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بسوم

يلتحق باألنشطة الصيفية



أعزائي 
البراعم

المراسالت

كثريون هم الذين يتحدثون عن ال�صداقة دون اأن يحاولوا الو�صول 

العطاء..  يف  الكبري  معناها  يتحدد  التي  الب�صيطة  الكلمة  هذه  مفهوم  اإىل 

فيجب اأن تعطي دوماً دون انتظار املقابل لعطائك.

فال�صداقة قوامها املحبة.. واملحبة اإك�صري احلياة، فبدونها تتعذر احلياة 

كما الزهرة اإذا منعت عنها املاء، فهل ي�صتطيع الإن�صان اأن يعي�ش دون اأن 

يكون حوله اأنا�ش يحبونه ويحبهم.

اأحبائي.. اأحبوا واأعطوا دون ح�صاب، فامل�صاعر الفيا�صة اإن وزعتموها 

على من حولكم فال بد اأن جتنوا وحت�صدوا مقابلها م�صاعر �صتى وحمبة 

و�صروراً.

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

مغامرة في المزرعة

كيف تحمي طفلك من أمراض الصيف؟

أطفال »سلمان الثقافي« 

قون في فضاءات صيفية ممتعة
ّ
يحل

اصنع بنفسك »ارنبًا«؟

اصنع »أحمر شفاه« بالصلصال

6
7
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ماما شيخة



 

ينصح الصغار بالرياضة ولكن 
ليس على حساب واجباتهم المدرسية »1«

زياد خالد: أنا »قلب هجوم« 
أهوى الكرة منذ سن الخامسة!

البطاقة ال�صخ�صية:

اال�صم : زياد خالد ال�صخي

العمر : 11 �صنة   

االأمنية: احرتاف لعبة كرة القدم 

الهواية: املطالعة وقراءة الق�ص�ص وال�صفر .

3

تتنوع اهتم�م�ت الأطف�ل والن��شئة خالل �شنوات ن�ش�أتهم، 

ال�شب�بية  للنوادي  البع�ض  فيه  ين�شم  ال��ذي  الوقت  ففي 

يتفرد  منهم  البع�ض  جند  العلمية،  اجلمعي�ت  اأو  املتخ�ش�شة 

يف تخ�ش�شه لإ�شب�ع رغب�ته يف لعبة ري��شية معينة، فنجده 

يتعمق فيه� ويف جم�ل تلك اللعبة من حيث التعرف على اأ�شم�ء 

لعبيه� من امل�ش�هري واأنديته� العريقة وبطولته� الع�ملية وكل 

م� يرتبط به�.. ولعل الالعب الن��شئ زي�د اأحد هوؤلء، وقد ك�ن 

لن� هذا اللق�ء معه:

[ زي�د.. متى بداأ اهتم�مك بلعبة كرة القدم؟

بداأت األعب كرة القدم عندم� كنت يف اخل�م�شة من العمر، 

يف  اأ�شدق�ئي  مع  الكرة  األعب  كنت  الأ�شبوعية  العطلة  خالل 

املدر�شة ومع اأق�ربي يف احلي، اأو متى م� وجدت وقت فراغ ف�إم� 

جتدين األعب الكرة اأو اأ�ش�هد الربامج الري��شية املتعلقة به�.

[ يف اأي مركز تلعب �شمن فريق كرة القدم؟

ولكن  املف�شل،  مركزي  فهو  الهجوم،  قلب  مركز  يف  األعب 

اأك�دميية ري�ل مدريد ب�لرف�ع فيوز  مدربي يف 

طلب مني التدرب واللعب مبركز الدف�ع.        

املف�شل  فريقك  ه��و  م���   ]

حملي�ً وعربي�ً ودولي�ً؟

املحرق،  حملي�ً:  املف�شل  فريقي 

ري�ل  دولي�ً:  ال�شعودي،  الهالل  عربي�ً: 

مدريد الإ�شب�ين.

املف�شل  لعبك  ه��و  م��ن   ]

حملي�ً وعربي�ً ودولي�ً؟

بن  حممد  حملي�ً:  املف�شل  لعبي 

�ش�ملني »ن�دي املحرق«، عربي�ً : حممد 

اأبو تريكه »الن�دي الأهلي امل�شري«، 

»ري�ل  رون�لدو  كري�شتي�نو  وع�ملي�ً 

املدريد الأ�شب�ين«.

