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امثالها  بع�شرة  احل�شنة  امل�شلم  يجازي  �شبحانه  اهلل  ان 

ون�شتطيع ان جنعل حياتنا كلها وما فيها من ت�شرفات واعمال 

عبادة هلل �شبحانه وتعاىل.. وجنزى عليها بالأجر منه عز وجل 

التي  الدعية  هذه  بع�ض  لكم  اخرتت  وقد  والذكار.  بالأدعية 

احل�شنات  وهو  كبري  كنز  على  لتح�شلوا  ترددوها،  ان  امتنى 

والجر من اهلل عز وجل.

ومن ادعية الذكار:

ول  يل  وا�شكروا  اأذكركم.  »فاذكروين  تعاىل  اهلل  قال   -1

تكفرون«.

اهلل  اذكروا  اآمنوا  الذين  ايها  »يا  �شبحانه وتعاىل  قال   -2

ذكراً كثرياً«.

3- قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم. »من قال �شبحان 

اهلل وبحمده« يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل 

زبد البحر.

ومن االذكار االخرى:

الن�شور«  اماتنا واليه  ما  احيانا بعد  الذي  1- »احلمد هلل 

يقال عند ال�شتيقا�ض.

2- »ب�شم اهلل اللهم اين اعوذ بك من اخلبث واخلبائث« يقال 

عند دخول احلمام.

3- »ب�شم اهلل توكلت على اهلل ل حول ول قوة ال باهلل« عند 

اخلروج من املنزل.

اما االدعية فمنها:

1- دعاء من ا�شيب “اإنا هلل واإنا اإليه راجعون اللهم اجرين 

يف م�شيبتي واخلف يل خرياً منها«.

من  بك  واعوذ  ا�شاألك خريها  اين  »اللهم  الريح:  دعاء   -2

�شرها«.

3- دعاء عند نزول املطر »اللهم �شيبا نافعا«.

4- عند العطا�ض نقول »احلمد هلل«.

5- عند التثاوؤب وكذلك عند الغ�شب نقول »اعوذ باهلل من 

ال�شيطان الرجيم«.

6- الدعاء عند روؤية �شيء اعجبك »ما �شاء اهلل تبارك اهلل 

ل قوة ال باهلل«.

تتم  بنعمته  الذي  هلل  »احلمد  �شار  لأمر  الدعاء   -7

ال�شاحلات«.
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للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة �شفحتنا

وا�شتمتع بامل�شاهدةوجه كامرتك على ال�شورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة الخبار امل�شورةحمل برنامج الأيام اجلديد
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ال�شقيقة اجلديدة

للذهاب اإىل املدر�شة، فذهب اإىل احلمام وغ�شل وجهه  يف يوم من اليام، ا�شتيقظ علي من نومه وكان م�شتعداً 

واأ�شنانه، وبعد ذلك ذهب ليلب�ض مالب�شه املدر�شية، ولكن قبل اأن يذهب �شعر ب�شعور غريب، فذهب اإىل غرفة والديه 

وراأى اأن والديه غري موجودين، ومل يكن معه اأحد يف املنزل، فبداأ علٌي يف البكاء، فقد كان ينتظر هذا اليوم طيلة اأيام، 

ومل يكن معه الهاتف النقال كي يت�شل باأحد منهم، وبعد �شاعات طويلة من البكاء، طرق اأحدهم باب املنزل، فعرف 

علي اإنه من عائلته، ف�شارع ليفتح الباب، ولكن قبل ذلك �شاأل: من الطارق؟ فاأجابه طارق الباب: اأنا والدك يا بني 

افتح الباب، ففرح علٌي ففتح الباب على الفور، فح�شن والد علي ابنه، فقال له علي: اأبي ملاذا تركتموين يف املنزل؟ 

اأتعلم مل يكن معي اأحٌد، فبداأُت بالبكاء، فقال والد علي: بني، اأريد اأن اأقول لك �شيئاً، اأتعلم اإنك رزقت بطفلة �شغرية؟! 

