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بسوم ال يؤمن بالحظ السيئ



  

اأ�شبح الهاتف من �شروريات احلياة اليومية لالن�شان به يحل معظم اعماله وم�شاكله لذا علينا ان نطبق اآداب 

ا�شتخدام الهاتف ومنها:

1– ان يتاأكد املت�شل من �شحة الرقم قبل البدء باالت�شال حتى ال يوقظ نائماً وال يزعج مري�شاً.

2– اختيار الوقت املنا�شب لالت�شال واالبتعاد عن اأوقات ال�شالة والنوم والطعام خا�شة وقت الظهر والوقت 

املتاأخر من الليل.

3– ان يلقي املت�شل ال�شالم وان ُيعرف نف�شه وينهي ات�شاله بال�شالم اي�شاً.. وان تكون املكاملة ق�شرية حتى ال 

نهدر وقت املت�شل به.

4– كما على املت�شل به ان يتلطف يف الرد فاإذا ات�شل به اأحد خطاأ فال يعنفه ويلتم�س االعذار، النه قد يكون هو 

املخطئ يف يوم من االأيام.

ماما شيخة5– كما علينا االقالل من ا�شتخدام الهاتف ون�شتخدمه فقط لل�شرورة حتى ال نهدر الوقت واملال يف ذلك.
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أعزائي البراعم
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أقدم حديقة حيوان في العالم

مدرسة »الطبري« تشارك في مهرجان »الميثاق«

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
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علي جعفر �سلمان النوبي:

هوايتي اللعب مع الطيور وركوب اخليل، 

كذلك اأحب اللعب بالكرة مع اأخي الأكرب حممد 

يف ال�ساحات املخ�س�سة للعب الكرة بحيث ل 

ونحر�ص  للآخرين،  والزعاج  الأذى  ن�سبب 

منا  يطلب  حاملا  اللعب  عن  نتوقف  اأن  على 

واملاما  البابا  نحرتم  لأننا  ذلك،  الوالدان 

ون�ستمع اإىل ن�سائحهما دائماً.

حممد وعلي وحنني يرتادون حممية العرين

لالطالع علـى احليـوانـات وم�سـاهـدة الطيـــور

تتنوع املعامل ال�شياحية يف مملكة البحرين على امتداد مدنها وقراها وجزرها، ومن �شمن تلك املواقع 

حممية العرين التي ت�شهد توافد الكثري من ال�شياح عليها من مواطنني ومقيمني ياأتون لزيارة اأق�شام 

املحمية التي ت�شم بحرية تتجمع حولها الطيور باأنواعها، باالإ�شافة اإىل ركوب احلافلة اخلا�شة للقيام 

بجولة حول اأرجاء املحمية املمتدة مل�شافات طويلة بغر�س م�شاهدة احليوانات املفرت�شة واحليوانات 

االأليفة من �شتى بقاع العامل والتي تعي�س يف اأقفا�س خا�شة مكتوب بجانب كل منها ال�شرح التعريفي 

اخلا�س بها بق�شد تثقيف الزوار وطالب املدار�س مبا حتتويه حممية العرين.

�شلمان  جعفر  وحنني  وعلي  حممد  االخوان  مع  اخلا�س  اللقاء  هذا  االيام(  )براعم  لـ  كان  وقد 

النوبي - الذين يزورون املحمية با�شتمرار - حيث وجهت اإليهم بع�س االأ�شئلة حول هواياتهم و�شبب 

تواجدهم يف حممية العرين، وجاءت اإجاباتهم كالتايل:

حممد جعفر �سلمان النوبي:

وتربية  والر�سم  القدم  بكرة  اللعب  هوايتي 

احليوانات، واأنا اأحب اأن العب مع اأ�سدقائي �سباحاً 

بعد  واأي�ساً  للمدر�سة،  الر�سمي  الدوام  انتهاء  بعد 

النتهاء من واجباتي اليومية.

