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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

  

�حذرو� �ملعا�ضي فاإن للمعا�ضي �آثار�ً �ضيئة الن �ملع�ضية تورث غ�ضب �هلل عز وجل كما �إنها حترم 

�لطاعة ومتحق بركة �لعمر وتورث ذالً يف �لقلب و�ضعفاً يف �لعقل وحرماناً من �لعلم .. ومن �ملعا�ضي 

ترك �ل�ضالة. عدم �حرت�م �لكبار �أو عدم �ال�ضتماع لن�ضائحهم. �لكذب ـ �ل�ضرقة ـ �ىل �آخره. 

�أحبائي �ن �ملعا�ضي توؤدي �إىل حرماننا من �لرزق كما توؤدي �إىل ف�ضاد �الأر�ض وزو�ل �لنعم. كما 

تورث وح�ضة بني �لعبد وربه وكذلك بني �لنا�ض، كما توؤدي �ىل �لبعد عن �هلل. فيكون عقاب �هلل �ضديد�ً..

�للهم �أبعد �أحبتي �لرب�عم عن �ملعا�ضي و�جعل لهم يف كل خطوة يخطونها �ضالماً وبركة وتوفيقا 

د�ئما..

ماما شيخة

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

The Settlers قم ببناء ممتلكتك في القرون  الوسطى االن في

بلـدية الـمنامة

سلطة الربيع الخضراء

العناية باألسنان

العشرة المبشرون بالجنة

 مدرسة العالء المعري االبتدائية للبنين تكرم طالبها المتفوقين
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الفيلم  النواب  ملجل�س  العامة  الأمانة  د�شنت 

جمل�س  يف  واأمل  )�شالح  التعليمي  الربملاين 

الدانة،  �شينما  عر�س  �شا�شات  على  النواب(، 

من  وطالبة  طالب   500 من  اكرث  وبح�شور 

املرحلة   – اململكة  حمافظات  مدار�س  خمتلف 

البتدائية .

الربامج  �شمن  الفعالية  هذه  وتاأتي 

للجمهور  العامة  الأمانة  تقدمها  التي  والفعاليات 

للأطفال  خم�ش�س  التعريفي  والفيلم  الكرمي، 

يف  الأبعاد  ثلثية  بتقنية  اعداده  ومت  والنا�شئة، 

قالب م�شوق وممتع ومنا�شب.

اطار  يف  الكارتوين  الفيلم  ق�شة  وتدور 

)�شالح(  ال�شغري  الربملاين  زيارة  عن  توعوي 

ياأخذ  حيث  النواب  جمل�س  اإىل  )اأمل(  و�شقيقته 

مبرافق  تعريفية  جولة  يف  �شقيقته  �شالح 

ومهامه  املجل�س  عمل  على  ويعرفها  املجل�س 

بالإ�شافة  والنتخاب،  الرت�شح  وطريقة  واللجان 

املب�شطة  الربملانية  املعلومات  من  العديد  اىل 

معلومات  )�شالح(  يخترب  الزيارة  نهاية  ويف 

وبعدها  ممتع،  اختبار  عرب  الربملانية  امل�شاهدين 

واجراء  الطفال  على  الكرتوين  الفيلم  عر�س  مت 

عدد من املقابلت التلفزيونية معهم.

�شالح   ( التعريفي  الفيلم  ان  بالذكر  اجلدير 

للأطفال  خم�ش�س  النواب(  جمل�س  يف  وامل 

يف  الأبعاد  ثلثية  بتقنية  اعداده  ومت  والنا�شئة، 

قالب م�شوق وممتع ومنا�شب وهو معد باللغتني 

العربية والجنليزية، ومتوفر على موقع املجل�س 

www.nuwab.bh <http://www.nuwab.

يوتيوب  موقع  يف  املجل�س  قناة  bh/>.وعرب 
من  ن�شخة  توزيع  �شيتم  كما   ،»bharliament«
الطفال  من  للمجل�س  الزائرة  الوفود  على  الفيلم 

اإىل عر�شه  بالإ�شافة  املدار�س،  والنا�شئة وطلب 

على �شا�شة تلفزيون البحرين.

بح�ضور اكرث من 500 طالب من خمتلف مدار�س اململكة

امانة النواب تدشن فيلم تعليمي برلماني على شاشات السينما
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فيلم ريو 2 اجلزء الثاين من افلم المني والر�شوم املتحركة التي حتكي ق�شة الطائرين بلو 

وجول واأطفالهما الثلثة الذين يعي�شون يف مدينة جميلة ورائعة ت�شمى ريو وقررت جويل ترك 

عاملهم ال�شحري لتعليم اطفالها حياة الطيور ال�شحيحة والنتقال يف رحلةٍ  مليئٍة باملغامرات 

اإىل اأعماق اأدغال الأمازون.