[ هل اأنت من�شم اإىل اأحد الفرق 

الري��شية ح�لي�ً؟

مل اأن�شم حتى الآن، واإن كنت  اأمتنى اأن 

اأجل  من  الرف�ع  لن�دي  الن��شئني  بفئة  األتحق 

املف�شلة  هوايتي  موا�شلة 

ب�لتدريب�ت  موهبتي  ول�شقل  ال��ق��دم«  »ك��رة 

جعلني  م�  ولكن  املكثفة،  والتمرين�ت  الري��شية 

تع�ر�ض  هو  للن�دي  الن�شم�م  يف  الآن  حتى  اأتردد 

ولكني  املدر�شية،  لواجب�تي  املراجعة  جدول  مع  ذلك 

متى م� ا�شتطعت التوفيق بينهم� ف�شوف اأب�در ب�للتح�ق 

ب�أحد الأندية القريبة من منطقتن� ال�شكنية.

[ كيف مت�شي اأوق�ت فراغك ي� زي�د؟

التدريب�ت  مم�ر�شة  يف  فراغي  وقت  اأق�شي 

يف  مدريد  ري�ل  مبدر�شة  القدم  لكرة  الري��شية 

الرف�ع فيوز ملدة يومني يف الأ�شبوع، وب�قي اأوق�ت 

وم�ش�هدة  واملط�لعة  القراءة  يف  اأم�شيه�  الفراغ 

الربامج الري��شية ولعب البالي �شتي�شن.

الأ�شدق�ء  تن�شح  مب���ذا   ]

ال�شغ�ر؟

واأحثهم  ال�شغ�ر  اأن�شح 

ب�لري��شة  الهتم�م  على 

القدم  وك��رة  عموم�ً، 

هواية  لأنه�  حتديداً 

لي�ض  ولكن  م�شلية، 

درا�شتهم  ح�ش�ب  على 

املدر�شية،  واجب�تهم  اأو 

بل اأثن�ء اأوق�ت الفراغ من خالل تنظيم اأوق�تهم 

ب�لأهم  يبداأ  اأن  من�  الواحد  وعلى  جيد،  ب�شكل 

القراءة  على  الرتكيز  لهم  اأي�ش�ً  املهم  ومن  ف�ملهم.. 

وتزيد  قدراتهم  تنمي  التي  واملط�لعة 

جن�حهم  يف  وت�ش�هم  مع�رفهم 

ب�ملدر�شة.

الخميس 2 العقدة 1435 - العدد 9271 
Thursday 28th August 2014 - No. 9271



4 الخميس 2 العقدة 1435 - العدد 9271 
Thursday 28th August 2014 - No. 9271



الخميس 2 العقدة 1435 - العدد 9271 5
Thursday 28th August 2014 - No. 9271



6 الخميس 2 العقدة 1435 - العدد 9271 
Thursday 28th August 2014 - No. 9271

Weekend

»رون�ن  ب�ت  الربيد  �ش�عي  حول  الفيلم  احداث  تدور   - متحركة  ر�شوم 

اإمي�ًن�  به�  يوؤمن  التي  اأخالقي�ته  نف�شه يف حتد كبري مي�ض  الذي يجد  ك�تينج« 

حدى الربامج التليفزيونية اخل��شة ب�كت�ش�ف املواهب. را�شًخ� بعد اأن ين�شم لإ

رجل الربيد »ب�ت« هو �شخ�ض مف�شل لدى اجلميع يف البلدة، يقوم ب�ل�شرتاك 

هن�  وال�شوؤال  للغ�ية،  م�شهوراً  وي�شبح  للمواهب،  حملي  تلفزيوين  برن�مج  يف 

هل �شيقوم برن�مج املواهب ب�إبع�ده عن بلده، واأهله، واأ�شدق�ئه الذين يحبونه 

يف جرينالند، مع العلم ب�أن هن�ك خطة ل�شتبداله من قبل 3000 روبوت، مم� 

يعر�شه لفقدان وظيفته.

