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أعزائي 
البراعم

المراسالت

�شهر رم�شان �شهر �لفرح و�لكرم، �شهر �ملودة و�لأمل فهو �شهر قيام �لليل و�شهر �لقر�آن 

�لذي ننتظره يف كل عام.

حقاً �نه �شهر �لفرح ففي كل يوم ن�شوم منتنع عن �لطعام و�ل�شر�ب وكل ما ُيفطر �و 

�إذ�  و�ل�شكينة حتى  و�لطماأنينة  و�لر�حة  بالفرح  ذلك يغمرنا �شعور  �ل�شيام ومع  يف�شد 

مرت �شاعات �لنهار وجاء وقت �لغروب ننتظر فرحة �خرى وهي فرحة �لفطار بعد �شيام 

يوم طويل �شربنا فيه و�متثلنا لأمر �هلل.. فال�شوم ل مثيل له لنه يدخل �شاحبه �جلنة 

ويبعده عن �لنار.

كما �نه جو�ز مرور للجنة لنه مانع وحاجز وو�ٍق من �ملعا�شي كما �نه يكفر �لذنوب.

يقول �لر�شول �لكرمي )�ص( »من �شام رم�شان �إمياناً و�حت�شاباً، ُغفر له ما تقدم من 

ذنبه وما تاأخر«. �شدق ر�شول �هلل )�ص(.

و�إىل لقاء و�شياماً مقبولً.

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، منى النشابة
تنفيذ: عادل عاشور - سيد جالل سعيد

سلطة المشروم والخس

الغذاء الصحي

اآلداب العامة في رمضان

معلومات عامة
حكم 

زهــور بالــورق

الصلصال
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ماما شيخة
إلى اللقاء

braeem 144.indd   2 6/24/14   10:32 PM



الخميس 28 شعبان 1435 - العدد 9208 3
Thursday 26th June 2014 - No. 9208

�لنو�ب  ملجل�ص  �لعامة  �لمانة  تطلق 

�لبحرين  وتلفزيون  �ذ�عة  هيئة  مع  وبالتعاون 

�ملخ�ش�ص  )ب�شمة(  �لتوعوي  �مل�شابقات  برنامج 

لالأطفال و�ملقرر عر�شه خالل �شهر رم�شان �ملبارك. 

�لتوعوية،  �لربملانية  بالثقافة  �لدفع  منطلق  ومن 

يف  �لدميقر�طية  بالعملية  �جلمهور  وتعريف 

�ململكة حر�شت �لمانة �لعامة للمجل�ص من خالل 

�ل�شوء على  حلقات برنامج )ب�شمة( �ىل ت�شليط 

�جلهات  من  �ملتبعة  و�لليات  �لمور  خمتلف 

�ىل  �ململكة  يف  �ملختلفة  و�لرقابية  �لت�شريعية 

جانب �لهتمام بالتعريف عن �جلهات و�ملوؤ�ش�شات 

�مل�شاهمة يف �جناح �لعملية �لدميوقر�طية و�بر�ز 

ب�شيط  بطابع  �لبحرين  ململكة  �مل�شرق  �جلانب 

و�شيق يتنا�شب مع �لفئة �لعمرية �مل�شتهدفة .

وتاأتي فكرة برنامج ب�شمة �ملخ�ش�ص لالأطفال 

و�لنا�شئة من �عمار 7- 12 �شنة من خالل جولت 

بها  تتميز  �لتي  و�ماكن  معامل  �هم  على  خمتلفة 

هام  وموقع  تاأثري  تركت  و�لتي  �لبحرين  مملكة 

�لبحرين �ملعا�شر يف خمتلف �ملجالت  يف تاريخ 

و�لريا�شية  و�لتاريخية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 

و�لتنموية وغريها، بهدف �لتعرف على �همية هذه 

�ململكة  با�شم  �لرتقاء  يف  �لفاعل  ودورها  �ملو�قع 

للبحرين على خمتلف  �جلانب �حل�شاري  و�بر�ز 

�شخ�شيات  �مل�شاركني  �لطفال  وير�فق  �ل�شعدة، 

�جلولت  خالل  و�مل  �شالح  �ل�شغري-  �لربملاين 

و�لزيار�ت �ملختلفة .

