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كل عام وانتم والعامل باألف خري اللهم اعز اال�سالم وامل�سلمني واجعلهم قلباً وروحاً واحدة ال يرفقها حا�سد.

واحم و�سن بلدي التي هي عزي و�سريف وحياتي ومماتي اللهم اآمني..

اعزائي الرباعم من اجمل ما قراأت و�سايا لقمان البنه، يقول: يا بني ال يكن ر�سولك جاهالً فاإن مل جتد حيكماً فكن 

ر�سول نف�سك..

يا بني: اإياك والكذب فاإنه �سهي كلحم الع�سفور، عما قليل يغلي �ساحبه..

يا بني: ال تاأكل �سبعاً على �سبع فاإنك ان تلقه للكلب خري من ان تاأكله..

يا بني: ال تكن حلواً فتبلع وال مراً فتلفظ..

اعزائي كالم جميل واالجمل منه ان نتع�ض به.

واإىل لقاء..

ماما شيخة
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حلم يتعرث.. وحلم يتحقق.. 

وتبقى اأحالم اأطفالنا قيد االنتظار

اأمنيات االطفال بالعام 2014م

اأمتنى اأن تكون هذه ال�سنة �سعيدة يل وللجميع، 

واأمتنى اأن تتحقق جميع اأمنياتي وخ�سو�ساً النجاح 

والتفوق حتى ي�سرتي يل والدي الهدية التي وعدين 

بها، واأمتنى اأن تكون البحرين بخري واأن اأ�سافر مع 

واأرى  ال�سماء  من  يت�ساقط  الثلج  اأرى  واأن  اأ�سرتي 

قو�س قزح اجلميل يف �سماء البحرين.

بيان ح�سن اإبراهيم

 )8 �سنوات(

�سهد عزيز الدالل 

)5 �سنوات(

قا�سم حممد ال�سباع

باحلما�س  ملئية  �سنوات   9 �سنوات،   9 عمري  ا�سبح 

وال�سوق، امتنى ان ا�سبح �سرطي مرور، يعجبني رجل املرور 

لعائلتي  بالن�سبة  املخالفات،  وير�سد  ال�سري،  حركة  ينظم  النه 

ال�سغرية، انا احبها، امي وابي واخي ال�سغري، امتنى ان ا�سافر هذا العام 

االلعاب...  البحار..  اال�سجار..  الطبيعة،  لبلد مليء باجلمال، جمال  معهم 

مدر�ستي، هي جمد يل، ال اريد ا�ستبدالها مبدر�سة اخرى، احب ا�سدقائي.. 

احب  اخوتي،  فهم  يهم..  ال  معهم،  اتخا�سم  معهم،  واكرب  معهم،  األعب 

مدر�ساتي، وكل زوايا مدر�ستي... اما حلمي الذي يقف يف االفق هناك، فهو 

بني  وال�سالم  باحلب  تنعم  م�ستقرة،  اريدها حاملة..  نعم،  البحرين، 

اجلميع، تنعم باال�ستقرار واالمان دائما.. 

بربودة  اجلديد 2014  العام  طل علينا 

ربيعًا  لت�سيف  الوردية  واأحالمه  �ستائه.. 

جديدا من عمر االطفال، احالم االطفال كثرية 

ولكنها لي�ست م�ستحيلة، هذه اأحالم اأطفالنا 

لك ايها العام اجلديد حققها لهم.

محرر ملحق براعم

اجلديد  العام  يف  امتنى 

والدي  »في�سل«،  ال�سغري  اأخي  مع  ال�سفر  2014م 

من  الكثري  ي�سم  جميل  مكان  اإىل  بالطائرة  ووالدتي 

احلدائق واالألعاب، واأن ا�سرتي الكثري من االألعاب والدمى 

التي احبها مثل »دورا« و»لولو كاتي« و»ال�سنافر«، واأن 

يتم االحتفال بعيد ميالدي ب�سخ�سية بارين وادعو 

جميع �سديقاتي واأقاربي. 
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وطني حبيبي

الكمبيوتر  جهاز  بني  يربط  و�سيط  برنامج  عن  عبارة 

اخلا�س بك باأجهزة اأخرى من اجل التوا�سل عن بعد ومفتاح 

الدخول للم�سنجر هو الربيد االلكرتوين اخلا�س بك.

براعم . نت

messenger/ما�سنجر

الثوب 
المفحح

ثوب  اأنواع  اأحد  وهو  بحريني،  زي 

الزاهية،  األ��وان��ه  بتعدد  يتميز  الن�سل 

ويعترب من اأكرث االألب�سة ال�سعبية متيزا.