اأع�سق الر�سم والت�سوير  بالن�سبة لهواياتي فاأنا 

ح�سور  خلل  من  هوايتي  تطوير  على  واأحر�ص 

ور�سات تدريبية تنظمها م�سكورة بني احلني والآخر 

جمعية البحرين للفنون الت�سكيلية.

اأحب  اأحب احليوانات واأهوى تربيتها، وحتديداً 

حر�ست  وقد  الطيور،  اإطعام  واأحب  الكلب  تربية 

لتعرفنا  ولإخوتي  يل  زيارات  ترتيب  على  عائلتي 

ال�سياحية يف مملكتنا احلبيبة ور�سمت  املعامل  على 

لنا خط �سري لرحلة ترفيهية بداأناها بزيارة حممية 

كافة  م�ساهدة  نحب  واإخوتي  لأين  وذلك  العرين 

احليوانات. 

لأقود  وذلك  طياراً  اأكون  اأن  امل�ستقبل  يف  اأمتنى 

طائرة كبرية اأحمل فيها امل�سافرين من مكان اإىل اآخر 

قارات  اجلميلة يف  البلد  زيارة خمتلف  من  لأمتكن 

العامل.

حنني جعفر �سلمان النوبي:

الق�س�ص  وقراءة  الر�سم  هي  هوايتي 

واللعب مع �سديقاتي، كما اإنني اأحب ركوب 

وذلك  اأمي  مب�ساعدة  كثرياً  اأهتم  اخليل. 

مبحافظتي على ممتلكات غرفتي يف مكانها 

القيام  على  واأحر�ص  ت�سييعها،  وعدم 

قبل  نف�سي  من  املنزلية  الواجبات  ببع�ص 

م�ساعدة  اأحب  واأي�ساً  ذلك،  مني  يطلب  اأن 

تقدمي  دائماً  اأحب  كما  الف�سل،  يف  معلماتي 

حال  يف  وذلك  زميلتي  اىل  الن�سيحة 

وقوعهن يف ت�سرفات تغ�سب املعلمة اأو يف 

حال اإ�ساءتهن للممتلكات اخلا�سة باملدر�سة. 

ي�سجعني على ركوب اخليل حيث  اأبي 

العرين  حممية  اىل  با�ستمرار  ياأخذين 

ركوب  من  لأمتكن  اأ�سدقائه  اأحد  ومزرعة 

اخليل هناك مب�ساعدة والدي. 

اأمتنى اأن اأكون مهند�سة لأ�ساهم يف بناء 

البحرين  مملكة  يف  وامل�ست�سفيات  املدار�ص 

احلبيبة.
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وطني حبيبي

 KEYLOGGER ما هو

)جا�سو�س املفاتيح(؟

النقرات  كل جميع  بت�سجيل  يقوم  الربنامج  هذا 

قبل  من  ا�ستخدامه  يتم  وقد  املفاتيح  لوحة  على 

خا�سة  بيانات  على  للح�سول  النرتنت  قرا�سنة 

احل�سابات  اأرقام  ال�سر،  كلمات  املرور،  كلمات  )مثل 

 Backdoor تت�سمن  ما  عادة  وغريها(.  امل�سرفية 

Trojans برناجما كهذا.

براعم . نت

صناعة المداد
�سرتة  جزيرة  يف  املداد  �سناعة  متركزت 

والقرى املجاورة لها ب�ساحل البحرين ال�سرقي.

ويعود ذلك لتوفر املادة اخلام التي حتتاج 

)ال�سل(وهو  ال وهي نبات  ال�سناعة  اليها هذه 

وقريبا  ال�سبخات  يف  عادة  يظهر  طبيعي  نبات 

من جداول مياه ال�سرف.  ويقوم احلريف بقطع 

هذا  �سناعة  يف  وا�ستخدامه  وجتفيفه  ال�سل 

النوع من احل�سر )املداد( الذي �ساع ا�ستخدامه 

يف املا�سي كفر�ص يف البيوت وامل�ساجد واملقاهي 

والدكاكني.

