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Augmented Reality
كيفية استخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة صفحتنا

واستمتع باملشاهدةوجه كامرتك عىل الصورة التي تحمل رمزاخرت ايقونة االخبار املصورةحمل برنامج األيام الجديد

  

هل تعلمون ان ريا�سة امل�سي لها من الفوائد الكثرية للج�سم اىل جانب انها ال تكلفنا ماديا وال نحتاج ملن 

ياأخذنا للو�سول اىل املراكز ال�سحية البعيدة عن م�سكننا.

فريا�سة امل�سي جتعلنا ن�سعر باحليوية وتعطينا مزيداً من الطاقة. كما انها متنحنا نوما هادئا وتقلل من 

اح�سا�سنا بالتوتر. وحتافظ على �سالمة القلب كما انها تقلل من تعر�سنا الرتفاع �سغط الدم وت�ساعد على 

املحافظة على ر�ساقة اج�سامنا.

اعزائي ان توفري ن�سف �ساعة من وقتنا اليومي ملمار�سة ريا�سة امل�سي لن يكلفنا �سيئا وان مل ن�ستطع يوميا 

فعلينا ان منار�سها ثالث مرات ا�سبوعيا.. على ان نختار الوقت واملكان املنا�سب فال من�سي حتت ا�سعة ال�سم�س 

املحرقة ظهراً وال يف االماكن املزدحمة حتى ال نعر�س انف�سنا مل�سكلة نحن يف غنى عنها.

ماما شيخةمع متنياتي لكم بال�سحة والعافية.

أعزائي البراعم

المراسالت
للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« 

ص ب: 3232 - المنامة البحرين
تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111

baraem@alayam.com:ايميل

تالل الشاخورة

المطر

سلطة األفوكادو بالمانجو الطازج

كاتب األطفال الشهير محمود سالم

البطريق  الملكي

»بابكو« تختتم  موسم »الملتقى العائلي الثاني« 
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تنظم جمعية اأمنية طفل فعالية )الواكثون – الأمل من اأجل يو�سف( يف اأمواج الالغون يوم اجلمعة املوافق 18 

ابريل 2014 وذلك ابتداء من ال�ساعة الرابعة م�ساءاً، و�سيتخلل فعالية امل�سي والذي ي�سارك فيه الأطفال والكبار عدد 

من الربامج الرتفيهية والتثقيفية التي ت�ستهدف زرع البت�سامة والمل يف وجه كل طفل يعاين من املر�ض واعطائه 

الثقة بنف�سه للتغلب على املر�ض وتوعية املجتمع والطفال كذلك بكيفية دعم الطفال امل�سابني لل�سرطان. وتوعية 

الأطفال واأهاليهم بالأطفال مر�سى ال�سرطان وحاجاتهم واهتماماتهم ليتقبلهم املجتمع كغريهم من الطفال، ونطمح 

اأي�ساً لت�سجيع فئات املجتمع يف امل�ساركة ودعم الطفال امل�سابني بال�سرطان واأهاليهم. 

جمعية �أمنية.. تنظم فعالية 

»�لو�كثون – �لأمل من �أجل يو�سف«

من  املعلمة  تخرج  وعندما  املعلمة  ت�سمعهن  ل  حتى  منخف�ض  ب�سوت  عليها 

الف�سل يبداأن من جديد بال�سخرية وال�سحك ب�سوت عال دون مراعاة ل�سعورها.

ويف احد اليام ويف الف�سحة املدر�سية واثناء عودتي اىل الف�سل لخذ نقودي 

التي ن�سيتها يف حقيبتي راأيت رجاء جتل�ض لوحدها وكانت تبكي بحرقة فتقربت 

منها وقدمت لها منديال لتم�سح دموعها، و�ساألتها: ما الذي يجعلك تبكني يا رجاء؟ 

وماذا يزعجك؟ ف�سكتت ومل ترد على �سوؤايل وبعد احلاح مني اجابتني لقد حرمني 

اهلل من نعمة الب�سر ولكنه اعطاين نعما كثرية ا�ستطيع العي�ض بها لذا قررت ان 

اتعلم واجنح لتغلب على اعاقتي، اإل ان زميالتي يجعلنني ا�سعر بالياأ�ض ب�سبب 

تعليقاتهن اجلارحة وا�ستهزائهن بي.

