذا 

الكر�صي  االثنتني والتاأكد من ثبات  باأيدينا  الكر�صي 

الن ال�صقوط منه ي�صيب احلو�ش وقد يظهر تاأثريها 

يف امل�صتقبل مما ي�صبب اآالم �صديدة.

الجرجيرسحب الكرسي
من  ويقلل  باملفا�صل  الروماتيزم  اآالم  ي�صكن 

من  التخل�ش  على  وي�صاعد  العظام  ترقق  فر�ش 

ال�صكر  ن�صبة  تخفي�ش  يف  ي�صاعد  واي�صاً  البلغم 

يف الدم.

مفيد للعني والب�صرة الأنه يحتوي على فيتامني 

الكولي�صرتول و�صغط  A كما ي�صاعد على �صبط 
الدم.

وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص



ف
عار

م

هي ح�صرة �صغرية بنية اللون ولي�ش لها اأجنحة وتقفز ب�صرعة تنقل اأمرا�ش 

خطرية مثل مر�ش الطاعون ومر�ش التيفو�ش.

تنت�صر يف االماكن املزدحمة واالماكن التي تعي�ش فيها احليوانات االليفة مثل 

القطط والكالب.

تتغذى الرباغيث على الدماء التي متت�صها من ال�صعريات الدموية من حتت 

�صطح اجللد.
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البرغوث

أشعة إكس
اأ�صعة  هي  ال�صينية(  )االأ�صعة  ب�  ي�صمى  ما  اأو  اإك�ش  اأ�صعة 

وليام  االملاين  العامل  واكت�صفها  موجي،  طول  ذات  كهرومغناطي�صية 

رونتغن عام 1896، ونال عنها جائزة نوبل يف الفيزياء يف عام 1901 

�صوراً  تعطى  اأنها  منها  عديدة  طبية  ا�صتخدامات  اإك�ش  والأ�صعة 

العظام  تظهر  باالأ�صعة  املري�ش  ت�صوير  عند  فنالحظ  للعظام،  وا�صحة 

باللون االأبي�ش والهواء واالأن�صجة باللون االأ�صود، وتك�صف عن االأ�صنان 

والعظام وك�صورها، وت�صتخدم يف عالج االأورام اخلبيثة والق�صاء عليها. 

املعدنية  القوالب  يف  ال�صقوق  لك�صف  ال�صناعة  يف  وت�صتخدم 

االأمن  الزوارق، وا�صتخدمت يف جمال  امل�صتعملة يف �صناعة  واالأخ�صاب 

حيث تراقب حقائب امل�صافرين يف املطارات. 

الكرة 
الطائرة

على  عالية،  �صبكة  بينهما  تف�صل  فريقان  فيها  يلعب  �صعبية.  العاملية  الريا�صات  اأكرث  اإحدى  هي 

الفريق �صرب الكرة فوق ال�صبكة ملنطقة اخل�صم، لكل فريق ثالث حماوالت ل�صرب الكرة فوق ال�صبكة، 

حت�صب نقطة للفريق حينما ت�صرب الكرة اأر�صية اخل�صم، اأو اإذا مت ارتكاب خطاأ، اأو اإذا اأخفق الفريق يف 

�صد الكرة واإرجاعها ب�صكل �صحيح. اأول دولة مار�صت اللعبة بعد الواليات املتحدة االأمريكية كانت كندا 

يف عام 1900. تعترب هذه الريا�صة االآن من اأكرث الريا�صات �صعبية يف الربازيل، ومعظم دول اأوروبا 

وباالأخ�ش اإيطاليا وهولندا و�صربيا، باالإ�صافة اإىل رو�صيا وبع�ش الدول يف قارة اآ�صيا.

الثدييات
الثدييات هي حيوانات فقارية لها عمود َفقري وتتغذى �صغارها بحليب 

الثدييات يعي�ش  الفرو، وبع�ش  اأو  ال�ّصعر  اأو  االأم، ويغطي ج�صمها اجللد 

بالقرب من املجتمعات الب�صرية، فهناك قرابة 4.500 نوع من الثدييات.