اآلة ال�سناعة

ت�سمى الة �سناعة املداد )احلف( يبلغ طولها 

اربعة اقدام ون�سف تقريبا.  توجد ثقوب كثرية 

على طول احلف تتخللها حبال الطول، ويتحكم 

ويقوم  املدة  متا�سك  لزيادة  بقوة  بها  ال�سانع 

بالعمل عليها عادة �سخ�سان.

ولد  جرير..  بن  حممد  جعفر  ابو  هو 

ببغداد  وتويف  هـ   224 عام  يف  بطبار�ستان 

كان  بها،  ا�ستقر وعا�ص  ان  بعد  عام 310  يف 

الطربي كثري ال�سفار حيث كان يلتقي يف كل 

العلماء ويحاورهم  التي يزورها كبار  البلدان 

والدنيوية  الدينية  العلوم  يف  بحراً  فيجدونه 

واحلديث  الفقه  يف  اماماً  اهلل  رحمه  كان  فقد 

والقراءات القراآنية وعارفاً بعلوم اللغة والنحو 

دار�ساً للمنطق واحل�ساب واجلرب والطب.

تعود �سهرة المام الطربي لكتابيه »تاريخ 

التاريخ  يف  و�سعه  الذي  وامللوك«  الر�سل 

الذي  القراآن«  اأيات  تاأويل  يف  البيان  و»جامع 

كتاباً  الطربي  و�سع  وقد  التف�سري  و�سعه يف 

ان  يقال  جملداً   18 يف  القراآنية  القراءات  يف 

الطربي و�سع موؤلفاته يف 40 �سنة حيث كان 

يكتب يف كل يوم 40 ورقة على وجه التقريب.

الطبري
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املقادير

250 غراما ب�سل اأخ�سر.

100 غرام ملفوف احمر واخ�سر.

ب�سلة �سغرية احلجم.

20 غراما بقدون�ص مفروم.

ملعقة طعام ع�سري الليمون.

4 ملعق طعام مايونيز.

2 ملعقة طعام �سكر ا�سمر.

2 ملعقة طعام خل التفاح.

ملعقة �سغرية تابا�سكو.

ملح وفلفل ا�سود ح�سب الرغبة.

الطريقة

الخ�سر وامللفوف  الب�سل  يفرم   -

فرماً ناعماً.

بذور  غري  من  الفليفلة  تفرم   -

بنوعيه.

- يخلط اجلميع يف طبق ال�سلطة.

ال�سل�سة  مكونات  متزج   -

تابا�سكو«  اخلل،  ال�سكر،  »املايونيز، 

وي�سب فوق ال�سلطة وتخلط ثم حتفظ 

يف الثلجة.

بالبقدون�ص  تزين  التقدمي  حني   -

وبر�ص الليمون.

سلطة الملفوف
 والبصل األخضر

1– اجراء الفحو�سات الدورية.
2– متابعة التطعيمات �سد الأمرا�س املعدية.

3– نظافة املاأكل وامللب�س وامل�سكن.
4– املحافظة على �سحة البيئة.

5– اتباع امناط احلياة ال�سحية كممار�سة الريا�سة 
بانتظام.

6– تناول الغذاء ال�سحي.
7– املحافظة على الوزن املنا�سب.

8– التخفيف من التوتر والتعاي�س معه.

الفلفل بأنواعه
الطعم  عذب  بع�شها  الفلفل  من  عديدة  اأنــواع  هناك 

الل�شان وبع�شها لونه ا�شفر واحمر  وبع�شها حار يلذع 

بع�شها  ان  كما  وبنف�شجي  واخ�شر  وبرتقايل 

غري  ب�شكل  مكور  وبع�شها  م�شتطيل  رفيع 

منظم.