وال�سخرية  ال�سحك  ا�سارك زميالتي  مرة  نف�سي على كل  تاأثرت كثريا وملت 

على رجاء، فقررت ان ا�ساعدها حتى حتقق امنيتها.

الف�سل ل�ساعدها  اجل�ض بجنبها يف  ان  املعلمة  التايل طلبت من  اليوم  ويف 

اىل  احيانا  اذهب معها  قلبها وذكائها وكنت  اكت�سفت طيبة  منها  اقرتبت  وكلما 

منزلها للمذاكرة.

الف�سل  على  الوىل  كانت  بانها  اجلميع  تفاجاأ  الدرا�سي  العام  نهاية  ويف 

وادركن الطالبات خطاأهن فيما كن يقمن به، وقدمن لها العتذار.

رجاء قدمت يل �سكرها امام الطالبات، وقالت لن ان�سى وقفتك معي، حينها 

اتطوع خلدمة ذوي الحتياجات اخلا�سة، ملا  ان  فرحت كثريا وعاهدت نف�سي 

يف ذلك من اجر كبري عنداهلل و�سعور بالر�سا والطمئنان لن هذا العمل ان�ساين 

ير�سي اهلل ور�سوله.

جمـــانـة �ملرزوقي مشسروع

جذبت إلأنظار إإليها من خـالل   

كاتبة قصسصص �أطفال
»حكايتي مع إلضضريرة«..

كتابتها تثري العجاب ول توحي بان عمرها 11 �سنة، هي املحاولة الوىل لها يف 

ال�سف اخلام�ض  املرزوقي، طالبة يف  الكتابي، جمانة عبداهلل حاجي  بداية م�سوارها 

من  الق�سرية،  الق�س�ض  بكتابة  الوىل  حماولتها  بداأت  الميان  مدر�سة  من  البتدائي 

خالل التحاقها بور�سة كتابة الق�سة الق�سرية يف جمال العمل التطوعي.

ق�سة جمانة:

حكايتي مع ال�ضريرة

العام  من  درا�سي  يوم  �سباح  يف  مكان  يا  كان 

اجلديد، واثناء ما كنا جنل�ض يف الف�سل يف انتظار 

وب�سحبتها  املعلمة  علينا  دخلت  اذ  الف�سل  معلمة 

الكر�سي  اجل�ستها على  بيدها حتى  طالبة مت�سكها 

ثم طلبت منا املعلمة اللتزام بالهدوء.

من  وطلبت  بنف�سها  التعريف  بداأت  بعدها 

كل طالبة ان تعرف نف�سها، فبداأن الطالبات 

التعريف عن انف�سهن حتى جاء دور الطالبة 

بنف�سها  فعرفت  املعلمة،  اجل�ستها  التي 

املعلمة  اخربتنا  ثم  رجاء،  ا�سمها  وكان 

مع  التعاون  منا  وطلبت  �سريرة  بانها 

رجاء وم�ساعدتها.

بالهم�ض،  الطالبات  اخذن  حينها 

اىل  حت�سر  ان  عمياء  لفتاة  كيف 

بال�سحك  واخذن  لتتعلم،  املدر�سة 

وعند  الدرا�سية  اليام  ويف  عليها، 

الطالبات  كن  يحدث  موقف  كل 

ي�ستهزئن على رجاء وي�سكن 
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وطني حبيبي

املخرتقون هم عبارة عن ل�سو�ض الكرتونيني ي�ستغلون الثغرات يف برامج حا�سوبك -نقاط ال�سعف- لخرتاق اجلهاز. 

