
وفصل الصيف
بسومبسوم

الخميس 30 رجب 1435  
العدد 9180 
Thursday 29th May 
2014 - No. 9180



أعزائي 
البراعم

المراسالت

ان من نعم اهلل علينا اأن نحظى باالأب واالأم اللذين هما رمز املحبة والرعاية واال�ستقرار 

لنا يف حياتنا ولكن قد ي�ساء اأن يفقد اأحد والديه فتكون احلياة �سقاء وتعا�سة، ومن كرم 

اإن  لهم  اليد  ومد  االيتام  هذه  م�ساعدة  علينا  وجب  لذا  لاليتام،  دارا  اأن�ساأت  انها  الدولة 

احتاجوا للم�ساعدة وادخال الفرح وال�سرور اىل قلوبهم واالهتمام بتوجيههم.

وقد اأمر اهلل تعاىل باالح�سان اإليهم وذلك يف قوله عز وجل يف القراآن الكرمي »وبالوالدين 

اإح�ساناً وذي القربي واليتامى« �سدق اهلل العظيم. كما اأمرنا الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم 

برعاية اليتيم.

اعزائي هناك اأيتام يف دول اأخرى كفل�سطني وال�سودان وغريها من البلدان يحتاجون 

اجلمعيات  بع�ض  بوا�سطة  اليتيم  كفالة  طريق  عن  فيكون  ذلك  ا�ستطعنا  اإذا  مل�ساعدتنا 

اخلريية.

اإن زيارة االأيتام يف املوؤ�س�سات اأو البيوت التي يعي�سون فيها تدخل ال�سرور اىل قلوبهم 

ومد يد العون اإليهم ي�سعرهم اإنهم اإن فقدوا اأهلهم فاإن يف املجتمع من يحنو ويعطف عليهم 

وي�ساعدهم لعل يف ذلك ما يعو�سهم من بع�ض ما فقدوه ونك�سب بذلك ر�سى اهلل عّز وجل 

وحمبة ر�سوله و�سداقة هوؤالء االأيتام.

اعزائي ا�ساأل اهلل ان يجعل ايامكم كلها خريا باإذن اهلل.

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
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بطلنا هذا اال�سبوع طفل اتاحت له ظروف ا�سرته كون 

والديه معلمان ان يكون كاتب ق�سة ق�سرية،  قلمه ر�سيق 

موهبة  م�سطفى  �سليم  ا�سرف  هو  اليه،   االنظار  يجذب 

مبكرة فذه تثري ده�ستك،  فقلمه الر�سيق اليوحي بانه بعمر 

الرابعة ع�سر �سنة.

الق�سة  كتابة  يف  االول  باملركز  �سليم  ا�سرف  فاز 

الق�سرية بق�سة »احلياة تطوع« يف  م�سابقة اجرتها جمعية 

طائرة  قائد  يكون  بان  يطمح   ، التطوعي  للعمل  البحرين 

ولكنه �سيجمع بني االدب والعلم النه عا�سق للكتابة.

»العربية،  لغات  بثالث  التحدث  يجيد  ا�سرف 

االجنليزية والفرن�سية«، كما انه حافظ ربع القران الكرمي، 

يهوى القراءه.

ن�ض الق�سة احلائزة على املركز االول )3-1(

احلياة تطّوع

لي�ض ببعيد عن يومنا هذا كانت مدينتي اأ�سبه بالربع 

اخلايل من ال�سحراء، فلم يكن هنالك اأي حدائق اأو اأ�سجار 

مت�سي  وحني  �سوارعها،  ميالأ  القحُط  كان  بل  زينة.  اأو 

الفئران  وراء  الراك�سة  القطط  �سوت  ت�سمع  تكاد  ال  فيها 

القيام  فقررت  املغّردة،  الع�سافري  هجرتنا  كما  الهزيلة. 

باأعمال تطوعية ودعوة ا�سدقائي مل�ساعدتي فيها للنهو�ض 

مبدينتنا.