تتعرف  العائلة.  اأفراد  باقي  روؤية  اأجل  من  الرحلة  تلك  يف  والديهما  مع  ال�شغار  مي�شي 

العائلة يف رحلتها علي كثرٍي من ال�شخ�شيات اجلاحمة. وعلى بلو الآن التغلب على اأكرب خماوفه 

وهي روؤية حماه. جتد جول والدها الذي مل تره منذ فرتٍة طويلٍة للغاية، وتكتمل �شعادة العائلة. 

ولكن واهٌم من يتخيل اأن الرحلة �شوف تقت�شر فقط على املرح واللعب وال�شعادة. حيث ياأتي 

نايجل اإليهم رغبًة يف النتقام متوعًدا رد ال�شاع �شاعني. وعلى الأ�شدقاء الآن التكاتف مًعا من 

اأجل الفوز عليه مرًة اأخرى.

Rio2 

قم ببناء مملكتك في القرون  الوسطى االن في

ل�شد  فقط  لي�س  ال�شلع  لإنتاج  كافية  مواد خام  اإنك متتلك  دائماً  تاأكد  ولهذا  �شبكة جتارة جيدة،  اي مملكة عظيمة هي  ا�شا�س  اإن 

اإحتياجات مملكتك بل اإي�شاً للتجارة و تبادل ال�شلع ب�شلع اأخرى حتتاجها! ت�شتطيع ان ت�شتك�شف الأرا�شي التي حولك لكي يكون لديك 

املزيد من امل�شاحات لتو�شع مملكتك. فبهذه الطريقة فانت لن جتد املزيد من املوارد اخلام املختلفة بل �شتجد اي�شاً قطاع الطرق و الذين 

�شيحاولون منعك من الو�شول اليها. فهل �شت�شتطيع ان تنهي خمالفتهم للقوانني و تو�شع من نفوذك؟

The Settlers ممتعة جداً و خ�شو�شاً عندما تلعبها مع ا�شدقائك. هناك الكثري من الطرق للتوا�شل مع اللعبني الأخرين و ت�شاركهم 
املتعه و خرباتك يف The Settlers. قم بالتجارة مع اللعبني مبا�شرة من خلل قائمة الأ�شدقاء او قم بالدرد�شة معهم عن طريق ال�شات 

داخل اللعبة. واجه التحديات و املغامرات احلما�شية مع ا�شدقائك يف عامل The Settlers. ا�شتك�شف جزر جديدة و احمي مملكتك من اي 

http://www.ar-thesettlersonline.com/ar  :اإعتداءات قد تواجهك. هذه اللعبة جتدونها من خلل هذا الرابط

SPELUNKY

OLLi OLLi

BATTLEFIELD

BLACKGATE

TOP GAMES

The Settlers



�ضلطة الربيع اخل�ضراء
املقادير:

خ�شار م�شكلة »بقلة ـ زعرت اخ�شر ـ بقدون�س ـ خ�س.

كرات اأبي�س قلب واحد كرف�س ربع �شرة.

ع�شري  كوب   2/1 طازج  او  جمفف  م�شم�س  حبات   8

ليمون.

ملعقة كبرية ون�شف ع�شل 2/1 كوب جوز.

2 ملعقة كبرية خل كوب زيت زيتون ملح وبهار ابي�س.

الطريقة:

1ــ تق�شم الكرات اىل ن�شفني ونقطعه اىل �شرائح ون�شلقه.

2ــ يفرم الكرف�س ناعماً.

3ــ يقطع امل�شم�س �شرائح.

4ــ ن�شخن ع�شري الليمون مع مقدار ملعقة اأكل من الع�شل ثم ننقع فيه امل�شم�س.

5ــ يحم�س اجلوز.

6ــ ن�شع اخلل والكمية الباقية من الع�شل يف وعاء ال�شلطة مت ي�شاف الزيت ويحرك وميلح ويبهر ثم ت�شاف 

اخل�شار ومتزج جيداً.

7ــ توزع ال�شلطة على اأطباق التقدمي وتزين بالكرات و�شرائح الكرف�س وامل�شم�س واجلوز.

07 عيادة وتغذية
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والأ�شنان  الفم  اإن �شحة 

ناحية  على  فقط  تعتمد  ل 

ال�شكل ولكن الأهم هو �شلمة 

يجب  لذا  واللثة  الأ�شنان 

الفر�شاة  ا�شتخدام 

�شباحاً  واملــعــجــون 

وبعد  ــوم  ــن ال وقــبــل 

كعادة  الطعام  تناول 

روتينية.

الر�شول  حــث  ــد  وق

على  و�شلم  عليه  �شلى 

الفم  نظافة  على  اأمته  ن�شح 

مطهرة  »ال�شواك  بقوله  والأ�شنان 

اأ�شق  اأن  ولول  للرب  ومر�شاة  للفم 

على اأمتى لأمرتهم بال�شواك عند 

كل �شلة«.