ويتكون من اكرث من لون من القما�ض 

وينفذ باأ�سلوب هند�سي من قطع اقم�سة 

افقي وعمودي ويطرز  ب�سكل  متجاورة 

بري�سم  تطريز  منها  قطعة  ك��ل  ب��ني 

االأكمام  حول  بالكورار  ويطرز  )عريه( 

واجليب ويف�سل هذا الثوب من احلرير، 

واخل�سخا�ض  )اجل��ز  ان��واع��ه  واأف�سل 

وجف ال�سبع(.

مخترع التليسكوب
باخرتاعه  وا�ستهر  العلمية  االجنازات  من  العديد  حقق  وفيزيائي  وفيل�سوف  فلكي  عامل  هو  جاليلي  جاليليو 

التلي�سكوب الفلكي، ولد يف ايطاليا.

اأال يعمل  الريا�سيات واملو�سيقى، لكنه كان رقيق احلال، لذلك اعتزم االأب  ابنا الأب كان ماهرا يف  ولد جاليليو 

ابنه يف اأي عمل من االأعمال التي ال تك�سب �ساحبها ماال، ومن ثم ار�سله اىل جامعة بيزا لدرا�سة الطب. اهتم جاليليو 

بدرا�سة الهند�سة اىل جانب الطب وبرع فيها حتى بداأ يلقي املحا�سرات على الطالب بعد ثالث �سنوات 

ارتفاع  من  القي  لو  انه  العلماء يظنون  كان  الوقت  ذلك  فقط، ويف 

ما بج�سمني خمتلفني الوزن فان اجل�سم االثقل ي�سل اىل االر�س 

هذا  الريا�سية خطاأ  بالنظرية  اثبت  االخر، ولكن جاليليو  قبل 

الوزن  خمتلفني  بج�سمني  والقى  بيزا  برج  اعتلى  ثم  االعتقاد، 

فا�سطدما باالر�س معا يف نف�س اللحظة، واأو�سح عدة نظريات 

ريا�سية خاطئة. وانتقل جاليليو بعد ذلك اىل بادوا يف البندقية 

ويف جامعتها بداأ يلقي حما�سراته يف الريا�سيات وكان يف هذا 

الوقت قد نال ن�سيبه من ال�سهرة، ويف بادوا اأخرتع اول 

حمرار )ترمومرت( هند�سي.

طرق  طبق  من  اأول  جاليليو  ويعترب 

وبحث  العلمية،  البحوث  يف  التجريبية 

�سقوط  وقوانني  الن�سبية  احلركة  يف 

االج�سام وحركة اجل�سم على امل�ستوى 

يف  �سيء  رمي  عند  واحلركة  املائل 

البندول  وا�ستخدام  االأفق  مع  زاوية 

يف قيا�س الزمن.
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املقادير:

- كوب �ساي 600 ميلغرام

- 2 ملعقة طعام �سكر

- 600 ميلغرام ع�سري دراق

- ع�سري حبتني من فاكهة اجلنة

الطريقة:

ويحرك  ال�سكر  مع  العادي  ال�ساي  كوب  يخلط 

ويرتك ليربد، يخلط ع�سري الدراق مع ع�سري فاكهة 

اجلنة وي�ساف اإىل ال�ساي ويقدم مع مكعبات الثلج.

شاي الدراق المثلج

اخليار:

ومنع  البولية  اال�سطرابات  عالج  يف  فّعال 

»ج«  فيتامني  على  يحتوي  احل�سوات،  تكون 

امل�ساد لالك�سدة.

اخل�س:

من اأهم م�سادر حم�س الفوليك املفيد للحوامل، 

وغني مبادة »بيتاكاروتني« امل�سادة لالك�سدة التي 

حتمي القلب وال�سرايني وتكافح ال�سيخوخة.

الربوكلي:

يحتوي على احلديد والبوتا�سيوم وم�سادات 

اجللدية  االمرا�س  من  الكثري  مينع  االك�سدة، 

ال�سكر  تنظيم  على  وي�ساعد  الدماغية  وال�سكتة 

واالن�سولني.

الخضار الخضراء

تعتقد بع�س االأمهات اأن عملية اأخذ حمام �ساخن يف 

للب�سرة ،  يف  مفيدة ومنع�سة  تعترب  للطفل  ال�ستاء  برد 

حني اأنها على عك�س ذلك متاماً فاملاء ال�ساخن يوؤدي اإىل 

فقد اجل�سم للزيوت الطبيعية التي تعمل كطبقة واقية 

للب�سرة حتميها ومتنحها الطراوة والنداوة ولذلك فمن 

االأف�سل اأن يكون احلمام مباء فاتر الأنه يعمل على تهدئة 

التي تغطي  الزيوت  من  ب�سيطاً  قدراً  االأع�ساب ويزيل 

اجللد تاركة ما يحتاج اجللد للتغذية ،  والتايل ي�سبح 

نظيفاً ومرناً يف نف�س الوقت كما اأن عملية دهن اجل�سم 

اأو  ت�سققات  اأي  من  يقيه  ناعمة  بودرة  اأو  مغذ ،   بكرمي 

التهابات قد ت�سيب جلده الناعم. 