ويف يوم من ايام ال�سيف احلارة اجتمعت مع ا�سدقائي 

من  اخلالية  �سبه  املدينة  مكتبة  يف  اقربائي  من  وبع�ض 

الكتب.

وبداأت اأحاورهم قائالً: »يا اأحبائي اجتمعت بكم اليوم 

كي اأقرتح عليكم فكرتي املتوا�سعة، اأال وهي القيام باأعمال 

وحماولة  البائ�سة  مبدينتنا  النهو�ض  اجل  من  تطوعية 

م�ساعدة النا�ض فيها، فمن منكم �سيكون معي؟«.

حتّم�ض بع�ض من ا�سدقائي لهذه الفكرة، اإال اأن بع�سهم 

اىل  اإرجاعهم  فحاولت  الراف�سني  من  وكان  وا�ستكرب  اأبى 

اجلادة وتعديل راأيهم.

فقلت بحما�ض: »ما لكم ت�سّدون فكرتي؟ اأمل تعجبكم؟«.

لقد  »بلى  منهم:  واحد  اأجاب 

اأن  نر�سى  ال  ولكننا  فكرتك،  اأعجبتنا 

نقوم بهذه االأعمال جماًنا فهكذا ن�سّيع 

وقتنا«.

ال  »ح�سًنا  ابت�سامة:  يف  فاأجبته 

اأنكم  اعملوا  تاأتوا معنا ولكن  باأ�ض ال 

قد تندمون على ذلك«.

وبعد خروجهم بداأت مع اأ�سدقائي 

املتطّوعني التفكري فيمن ي�ساعدنا على 

اإجناح امل�ساريع التي �سنقوم بها لكن 

دون جدوى. واأخرًيا ا�ستقّر راأينا على 

من  القريب  امل�سجد  اإمام  اىل  الذهاب 

احلظ  وحل�سن  ي�ساعدنا.  كي  املكتبة 

فقد وجدناه كما عهدناه حكيًما معطاًء، 

فقد اأعطانا العديد من االفكار الثمينة من 

ذلك، اإنه ن�سحنا بـ »ت�سجري احلي وجمع التربعات«.

فانبثقت يل فكرة فقلت: »وتزويد امل�ساجد بامل�ساحف 

يا �سيخ«.

ا«. وقال �سعيد: »وتنظيف ال�ساحل البحري اأي�سً

فاأثنى ال�سيخ علينا وقال: »بارك اهلل فيكم انت�سروا يف 

�سبيل اهلل«.

تنظيف  يف  متثل  والذي  عمل  باأ�سهل  البدء  فقررنا 

فها  ال�ساطئ،  اىل  بدراجاتنا  انطلقنا  البحري،  ال�ساحل 

جنمع  و�سعيد  واأنا  االأو�ساخ،  جتمعان  وليلى  �سارة  هما 

الطحالب التي امتدت على طول ال�ساطئ.

فازت قصته »الحياة تطوع« بالمركز األول.. 
الطفل أشرف سليم صاحب قلم 

مبدع يعشق الكتابة
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 3D GAMES

Super 
Motocross 
Deluxe

Street Racer

Ostrich 
Runners

Ocean Quest

Weekend

يف جٍو واقعي ير�سد الفيلم حلم جريو هوريك�سي »جوزيف جودرون 

ليفيت« فهو لديه حلٌم �سغرٌي وهو الوقوف على �سطح منزله والطريان 

�سفٌن  تظهر  ما  �سرعان  ولكن  طائر،  �سكل  على  طائرة  بوا�سطة  بعيًدا 

متوح�سة وتقذف عليه قنابل. تتحطم طائرته وت�سقط على االأر�ض ويفوق 

الطريان.  عن  اإجنليزية  ب�سراء جملة  ويقوم  احللم  هذا  من  بعدها جريو 

ا واأحداًثا تتعلق كلها بالطريان. ين�سج جريو من اأحالمه ق�س�سً

الفيلم من اإخراج وتاأليف هايو ميازاكي، ومر�سح جلائزة اأف�سل فيلم 

ر�سوم متحركة طويل فقط.