علي  وهو يف فرح �شديد حيث انه مل يعرف كيف يعرب عن �شعوره: اأهذا حلم؟ اأم خيال؟ اأم واقع يا فقال 

اأبي؟، اأجابه والده: هذا واقع يا بني، واأنت �شوف تختار لها ا�شماً.. ففرح علٌي وقال: �شكراً 

يا اأبي، طيلة اأعوام كنت وحيداً، والآن ياأتي هذا اليوم وارزق ب�شقيقة، اأتعلم يا اأبي 

�شوف اأ�شميها كوثر، فقال والده: اأح�شنت الختيار يا بني! اعجبني ال�شم كثرياً.. 

فقال علي: �شكراً يا اأبي.. فابت�شم والده قائالً: عفواً يا بني، ثم قال علي: اأبي 

اأين اأمي؟.. 

فقال والده: انها يف امل�شت�شفى، فقال علي: اإذاً ملاذا مل تعد اإىل املنزل؟! 

تعود  وبعدها  اأيام  عدة  امل�شت�شفى  يف  تبقى  اأن  عليها  يجب  والده:  فقال 

مطاأطئ الراأ�ض: اأجل اإىل املنزل اأعرفت يا بني؟ اأجاب علي وهو 

وبعد مرور اأيام على هذا احلوار، رجعت 

والدته اإىل املنزل: فقَبّلت والدة علي ابنها، 

�شقيقته  مع  ولعب  بذلك،  علٌي  ففرح 

الأ�شرة  هذه  وعا�شت  اجلديدة، 

ب�شعادة حتى كربت �شقيقة علي.

زينب عبداملجيد

6/ب
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وطني حبيبي

Denial-of- لتعبري  اخت�شار  هو   DoS
Service ويعني حجب اخلدمة وقد و�شع خ�شي�شا 
لعرقلة اأو وقف عمل موقع الكرتوين، خادم اأو موارد 

للمخرتقني  متنوعة  طرق  هناك  ال�شبكة.  يف  اأخرى 

هي  �شيوعاً  الأكرث  الطريقة  الأهداف.  هذه  لتحقيق 

على  قدرته  تفوق  طلبات  باإر�شال  اخلادم  اإغراق 

معاجلتها.هذا قد يجعل اخلادم يعمل ببطء اأكرث من 

من  اأكرث  وقتا  ال�شفحات  فتح  »و�شي�شتغرق  العادة 

العادة« وقد يوؤدي اإىل تدمري اخلادم بالكامل »م�شبباً 

تعطيل املواقع اللكرتونية«.

براعم . نت

ما هو هجوم DoS؟

معبد الدراز
اىل  ويقع  الدراز  قرية  قرب  املعبد  هذا  اكت�شف 

 2000 اىل  املعبد  تاريخ  ويرجع  منها،  ال�شرق 

التالل  من  املوقع من جمموعة  ويتاألف  امليالد.  قبل 

الرملية، حيث قامت بعثة بريطانية بالتنقيب فيها 

بالتعاون مع ادارة الآثار خالل عدة موا�شم 1973-

معبد  ان  التمهيدية  التنقيبات  ك�شفت  1975م. 

الدراز يختلف يف تف�شيله عن معابد بالد الرافدين 

بل وحتى عن معبد باربار املجاور.

يتميز بناء معبد الدراز بانه كان يقوم على اعمدة 

ا�شطوانية �شخمة ماتزال بقايا قواعدها قائمة. وقد 

بنيت القاعدة امل�شتديرة والتي يبلغ قطرها 1.2 مرت 

من حجارة متفرقة.

العبادة  غرفة  فيه  فتوجد  املعبد  و�شط  اما 

ويف  منخف�شة،  عتبة  عرب  الغرب  باجتاه  املفتوحة 

داخل الغرفة مذبح وثقب لت�شريف دم ال�شاحي.

بيتهوفن
بيتهوفن  فان  لودفيغ  هو 

من ا�شهر املوؤلفني املو�شيقيني يف 

 1770 عام  باأملانيا  ولد  العامل 

يف مدينة بون ويف عام 1827 

ادت  خطرية  برد  بنزلة  ا�شيب 

كما  حاد،  رئوي  التهاب  اىل 

اثر  وتويف  بال�شت�شقاء  ا�شيب 

ذلك تاركا العديد من املقطوعات 

لالأوبرا  ومقدمات  املو�شيقية 

اهم  من  بنف�شه.  يقودها  وكان 

الت�شع  ال�شيفونيات  تاأليفه 

وال�شاد�شة  الثالثة  واجملها 

“ن�شيد  وخامتتها  والتا�شعة 

الفرح”.
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املقادير:

حفنتا عنب بدون بذر.