العناية 

بالأ�ضنان
الفطــــر 

غذائية  قيمة  له  اأّن  اإلّ  اخل�شار  من  معروف  نوع  هو 

غني  الأخرية  لهذه  خلفا  فهو  باخل�شار،  مقارنة  كبرية 

باملواد الآزوتية اللزمة لبناء اجل�شم، وهو قادر اإىل حّد ما اأن 

يعّو�س عن وجود اللحوم لدى النباتيني، هذا م�شافا اإىل لّذة 

طعمه، فالذّواقة من النا�س يحبونه ويوؤثرونه على الكثري من 

الأطعمة الأخرى، وقلّما توجد مائدة ل يدخل الفطر يف تركيب 

ل حتما. �شنف اأو �شنفني اأو حتى اأكرث فيها، ويكون هو املف�شّ

التقليدي  الأبي�س  النوع  اأ�شهرها  كثرية  اأنواع  وللفطر 

املوجود يف الأ�شواق، ومن فوائده: حماربة مر�س ال�شرطان، 

م�شدر  الكول�شرتول،   ن�شبة  تخفي�س  اجل�شم،  مناعة  تقوية 

مهم للربوتني، م�شدر غني مبجموعة فيتامينات B املركبة.
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وطني حبيبي

�شهدت   1919 عـــام  يف 

البلدية  اخلدمة  دخول  البحرين 

تاأ�ش�شت  حــني  ــك  وذل املنظمة 

من  تعترب  التي  املنامة  بلدية 

الأوىل يف  العربية  البلديات  اأقدم 

البلديات اخلليجية.

وقد توىل رئا�شة بلدية املنامة 

انذاك ال�شيخ عبد اهلل بن عي�شى اآل 

للبلدية  مبنى  اأول  واقيم  خليفة 

يف املنامة مقابل فندق �شحاري حالياً، ثم دفنت الأر�س التى اقيم عليها مبناها احلايل، و يف 

البلديات يف  القمامة، وان�شئت بعد ذلك باقي  اأول �شيارة لنقل  البلدية  عام 1924م امتلكت 

البحرين ومنها بلدية املحرق عام  1927 وبلدية احلد عام 1946 وبلدية الرفاع عام 1951 

وبلدية �شرتة عام 1957  وبلدية جدحف�س عام 1958 وبلدية مدينة عي�شى عام 1968.

حلقات   5 من  الولومبياد  �شعار  يتكون 

1912م،  عام  يف  �شممت  خمتلفة  وباألوان 

ا�شيا،  امريكا،  افريقيا،  ثمثل:  احللقات  هذه 

اوروبا، ا�شرتاليا.

الزيتون الأ�شود يحتوي على كمية ا�شافية 

من  اجل�شم  التي حتمي  الك�شدة  م�شادات  من 

بالزيتون  مقارنة  ال�شرطان  ــواع  اأن بع�س 

الأخ�شر.

للطبيعة  رمــز  هــو  الأخــ�ــشــر  ــون  ــل ال

واخل�شوبة وميثل الهدوء ويخفف من ال�شغط 

النف�شي والقلق وي�شاعد على ال�شفاء.

بلـدية الـمنامة

�ضخ�ضيات

الع�ضرة املب�ضرون باجلنة
اأبو بكر ال�ضديق )1 - 10(

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأ�شحاب  هم  باجلّنة  املب�ّشرون  الع�شرة 

 ِ املذكورون يف احلديث الذي رواه َعْبد الرهَّْحَمِن ْبن َعْوٍف َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهللهَّ

نهَِّة َوَعِليٌّ  نهَِّة َوُعْثَماُن يِف اجْلَ نهَِّة َوُعَمُر يِف اجْلَ ُ َعلَْيِه َو�َشلهََّم اأَُبو َبْكٍر يِف اجْلَ لهَّى اهللهَّ �شَ

نهَِّة َو�َشْعٌد  نهَِّة َوَعْبُد الرهَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف يِف اجْلَ َبرْيُ يِف اجْلَ نهَِّة َوالزُّ نهَِّة َوَطلَْحُة يِف اجْلَ يِف اجْلَ

نهَِّة . رواه الرتمذي  رهَّاِح يِف اجْلَ نهَِّة َواأَُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اجْلَ نهَِّة َو�َشِعيٌد يِف اجْلَ يِف اجْلَ

�شنتعرف يا اأ�شدقائي كل ا�شبوع عن �شخ�شية من هذه ال�شخ�شيات ونبداأها بـ »اأبو بكر«

  هو عبد اهلل بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن �شعد القر�شي التميمي، كنيته »اأبو بكر«، وكنية 

اأبيه اأبو قحافة، هو اأول من دخل الإ�شلم من الرجال، ولقب بال�شديق لت�شديقه النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم يف كل قول يقوله، ويف حادثة الإ�شراء واملعراج، وقد اأخرب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأن اإميانه 

يجلو اإميان الأمة، وهو �شاحب الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يف الهجرة، وهو اأول اخللفاء الرا�شدين.