يتيح موقع عناكب نت لالطفال من حتميل افالم كارتون باال�سافة اىل 

اك�سن و�سباق والطريان، وريا�سة  العاب  عر�سه اللعاب فال�ض،  ومنها 

وذكاء وبازل وكال�سيك واللعاب ال�سيد والرماية واللع والعاب الف�ساء، 

باال�سافة اىل توفريه اىل العاب امل�سلية  للبنات ومنها اللعاب الطبخ.

ملحبي العاب االك�سن موقع عناكب نت وفر قرابة 390 لعبة اك�سن، 

كما اتاح ملحبي العاب ال�سباق 68 لعبة، و 16 لعبة ذكاء، ووفر املوقع 

10 العاب م�سلية خا�سة بالبنات، و14 لعبة من العاب ف�ساء وطريان.

كل هذا �ستجدونه من خالل زيارتكم لهذا الرابط:

/http://www.anakbnet.net/games

صعود الرياح
The wind 

موقع 
عناكب نت

سينما

ألعاب

متابعة  الرباعم  ا�سدقاءنا  جلميع  ميكن 

جميع هذه االلعاب من خالل هذا الرابط:

http://www.gametop.com/

3d-games.html/category
حيث يتيح هذا املوقع الحبتنا اال�ستمتاع 

باللعب يف العديد من االلعاب 

من خالل نظام ثالثي االبعاد، 

وقت طيب نتمناه لكم..



  

وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

سلطة تانغي

الثامنة  ع�سر وحتى  الثانية  ال�سن  من  املراهقة  فرتة  ال�سباب يف  يظهر حب 

ع�سر تقريباً.

وذلك نتيجة زيادة افراز الغدد الدهنية ويكون ظهوره عادة على هيئة التهاب 

جلدي وميكن ان يكون على هيئة روؤو�ض �سوداء اأو بي�ساء اأو بثور حتتوي على 

�سديد، وينت�سر حب ال�سباب غالباً يف الوجه او الرقبة او االأكتاف او اعلى الظهر 

او ال�سدر.

وميكن تقليل اأثر اال�سابة بحب ال�سباب بالتقليل من تناول االأطعمة الدهنية 

وال�سكرية مثل االطعمة املقلية واحللويات وال�سكوالته. واالكثار من �سرب املاء 

الذي ينقي الب�سرة ويحافظ عليها من اجلفاف.

مقادير التتبيلة
6 مالعق طعام ع�سري ليمون.

2 ملعقة طعام زيت، ملعقة �سغرية زيت ال�سم�سم، �سكر، 
ملعقتني �سغريتني، ملعقة طعام �سويا، �سو�ض 2 ف�ض توم 

مهرو�ض، قطعة �سغرية زنحبيل مفروم، 1 فلفل احمر مفروم. 

عدد من اوراق الكزبرة والريحان والنعناع ثالث جزرات مقادير السلطة
اخ�سر  ب�سالت   6 رفيعة  �سرائح  حمراء  فليفلة  �سرائح 10 روؤو�ض فجل �سرائح.مب�سورة 

الطريقة
2ــ تخلط جميع مقادير ال�سلطة.1ــ تخلط جميع مقادير التتبيلة.

3ــ قبل التقدمي تخلط التتبيلة مع ال�سلطة وتقدم حاالً.

الخميس 30 رجب 1435 - العدد 9180 7
Thursday 29th May 2014 - No. 9180

حب الشباب



8 الخميس 30 رجب 1435 - العدد 9180 
Thursday 29th May 2014 - No. 9180

ف
عار

م
حكومة  �سكرتري  عن  اإعالن  �سدر   1957 دي�سمرب   2 يف 

البحرين يعلن عن ت�سمية اإحدى املناطق العامة يف املنامة با�سم 

�سلمان  ال�سيخ  ال�سابق  البحرين  حاكم  ا�سم  على  )ال�سلمانية( 

قبل  جاء  ال�سلمانية  منطقة  لت�سمية  االإعالن  هذا  وكان  بن حمد، 

يومني من ت�سريف حاكم البحرين حفل افتتاح املرحلة االأوىل من 

م�ست�سفى ال�سلمانية الطبي.

