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بسوم

.. يذاكر أوالً



أعزائي 
البراعم

المراسالت

�صئل حامت اال�صم فقيل له: يا حامت كيف حققت التوكل؟

فقال »حققت التوكل عل اهلل باأربع خ�صال«، قيل له ما هي؟

قال: علمت ان رزقي ال ياأخذه غريي فاطماأن قلبي. وعلمت ان عملي ال يعمله 

غريي فان�صغلت به.. وعلمت ان اهلل مطلع علّي فا�صتحييت ان يراين على مع�صية.

وعلمت ان املوت ينتظرين فاأعددت الزاد للقاء اهلل.

امتنى ان تقروؤوا هذا ومتعنوا يف معانيه الأنه �صيفيدكم يف حياتكم.

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

السعال

السلطة الخضراء مع الفطر

السعال

1989م صدور جريدة األيام 

الفوارق

األكواب الورقية

الصلصال
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ماما شيخة

�إليكم من �أجمل ما قر�أت 
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فازت قصته »الحياة تطوع« بالمركز األول.. 
الطفل أشرف سليم صاحب قلم 

مبدع يعشق الكتابة

كي  بيتي  �إىل  �ملتعبني  �أ�صدقائي  ��صتدعيت  �لأو�صاخ  �أنهينا جمع  وبعدما  �ليوم  نهاية  ويف 

يرتاحو� قليالً، ولكي نفكر فيما �صنقوم به غًد�.

ونخرج جلمع  �لالفتات  بكتابة  ونقوم  �ملكتبة  �صباًحا يف  غًد�  »�أن جنتمع  �صعيد:  فاقرتح 

�لتربعات«.

�جتمعنا يف  �لباكر،  �ل�صباح  بها. ويف  �لقيام  �لفكرة وقررنا  لهذه  �أ�صحابي  حتّم�س جميع 

�ملكتبة وبد�أنا يف كتابة �لالفتات، فها هما �صعيد وليلى يكتبان، �أما �أنا و�صارة فكّنا نلّون �لالفتات. 

ثم �نطلقنا �ىل �صاحة �ملدينة، وبد�أنا يف جمع �لتربعات، �إل �أن �لنا�س مل ي�صاعدونا ومل يعطونا 

مّرت  �لأثناء  ف�صلنا، ويف هذه  �صبب  نفّكُر يف  �لكر��صي  �أحد  فَياأ�صنا وجل�صنا على  و�حًد�،  فل�ًصا 

بنا �صيدة �صغرية وقامت بتغيري ما كتبناه على �لالفتات وقالت لنا: »ل تقروؤو� ما كتبته على 

�لالفتات �إل بعد �نتهائكم من جمع �لتربعات«.

فاأجبناها: »ح�صًنا ل باأ�س«.

ذهبت �ل�صيدة يف حال �صبيلها، �أما نحن فقد عدنا ملوقع �لعمل. وما كدنا ناأخذ مو�قعنا حتى 

بد�أت �لأمو�ل تتهاطل علينا وكاأنَّ �ل�صماُء متطر �أمو�لً، فكّنا منده�صني جد�ً!! و�أردنا �أن نعرف ما 

كتبته �ل�صيدة.

وما �أن �أنهينا جمع �لتربعات حتى قر�أنا ما كتبته �ل�صيدة على �لالفتات: »يا له من يوم جميل 

لكن �أحباءنا يف �مل�صت�صفى ل ي�صتطيعون روؤيته«.

�أ�صدقائي وكاأنهم يف  �أن  �أنف�صنا وبد� يل  �نده�س �جلميع مما كان مكتوًبا ومل نكن ن�صدق 

غيبوبة، فاأيقظتهم و�أخربتهم �أنه يجب علينا �لتوجه للجمعية �خلريية �لقريبة من �صاحة �ملدينة 

كي نعطيها ما جمعناه من �لتربعات.

وبعد ت�صليم �لأمانة �إىل �أ�صحابها قررنا �لذهاب �إىل �أحد �ملطاعم �ل�صغرية، حيث �تفقنا على 

�لبدء يف ت�صجري �حلي، فذهبنا و��صرتينا بع�س �لبذور من �أحد �ملحالت ثم �نطلقنا للت�صجري.

