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هناك اآداب للحديث وال�شيافة عندما ن�شتقبل زوارنا يف البيت ومنها ان نكون ب�شو�شني ومرحبني..

نبتعد  وان  �شادقا.  وحديثنا  مفهوما  وكالمنا  هادئا  �شوتنا  يكون  وان  اأحوالهم  عن  ن�شتف�شر  وان 

عن الرثثرة واملزاح الثقيل وان نبتعد عن اجلدل وان ن�شتخدم األفاظاً مهذبة ال جترح اأحداً. كما علينا اأن 

وال�شباب  والنميمة  الغيبة  عن  ونبتعد  بكالمهم  اال�شتخفاف  اأو  مقاطعتهم  ونتجنب  حمدثنا  اىل  ن�شغي 

نتناول مو�شوعات  واأن  املتاعب والهموم  الت�شكي من  االكثار من  االأخبار وعدم  املبالغة يف نقل  وعدم 

اأتوا لزيارتنا. تهمهم. وان نتذكر لوال حمبتهم لنا ملا 

ا�شتقبلناهم بوجه ب�شو�ش وتوديع حار وحافل باحلفاوة. اأن نودعهم مثلما  كما علينا 

ماما شيخةواىل لقاء

داخل العدد02
الخميس 27 ربيع اآلخر 1435 - العدد 9089

Thursday 27th - February 2014 - No.9089

أعزائي البراعم
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السمكة ذات الرأس الشفاف!!!

فعالية اليوم االخضر بروضة البركة

Augmented Reality
كيفية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز 

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

وا�ستمتع بامل�ساهدةوجه كامرتك على ال�سورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة الخبار امل�سورةحمل برنامج الأيام اجلديد



03 أجيال
الخميس 27 ربيع اآلخر 1435 - العدد 9089

Thursday 27th - February 2014 - No.9089

»براعم االيام«

اأقيم مبركز ابن اجلزري بالرفاع يف الأ�سبوع املا�سي حفل تخريج 

دفعة جديدة من اأ�سبال ونا�سئي منت�سبي اأكادميية الرفاع للتكواندو 

واأولياء اأمورهم ممن كان لهم الف�سل يف اإجناح املناف�سات 

الالعبني  يف  الثقة  لغر�س  الودية  واللقاءات 

ال�سغار من ممار�سي هذه اللعبة.

وقد مت تكرمي منت�سبي كل من اأكادميية 

البحرين،  تكواندو  للتكواندو،  الرفاع 

البلو�س،  مدر�سة  العمريي،  مدر�سة 

القتال  لفنون  البحرينية  والأكادميية 

الالعبني  بني  املناف�سة  روح  خلق  �سمن 

وتبادل اخلربات.

على  الأيام«  »براعم  التقت  وقد 

جا�سم  بالأخوين  التخرج  حفل  هام�س 

اإن  قال  اللذين  املطوع  خالد  واأ�سيل 

زيادة  يف  �ساهم  بالأكادميية  التحاقهما 

لديهما  املف�سلة  اللعبة  لتفا�سيل  اإدراكهما 

للروح  غذاًء  تعترب  التي  »التكواندو« 

�سالة  يف  بانتظام  مزاولتها  عرب  واجل�سد 

مع  جنب  اإىل  جنباً  بالرفاع  اجلزري  ابن  مركز 

باقي الأ�سدقاء من حمبي هذه الريا�سة.

وب�سوؤالهما عن مدى ال�ستفادة من اللتحاق مبثل هذه الربامج يقول الأخوان 

جا�سم واأ�سيل:

اخلري  ل�سالح  التكواندو  علوم  تو�سيل  يف  واحلر�س  الأمانة  تعلمنا 

والثقة  والفكر  والعقل  الأج�سام  تقوية  على  تركز  الدرو�س  لأن  والوطن، 

والإعتماد على النف�س.

قال  بالأكادميية،  الحتاق  بف�سل  لهما  حتققت  التي  ال�ستفادة  وعن 

جا�سم واأ�سيل: اإنهما تعلما الكثري من خالل ت�سجيع الرباعم والنا�سئة على 

النف�س،  »ال�سرب، �سبط  الأخالقيات احلميدة مثل  الريا�سة، واحلث على 

الأخالق  عن  والإبتعاد  ال�سريفة«  املناف�سة  العدل،  ال�سدق،  التوا�سع، 

وال�سلوكيات ال�سيئة مثل »الغرور والتكرب«، تعليم النظام والإحرتام، زرع 

املحبة واملودة والتعاون بني ال�سباب، احلث على حمبة املدار�س التعليمية 

للتكواندو الأخرى واإحرتام من فيها.