�صلًبا  النباتي  الغذاء  يكون  ما  وعادة  اأع�صاب  اآكالت  الثديات  معظم 

ملقاومة  خا�صة  اأ�صنان  االأع�صاب  الآكالت  ولكن  االأ�صنان،  يف  تاآكال  وي�صبب 

التاآكل، ففي كثري من الثدييات اآكلة النبات كاملا�صية والفيلة واخليول جند 

القند�ش  حيوانات  يف  بينما  ببطء،  تتاآكل  ولذا  متَوّجة،  العلوية  االأ�صنان 

والفئران وغريها من القوار�ش تنمو االأ�صنان االأمامية ب�صفة م�صتمرة مما 

يحول دون تاآكلها. وهناك بع�ش الثدييات ت�صمى اآكلة اللحوم، الأنها تتغذى 

وي�صتطيع  احلركة،  �صريع  الثدييات  هذه  من  والكثري  احليوانات،  بلحوم 

ُمدَبّبة،  طويلة  اأنياب  بو�صاطة  وطعنها  بها  االإم�صاك  ثم  بالفري�صة  اللحاق 

وهناك ثدييات مثل النمور واالأ�صود والّذئاب ال مت�صغ طعامها جيًدا واأمنا 

تبتلع قطًعا كبرية منه دفعة واحدة، كما ت�صتعمل كل من الدالفني والفقمات 

وابتالعها  بالفري�صة  لالإم�صاك  اأ�صنانها  االأ�صماك  اآكلة  الثدييات  من  وغريها 

دفعة واحدة.
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التل  ي�صعد  الذي  ال�صيء  هو  ما   –  1

ب�صرعة اكرث من هبوطه؟

2 – ابكي عندما تدير راأ�صي فمن اأنا؟

3 – �صقيقان يلتقيان كل يوم اكرث من مرة 

واحدة  ثانية  �صوى  ميكثان  ال  مرة  كل  ويف 

يفرتقان بعدها؟

االأول: ما الفرق بني املاعز املتعلمة واملاعز اجلاهلة؟

جيدا  تفكر  واملتعلمة  )مااااع(  تقول  اجلاهلة  الثاين: 

قبل ان تقول )ماااااااء(.

االأول: ملاذا يردد الكثريون دوما اأن القطار مهم؟

الثاين: وكيف ال؟ اال ترى حتته خطني.

ماعز

خطين تحت

طرائف

ألغاز

معلومات مفيدة

أصوات الحيوانات

[ يوجد اأكرث من 1600 بركان على كوكب الزهرة، اعالها »مات مونز« الذي يرتفع 5 اأميال.

[ ع�صري الربتقال له دور فعال يف خف�ش �صغط الدم واحلفاظ على �صحة و�صالمة القلب.

[ خطاأ �صائع ترك اجلرح دون تغطية حتى يجف، ال�صحيح هو تطهريه وت�صميده حتى يلتئم ب�صرعة.

[ املا�ش املخ�ص�ش لالأغرا�ش ال�صناعية غري نقي.. لونه بني اأو اأ�صود.

[ ذكر طائر الكيوي هو الذي يرقد على البي�ش حتى يفق�ش ويحت�صنه حوايل 80 يوما.

[ تتميز االبار االرتوازية بان مياهها ت�صعد اىل �صطح االر�ش ذاتيا بينما االبار العادية حتتاج اىل م�صدر طاقة لرفعها اىل �صطح االر�ش.

الهديل صوت الحمام

الفحيح صوت األفعى

الدبيب صوت النمل

الصهيل صوت الحصان

خوار صوت الثور 

الثغاء صوت الشاة
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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 

مؤسسة األيام للنشر 

 ومنتزه عين عذاري
سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

�سارة �سيد �سادق الها�سمي

يو�سف حمد طه

رميا ح�سني �سعيد

بدور ح�سني فردان

�سجون ابراهيم اأحمد

في�سل عزيز ح�سن

�سلوفينا 1964

مسابقة: من داخل العدد

مسابقة: فك الرموز

أسماء الفائزين

علم أي دولة؟ من داخل العدد

احلفيفال�صهيل

ماذا ي�صمى �صوت احل�صان؟

أجوبة األلغاز

1 – النار

2 – حنفية املاء.

3- عقرب ال�صاعة.

اجابات مسابقة العدد السابق

-1-2

�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
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تساليتسالي
الفوارق العشرة

أوجد الظل المناسب

تعلم الرسم

1

32

3

2

4

1



 

اصنع
بنفسك

قط بالورق
1

456

23
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كــلمات متقاطعة
مملكةقصةمدرسةمسطرةجرس

اأفقي:

3- نتعلم فيها.

1- تعي�ش يف البحر.
1

3

2

2- ن�سمع �سوته يف املدر�سة.

عمودي:
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مساهمات
ميكنكم إرسال مساهامتكم وصوركم من 

خالل هذا اإلمييل:
baraem@alayam.com

نور بوجندل

سارة عارف

سارة عبد الناصر ابوسيف



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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فاطمة هشام العز
فاطمة فؤاد عباس نور أمير ابراهيم

سارة ونور حسن علي

رهف صابر صقر

هيا محمد الكعبي



مجتمع

روضة الربيع تقيم مهرجان العيد لبراعمها
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M A T C H

Leaf

Frog

Sunflower

Crow

Hen

Plam

Camel