مقطعتان  طازجتان  تني  حبتا 

ان�شافا.

ع�شري ن�شف ليمونة.

�شكر ح�شب الرغبة.

الطريقة:

ثم  التني،  ثم  العنب  اع�شري 

ا�شيفي ع�شري الليمون.

عصير العنب والتين

الرع�شة

من  المر  غالب  يف  اجل�شم  حرارة  تاأتي 

الع�شالت  التي تتم داخل  البطيئة  الحرتاقات 

ويحدث ان بع�ض اخلاليا الع�شبية تتاأثر عند 

انخفا�ض درجة احلرارة بطريقة تهدد ال�شحة. 

تلك  ت�شدر  عندئٍذ  اجل�شم  على  بدورها  فتوؤثر 

اخلاليا الع�شبية اأوامر اىل الع�شالت فتتحرك 

احلركة  هذه  ت�شبح  وهكذا  ارادية  ل  حركة 

م�شدراً للحرارة م�شببة ارتفاعاً  مبا�شراً لدرجة 

حرارة اجل�شم. ويف حالة احلمى تكون الرع�شة 

اأكرث يف  النا�شئة عنها �شببا يف ا�شافة حرارة 

اثناء مقاومة العدوى وامليكروبات.

معلومة:

العنب »�شواء كان اخ�شر او احمر« يحتوي على عنا�شر م�شادة لالأك�شدة، تقوي جهاز املناعة، وتخل�ض 

الكبد من ال�شموم وتنقي الب�شرة.

للتني اثر فاعل يف العالج من الم�شاك، و�شوء اله�شم والنيميا.

بذرة الكتان

1– تقي بذره الكتان من امرا�ض القلب 
وم�شاعفات ال�شكر وال�شرطان.

2– ت�شاعد على بقاء العظام مكتملة فال 
ي�شاب املرء به�شا�شة العظام.

3– ت�شاعد على �شفاء االلتهابات املوؤملة 
مثل الربو وااللتهابات العظمية واآالم 

الراأ�ض.

4 – تخفف وتعطي نتائج رائعة 
للم�شابني بالكل�شرتول.

5 – توؤخذ مع ال�شلطة او تخلط مع 
الزبادي »الروب« بعد طحنها طحنا 

ب�شيطا.
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يغري امل�شافرون قطرهم يف حمطات االت�شال. وتغري عربات ال�شحن 

قطرها يف حمطات الفرز، لتنطلق يف اجتاهات جديدة.

يف حمطات الفرز، تفرز عربات النقل وال�شحن، لت�ؤلف قطرا جديدة. 

�شنة، وقد هيئ  اأكرث من 300.000 عربة، كل  فرز  ينبغي  فرن�شا  ففي 

الكثري  ي�فر  خا�ص  جهاز  العمل  لهذا 

من ال�قت.

حديدي  خط  فعلى 

ما  منه  يتفرع  واحد، 

يقارب خم�شني خطا فرعيا، كما 

هي احلال يف حمطة »جيفري« قرب 

القاطرات عربات  اإحدى  ديج�ن، تدفع 

بع�ص،  عن  بع�شها  املف�ش�لة  ال�شحن 

وكلما مرت عربة امام عامل التح�يل، 

املنا�شب،  اخلط  ناحية  وجهها 

التي  العربات االخرى  حيث تلتقي 

يفرت�ص ان تتجه يف اجتاهها.

طي�ر البطريق هي جمم�عة من االأحياء املائية، �شمن ف�شيلة الطي�ر 

ولكنها ال تطري تعي�ص تقريبا يف ن�شف الكرة اجلن�بي، وخا�شة يف القارة 

القطبية اجلن�بية.