ويتطلع جا�سم واأ�سيل اإىل موا�سلة التدريبات اأمالً يف الو�سول اإىل فر�سة 

وخارجياً،  البطولت حملياً  لتحقيق  للتكواندو  البحريني  باملنتخب  اللتحاق 

وهما هنا يتقدمان بال�سكر والتقدير اإىل الوالدين والأهل على ت�سجيعهم املتوا�سل.

ويف ختام حفل تخريج منت�سبي الأكادميية ت�سلم الأخوان جا�سم واأ�سيل خالد 

املطوع امليداليات اخلا�سة بالتخرج بح�سور املدرب اأحمد عبدالكرمي وم�ساعده املدرب 

�سيف �سعيد واملدربني امل�ساعدين فهد الدو�سري، حارب عبداهلل وعبدالعزيز فرحان.

الأخوان جا�سم واأ�سيل: لعبة التكواندو تنمي اجل�سم والعقل

ح�سرت تخريج نا�سئي اأكادميية الرفاع للتكواندو مبركز ابن اجلزري
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وطني حبيبي

براعم . نت شخصية االسبوع

هنا البحرين
دائرة  عن  1957م  يناير   31 يف  �شدرت 

العالقات العامة حلكومة البحرين اآنذاك »هيئة 

كانت  بدايتها  يف  حالياً،  االعالم«  �شوؤون 

اذاعة  برامج  لعر�ش  خا�شة  ن�شرة  عن  عبارة 

البحرين مكونة من اأربع �شفحات توزع جمانا، 

وتطورت واأ�شبحت جملة تن�شر االأخبار املحلية 

واالن�شطة االأدبية واالجتماعية والريا�شية، ثم 

تغري ا�شمها اىل البحرين اليوم ثم البحرين ثم 

عاد اخريا اىل هنا البحرين.

توقفت جملة هنا البحرين عن ال�شدور يف 

بداية عام 2011 من اأجل التطوير.

هذا امل�شطلح يعني اأنه لدى ت�شفحك موقعا الكرتونيا يتم  . 

عادة ما يقوم املخرتقون بالبحث عن خوادم �شعيفة يف ال�شبكة 

التي ميكن اخرتاقها. 

عندئذ يقومون بنقل ال�شيفرات ال�شارة اإىل �شفحات املوقع. 

وعندما يقوم امل�شتخدم بت�شفح هذا املوقع يتم حتميل الربامج 

ال�شارة تلقائيا اإىل احلا�شوب من ال�شفحة امل�شابة.

ما معنى تعبري 

DRIVE-BY DOWNLOAD ?
لُ��ق��ب ب���� »اأب�����ي ال��ط��ب 

�شنة  الري  يف  ولد  العربي« 

864م. قدم اجنازات عظيمة 

والكيمياء  الطب  جماالت  يف 

والطبيعيات.

املوؤلفات  من  العديد  كتب 

ا�شهرها يف الطب »احلاوي« 

وم���ن اجن���ازات���ه. االدوي���ة 

اجلديدة على احليوانات.

تويف عام 930م.

ابو بكر الرازي
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[ 175 مللي مياه معدنية

[ 2/1 كيلو عنب بدون بذور

[ 3 مكعبات ثلج

�سيفي  ثم  العنب،  اع�سري 

املاء. و�سعي الثلج فوق الع�سري

عصير العنب
- املقادير:

ــ الطريقة:

ــ معلومة:

يف  بفوائده  العنب  يعرف 

تنقية اأجهزة اجل�سم

   

تكون  ل  عندما  املعدية  المرا�س  بع�س  من  الوباء  يت�سبب 

و�سائل الوقاية الب�سيطة متخذة او املعمول بها قبل تطهري املري�س 

وتعقيم مالب�سه او عزله عزل تاماً.

او حروب  اأر�سية  الوباء حدوث هزات  انت�سار  وي�ساعد على 

او في�سانات لن مثل تلك الكوارث متنع و�سول النجدات ب�سرعة 

امرا�س خطرية  فتنت�سر  ال�سحية.  الو�سائل  تطبيق  ا�ستحالة  مع 

ال�سفراء  واحلمى  والطاعون  واحلمي  والتيفود  الكولريا  مثل 

والتيفو�س.