برنامج  من  يعد جزءا  برنامج  عبارة عن  firewall هو  الناري  اجلدار  الناري.  اجلدار  با�ستخدام  منها  نف�سك  ميكنك حماية 

مكافحة الفريو�سات ويحمي احلا�سوب من املتطفلني املتوقعني ويجعله غري متاح للمخرتقني.

براعم . نت

كيف ميكنني �أن �أحمي نف�سي من �ملخرتقني؟

تالل �ل�ساخورة
تقع هذه التالل يف منت�سف الطريق بني البديع واملنامة من 

جهة اجلنوب، وهي عبارة عن جمموعة من التالل ت�ستمل كل تلة 

ال�سخرية  الأر�ض  فوق  بع�سها  مبني  املدافن  من  جمموعة  على 

جدرانها  م�سحت  وقد  ال�سخرية،  الأر�ض  يف  حمفور  والبع�ض 

باملالط واجلري.

ومن املالحظ اأنه ل يوجد قرب رئي�سي يف مركز التلة وتعود 

فيها  بداأت  التي  الفرتة  »وهي  الهلن�ستية  الفرتة  اإىل  التالل  هذه 

امليالد،  من   200 اإىل  300ق.م  بني  ما  القرى«  تاأ�سي�ض  مرحلة 

ولقد قامت اإدارة الآثار بتنقيب بع�ض من تالل هذا املوقع، وهناك 

اعداد اأخرى من هذه التالل مل تنقب، ولقد �سعت اإدارة الآثار اإىل 

حتويطها وا�ستمالكها.

ثقافات06

م�سري  وموؤلِّف  كاتب  هو  �سامل  حممود  الراحل  الكاتب 

�ساً لالأطفال،  كبري، كان جماله الأكرب يف اإنتاجه الأدبي خم�سّ

وموؤّلف  البولي�سية،  والكتابة  املغامرات  اأدب  رائد  وهو 

الـ13«.  والـ«�سياطني  اخلم�سة«  »املغامرون  �سل�سلة 

ولد حممود �سامل يف الإ�سكندرية عام 1929، وهو 

وكان  الأطفال،  كتابة  جمال  يف  الرّواد  اأحد  يعّد 

له لون متمّيز، اإذ اختار الكتابة البولي�سية التي 

تعتمد على الألغاز وحلّها، وكان اأحد اأكرب كّتاب 

باقي  تبداأ  اأن  قبل  اأعماله  وبداأ  جيله،  يف  الأطفال 

وغريها  امل�ستحيل«،  »رجل  مثل  ال�سهرية،  ال�سال�سل 

من ال�سال�سل البولي�سية. 

كتابته،  خالل  من  الأطفال  حّثه  اأعماله،  ميّيز  وما 

للتفكري ب�سكل علمي يف حّل الألغاز التي كان يكتبها، والتي 

جعلته اأف�سل كّتاب املغامرات واأكرثهم مبيعاً يف العامل العربي، 

اأّول كاتب  اإليه، وكان  الأطفال  فائقة على جذب  له قدرة  اإذ كانت 

من  �سينمائي.  تليفزيوين  م�سل�سل  اإىل  له،  �سل�سلة  تتحّول  اأطفال 

واملفت�ض  »علي«  ال�ساوي�ض  �سخ�سية  كان  �سامل،  �سخ�سيات  اأبرز 

»�سامي«، اللذين كانا �سخ�سيتني حموريتني يف �سل�سلة »املغامرون 

اخلم�سة« التي ظّل يكتبها علي مدار ع�سرين عاماً. 

وكان ميّثل ال�ساوي�ض علي الوعي ال�سلبي واخلامل الذي ي�سعى 

اإىل تطويره، بينما املفت�ض �سامي كان رمز ال�سخ�سية املثقفة والذكية 

وامل�ستنرية التي ت�ستعمل و�سائل متطّورة، واأفكاًرا مبتكرة يف حّل 

األغاز اجلرائم، واّت�سمت �سخ�سّيات �سامل بالتعّدد، كما ا�ستطاع اأن 

ُيدخل فيها �سخ�سيات عاملية خمتلفة.