فروة  دعك  املهم  فمن  الطفل ،   لراأ�س  بالن�سبة  اأما 

اأطراف  بوا�سطة  الزيتون  زيت  من  بالقليل  الراأ�س 

اأ�سابعك وبخفة �سديدة حتى ال توؤذيه ،  وذلك لتن�سيط 

ذلك  بعد  ثم  امل�سام ،   وفتح  الراأ�س  من  الدموية  الدورة 

تغ�سل الراأ�س جيدا با�ستخدام ال�سامبو املنا�سب . 

ن�سائح مهمة لب�سرة الطفل يف ال�ستاء
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يطلق على ذكر البقرة ا�سم 

الثور، ويعي�ض يف معظم بيئات 

من  لال�ستفادة  ويربى  العامل. 

حلمه وجلده، ويف بع�ض البالد 

الزراعة  يف  الثريان  ت�ستخدم 

االبقار  ام��ا  االر���ض،  وحراثة 

تنتجه  مل��ا  كبرية  اهمية  فلها 

من  كغريه  وللثور  حليب،  من 

احليوانات املجرتة اربع معدات 

احل�سائ�ض  ه�سم  يف  ت�ساعده 

والنباتات التي يعتمد عليها يف 

غذائه.

لتقوية 
الذاكرة وعدم 

النسيان 
ي���وؤخ���ذ م���ن ال��زجن��ب��ي��ل 

املطحون قدر 55 جراما، ومن 

 50 )ال��ك��ن��در(  ال��دك��ر  اللبان 

جراما، ومن احلبة ال�سوداء50 

يف  وتعجن  معا  تخلط  جراما 

منه  وتوؤخذ  نحل،  ع�سل  كيلو 

ملعقة �سغرية على الريق يومياً 

مع �سنوبر وزبيب.

الثـــــــور

من الذي طّور ماكينة الحياكة؟

الــذئــــــب
بقاع  خمتلف  يف  يعي�س 
و�سوء  بالغدر  ويو�سف  طريق الطبع، تعي�س الذئاب يف جماعات العامل،  عن  بينها  فيما  وتتفاهم 

الذئاب  تهاجم  بعد،  عن  االأغنام والغزالن والدواجن، ولها العواء 
اأنياب واأ�سنان حادة.

�� ا�سحاق مرييت �سنجر االمريكي، وكانت 

�سهرة  االخرتاعات  اكرث  من  احلياكة  ماكينة 

الداأب  خالل  ومن  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف 

قبل  يعمل ممثال  كان  الذي  �سنجر  قام 

ان����خ����راط����ه يف 

االخرتاعات عام 1850 بعملية تطوير ملاكينة 

احلني،  ذلك  يف  معروفة  كانت  التي  احلياكة 

ويف عام 1853 ا�سبحت ماكينة احلياكة يتم 

ت�سنيعها جتارياً وفق ال�سكل الذي طّورها 

وتطّور  منو  على  �ساعد  مما  �سنجر  به 

���س��ن��اع��ة امل��الب�����ض.
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م�ساهمةمن الطفلة: نور بوجندل

تهنئة

نهنئها يف يومها الوطني بالدي البحرين

وندعي يا رب حتفظ بالدي 

الأنها ديرتي اللي ربينا فيها

نحبها وما مثلها اثنني

بلدنا احلنونة احللوة احر�سها ربي من العني

روان ونواره حممد الع�سم 

م�ساهمةمن الطفلة:

 مرمي عبداللـه مرتوك

اخل�سبة العجيبة

دينار  األف  اآخر  رجٍل  من  رجل  اقرت�س 

اآتني  الرجل:  فقال  فيها..  ليتاجر  �سهر  ملدة 

بكفيل.

قال الرجل: كفى باهلل كفيال.

كفى  �سدقت  وقال  االآخر  الرجل  فر�سي 

اإليه املبلغ. باهلل كفيالً ودفع 

البحر  يف  وركب  بتجارته  الرجل  خرج 

اأخذ  الدفع  موعد  حل  ومل��ا  ورب��ح،  وب��اع 

ليويف  البحر  يف  لريكب  وجاء  دينار  األف 

تقله  �سفينة  يجد  فلم  عليه  الذي  القر�س 

مل  ولال�سف  اياماً  وانتظر  الرجل  مكان  اإىل 

راودته  ولكن  كثرياً  فحزن  ال�سفينة،  تاأِت 

داخلها  وفرغ  ونقرها  خ�سبة  اأخذ  بان  فكرة 

كتب  ورقة  ومعها  دينار  االلف  فيها  وو�سع 

عليها »اللهم انك تعلم اين اقرت�ست من فالن 

اجد  ومل  املوعد،  حل  وقد  ل�سهر  دينار  األف 

يا رب«. بلطفك  اإليه  فاأو�سلها  ال�سفينة 

البحر..  يف  رماها  ثم  بالزفت  و�سدها 

بلد  اإىل  او�سلتها  حتى  االم��واج  فتقاذفتها 

ينتظر  ال�ساحل  على  كان  ال��ذي  املقر�س 

جميء الرجل فراأى اخل�سبة واخذها كحطبة 

بداخلها  ما  وجد  ك�سرها  وعندما  بها  لينتفع 

ففرح فرحاً كبرياً.