بيكل العميق

الوزة

العبقري 
ميشيل فارادي

تسمية أحد أحياء
 المنامة باسم » السلمانية«

يف  يعمل  كان  ميالدية..   791 عام  ولد 

ذلك  بعد  الكتب..  لتجليد  ور�سة  يف  امريكا 

اأختري م�ساعداً للكيميائي ال�سهري همفري ديفي. 

اكت�سف البنزين يف عام 1825 ميالدية.

اكت�سف  اأن  بعد  الكهربائي  املحرك  اخرتع 

الدورة الكهرومغنا طي�سية 1921 ميالدية.

توجد اعمق بحرية يف العامل �سمايل مونقوليا يف �سيربيا الو�سطى يف قلب القارة 

االآ�سيوية وتدعى بحرية بيكل ويبلغ عمقها 1700 مرت.

تدعى بحرية بينما ت�ستحق ت�سمينها بحر »بيكل« الت�ساعها فلها 640 كلم طوال 

و75 كلم عر�سا! وعوا�سفها �سديدة اخلطورة على ال�سيادين يلطف وجود هذه املياه 

مرتاً،   488 يبلغ  »بيكل«  بحرية  �سطح  ان  ورغم  املجاورة  اجلهات  مناخ  من  هناك 

ارتفاعاً فاإن اعماقها تنخف�ض اىل 1253 مرتاً حتت م�ستوى البحر مما يجعل ارتفاع 

املاء يبلغ الرقم القيا�سي العاملي، اي 1741 مرتا! وتعي�ض يف اعماق هذه اللجة الداكنة 

ا�سماك عجيبة وحيوانات غريبة، اقبل علماء الطبيعة على درا�ستها يف �سغف.

البط. وهي اكرثها طيورا برية  من  املائية وهي اكرب حجماً  الطيور  الوزة من  تعترب 

تهاجر يف ف�سل ال�ستاء اإىل اجلنوب وت�ستطيع الطريان م�ساقة 600 ميل دون توقف ومن 

انواعها االأوز العراقي / والكندي / واليمني، يعي�ض يف كل مكان على االأر�ض، يف املنازل 

االن�سان من اأجل حلمه اللذيذ.واحلقول والبحريات، وهو طا ئر اليف يعي�ض على احل�سائ�ض والنباتات املختلفة، يربيه 

وطني حبيبي 
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العبقري 
ميشيل فارادي

ت
ساهما

م

جنات حرم

ميكنكم ارسال مساهامتكمعيسى صادق

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com

محمد صادق
  من جد وجد ومن زرع ح�سد ..  اليوم 

لوطني  وتفوقي  جناحي  من  باقة  اهدي 

حرفاً  علمني  ملن  اجالال  واقف   ، الغايل 

التبجيال  وفه  للمعلم  قف   ، فهماً  وزادين 

لك  ف�سكراً   .. ر�سوال  يكون  ان  املعلم  كاد 

ومعلمتي  مدر�ستي  لك  و�سكراً  وطني 

وال�سكر هلل اوالً واخرياً .. وما نيل املطالب 

بالتمني ولكن توؤخذ الدنيا غالبا  .

اال�سم : جنات حممد عي�سى حرم

ال�سف : خام�ض / اأ 

املدر�سة : النويدرات االبتدائية للبنات
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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 جللاهللاًلمؤسسة األيام للنشر

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزود

1- جنوب �أفريقيا

2- �ل�صومال  

-1

-2

1-  جورجيا

1953  -1

ا�سمه حمد

اأم حمد لديها اأربعة اطفال

االأول ا�سمه رعد.

والثاين ا�سمه مطر.

والثالث ا�سمه برق

فما ا�سم ابنها الرابع؟

القا�سي: ملاذا �سرقت الطعام؟

الل�ض: الأين كنت جائعاً يا �سيادة 

القا�سي.

القا�سي: وملاذا �سرقت النقود؟

الل�ض: الأدفع ثمن ما اأكلت!