هل تعلمون ان احلمى ال�سبانية �سببت يف عام 1918م وفاة 

مليون �سخ�س.

ال�سكل  م�ستديرة 

بندورة  اأي�ساً  وت�سمى 

ثمرتها خ�سراء اللون 

وبعد  الن�سج  قبل 

ت�سبح  الن�سج 

حمراء.

نبات  وه���ي 

ح��ويل ي���زرع يف 

جميع البلدان.

ثمره  ي��وؤك��ل 

نيئاً ومطبوخاً.

ي�������س���ن���ع 

الع�سري  م��ن��ه 

التي  وال�سل�سة 

ت�����س��ت��خ��دم يف 

وفوائدها  الطعام 

كثرية للج�سم..

الوبــــــاء

الطماطم
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السمكة ذات 
الرأس الشفاف!!!
 Barrel eye باريالآي  وتدعى  ماكروباينا  �سمكة 

احدى اأنواع الأ�سماك التي تعي�س يف اأعماق املحيط، 

ال�سمكة  هذه  امتالك  هو  للنظر  امللفتة  الأمور  فمن 

لراأ�س �سفاف حيث ت�ستطيع روؤية ما بداخل راأ�سها من 

الفتحتني  تلك  لي�ست  عينيها،  �سرتى  واأي�سا  اخلارج 

فوق الفم وامنا هما يف داخل راأ�سها.

زعانفها  ت�ساعدها  املاء  يف  هادئة  �سمكة  وهي 

جتول  بينها  حركة  دون  ال�ستقرار  على  ال�سخمة 

الغذاء، وتعي�س  كالرادار بحثا عن  الكربتني  بعينيها 

تقريبا  الروؤية  تنعدم  حيث  ال�سحيقة  العماق  يف 

دون  وقتها  اغلب  وتق�سي  ال�سديد  الظالم  وي�سود 

حراك.

اإن�سان يقع على  اأ�سد وراأ�س  اأ�سطوري بج�سم  اأبوالهول هو متثال ملخلوق 

املنحوتات  اأقدم  النيل يف م�سر، وهو  الغربية من  ال�سفة  ه�سبة اجليزة على 

ال�سخمة املعروفة، يبلغ طوله 73.5م وعر�سه 6م وارتفاعه 20.22م. يعتقد 

اأن قدماء امل�سريني بنوه يف عهد الفرعون خفرع.

امللك  اأنه ميثل  القدمي  فالراأي  التمثال،  هذا  فيما ميثله  الآراء  اختلفت  وقد 

خفرع جامعا بني قوة الأ�سد وحكمة الإن�سان، فبع�س علماء الآثار يعتقد اأن امللك 

خوفو هو الذي بناه حيث وجه اأبوالهول ي�سبه متثال خلوفو، ول ت�سبه متاثيل 

خفرع، والواقع اأن م�ساألة من الذي بنى اأبوالهول مازالت مفتوحة للبحث.

أبو الهـــول:

النمر
ح����ي����وان م��ف��رت���ش 

ال��غ��اب��ات  يف  ي��ع��ي�����ش 

يتميز  جمموعة  �شمن 

ب��ال��ق��وة وال�����ش��رع��ة يف 

مت�شلق  وه���و  اجل���ري 

ماهر.

ي�����ت�����غ�����ذى ع���ل���ى 

الغزال  مثل  احليوانات 

واجلوامي�ش..
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الكنز املكنون »القناعة« )4-3(