وطي�ر البطريق لديها ري�ص ا�ش�د واأبي�ص، وتط�رت اأجنحتها لت�شبح 

زعانف. معظم طي�ر البطريق تتغذى على الكريل، االأ�شماك، احلبار وغريها 

اأثناء ال�شباحة حتت املاء، يعي�ش�ن ما يقرب من ن�شف حياتهم على االأر�ص 

البالغني ح�ايل  البطاريق  اكرب  يبلغ ط�ل  املحيطات.  ون�شفها يف 

االأن�اع ح�ايل 40 �شم  اأكرث، واأ�شغر  اأو  1.1 مرت وتزن 35 كجم 

ويزن 1 كجم.

طي�ر البطريق هي ر�شيقة ب�شكل مده�ص، تبدو �شباحة البطريق 

ذي�ل  لها  البطريق  وطي�ر  اله�اء،  يف  الطي�ر  لطريان  جدا  م�شابهة 

واأجنحة للحفاظ على الت�ازن مل�قفهم يف و�شع م�شتقيم.

هي اأكرب جزيرة يف اندوني�شيا و�شاد�ص اأكرب جزيرة يف العامل، ويبلغ عدد �شكانها احلايل ما يقرب من 50 ملي�نالً ، اأكرب 

مدنها هي مدينة ميدان.

مناخ اجلزيرة مداري، حار ورطب مع الغابات املطرية اال�شت�ائية اخل�شبة التي ت�شيطر اأ�شال على املناظر الطبيعية 

اخلالبة. لديها جمم�عة كبرية من االأن�اع النباتية واحلي�انية ولكنها فقدت اإىل ما يقرب من 50 ٪ من الغابات اال�شت�ائية 

املطرية يف الـ 35 �شنة املا�شية، وهناك العديد من االأن�اع املهددة باالنقرا�ص واخلطرية مثل منر �ش�مطرة، كركدان �ش�مطرة.

ويعتقد اأن �شبعة اأو ثمانية يف املئة من ال�ش�مطريني هم م�شلم�ن. واجلزيرة هي م�طن لـ 22٪ من �شكان اإندوني�شيا.

جزيرة سومطرة … أكبر جزيرة في اندونيسيا

الــبــطـــــــــريـــــــــــق

محطة فرز القطر
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نوف عبدالعزيز

جلني جا�شم اأحمد

زهراء املخرق

الكنز املكنون »القناعة« )4-2(

وجد  قيلولته  من  الطائر  ا�شتيقظ  عندما 

حجمه،  ن�شف  تقارب  براقة  جميلة  ما�شة 

اجلميل  ال�شيئ  »اأهذا  فرحا:  وتراق�ض  فتفاجاأ 

يل ؟!« ومل يكن يدرك ماهية هذا ال�شيئ فقط 

يغرد  فاأخذ  البلوري،  و�شكله  ملعانه  اأده�شه 

يبعد  اآخر مل يكن  ويغرد فرحا ف�شمعه طائر 

عنه الكثري، فتوجه اليه ولكنه وقف مدهو�شا 

عندما خطفه ملعان تلك املا�شة اجلميلة، ومن ثم 

�شاأله : من اأين لك هذا وانت مل تبارح مكانك ؟!  

فرّد عليه الطائر امل�شكني : »ل اأعلم .. ولكنني 

�شعيد اأن هذا ال�شيئ اأ�شبح يل«، ولكن الطائر 

الآخر كان يعلم ان ذلك ال�شيي هو ما�شة فريدة 

تقبيلها  عند  الأمنيات  حتقق 

براقة  فرا�شة  منها  فتخرج 

الفور  على  الأماين  تلبي 

كما �شمع عن ذلك ولكنه 

اأين  من  م�شتغربا  كان 

الأحمق  الطائر  لهذا 

تلك املا�شة! فخاطبه 

»يا �شاحبي   : قائال 

عندي لك عر�ض لن ترف�شه ابدا مقابل اعطائك 

بتحقيق  ا�شاعدك  باملقابل  واأنا  ال�شيئ  هذا  يل 

حلمك ال وهي احلرية فماذا تقول ؟« فت�شاءل 

الطائر : »وكيف ذلك !« فرد عليه بكل ب�شاطة 

نف�شه:  يف  الطائر  »فانده�ض  بارعة  بخطة 

الطائر  تفكريه  قاطع  ال�شيئ!«  هذا  »ما�شر 

الآخر: » ما هو ردك اذن ؟« عندها قال الطائر: 