ومن �هم �جلهات �لتي مت �لت�شوير وت�شليط 

و�ملحوري  �لهام  ودورها  تاريخها  �ىل  �ل�شوء 

جمل�ص   : �ملعا�شر  �لبحرين  تاريخ  يف  �ملوؤثر 

�خلريية  �ملوؤ�ش�شة  �ل�شورى،  وجمل�ص  �لنو�ب، 

�ملركزي  �جلهاز  �لبحرين،  تلفزيون  �مللكية، 

للمعلومات، م�شت�شفى �مللك حمد �جلامعي، مطار 

�خلليج  �شركة  �لخبار،  مركز  �لدويل،  �لبحرين 

�ملونيوم  �شركة  )جيبك(،  للبرتوكيماويات 

حلبة  �خلليج،  طري�ن  �شركة  )�لبا(،  �لبحرين 

�لبحرين �لدولية وغريها .

كما يعر�ص برنامج �لطفال )ب�شمة( برعاية 

يعر�ص  �لكربى  للجائزة  �شوؤ�ل  �لنو�ب  جمل�ص 

عن  �لعالن  ويتم  للم�شاهدين  يومي  ب�شكل 

خالل  من  �ملبارك  رم�شان  �شهر  طو�ل  �لفائزين 

باقة �لقنو�ت �للكرتونية �ملختلفة لالأمانة �لعامة 

@ �ن�شتغر�م  توتري،  في�شبوك،  �لنو�ب  مبجل�ص 

�ن�شتغر�م  خالل  من  �و   ،BHPARLIAMENT
�لطفل @BHPARLIAMENTKIDS ، �جلدير 

بالذكر �ن �لربنامج وتقدمه مريفت �بر�هيم، ويف 

�ل�شر�ف �لعام و�لعد�د و�ملتابعة : هيفاء عدو�ن، 

عبد�هلل   : ويخرجه  ها�شم،  حممد   : �نتاج  ومتابع 

خامت.

اأمانة النواب تطلق برنامج 

»ب�ضمة« التلفزيوين يف رم�ضان
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Weekend
موقع ألعاب سيارات

ألعاب
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يف  متخ�ش�ص  عربي  موقع  و�أكرب  �أول 

�لعاب  جميع  و�ل�شباقات،  �ل�شيار�ت  �لعاب 

�ل�شيار�ت يف موقع �لعاب �شيار�ت مميزة ومن 

�جملها لعام 2014 و 2015، كما يوفر �ملوقع 

و�لدبابات  �لنارية  �لدر�جات  �لعاب  لالطفال 

و�شيار�ت  �ل�شيار�ت،  تعديل  و�لعاب  �لنارية 

�ك�شن  و�شيار�ت  �ل�شاحنات  و�لعاب  �ل�شرطة 

3D و�شيار�ت بنات و�شيار�ت

لهذ�  زيارتكم  خالل  من  �شتجدونه  هذ�  كل 

�لر�بط:

http://games.al3abcar.com

مدينة  ي�شرب  مدمر  �إع�شار  بعد  مو�شيقى  عائلي،  متحركة،  ر�شوم 

�ل�شاحر  عن  �لبحث  فتبد�أ  �لدمار،  )دوروثي(،وت�شاهد  ت�شتيقظ  )كان�شا�ص( 

�أ�شدقاءها  ي�شاعد  لكي  �لألو�ن،  ز�هية  �خل�شر�ء  �لكبرية  مملكته  يف  )�أوز( 

�ل�شرير  مو�جهة  يف  و�لأ�شد،  �ل�شفيح،  ورجل  �ملاآته،  خيال  �لثالثة:  �لأوفياء 

�ل�شني،  �أمرية  مثل  جدد  �أ�شدقاء  رحلتها  يف  وير�فقها  )ديفو�ص(،  �جلديد 

وجتبوت، وغريهم من �لأ�شدقاء �للطفاء.

سينما

 أساطير أوز: عودة دوروثي
Legends of Oz: Dorothy›s Return

Games Action

 المحارب
 مغامراتميجا مان 2الروماني

الدي جي

 الروبوت
الضخم

 حرب انقاذ
الكتاكيت

 ساربكان
الجزء الثاني

ميكن جلميع ��شدقاء �لرب�عم متابعة جميع هذه �للعاب من خالل 

htm.http://www.g9g.com/cat3 :هذ� �لر�بط
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مطبخ

غار
الص

سلطة المشروم والخس
املقادير

ن�شف كيلو م�شروم »فطر«.