ذلك  بعد  �سفينة  وج��د  املقرت�س  اأم��ا 

ان  بعد  املقر�س  الرجل  اإىل  واجته  فركبها 

و�سل  وعندما  �ساعت،  قد  اخل�سبة  ان  ظن 

عن  واعتذر  اآخر  مبلغاً  له  قدم  �ساحبه  اإىل 

لقد  وقال  �سحك  الرجل  لكن  تاأخره..  �سبب 

اخل�سبة،  ق�سة  عليه  وق�س  عنك  اهلل  ق�سى 

وهكذا يا اأحبائي من اخذ اموال النا�س يريد 

يريد  ام��واالً  اخذ  ومن  له  اهلل  ي�ُسر  اداءه��ا 

اتالفها اتلفه اهلل عز وجل.
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ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 
على امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد على ورقة بيضاء في الصندوق اخملصص للمسابقة مببنى 

»األيام« باجلنبية في موعد أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا الحيوان؟

مسابقة: من داخل العدد

2-  عجل البحر1-  فقمة

2- اسحاق ميريت سنجر 1- اسحاق نيوتن

من الذي طّور ماكينة الحياكة؟

المسابقة

املدر�س : اين ولد املتنبي؟

الطالب: يف �سفحة 34

اللغة  ي�سمون  ملاذا  للطالب:  املدر�س  قال 

العربية.. لغة االأم؟

فر�سته  يجد  ما  قليالً  االأب  »الأن  الطالب: 

يف الكالم«!!!

مولود

الكف لغة األم بحجم   -1

ف الدنيا لف - يدور 
يل

حول العامل- ما هو؟

اأرى كل �سيء   -2

فمن  عيون  دون  من 

اأكون؟ 

الذى  ال�سيء  ما   -3

لي�س له بداية وال نهاية ؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومنتزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1984

- حممد عبا�س �سبيب

- اروى ح�سن الك�سي

- نيلة خالد اأحمد

1- الر�سالة.

2- املراآة.

3- الدائرة.
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1- احلوت القر�ض

ما اسم الحيوان؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  مــا  األيـــام  لــك  ـــزودستبدي  ـــم ت ويــأتــيــك بـــاألخـــبـــار مـــن ل



11 تسالي

[ حبل الكذب ق�سري.

[عذر اأقبح من ذنب.

[فرخ االإوز عوام.

[ ل�سانك ح�سانك اإن �سنته �سانك واإن 

اأهنته اأهانك.

[اإذا اخت�سم الل�سان ظهر امل�سروق.

أمـثـــال

فوارق

كيف ترسم »الباندا«
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ابحث عن الكلمات

�سنارةقارب

�سبك�سفينة

�سيادناقلة

طراد

يختغوا�سة

زورق
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زهراء ح�سن عبدالنبي

حممد عدنان �سريدة

منى وعائ�سة ال�سر�سي

عمار يا�سر �سبيب

ح�سني حممد ح�سنيكوثر يا�سر مرهون
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أطفال المدارس يزورون المركز العلمي البحريني

احتفلت عائلة اأحمد علي العبا�سي بعيد ميالد ابنتهم االأول »مايا« بني االأهل واالأ�سدقاء 

مع متنياتهم لها مب�ستقبل باهر وم�سرق.

عيد ميالد سعيد مايا
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احتفلت عائلة فتحي الدرازي بحفل ميالد ابنهم »خالد« بعامه الثاين و�سط االأهل 

واالأ�سدقاء وتتمنى اأ�سرة براعم االأيام خلالد حياة م�ستقبلية م�سرقة.

عيد ميالد سعيد خالد

المدرسة األهلية تنظم »معرض الكتاب« للطلبة وأولياء األمور
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

ـــــاركـــــون بـــــــــاإدخـــــــــال كــــلــــمــــة »املـــــــلـــــــك حــــمــــد« ـــــ�ـــــس االأطـــــــــفـــــــــال ي

الــــعــــامل يف  ورد  زراعـــــــــــي  بــــــاأكــــــرب  »غــــيــــنــــيــــ�ــــس«  ــــوعــــة  مــــو�ــــس