يزرعان  وليلى  �صعيد  وهاهما  �لزرع،  مناطق  عن  �ل�صغرية  �حل�صى  ُنْبِعُد  و�صارة  �أنا  فها 

�لبذور بكل عناية، وبعد �نتهاء �لعمل قررنا �أخذ يوم للر�حة وعاد كل و�حد �إىل بيته.

عمل  �صوى  لنا  يتبَق  مل  �أنه  و�أخربتهم  عليهم  لالطمئنان  باأ�صحابي  �ت�صلت  �ل�صباح  ويف 

�إعادة تاأهيل �لبيوت، فطلبت من �صعيد  �أل وهو  تطوعي و�حد وننتهي من م�صروعنا �ل�صغري، 

�أن يطلب من و�لده - �ملهند�س �ملعماري - كي ي�صاعدنا يف هذه �ملهمة �ل�ّصاقة، فو�فق على هذ� 

�لطلب، ويف �مل�صاء �ت�صل �صعيد بي و�أخربين �أن و�لده و�فق على م�صاعدتنا يف هذه �ملهمة، و�أنه 

ا. �صي�صتدعي بع�س �لُبَناِة كي ي�صاعدونا �أي�صً

نن�صر هذ� �ل�صبوع �جلزء �لثاين من ق�صة »�حلياة تطوع« للطفل ��صرف �صليم �لتي فازت 

باملركز �لول يف م�صابقة �جرتها جمعية �لبحرين للعمل �لتطوعي.

�حلياة تطوع »2-3«
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 movies

Ice Age 2

Monster in 
paris 2011

Sleeping 
Beauty 1959

Donkey Xote 
2007

Weekend

هو فيلم ر�صوم متحركة تدور �أحد�ث 

�لق�صة حول �لكلب بيبودي و�بنه �صريمان 

�ملتحدة  �لوليات  يف  نيويورك  مدينة  يف 

مدر�صة  يف  �صريمان  يدر�س  �لأمريكية 

حكومية.

وهناك فتاة تدعى بيني وهي من بد�أت 

وبعد  كلب  �نه  باعتقاد  �صريمان  م�صكلة 

ذلك ح�صر بيبودي لقاء �ملدير و�أخربه بان 

�صريمان وقع يف �صجار مع بيني وع�صها 

تعامل  مل  �إذ  تخربه  �صخمة  �صيدة  و�تت 

ودعا  تبينه  يتم  ف�صوف  باحرت�م  �إبنك 

جماعي  لع�صاء  وو�لديها  بيني  بيبودي 

يقول  ل  �أن  �صريمان  �أخرب  بيبودي  ولكن 

�أخربها  �صريمان  وباخلطاأ  �لزمن  �آلة  عن 

وتبد�أ  �لقدمية  م�صر  �إىل  بيني  و�صافرت 

�ملغامرة هناك.

يوفر موقع �لعاب �صم�س �لعاب للجن�صني �لولد و�لبنات، ومنها �لعاب وينك�س، 

باربي، مكياج، طبخ، تلبي�س، ق�س �ل�صعر، �لعاب بنات، دولز، �لعاب م�صاهري، �لعاب 

�فر�ح،  ف�صاتني  تلبي�س  و�لعاب  �لغرف،  وترتيب  وديكور،  �صيار�ت،  و�لعاب  فال�س، 

بال�صافة �ىل �لعاب �لولد، ومنها �لعاب تلبي�س �لولد، وماريو ، �صونيك، كرتون.

موقع  يوفر  و�لت�صويب،  و�لقتال  و�لدبابات  و�لدر�جات  �لك�صن  �لعاب  وملحبي 

�لعاب �صم�س كل هذه �للعاب بال�صافة �ىل جمموعة من �لعاب �لورق و�لذ�كرة و�لعاب 

�ملتاهات و�للعاب �حلربية و �لعاب �لذكاء، و�لعديد من �للعاب.

كل هذ� �صتجدونه من خالل زيارتكم لهذ� �لر�بط:

/http://xn----ymcae0df5a6fo.com

السيد بيبودي وشيرمان
MR. PEABODY & 

SHERMAN

موقع 
ألعاب 
شمس

سينما

ألعاب

متابعة  �لرب�عم  ��صدقاءنا  جلميع  ميكن 

جميع هذه �لفالم من خالل زيارة هذ� �لر�بط:

http://kids.almo7eb.com/  

html.243-m7b
�ل�صتمتاع  لحبتنا  �ملوقع  هذ�  يتيح  حيث 

�لفالم  من  �لعديد  مب�صاهدة 

للمخ�ص�صة  �لكارتونية 

نتمناه  طيب  وقت  لالطفال، 

لكم..