والثمانينيات  ال�سبعينيات  جيل  �سامل  حممود  الكاتب  عا�ض 

»تختخ«  ال�سهرية  و�سخ�سياتها  اخلم�سة«  »املغامرون  روايات  مع 

و«عاطف« و«حمب« و«نو�سة« و«لوزة« وال�ساوي�ض »فرقع«. رحل 

الكاتب حممود �سامل يوم 24 فرباير 2013، وترك ب�سمة لالأطفال 

ل  التي  موؤّلفاته،  �سيكت�سف  الذي  اجلديد  الذين عا�سروه، واجليل 

تعتمد على الروتني واإّنا على الذكاء.

كاتب �لأطفال �ل�سهري حممود �سامل
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�لـمـلـفـــــــوف

�سلطة �لأفوكادو باملاجنو �لطازج
املقادير

حبة ماجنو »همبة«.

2 اأفوكادو.

1 فليفلة حمراء.

1 ع�سري ليمون.

ملح – بهار.

3 مالعق اأكل، زيت زيتون.

باقة واحدة روكا »جرجري«.

الطريقة:

1- تق�سر املاجنو وتقطع مكعبات.

2- تقطع الفوكادو ق�سمني ونزيل النواة ويق�سر ثم يقطع مكعبات وي�ساف اىل املاجنو.

3- يقطع الفلفل �سرائح رفيعة ون�سيفه اىل املاجنو والأفوكادو.

4- يخلط ع�سري الليمون والزيت وامللح والبهار وي�ساف اىل خلطة املاجنو.

5- يوزع الروكا »اجلرجري« على ال�سلطة ويقدم.

07 عيادة وتغذية

�لـــدم
حجم الدم يف ج�سم االن�سان بني 5 - 6 لرتات ي�سخها القلب خالل ال�سرايني وال�سعريات الدموية 

وتعود اليه عن طريق االوردة وهذا يعني ان القلب ي�سخ يوميا 7200 لرت يومياً.. وي�سخ �سنويا ما 

مقداره مليونان و�ستمائة األف لرت. وان الدم يجري يف القلب ب�سرعة �سبعة اأميال يف ال�ساعة وهو 

يزود اجل�سم باالأك�سجني والغذاء والدفء.

يدق القلب ما بني 60 و80 مرة يف الدقيقة الواحدة فيدفع الدم اىل �سائر انحاء اجل�سم.

جدا  مهم  العن�سر  وهذا  الكربيت  عن�سر  من  عالية  كميات  على  امللفوف  يحتوي 

اآثار املبيدات احل�سرية التي ير�سها املزارعون على  لطرد وتخلي�ض اجل�سم من 

حما�سيلهم لقتل احل�سرات. 

يف�سل تناول امللفوف على �سكل �سلطة خ�سراء او مطبوخاً ومنه 

ويحتوى  العري�سة.  املتموجة  الوراق  ذو  والحمر  اللون  الخ�سر 

على ماء، بروتني، دهون، كربوهيدرات، األياف، فيتامني اأ، ب1، ب2، 

ج، ب6، حم�ض ماليك، حم�ض �سرتيك، حم�ض البولينا، �سوديوم، 

كلورين.  كربيت،  فو�سفور،  حديد،  ماجننيز،  نحا�ض،  مغن�سيوم، 

خا�سة  رائحة  يعطيه  امللفوف  يف  عالية  مبقادير  الكربيت  ووجود 

جتعل البع�ض ينفر منه. وي�سمى اي�سا الكرنب.
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�لروؤية  �لبي�ساء  �لبومة  ت�ستطيع  �لليل  يف 

�أكرث من �لن�سان مبائة مرة.