GPRS
براعم . نت

والتي  الكثريه  الخت�شارات  من  الكثري  على  حتتوي 

حفزتني ملعرفتها وال�شبب اأنني اأرى رموزاً تظهر وتختفي 

بجانب ال�شبكة يف هاتفي؟ وهنا الإجابات:

وقد   GSM �شبكة  تطور  هي  التقنية  هذه   :GPRS
 General Packet لـ  اخت�شار  وهي   ،2.5G بـ  عرفت 

Radio Service ويكون معدل �شرعة نقل البيانات فيها 
بني 56 و 114 كيلو بت/الثانية ويتم احت�شاب �شعرها 

لكل واحد ميجا، ويكون ا�شتهلك تقنية GPRS عادة يف 

ت�شفح النرتنت.
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ال�ضاعرة: ريحان اخلالدي 
حتتفل بعيد ميالدها

اأنا اأم ريحان اأهنئ اأبنتي ريحان 

احلبوبة يف العامل 
هي كل دنيتي و حبها يف اأعماقي ** 
يا ريحان ثمر اجلنة و الرائحة الطيبة 
**كل يوم وكل �شنة الفرح وال�شرور 

والنجاح وال�شحة والعافية . كل عام واأنت 
باألف خري »عقبال« مائة �شنة . اأتقدم ب�شكر 

خا�س جلريدة اليام و ملحق براعم. 

حممد �ضادقعي�ضى �ضادق



   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

19191924

في أي عام تأسست بلدية المنامة؟

المسابقة

ألغاز

الجوائز مقدمة من مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1928

- عثمان علي حممد

- جمتبى خالد

ح1ــ ارجل الطاولة

ح2ــ ال�شفنج

ح3ــ اجلر�س

الطوقان
ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزودسللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

-1

-1

-2

ببغاء كوكاتوببغاء مكاو

ــ الطبيب: هل تنتابك نوبة من الربد؟

- املري�س امل�شن: نعم

- الطبيب: وهل ت�شطك لها اأ�شنانك؟

املري�س: ل�شت متاأكداً من ذلك لأن املن�شدة التي اأ�شع عليها 

طقم اأ�شناين بعيدة عن الفرا�س.

ــ ال�شرطي: كيف �شرقت ال�شاعة مع اإنها كانت 

يف اجليب الداخلي لل�شرتة.

- الل�س: اأرجو اأن تعفيني من هذا ال�شوؤال لأنه 

�شر املهنة..

نوبة برد

سر المهنة
اأربعة  اإننا  ـــ  1ـ

اخوة ولنا راأ�س واحد 

فما نحن؟

ثقوب  كلي  ـــ  2ـ

ومع ذلك اأحفظ املاء؟

ال�شيء  هو  ما  3ــــ 

الذي اإذا امل�شته �شاح؟

طرائف

-2

مسابقات10
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ــ اإن مل ت�ضعد اجلبل لن ت�ضتك�ضف ال�ضهل.
»مثل �شيني«

ــ لو اأعطيت الأحمق خنجرًا اأ�ضبحت قاتاًل.
»مثل رو�شي«

ــ ينام عميقًا من ل ميلك ما يخاف عليه.
»مثل فرن�شي«

حـــكــم وأمثــــال

أكمل الرسم

11 تسالي
أوجد الفوارق
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علي الكرار ح�ضن علي

�ضارة عارف علي
حور علي املهري

حممد علي املهري

نور علي املهري

فاطمة ح�ضن علي
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»النور العاملية« حتتفل باليوم ال�ضنوي لريا�ض الأطفال
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 مدر�ضة العالء املعري البتدائية للبنني تكرم طالبها املتفوقني

برعاية حمافظ الو�ضطى وبتعاون اجلمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد 

اإطالق مارثون عنوان »معاً  من اأجل التوحد«
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عيد ميالد �ضعيد

ه�ضام احمد عبدالنبي

مربوك التفوق 

عبداهلل ممدوح عبداحلميد

رو�ضة املها تزور موؤ�ض�ضة الأيام وتكرم رئي�ض جمل�ض الدارة  

عيد ميالد  رقية حبيب



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 اأفعــــــال
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جتففتنظف
ير�ضم

يطبخ

ياأكل
ي�ضاهد يحمل يغذي يختار

مت�ضيتتكلميلعب
تبكييفتح