»بات« ساعي البريد

مكتبة براعم

ب�إمك�ن الأطف�ل ال�شغ�ر حتميل هذه الألع�ب من خالل

Postman Pat

Education games 
My Penguin

العب مع البطريق يف هذه 

تتنوع  حيث  املميزة،  اللعبة 

هذه  داخل  والألع�ب  الألوان 

اللعبة م� بني جتميع البط�ريق 

وعبور القن�ة امل�ئية فوق قطع 

وحم�ولة  املتحركة  اجلليد 

تف�دي الغرق واأ�شم�ك القر�ض 

وغريه�  الأ�شم�ك  وا�شطي�د 

واملحببة  املمتعة  الألع�ب  من 

لالأطف�ل والتي تنمي مه�راتهم 

احل�شّية.

الفنان الصغير 
ي�شتطيع  حيث  لالأطف�ل،  الإبداعي  الر�شم  تطبيق 

الطفل الر�شم والتلوين، كم� اأن الربن�مج ي�شتمل على اأكرث 

لالأطف�ل،  اجلميلة  الر�شوم�ت  مع  تلوين  �شفحة   70 من 

بعد  الر�شوم�ت  حفظ  اإمك�نية  على  التطبيق  ويحتوي 

تلوينه� وو�شع ا�شم الطفل عليه�.

مغامرة في المزرعة

ق�شة �شيقة وممتعة لالأطف�ل 

 7 وحتى  �شنوات   3 �شن  من 

�شنوات، تدور حول الطفلة »رزان« 

�شديقته�  مزرعة  يف  ممتع�ً  يوم�ً  تق�شي  التي 

زين، وبينم� هي تلعب مع زين واأخيه� ط�رق 

ب�لكرة، تقع الكرة يف بركة ال�شب�حة فيلحق به� 

اأخيه� ط�رق لريجعه�، ولكن عندم� ميد ط�رق 

يده ليم�شك ب�لكرة يقع يف الربكة هو اأي�ش�ً. 

االعتراف بالخطأ
ق�شة العرتاف ب�خلط�أ من �شل�شلة 

»الأخالق احل�شنة« لالأطف�ل من �شن 7 

�شنوات، تهدف اإىل تعليم الطفل كيفية 

يكون  وكيف  الآخرين،  مع  التع�مل 

حمبوب�ً من قبل اجلميع، وق�شة العرتاف ب�خلط�أ 

اأن  املمكن  من  جميعن�  اأنن�  الطفل  لتعليم  تهدف 

نخطئ، ول عيب يف اأن نخطئ ولكن العيب يف اأن 

نخ�ف من العرتاف ب�خلط�أ.

سينما

حتميل  خالل  من  الق�ش�ض  قراءة  الأطف�ل  ب�إمك�ن 

تطبيق Ektab عرب



وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

موس الشوكالته

ال�شيفية  الأمرا�ض  انت�ش�ر  يزداد  قد  احلرارة،  درجة  ارتف�ع  ومع  ال�شيف  ف�شل  يف 

اخلطرية، وحلم�ية طفلك من هذه الأمرا�ض يقدم لك اخلرباء بع�ض الن�ش�ئح التي ت�ش�عدك 

يف حل هذه امل�شكلة.

اأن جتعلي  على  احر�شي  طويلة،  ل�ش�ع�ت  ال�شم�ض  لأ�شعة  يتعر�ض  طفلك  تدعي  ل 

ال�شم�ض،  راقبي عالم�ت �شربة  اليوم،  بكرثة وعلى فرتات طوال  لل�شوائل  ي�شرب طفلك 

ي على دهن ج�شم الطفل بكرمي  واأ�شرعي يف عالجه� ب�شربه امل�ء وتربيد اجل�شم، احر�شِ

طبي خ��ض للحم�ية من ال�شم�ض، وبخ��شة يف اأي�م الن�ش�ط�ت اخل�رجية النه�رية.