خطوط ج�سم حمار �لوح�ش متاما كب�سمات 

حمارين  من  هناك  فلي�ش  �لن�سان  ��سابع 

يحمالن نف�ش �خلطوط. �ل�سماء  يف  عالية  �ل�سم�ش  تبدو  -عندما 

يكون �لظل ق�سري�، وعندما تبدو �ل�سم�ش 

منخف�سة فيكون �لظل طويال.

يبلغ عدد �سعر �لن�سان �لعادي 100 �لف 

�سعرة.

ــوزن  �ل وخفيف  ثمني  معدن  �لملــنــيــوم 

�لت�سنيع  لعــادة  وقابل  لل�سد�أ  ومقاوم 

ومو�سل جيد للكهرباء.

�سدفة  ي�سع  عندما  �لن�سان  ي�سمعها  �لتي  �لأ�سو�ت 

بحرية على �ذنه ل ت�سدر من �ل�سدفة ذ�تها، بل هي 

�سدى نب�ش �لدم يف �ذن �مل�ستمع نف�سه.

عند�لبت�سامة  �لن�سان  وجه  يف  تتحرك 

عند  ع�سلة   34 وتتحرك  ع�سلة   17
�لعبو�ش.

من  بال�سوء  تاأثر�  �أ�سد  �لزرقاء  �لعيون 

غريها.

معلومات08

الهواء  يرتفع  عندما  املطر  يهطل  الأر�ض،  اإىل  ال�سحب  من  تت�ساقط  املاء  من  قطرات 

احلار الرطب ثم يربد، عندئذ يتكاثف بخار املاء املكون لل�سحابة ويتحول من جديد اإىل 

قطرات ماء. وحني ت�سبح القطرات اأثقل من اأن يحملها الهواء تنزل اإىل الأر�ض على �سورة 

مطر. 

اإن�ض يف  على 400  يزيد  هو  فبينما  لالأقاليم،  تبعا  يتفاوت  ال�سنوي  املطر  ومعدل 

�سمال الهند وبينما يتوا�سل يوميا تقريبا يف بع�ض الغابات ال�ستوائية، يف حني ل يهطل 

املطر يف ال�سحراء الكربى اإل يف القليل النادر وقد ل يهطل يف بع�ض الأحيان طوال العام. 

المطر

البطريق  الملكي
نوع من اأنواع البطريق، والتي ميكن العثور 

عليها جنوب القطب اجلنوبي يف جزيرة ماكواري 

املحيطة  املياه  يف  يعي�ض  املجاورة،  واجلزر 

طول  يبلغ  اأبي�ض،  وجه  لديه  القطبية،  بالقارة 

البطريق امللكي 65 - 76�سم ويزن 3 - 8كجم، 

امللكي  البطريق  طيور  الإناث،  من  اأكرب  الذكور 

تولد فقط على جزيرة ماكواري ومثل غريها من 

طيور البطريق تق�سي الكثري من وقتها يف البحر.

طيور البطريق امللكي تع�س�ض على ال�سواطئ 

مغطاة  املنحدرات  على  العارية  املناطق  يف  اأو 

�سهر  يف  التكاثر  مو�سم  يبداأ  النباتي،  الغطاء 

اكتوبر،  من  ابتداء  البي�ض  و�سع  مع  �سبتمرب 

�سغرية  وكميات  والأ�سماك  الكريل  على  تتغذى 

من احلبار.

الهضبة

ن�سبيا  عال  ارتفاع  على  واقعة  برفق،  متموجة  اأو  منب�سطة  وا�سعة،  الأر�ض  من  رقعة 

»اأكرث من �ستمائة مرت عادة« عن �سطح البحر. وقد يحيط باله�سبة من اإحدى جهاتها اأو اأكرث 

منحدرات حادة، اأو �سال�سل جبال، وقد تخرتقها اأي�سا جبال واأنهار، ولكن �سطحها العام يظل 

اأ�سبه مبن�سة قائمة على ارتفاع عال ن�سبيا. واله�ساب تتكون نتيجة حلركات الأر�ض وتدفق 

احلمم وعوامل التعرية. واأعلى اله�ساب يف العامل ه�سبة التيبت التي يبلغ متو�سط ارتفاعها 

عن �سطح البحر 4،880 مرتا.
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09 مساهمات

فاطمة �سيد �سادق

في�سل حممد �أحمد

حممد جميب
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   م

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.