ال�سرطي: ملاذا �سرقت اأربع مالعق 

بالتحديد من املطعم؟

اأن  ن�سحني  الطبيب  الأن  الل�ض: 

اأ�سرب 4 مالعق كل يوم.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة

من داخل العدد

اجابة اللغز

1975 -2 1957 -1

يف �أي عام مت ت�صمية »�ل�صلمانية«؟

نورة حممد �صاحي

مرمي خالد حممد �لعبا�صي

طرائف

ألغاز
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ي
سال

ت

حكم وأمثال

أكمل الرسم

قال ال�ساعر احمد �سوقي اأمري ال�سعراء:

وامنا االأمم االأخالق ما بقيت

فاإن ُهمو ذهبت اخالقهم ذهبوا..

الفوارق
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أصنع
بنفسك

كرتون 
البيض 

الصلصال

123



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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ميار محمد مهدي

مريم عبدالحسين القصاب

شيماء حمزة

زينب احسان
أدهم محمد مهدي

مهدي محمد مهدي
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مجتمع

مدر�سة عاليه تختتم م�سابقة التهجئة الوطنية االبتدائية  املعري  ابوالعالء  مدر�سة  طالب 

امل�ساركون يف اأوملبياد العاملي للروبوتات
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االأطفال  ريا�ض  لطلبة  الريا�سيات  اإ�سبوع 

مبدر�سة احلكمة الدولية.

الواحد  ال�سنوي  احلفل  يف  العري�ض   عادل  زهراء   �ساركت 

والع�سرين ملدر�سة النور العاملية يف  العر�ض  الرتحيبي   للحفل.



عن  االأعزاء  قراءنا  عرب 

ملحق  ب�سدور  فرحتهم 

اجلديدة،  حلته  يف  الرباعم 

م�سامني  من  وماحمله 

جديدة ومتطوره.

ملحق  �سدور  ياأتي 

اجلديدة  بحلته  الرباعم 

امللونة بعد اأعوام من متابعة 

وهو  ثقتهم،  ونيل  القراء 

التطوير  ا�ستمرار  يوؤكد  ما 

الذي  للملحق  والتحديث 

اأجيال  قراءته  على  ترعرع 

من االأطفال والنا�سئة والذين 

اأ�سبح بع�سهم االن يف ريعان 

ال�سباب وقد ترك برعم االيام 

ب�سمته يف حياتهم.

من  عدد  مع  حديثي  يف 

قراء امللحق الدائمني ال�ستطالع 

اجلديد،  امللحق  ب�سان  رايهم 

مثلت  اخلطوة  ان  هوؤالء  قال 

باأن  واأمالهم  لتطلعاتهم  طفرة 

مبجلة  اأ�سبه  امللحق  يكون 

االأطفال  ثقافة  تغذي  متكاملة 

والنا�سئة يف بحريننا احلبيبة، 

�ستجعل  اخلطوة  ان  م�سيفني 

تدخل  املحلية  �سحافتنا  من 

اخلليجية  ال�سحافة  ميدان  يف 

الطفولة  ترعى  التي  والعربية 

واملالحق  ال�سحف  باتت  حيث 

حتتل  النا�سئة  ب�سان  املهتمة 

م�ساحة بارزة يف عامل �سحافة 

اليوم .

التي  اخلطوة    تعترب 

لقراءنا  نوعية  نقلة  خطوناها 

اىل  ب�سغفهم  اأ�سعرونا  الذين 

والتحديث  املعرفة  من  املزيد 

امل�ستمر.

الطفل  براعم  ملحق  ادارة  اختارت 

عي�سى �سادق ليكون جنم و�سديق امللحق 

مدار  على  واملتميزه  امل�ستمره  مل�ساهماته 

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

منى الن�سابة

قراءنا 
يتفاعلون 

مع ملحقنا 
الجديد

Large herbivors »grass- eaters»
آكالت العشب

Zebra الحمار الوحشي 

Elephant فيل 

Giraffe زرافة   Hippopotamus
 برنيق – مارد البحر 

Rhinoceros  وحيد القرن 