 قللِّ من الن�ش�ط�ت البدنية لطفلك وخ�شو�ش�ً عند ا�شتداد درج�ت احلرارة، دعي طفلك 

نظ�فة  وعلى  امل�أكولت  اختي�ر  على  احر�شي  الهواء،  ومتجّددة  مكيفة  غرف  يف  يجل�ض 

املط�عم، احر�شي على ارتداء طفلك مالب�ض قطنية لتت�شرب العرق، اأكرثي من تقدمي الف�كهة 

اإىل طفلك للحف�ظ على حيويته ورطوبته، ويف النه�ية ين�شحك اخلرباء، ب�أن حتثي طفلك  

على ال�شتحم�م �شب�ح�ً ليبداأ يومه بن�ش�ط، وم�ش�ء للتخل�ض من العرق واجلراثيم.

املقادير: 
2 كوب كرمية لب�ين

1 كوب �شكولته �ش�ئحة

2 بي�ض

2 ملعقة ع�شل 

تو�شع الكرمية على البي�ض + ال�شكولته ال�ش�ئحة ويقلب قليالً،ن�شرب البي�شتني جيًدا ون�شع عليهم� الع�شل ت�شرب الكرمية جيًدا ب�مل�شرب حتى تكون مثل الكرمية التح�صري:
ي�شب املو�ض يف الأكواب ويو�شع ب�لثالجة
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م�صاهمة من الطفلة: ميمونة �صعيد اإقبال    

كيف تحمي طفلك من أمراض الصيف؟



أطفال »سلمان الثقافي« 
قون في فضاءات صيفية ممتعة

ّ
يحل

حوراء عبدالل�ه:

عرب الأطف�ل امل�ش�ركون يف 

الثق�يف  �شلم�ن  مركز  برن�مج 

ا�شتف�دتهم  مدى  عن  ال�شيفي 

التعليمية  ال��ربام��ج  م��ن 

اإنه  حيث  املركز،  يف  املت�حة 

ب�ل�ش�فة لل�شفوف التعليمية 

يقيم  الرتفيهية  والأن�شطة 

توعوية  حم��شرات  املركز 

حم��شرة  م��ث��ل  ل��الأط��ف���ل 

وال�شحة  والأخالقي�ت  القيم 

الأطف�ل  عرب  كم�  والتغذية، 

ب�لرحالت  ا�شتمت�عهم  عن 

وق�لوا  الأ�شبوعية  الرتفيهية 

اإنهم يف ترقب لرحلة الأ�شبوع 

الق�دم.

تفاعلوا مع المسرح والرسم تفاعلوا مع المسرح والرسم 

نور عبداملجيد 13 �صنة

تعلمت الكثري من امله�رات لدى دخويل املركز، 

وخ�شو�ش���ً يف �ش��ف امل�شرح، 

ل��دي  اأ�شبح��ت  فق��د 

للوقوف  الك�فية  اجلراأة 

على امل�ش��رح، ب�لإ�ش�فة 

الدقيقة  املمث��ل  حلرك�ت 

التي تعلمن�ه� يف ال�شف، 

واأي�ش���ً اللي�ق��ة البدنية؛ 

لأنن��� يف بداي��ة كل �شف 

نقوم بتم�رين ري��شية.

عبدالرزاق حممد 10 �صنوات

اإج���زت��ي  اأق�شي  اأن  اأح��ب 

وهذه  �شلم�ن،  مركز  يف  ال�شيفية 

لي�شت املرة الأوىل التي 

اأ�ش�رك فيه�، واإمن� منذ 

الكثري  نتعلم  �شنوات، 

هذه  ويف  امل��رك��ز،  يف 

اأكون  اأن  اخرتت  ال�شنة 

لأن  امل�شرح  �شف  يف 

يعطين�  امل�شرح  �شف 

اأم���م  للوقوف  اجل���راأة 

اجلمهور.

اأحمد يون�ص 11 �صنة

اخرتت اأن اأك��ون يف �شف احل��شوب لكي 

اأتعل��م اأ�شي��شي�ت ا�شتخ��دام الربامج، ولأنني 

اأح��ب ا�شتخدام احل��شوب ولدي امله�رة لتعلّم 

الربامج، اأق�شي وقت�ً ممتع يف املركز، 

وق��ت  خ��ش��ة يف 

»الف�شح��ة«؛ لأنن��� 

نلعب الك��رة اأحي�ن�ً 

امل�أك��ولت  ون���أكل 

م��ع بع�شن�  اخلفيفة 

البع�ض.