2 ب�شلة مفرومة – ملح.

3 ف�شو�ص ثوم مهرو�ص.

�أور�ق خ�ص مغ�شول وجمفف.
ن�شف ملعقة �شغرية م�شحوق فلفل �أحمر.

ملعقة كبرية زيت زيتون.

ع�شري ليمونة.

ب�شع �أور�ق نعناع طازج. 

حبة فليفلة حمر�ء �شر�ئح.

الطريقة
1– ي�شع �مل�شروم و�لب�شل يف قدر وي�شاف له ما يكفي من �ملاء �ملغلي ويرتك على 

�لنار ملدة ثالث دقائق ثم ي�شفى.
2– ي�شع ع�شري �لليمون و�لثوم و�لزيت وم�شحوق �لفلفل �لأحمر وقليال من �مللح مع 

بع�ص وميزج جيد�ً.
3– ي�شع �مل�شروم و�لب�شل فوق مزيج �لليمون و�لثوم وي�شاف �أور�ق �لنعناع ويقلب.

4– تنظم �أور�ق �خل�ص يف طبق �شلطة منا�شب ثم ي�شع �ملزيج فوقه.
ثم  �لألو�ن  متنا�شق  �شلطة  لتكوين طبق  �حلمر�ء  �لفليفلة  ب�شر�ئح  �لطبق  يجمل   –5

يقدم يف �حلال.
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وتغذية
عيادة

الغذاء الصحي
�رتباطاً  و�ل�شكري  و�ل�شرطان  �لقلب  كاأمر��ص  �لع�شر  �أمر��ص  ترتبط 

وثيقاً بنوعية �لغذ�ء فالفر�ط يف تناول �لغذية �لغنية بالدهون و�ل�شوديوم 

�لحتمالت  لزيادة  موؤكدة  عو�مل  كلها  و�لفيتامينات  بالألياف  و�لفقرية 

بال�شابة بتلك �لأمر��ص.. ومن �لر�شاد�ت �لتي يجب �تباعها للح�شول على 

غذ�ء �شحي �شليم يجب علينا �ن ننوع يف غذ�ئنا �ليومي.. في�شمل �خلم�ص 

و�لفو�كه  �خل�شر�و�ت  وجمموعة  و�حلبوب  �خلبز  »جمموعة  جمموعات 

وجمموعة �للحوم وجمموعة �حلليب و�ملاء«.
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ف
عار

م

الديك

معلومات عامة
اآلداب العامة 

في رمضان
[ �أ�شعة �لليزر �أقوى من �أ�شعة �ل�شم�ص باأربع مر�ت.

[ دودة �حلرير لي�شت دودة و�منا هي يرقة �لفر��شة.

[ �لب�شر هي ��شرع حا�شة لدى �لن�شان.

[ عدد �خرت�عات توما�ص �دي�شون 1033 �خرت�ع.

[ �لذهب يوزن باجلر�م، و�ملا�ص بالقري�ط.

ي�شيح  عندما  �جلميل  ب�شوته  �لديك  و��شتهر  �لدجاجة  ذكر  هو  �لديك 

ويقال عنه �إنه يوؤذن وكان هذ� �عتقاد �لقدماء من �لنا�ص، كما يتمتع باألو�نه 

�لز�هية عك�ص �لدجاجة �لتي لها لون و�حد �أو لونني وهو من �لطيور �لتي 

يف  يعي�ص  �لد�جنة  �لطيور  من  وهو  طويل  زمن  منذ  �لن�شان  ��شتاأن�شها 

�إىل 5  و�لنباتات وحجمه من 500 غر�م  �لبيوت و�ملز�رع، غذ�وؤه �حلبوب 
كيلوغر�مات.

�لذي يجعل �جل�شم   Bromelain �لأنانا�ص على �نزمي ي�شمى  حتتوي فاكهة 

ل يحتفظ بالدهون يف خالياه و�ن�شجته.. كما �ن هذه �لفاكهة ت�شاعد على تخفيف 

�لقاتلة. توؤكل نيئة  �لوزن وتخلي�ص �جل�شم من �لدهون �ل�شارة، ومينع �خلاليا 

كفاكهة �و يعمل منه ع�شري�ً. كذلك تدخل يف عمل �حللويات و�لكيكات.. له ر�ئحة 

حمببة.. ويزرع يف �ملناطق �ل�شتو�ئية.