دهــون،  بروتني،  مــاء،  على  الفلفل  يحتوي 

كربوهيدرات الياف، فيتامني »اأ، هـ، ب1، ب2، ج« حم�س 

حديد،  مغن�شيوم،  كال�شيوم،  بوتا�شيوم،  نيكوتنيك، 

نحا�س، ماجننيز، ف�شفور، كربيت، كلورين.

اله�شم وطارد  على  ت�شاعد  �شهية ممتازة  مادة  وهو 

بع�س  يف  وكذلك  ال�شلطات  يف  نيئاً  ويوؤكل  للغازات 

املاأكوالت.

وقاية الإن�سان نف�سه من الأمرا�س

ي�ستطيع الن�سان حماية نف�سه من الأمرا�س اإىل حد كبري عن طريق:
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حديقة حيوان لندن هي اأقدم حديقة 

افتتحت  العامل،  يف  علمية  احليوان 

 ،1828 عام  ابريل   27 يف  لندن  يف 

وافتتحت يف نهاية املطاف للجمهور يف 

عام 1847. و ت�سم جمموعة من 806 

نوع   70 منها:  احليوانات،  من  نوعا 

الطيور،  من  نوع  و117  الثديات،  من 

نوع   25 الزواحف،  من  جمموعة   81

نوع   281 و  الثديات،  جمموعة  من 

من  نوع   230 ال�سماك،  جمموعة  من 

اللفقاريات. جمموعة 

حديقة  البارزة يف  احليوانات  ومن 

حيوان لندن الأ�سود الآ�سيوية، الن�سور 

الليمور،  النحام،  طيور  الــ�ــســوداء، 

اجلرثومية،  اجلمال  الفاكهة،  خفافي�ص 

احلمراء  الليمور  ــنــظــارات،  ال ــوم  ب

هاري�ص  املــلــك،  الن�سور  الطوقية، 

ثعالب  الع�سكرية،  الببغاوات  هوك�ص، 

الرنة،  املخالب،  �سغرية  ال�سرقية  املاء 

املليو،  التابري  العملقة،  النمل  اآكلت 

الببغاوات،  �سفري  ــرود،  ق فران�سوا 

الأبي�ص  والبجع  امللتحي  اخلنازير 

الكبري.

الـفــ�ســـــة

درجة  وعلى  اأبي�ص  لونه  الف�سة  معدن 

عالية من الربيق وميكن �سقله وتلميعه بدرجة 

عالية، وبا�ستثناء الذهب فاإن الف�سة من اأكرث 

ناحية  ومن  والطرق،  لل�سحب  القابل  املعادن 

تو�سيلها للحرارة والكهرباء فاإنه يتفوق على 

كل املعادن الأخرى، حيث اأنه اأكرث �سلبة من 

منذ  ُعرف  النحا�ص.  من  اأنعم  ولكنه  الذهب، 

الع�سور القدمية حيث اأقيمت عدة مناجم يف 

قبل   2500 عام  حلول  قبل  ال�سغرى  اآ�سيا 

امليلد.  للف�سة ا�ستخدامات كثرية: )ت�ستخدم 

املجوهرات  �سناعة  يف  النطاق  وا�سع  ب�سكل 

تغطية  املائدة،  اأدوات  �سناعة  يف  والعملت، 

يف  امل�ستخدمة  الناعمة  الزجاجية  الأ�سطح 

اخلا�سة  الدوائر  و�سناعة  املرايا،  �سناعة 

باملكونات الكهربائية والإلكرتونية(.

الــــــــدب

وله  اجل�سم  و�سخم  مفرت�ص  حيوان 

الغابات  يف  يعي�ص  حادة  وانياب  خمالب 

ويحب  وال�سماك  ال�سجار  اوراق  وياأكل 

الدب  امــا  الع�سل 

فيعي�ص  البي�ص 

المـــاكـــن  يف 

الثلجية.