   

  

وتغذية
عيادة

مطبخ

غار
الص

السلطة الخضراء مع الفطر

�ملقادير 
 10 ليمونتني،  ع�صري  حلو،  �خ�صر  فلفل   1 طماطم،   2
بطاطة  زيتون،  زيت  كبرية  ملعقة   2 م�صلوق،  فطر  حبات 

بقدون�س  حزمة  مفرومة،  ب�صلة  مكعبات،  ومقطعة  م�صلوق 

م�صلوق، 2 ف�س ثوم مهرو�س، ملح، فلفل.مفروم، حزمة جرجري، �ور�ق خ�س مكعبات، �ر�صي �صوكي 

1 – تغ�صل �خل�صرو�ت جيد� وتقطع.�لطريقة:
�صوكي وتخلط جيد� وتتبل  �لفطر و�لر�صي  ي�صاف   – بالزيت و�لليمون بعد خلطهما معا.2 
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هو و�صيلة دفاعية للج�صم لطرد �لغبار �و ما �صابه ذلك.

ويعترب �ل�صعال عر�صا ولي�س مر�صا فهو يحدث مع معظم �لتهابات �جلهاز 

�أو م�صحوبا  يكون جافا  وقد  كالربو  �حل�صا�صية  من  نوعا  يكون  قد  �أو  �لتنف�صي 

ببلغم.

�لد�فئة عامة و�ملاء خا�صة. كما �ن  وعلى �مل�صاب �لكثار من �صرب �ل�صو�ئل 

هناك بع�س �دوية �ل�صعال �لتي تخفف منه ولكن ي�صتعمل بعد ��صت�صاره �لطبيب.

السعـــال
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ف
عار

م
من  الأول  العدد  �صدر  عام 1989م   من  مار�س   7 يف 

ميالدي  قرن  ن�صف  مرور  بعد  البحرين،  يف  الأيام  جريدة 

جريدة  وهي  بحرينية  جردية  اأول  �صدور  على 

 7 يف  الزائد  عبداهلل  ا�صدرها  التى  )البحرين( 

مار�س 1939م، وجريدة الأيام هي ثاين جريدة 

بحرينية يومية باللغة العربية وقد �صدرت بعد 

جريدة )اأخبار اخلليج( التى �صدر العدد الأول 

منها يف 1 فرباير 1976م.

أبو قردان

اختبر 
معلوماتك

1989م صدور جريدة األيام 
اخلم�صة  النهار  ار�س  على  يطلق   ]

البنجاب  �صهول  ال�صند،  نهر  روافد  تكون  التي 

الباك�صتانية.

[ ا�صم اله�صبة التي تنبع منها روافد النيل 

ه�صبة اثيوبيا.

[ تقع جزيرة اجنبار يف تنزانيا.

ال�صوباط،  للنيل وهي  روافد  ثالثة  [ هناك 

عطربة، النيل الزرق.

يعي�س على احل�صرات والديدان.يعي�س ابو قردان يف احلقول واملزارع وهو طائري بري 

�صديق  وهو  كيلوغرام   2.5 اىل  غرام   500 من  وزنه 

الفالح لأنه يعمل على تنقية الر�س من احل�صرات والديدان 
عند حرث الر�س.

وطني حبيبي 

 حمرم: �صمي بذلك ال�صم لأن العرب حرموا فيه القتال.

فيه  البالد  على  يغريون  كانوا  العرب  لأن  ال�صم  بهذا  �صمي  �صفر: 

فيرتكونها �صفرا خرابا.

هذين  يف  باخل�صب  تفي�س  كانت  الر�س  الثاين:  وربيع  الول  ربيع 

ال�صهرين.

 �صهر جمادى الأول وجمادى الثاين: املاء كان يجمد من �صدة الربد فيهما.