األناناس

8

�لآد�ب  وهي،  �لآد�ب  من  نوعان  يوجد 

�لغيبة  عن  كالبتعاد  “�لقولية”:  �لو�جبة 

�لقول  رف�ص  “�لفعلية”:  و�لكذب،  و�لنميمة 

ورف�ص  �لزور،  وقول  �لزور،  و�شهادة  �ملحّرم، 

�مل�شي يف �ملنكر�ت وما �أ�شبه ذلك. فينبغي علينا 

�ملُحرمات  هذه  كانت  �شو�ًء  �ملُحّرمات  �جتناب 

ة بال�شيام  �أو فعلية، و�شو�ًء كانت خا�شّ قولية 

�أو بالإفطار.

�لد�ب  هو  �لآد�ب  من  �لخر  �لنوع  �ما 

�مل�شتحبة: �ل�شحور، �لكثار من �لطاعات.
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ت
ساهما

م

محمد صادق

ميكنكم ارسال مساهامتكمعيسى صادق

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com

حممد ح�ضني �ضرحان
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مسابقات
ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف 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 

سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًلمؤسسة األيام للنشر

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1ـ بلجيكا

2-الربتغال

-1

-2

2- اإيطاليا

2- 1910م

�لبدر

مبلولة

�خلفا�ص

يف  واحدة  مرة  ُيولد  الذي  ما 

ال�شهر؟

ماء!!  بركة  يف  دجاجة  وقعت 

فكيف خرجت؟؟

وال  يلد  الذي  الطائر  ماهو 

يبي�ض؟

احد  اىل  رجل  اف�شى 

له  فقال  �شرا،  ا�شدقاءه 

ال�شديق: �شرك يف بري.

هناك  التدعه  الرجل:  فقال 

في�شربه النا�ض.

ماذا  للتلميذ:  اال�شتاذ 

ت�شنع باللنب لكي متنعه من ان 

يحم�ض؟

التلميذ: ن�شربه يا ا�شتاذ؟!

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة

اجابة االلغازمن داخل العدد

1333 -2 1033 -1

كم عدد اختراعات توماس اديسون؟

يو�شف غامن يو�شف 

زينب �نور رم�شان

طرائف

ألغاز
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ي
سال

ت

حكم

أكمل الرسم

كرثة ح�ضادك، �ضهادة لك على جناحك!.

 اإذا مل تعلم اأين تذهب، فكل الطرق تفي بالغر�ض!.

 يوجد دائمًا من هو اأ�ضقى منك، فابت�ضم!.

 يظل الرجل طفاًل، حتى متوت اأمه، فاإذا ماتت �ضاخ فجاأة!.

الفوارق
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أصنع
بنفسك

زهــور 
بالــورق

الصلصال

123

1

4

2

5

3

6
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تسالي

13

المتاهة
d

o

o

iuytxqw

w

p

a a

z

z

cv

فك الرمز التايل

�ص �ص  �ص  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب   �

dfghjl;samnb

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

فك الرموز 
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عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا

حسين عباس عبدالحسين

جاسم محمد الحميدي

مريم عادل الهاشمي

خالد محمد الحميدي

فواز محمد حكيم ناصر محمد الحميدي
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مبروك 
التفوق

صالح العسم وميرا عزامصفاء سامي

حسن محمد

مدير مدرسة ابوالعالء المعريصالح العسم وعبدالرحمن بوهزاع
يكرم الطلبة المتفوقين
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عبد�هلل  �لطفل  بر�عم  ملحق  �د�رة  �ختارت 

�مللحق  و�شديق  جنم  ليكون  حمادة  �بر�هيم 

�ل�شهر  مد�ر  على  و�ملتميزة  �مل�شتمرة  مل�شاهماته 

�ملا�شية يف �مللحق ومن م�شاهماته:

Fill in the blanks with br , cr, dr or gr. 
Then say each word correctly.
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ab ـ

ess ـ

oom ـ

ape ـ

y ـ

ush ـ

ink ـ

ass ـ
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