أقدم حديقة حيوان في العالم

انها زهرة الرافلي�سيا التي �سميت با�سم مكت�سفها 

ال�سري توما�ص رافلي�ص وهي تنمو يف ظلل الغابات 

�سرق  جنوب  اخرى يف  واأماكن  ماليزيا  الكثيفة يف 

ول  �ساق  ول  جذور  لها  لي�ص  الزهرة  هذه  اآ�سيا، 

حمراء  كرنبة  �سكل  على  فقط  تظهر  وامنا  اأوراق 

حوايل  و�سمكها  اقدام  ثلثة  من  اكرث  عر�سها  هائلة 

ثلثة ارباع البو�سة وميكن ان ي�سل وزنها اإىل 15 

رطلً ولهذه الزهرة رائحة كريهة ت�سبه رائحة اللحم 

الفا�سد فتجذب اليها الذباب وغريه من احل�سرات لكي 

تلحقها وت�ساعدها يف التكاثر.

أضخم زهرة في العالم

الحمام
والر�سا�سي  والأ�سود  الأبي�ص  منها  اللون  يف  احلمام  من  خمتلفة  انواع  توجد 

وامللون، يربيه الن�سان يف املنازل كما يوجد حر طليق على ال�سجار واجلبال.. وهو 

املا�سي حلمل  ا�ستخدم يف  ال�سلم، وكذلك  ا�ستخدم لعملية  انه  األيف ومنه بري كما  طائر 

يد الر�سائل من بلد اإىل بلد عندما مل يكن هناك  بر

جوي وكان ي�سمى باحلمام الزاجل.

احلبوب  على  احلمام  يتغذى 

والبذور والنباتات طوله من 18 اإىل 36 

�سنتمرت ووزنه من 200 اإىل 500 غرام و�سرعته 

ت�سل اإىل 70 كيلومرتاً تقريباً.
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ان�سام حممد

نور بجندل

هناء جنيب

الكنز املكنون »القناعة« )4-4(

اطلب  ان  اأف�شل   .. »ال   : عليها  فــرّد 

فكنت  بحياتي،  اأرهــا  مل  التي  )القناعة( 

اأطلب  االأنــانــيــة،  وبغاية  التذمر  دائـــم 

ردت  نتائجها«  جاهال  لنف�شي  ال�شعادة 

ال  للحرية  طلبك  »ولكن   : الفرا�شة  عليه 

يعني االأنانية ، وامنا �شيئا ال ي�شاهي وكل 

رّد  الطرق«  ب�شتى  اليه  ي�شعى  �شخ�س 

عليها الطائر : »وما الغر�س من احلرية اذا 

مالأت احلياة التي تكمن فيها 

واخلداع  بالطمع  احلرية 

اف�ّشل  اين  ــذب!   ــك وال

مل  فانني  املكان،  هذا 

قط  احلرية  امتنى 

نف�شي  ــعــاد  ال�ــش

بروؤيتي  م�شرورين  النا�س  الأرى  ولكن 

الغر�س قد حتقق  اأحلق واأغرد لهم وهذا 

واأنا يف قف�شي ولكن اأعماين غياب القناعة 

عن ذلك ، طلبت ومتنيت اأن اأحلق، فاأطلبها 

من جديد اأن اأحلق يف اأر�س وا�شعة ب�شماء 

النا�س  اأ�شعد  اأن  ومتنيت  جميلة  زرقــاء 

واأمتناها من جديد ولكن هذه ال�شعادة ال 

تاأتي اال بعد القناعة، اأمنيتي اأن امتلك من 

اأنا  يكفيني الأ�شعر مبا  كافياً  القناعة قدراً 

فيه من نعمة ال�شعادة« فلبت الفرا�شة تلك 

وحيته  و�شجعته  الفور  على  االأمنيات 

على ذلك ، فالقليل منا يدرك احلاجة 

يف وقتها.. 