زهري اأحمد 10 �صنوات

هذه لي�شت املرة الأوىل 

للم�ش�رك��ة يف  يل 

�شلم���ن،  مرك��ز 

هذه  يف  واخ��رتت 

ال�شن��ة اأن اأكون يف 

�ش��ف امل�ش��رح لكي 

اأع��زز ثقت��ي بنف�شي 

وت�شب��ح ل��دي جراأة 

لرف��ع �شوت��ي اأم���م 

اجلمهور.
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مساهمات

مريم المتروك

ميكنكم إرسال مساهامتكم

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com

مريم عدنان

مريم عبدالله أحمد
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اأحمد يون�ص 11 �صنة

اخرتت اأن اأك��ون يف �شف احل��شوب لكي 

اأتعل��م اأ�شي��شي�ت ا�شتخ��دام الربامج، ولأنني 

اأح��ب ا�شتخدام احل��شوب ولدي امله�رة لتعلّم 

الربامج، اأق�شي وقت�ً ممتع يف املركز، 

وق��ت  خ��ش��ة يف 

»الف�شح��ة«؛ لأنن��� 

نلعب الك��رة اأحي�ن�ً 

امل�أك��ولت  ون���أكل 

م��ع بع�شن�  اخلفيفة 

البع�ض.
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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 

 ومنتزه عين عذاري
سللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1- عمان

2- اليمن

  -1

-2

-3

-4

-5

-6

اآلء ح�صن قري�ش

فاطمة ه�صام علي

�صكينة عبا�ش حممد

اآمال خالد

جا�صم علي قا�صم

�صلمان ع�صام �صليمان

1- تون�ش

1-  مادة الكاروتني.

[ اتِق �شر من اأح�شنت اإليه.

[ اجلزاء من جن�ض العمل. 

[ اتِق �شر احلليم اإذا غ�شب.

[ الوقت ك�ل�شيف اإن مل تقطعه قطعك. 

[ ال�شحه ت�ج على روؤو�ض الأ�شح�ء، ل يراه اإل املر�شى. 

[ اإذا ك�ن الكالم من ف�شه، ف�ل�شكوت من ذهب.

[ ل ت�شحك على اأخيك، فريفع اهلل عنه ويبليك.

[ يف الت�أين ال�شالمة ويف العجلة الندامة.

اأن  قبل  الثالجة  ب�ب  يطرق  الأدب..  غ�ية  يف  طفل 

يفتحه�.

اأح�شرت  ع�دت  وعندم�  ال�شم�ض..  غ�بت  مرة  ذات 

معه� عذًرا.

ق�ل الطفل لأبيه البخيل: حلمت اأنك ا�شرتيت يل دمية 

غ�لية الثمن؟

اأج�به الأب: ل تلعب به� كثرًيا حتى ل تك�شره�!

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

الطفل

عذر

البخيل

علم أي دولة؟

من داخل العدد

 -2 الأخالق احل�صنةالأخالق الطيبة1- 

ق�صة العرتاف باخلطاأ من �صل�صلة؟

طرائف

حكم

الفوارق العشرة
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ي
سال

ت

اكمل الرسم

تعلم الرسم الفوارق العشرة



 

12 الخميس 2 العقدة 1435 - العدد 9271 
Thursday 28th August 2014 - No. 9271

اصنع
بنفسك

الصلصال

123

1
3

5

4
2
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تسالي

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

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

فك الرمز التايل

فك الرموز

ول
عق

ر م
غي

؟
ه�

ف
ش�
�
كت

 ا
ع

طي
شت

�
 ت

ل
ه

 ،
م
�ش

ر
ال

يف 
ة 

ول
عق

م
ري 

غ
ء 

ي�
�ش

 اأ
5

ك 
ن�

ه
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مجتمع

محمد صادق في الحرم النبوي الشريف 

عيسى صادق في الحرم النبوي الشريف

فعاليات مركز سلمان الثقافي



  

عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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ريانة رائد البوعينين وأحمد يوسف الوزان

عبدالله عبدالعزيز الفردان

فيصل سامي بوهزاع

عبدالعزيز حمد عيسى

عمار ياسر المال
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Look
at the pictures. circle the correct words:

Sandwich               hamburger Chocolate         ice creamHot dog        French fries

Muffin            doughnut Popcorn             cornSalad                rice