ولكنني  �شي  ي�شاهيها  ل  احلرية  ان  »اأعلم 

اأحببت هذا ال�شيئ جدا، ومل ي�شبق يل ان راأيت 

�شاأرى  انني  اأظن  ول  اجلمال  هذا  يف  �شيئا 

بعد خروجي من قف�شي هذا، فلهذا اأنا اأرف�ض 

ال�شتياء  مالمح  الآخر  الطائر  ابدى  عر�شك« 

واخليبة فقال له الطائر: »ال ان قلت يل ما هو 

واأتخلى  اأياه  اأعطيك  قد  وب�شدق  ال�شيئ  هذا 

عنه وهذا وعد مني ..« ولكن الطائر الآخر 

عند  وعده  عن  يرتاجع  ان  يخ�شى  كان 

فاأختلق  ال�شيئ  هذا  مباهية  معرفته 

ل  �شيٌئ  باأنه  وو�شفه  الأكاذيب 

فالبد  ي�شر  وقد  فيه  منفعة 

التخل�ض منه.

بقلم : لولوة النعيمي



مسابقات10

   م

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

1000 قبل امليالد

حمامة

2000 قبل امليالد

ديك

إلى متى يرجع تاريخ معبد الدراز ؟

المسابقة

- امل�شرتي: هل هذه املظلة من النوع اجليد؟

- البائع: نعم ب�شرط ال تعر�شها لل�شم�ض اأو للمطر.

كيف  للمحكمة  او�شح  للمتهم:  املحامي   -

اخذت ال�شيارة؟

ان  فظننت  املقربة  امام  وجدتها  املتهم:   -

�شاحبها قد مات.

مظلة

سيارة
و�شعناه  اذا   –1

يحتفظ  ــالــثــالجــة 
ب

فما  بحرارته ول يربد 

هو؟

بال  ت�شافر   –2

اجنحة فما هي؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

الفائزون األسبوع الماضي:

أجوبة األلغاز:

1950

حممد �شادق

رباب فا�شل علي عبدال�شهيد

 �شجون ع�شام �شالح

ح�شن ح�شام

1– الفلفل.

2– الر�شالة.
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الو�شق الكندي

ما اسم الحيوان؟

من داخل العدد

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

-1

-1

-2

-2



11 تسالي

[ ق�ش�ض االأولني مواعظ لالآخرين.

[ كالم املرء ميزان عقله.

[ كم من ان�شان اهلكه ل�شان.

[  اأول الغ�شب جنون واأخره ندامة.

[ ال تعطني �شمكة بل علمني كيف ا�شطادها.

حـــكــم

فوارق

كيف ترسم فأرًا؟
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سودوكو
12345

1
4

5
2

2

1

3

5

2

4

6
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Mach each picture with the correct word. Read the words aloud.

CPU

keyboard

monitor

mouse

كيف تصنع فلفالً  بالصلصال؟؟؟
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ح�شني حممد باقر
حممد �شيد ر�شا

�شيد 
حممود عبدالقادر

حور 

اليا�ض يا�شر عبا�ض
جواهر علي حممد

ح�شني حممود عبدالقادر
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»الشباب والرياضة« تكرم المشاركات في التدريبات المكثفة لرفع األثقال 

عائلة  احتفلت 

مدن  اأحــمــد  ح�شني 

علي  ابنها  بتفوق 

احلا�شالن  و�شلمان 

 ٪90 ن�شبة  على 

�شياء  مدر�شة  يف 

للبنني،  البتدائية 

ال�شقيقان  ــدم  ــق وت

اىل  خــا�ــض  ب�شكر 

ادارة املدر�شة و طاقم 

الدارة واملدر�شني.
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األطفال يشاركون احتفال المحافظة الجنوبية بمناسبة يوم ميثاق العمل الوطني
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

ANIMALS حــــــيــــــــوانـــــــــــــات

Augmented Reality
كيفية ا�شتخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة �شفحتنا

وجه كامرتك على ال�شورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة الخبار امل�شورةحمل برنامج الأيام اجلديد
وا�شتمتع بامل�شاهدة

فيل

Elephant

�شلحفاة

Turtle

حمار الوح�ض

Zebra

قرد

Monkey

قطه

Cat

كلب

Dog