مسابقة: ما اسم هذا الحيوان؟؟

مسابقة: من داخل العدد

القطب الجنوبيسيبيريا

أين يعيش البطريق الملكي ؟

المسابقة

ألغاز

الجوائز مقدمة من مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1787

حممد ح�سن عبداهلل الك�سي

علي ح�سن علي اإبراهيم

جـ 1 كرة القدم.

جـ 2 اخلفا�ض.

الباندا الأحمر

ما اسم الحيوان

من داخل العدد

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزودسللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

-1

-1

-2

نعامةدرميس

ل  متلقيها  لأن  ببطء  الر�سالة  هذه  اكتب  لنائبه..  املدير   -

ي�ستطيع القراءة ب�سرعة..

- �ساأل املجنون �سديقه ملاذا جتل�ض عند هذه 

الربكة وانت تقراأ؟

املجنون الثاين: لكي اأبلل ا�سبعي عندما اقلب 

ال�سفحة.

رسالة بطيئة

صفحة
النا�ض  1-يحبها 

وعندما 
كثرياً 

عليها 
يح�سلون 

باأقدامهم  ي�سربونها 

فما هي؟

من  لي�ض 
 -2

لكنه  الطيور  ف�سيلة 

ي�سطدم  ول  ب�سرعة  يطري 

نهاراً  وينام  ال�سياء  باأدق 

وين�سط ليال فما هو؟

طرائف

-2

مسابقات10
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-�ل�سرير ل يظن بالنا�ش خريً�.

-�ل�سفيه من يقطع �سجرة ليح�سل على ثمرة.

حـــكــم

أكمل الرسم

11 تسالي
أوجد الفوارق
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Which of these letters begins each word?  
Write the letters in the blanks and say the words.

ree

rain ueen

ix

ainbow abbit

uestion

Q, R, S or T? 

tar

تسالي12
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13نادي البراعم

عقيل �أحمد عقيل

زهر�ء فا�سل ح�سن ح�سام

نور ح�سني �ل�سماك

علي حممد جناحي
د�نة خالد خلف
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عيد ميالد د�نة وعائ�سة

احتفلت عائلة بو �سعيد والعريفي بعيدميالد الطفلتني دانة 6 �سنوات و عائ�سة 

3 �سنوات. وذلك يف حفل بهيج ح�سره الهل وال�سدقاء الذين متنوا لالمورتني العمر 

املديد.

مجتمع14

»بابكو« تختتم  مو�سم »�مللتقى �لعائلي �لثاين« مبنتزه �لأمرية �سبيكة يف �لعو�يل

»�ملربة �خلليفية« و»بتلكو« تدربان �لطلبة على �لتخطيط وحتّمل �ل�سغط
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15 مجتمع

جمعية �ل�سنابل لرعاية �لأيتام تزور معر�ش �لكتاب �لدويل

�حتفال مميز لطلبة �حلكمة �لدولية يف عيد �لأم
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Augmented Reality
كيفية استخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة صفحتنا

واستمتع باملشاهدةوجه كامرتك عىل الصورة التي تحمل رمزاخرت ايقونة االخبار املصورةحمل برنامج األيام الجديد

VERBS �أفـــعــــــــال
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يقر�أ يقف
يرمي مي�سي

 يطري�لطائرة �لورقية

تقطف �لورد

تنظف
يت�ساجري�سطاديوقع

تطبخ
يقطع

يحل �لو�جب �ملنزيل
يكتب