فرف�ش  ي�شدقه  مل  الطائر  ولكن 

كان،  �شبب  والأي  ال�شي  ه��ذا  اعطاءه 

يعلمه  ان  ال��ب��داي��ة  م��ن  �شرطه  ف��ك��ان 

ينفذه  مل  انه  ومبا  �شدق  وبكل  احلقيقة 

تراجع عن قراره وقال: »ال اأعلم ما هو 

هذا ال�شيء ومل اكن اأريده اأن يكون ثمن 

ولكن  بها،  حلمت  لطاملا  التي  احلرية 

االأكاذيب  واختلقت  و�شفته  ان��ك  مبا 

كنت  اين  م��ع  ل��ت��خ��دع��ن��ي 

بالوعد  بوفائي  ج��ادا 

اال  اياه،  وعدتك  الذي 

ه��ذا  اأع��ت��ق��د  ال  اين 

اجلميل  ال�����ش��يء 

�شيئا«  يعني  ال 

تلك  الطائر  فقبّل 

امل��ا���ش��ة ج��اه��ال 

تلك  كانت  اذا  ما 

الطائر  فغ�شب  الكثري،  �شتفعل  القبلة 

باالأحمق  وو�شفه  عنه  ورح��ل  االآخ��ر 

حتى  حلظات  تتعد  ومل  بعيدا،  وط��ار 

م�شعة  جميلة  ف��را���ش��ة  منه  خ��رج��ت 

فاين  ما�شئت  »اطلب  له:  تقول  بالنور 

ده�شة  الطائر  فاظهر  االأمنيات«  األبي 

�شكون  وبعد  ذل��ك،  �شماع  عند  كبرية 

وبعدما  طويال  يفكر  اأخذ  للحظات  دام 

اأم��ره  م��ن  ح��رية  يف  الفرا�شة  وج��دت��ه 

التي  احلرية  تطلب  ال  »مل��اذا  �شاألته: 

بها!!«.. حلمت 

بقلم : لولوة النعيمي

جلني جا�سم اأحمد

بتول عبداهلل

فاطمة عبدعلي

ح�سني جواد العرادي



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

1957م

بطريــق

2011م

بطــه

في أي عام صدرت نشرة هنا البحرين؟

المسابقة

اأف�سى رجل اإىل اأحد ا�سدقائه �سرا، فقال له ال�سديق: �سرك 

يف بري.

فقال الرجل: ل تدعه هناك في�سربه النا�س.

اأخيك  الب: ملاذا و�سعت ق�سر املوز يف جيب 

يا ح�سن!

البن: اأمل تقل يل يا اأبي ل تلقي الق�سرة على 

الأر�س؟!

السر في البير!

قشرة موز!!
�سيء  كل  ترى   ��1

فمن  اأعني؟  لها  ولي�س 

هي..

اأطعمتها  اإذا   ��2

ولو  وعا�ست  انتع�ست 

�سقيتها ماء ماتت؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

2000 قبل امليالد

فاطمة با�سم عبداهلل

�سحى�سلمان عبداهلل

1�� املراآة

2�� النار
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ديك

ما اسم الحيوان؟

من داخل العدد

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

-1

-1

-2

-2



11 تسالي

حـــكــم

فوارق

كيف ترسم فرس النهر؟
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سودوكو
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الوقت كال�سيف ان مل تقطعه قطعك.

تعلم من الأ�سد ال�سجاعة. ومن النمل العمل. ومن النحل النظام ومن 

اجلمل ال�سرب ومن الديك ال�ستيقا�س باكراً..
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Mach each picture with the correct word. Read the words aloud.

Hen

Parrot

Butterfly

Lizard

كيف تصنع هاتف بالصلصال؟؟؟
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فعالية اليوم األخضر بروضة البركة

نجود تطفأ شمعتها التاسعة

االطفال يزورون المركز العلمي البحريني يوسف يحتفل بعيد ميالده الرابع

طفاأت الطفلة جنود اأحمد �سمعتها 

الهل  احت�سن  احتفال  يف  التا�سعة 

العمر  لها  متنوا  والذين  وال�سدقاء، 

املديد.

و�����س����ط 

بهيج  ح��ف��ل 

عائلة  احتفلت 

يو�سف  الطفل 

بعيد  م��ب��ارك 

الرابع  ميالده 

الهل  بح�سور 

وال���س��دق��اء 

متنوا  والذين 

له العمر املديد.
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على �سالة موؤ�س�سة الأيام

»الهملة الخيرية« تنظم مسرحية »بيت جدي« لألطفال

تصسوير: حم�سن رحمة
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

SHAPES الشسكال

Augmented Reality
كيفية ا�ستخدام تقنية الواقع املعزز 

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

وجه كامرتك على ال�سورة التي حتمل رمزاخرت ايقونة الخبار امل�سورةحمل برنامج الأيام اجلديد
وا�ستمتع بامل�ساهدة

دائرةبيضساويحلقة

�سحن

مربع

منديل

مثلث

شسطرية

عوامة انقاد

هالل

جنمة

جنمة البحر

قلب

كعكة

فلفل

بيضسة عجلة

م�ستطيل

ظرف