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

1828lم

اسد

1840م

فيل

متى تم افتتاح حديقة حيوان لندن؟

المسابقة

الأول: ملاذا تقف الطيور على ا�سلك الكهرباء؟

الثاين: كي ت�سحن بطارياتها قبل معاودة الطريان.

�ساأل البخيل زوجته: ماذا لدينا على الغذاء؟

الزوجة: زيت وزعرت.

البخيل: طبختان يف يوم واحد!!.

شحن

طبختان
ال�سائلة  املواد   –1

فما  بالربودة  تتجمد 

تتجمد  التي  املادة  هي 

باحلرارة؟

ول  امامنا   –2

نراه؟

ول  ا�سنان  له   –3

يع�ص؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1957م

حممود علي احلمراين

زهرة �ساكر عمار

1– البي�سة.

2– امل�ستقبل.

3– امل�سط.
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بطــه
ما اسم الحيوان؟

من داخل العدد

جاهاًل كنت  م��ا  األي���ام  ل��ك  وي��أت��ي��ك ب���األخ���ب���ار م���ن ل���م ت���زودستبدي 

-1

-1

-2

-2



11 تسالي

[ ما �سهل احل�سول عليه ي�سهل فقدانه. »مثل 

اأمريكي«

[ لي�س باإمكاننا اطفاء النار بالبنزين. »مثل اأمريكي«

[ اإذا نظف كل منا امام بيته.. �سار ال�سارع نظيفاً . 

»مثل اجنليزي«

حـــكــم

أكمل الرسم

كيف ترسم عصفورًا؟
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سودوكو
12345

3

5
3

2

1

3

5

2

4

6
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Fill each blank with the correct letter. Then say the words aloud.

A or B? 

ppleear

rrowoat

ellnt
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نوره فريد حممد العبا�سي

ا�سماء را�سد حمد القا�سمي زياد خالد ال�سخي

د اأحمد
حمم

اأحمد 

حممد عبدالرحمن جم�سري

ريان العرادي يحتفل بعيد ميالده

الأهل  فرحة  و�سط  ميلده  بعيد  العرادي  ريان  احلبوب  الطفل  احتفل 

وال�سدقاء الذين متنوا له العمر املديد واحلياة ال�سعيدة..

 األف مربوك وعقبال ال�سمعة املائة..
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جمعية البحرين للعمل التطوعي تقيم ورشة كتابة القصة القصرة

مدرسة »الطبري« تشارك في مهرجان »الميثاق«
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حممد يطفئ �سمعته الثانية
تهنئة من ا�شرة ملحق براعم مع احلى التهاين وارق واجمل التمنيات نهديها 

للطفل املحبوب الغايل حممد وليد مبنا�شبة اطفاء �شمعته الثانية بح�شور االهل. 

يو�سف اأحمد العجيمي يكمل عامه التا�سع

علي ينور منزل الزميل ح�سن قربان

احتفل الزميل احمد العجيمي رئي�ص ق�سم الت�سوير بجريدة اخبار اخلليج بعيد ميلد 

ابنه يو�سف الذي اكمل عامه التا�سع من عمره املديد ودخوله عامه العا�سر و�سط فرحة 

الذين  القبلت والتهاين والهدايا من اجلميع  اخته دانة وابناء خالته وقد تلقى يو�سف 

باركوا عيد امليلد. الف مربوك.

رزق الزميل ح�سن قربان بابنه البكر »علي« وتبارك ا�سرة ملحق »براعم الأيام« 

ال�سعادة وان  اللـه ان يكون من مواليد  للزميل ح�سن وعائلة بهذا املولود ون�ساأل 

يكون من حفظة كتاب اللـه ويجعله باراً  بوالديه. 
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

OPPOSITES الأ�ســـــــــــداد

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

نحيف�سمنيحارباردامامخلف

�سريع

بطئ

خ�سن

ناعم

ممتلئ

فارغ

حزين

�سعيد

خارج

داخل

ي�سار ميني