معاني الشهور العربية
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ت
ساهما

م

محمد صادق

ميكنكم ارسال مساهامتكمعيسى صادق

وصوركم من خالل هذا اإلمييل:

baraem@alayam.com

محمد غانم حمادة
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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- فرن�صا

2-  لبنان

-1

-2

1-  جنوب اأفريقيا

1957   -1

�لد�ئره

�لقف�س �ل�صدري

�لأ�صفنج 

لي�س لها بد�يه و لي�س لها نهايه .. فماهي؟

ما هو �لقف�س �لذي ل يحب�س فيه حيو�ن 

�أو طري؟

كله ثقوب و مع ذلك يحفظ �ملاء؟

�ل�صارع،  يف  يرك�س  �صاذج  بينما 

مر به رجل يقود �صيارة وعر�س عليه 

تو�صيله.

�أنا  �عذرين...  �ل�صاذج:  قال 

م�صتعجل جد�.

ل  ملاذ�  �لتالميذ:  �حد  �ملعلم  �صال 

تظهر �ل�صم�س عندما متطر �ل�صماء؟

يا  لتتبلل  حتى  �لتلميذ:  �جاب 

�أ�صتاذ.

مسابقة: علم أي دولة؟

مسابقة: من داخل العدد

أسماء الفائزين

علم أي دولة

اجابة االلغازمن داخل العدد

2-1991م 1- 1989م

يف اأي عام �صدر العدد االأول من جريدة االأيام؟

ليزا علي عبدالقادر

عبدالـله علي الهاجري

طرائف

ألغاز
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ي
سال

ت

حكم وأمثال

أكمل الرسم

�إذ� �أردت �أن ي�صاحمك �لنا�س ف�صاحمهم.

�إخو�ن �ل�صوء كالنار يحـرق بعـ�صـهم بـعـ�صاً.

�لقطر�ت �لقليلة ت�صنع جــدولً.

لي�س �لفخـر يف �أن تقهر قـوياً ، بل �أن تن�صـف �صـعيـفاً.

الفوارق
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أصنع
بنفسك

األكواب 
الورقية

الصلصال

123



عم
برا

 ال
دي

نا
عم

برا
 ال

دي
نا
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نوره صالح الذوادي

مهدي محمود عبدالحميد

مجتبى خالد

فوز فواز البلوشي
فاطمة فائز جاسم

هديل صقر
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مجتمع

مبدر�سة  العلوم«  »معر�ض  يرعى  ال�سمالية  حمافظ 

الروابي. كل عام وبدر احمد ال�سمالن بخري
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“�ل�صباب و�لريا�صة” تو��صل ��صتعد�د�تها خلتام 

�ملرحلة �لأوىل من �كت�صاف �ملو�هب

مدر�صة �بو�لعالء �ملعري تفوز بامليد�لية �لف�صية يف م�صابقة فن 

�لطفل



�ختارت �د�رة ملحق بر�عم �لطفلة دلل 

حممد �بر�هيم لتكون جنمة و�صديقة �مللحق 

مد�ر  على  و�ملتميزه  �مل�صتمره  مل�صاهماتها 

�ل�صهر �ملا�صية يف �مللحق ومن م�صاهماتها:

�أح�صر �لب �أولده �لثالثة وقال لهم:

من  و�أريد  فارغة  غرف  ثالث  هنا  يوجد 

كل و�حد منكم �ن ياأخذ غرفة.

غرفته  ميالأ  و�لذي  �صيء  باأي  وميالأها 

�أولً عن �آخرها �صينال جائزة قيمة.

�لول بد�أ يح�صر �حل�صى وميالأ �لغرفة.

و�لثاين �ح�صر �ل�صوف

يتفرج  جال�صاً  �لثالث  �أخوهم  وبقي   

عليهم ...

وقبل �ن ينتهو� من عملهم ..

�لغرفة  فمالأت  و�أ�صعلها  �صمعة  �ح�صر 

نور�ً...

�لـعـبـرة.

 �أعــمل بذكـــاء ل بعنـاء...

�أعـمل بذكـاء ال بعنـاء

American football

Basketball

�لعاب ريا�ضية

Diving

Show jumping

Canoeing

Cycling

SPORTS GAMES

ركوب �لدر�جات

قفز �حلو�جز

كرة �ل�ضلة

�لتجديف

�لغو�ص

�لكرة �المريكية
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