
Thursday 6th - Febraury 2014 - No.9068الخميس 6 ربيع اآلخر 1435 - العدد 9068

بســـوم 
رائد الفضـاء



  

هناك عديد من االدعية يدعو بها االن�سان ربه، من هذه االدعية اخرتت لكم هذا 

الدعاء وامتنى ان تدعوا به ربكم.

“اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وارزقنا من حيث ال نحت�سب..
اللهم نور لنا دروبنا واغفر لنا ذنوبنا وحقق لنا ما يكون خريا لنا..

اللهم طهر قلوبنا وا�سرح �سدورنا، وتقبل �سالتنا وجميع طاعتنا، واجب دعواتنا، 

والفردو�س  بابنا،  الريان  واجعل  وجوهنا،  وبي�س  حزننا،  واجُل  احوالنا..  وا�سلح 

ثوابنا، والكوثر �سرابنا، واجعل لنا فيما نحب ن�سيبا”.

ماما شيخةاللهم اآمني..
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أعزائي البراعم

عين أم السجور

الــقــــرفـــــــة »دارسين«

تزيين الطعام لألطفال بأشكال مميزة
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للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل
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البحيرة الوردية في السنغال واستراليا!!

مهرجان كي جي كيدزو مدرسة النخيل

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 6 ربيع اآلخر 1435 - العدد 9068

Thursday 6th - Febraury 2014 - No.9068

انتهاء عطلة الربيع 

يــنــطــلــقــون نحو الــبــحــريــن  أطــفــال 
متميزة بأجواء  جديد  دراســي  فصل 

حمررة ملحق براعم:

�سيودع ابناوؤنا الطلبة بعد يومني اجازة عطلة الربيع، لينطلقوا من جديد نحو ف�سل درا�سي ثان باجواء متميزة، ويتطلب من ابنائنا عقد العزم على التفوق يف جميع املواد 

الدرا�سية واال�ستفادة من تق�سري واأخطاء الف�سل الدرا�سي االول والعمل اجلاد والدوؤوب على تداركها، وذلك بعد ان ق�سوا اجازة مثلت لهم فرتة متميزة لتجديد ن�ساطهم 

والرتويح عن انف�سهم.

جنود وعهود اأحمد: 

ممتعة  الربيع  عطلة  كانت 

بالن�سبة لنا، حيث تعدت الربامج 

القيام  بينها  ومن  وتنوعت،  فيها 

ال�سخري  منطقة  اىل  برحالت 

نهاية  عطلة  خالل  وذلك  “الرب” 
بقيادة  ا�ستمتعنا  وقد  ال�سبوع، 

يف  وامل�ساركة  البان�سي  مركبات 

كما  العائلة،  مع  ال�سواء  حفالت 

التجارية  املجمعات  ارتدنا  اننا 

الرتفيهية،  والماكن  واملطاعم 

املقاعد  اىل  الرجوع  اقرتاب  ومع 

متحم�سون  جدا  فاننا  الدرا�سية، 

املدر�سة،  يف  بزمالئنا  لاللتقاء 

ملعلماتنا،  ا�ستقنا  ان��ن��ا  كما 

توجهنا  ا�ستعداداتنا  بني  ومن 

بيع  حمال  اىل  والدتنا  ب�سحبة 

بع�ض  ل�سراء  املدر�سية  الدوات 

والقالم  الدفاتر  من  احتياجاتنا 

وغريها، ونتمنى ان نحقق اعلى 

الف�سل  خالل  النهائية  الدرجات 

الدرا�سي القادم.

م�شعل وه�شام الري�س:

يف  ممتعا  وق��ت��ا  ق�سينا 

الربيع  عطلة 

املخيم  ب��ني  م��ا 

وامل��ج��م��ع��ات 

ا�ستمتعنا  ولكننا  الهل،  وجتمع 

ب�سكل كبري يف الرب وتوا�سلنا يف 

الجازة مع ا�سدقائنا.

الدرا�سي  الف�سل  ننتظر 

الثاين بفارغ ال�سرب لنطمئن على 

الدرا�سي  الف�سل  بعد  نتائجنا 

الول، ونطمح للتفوق يف الف�سل 

الدرا�سي الثاين.

ماريا الري�س:

الربيع،  باجازة  ا�ستمتعنا 

ل�ستقبال  ن�ستعد  نحن  والن 

فبداأت  الثاين،  الدرا�سي  الف�سل 

مبكرا  ال��ن��وم  على  باحلر�ض 

وال�ستيقاظ مبكرا، وعقدت العزم 

امل��واد  جميع  يف  التفوق  على 

مذاكرة  يف  و�ساأبداأ  الدرا�سية، 

اأوؤجل  ولن  باأول  اأول  الدرو�ض 

عمل اليوم اىل الغد. 

ريانة رائد البوعينني:

ق�سيت عطلة الربيع يف خميم 

وا�ستمتعت  بال�سخري،  العائلة 

و�سديقاتي،  اأقربائي  مع  باللعب 

الجازة  اذهب يف  كنت  انني  كما 

اخليول  ا�سطبل  اىل  وال��دي  مع 

بركوب  هناك  ا�ستمتعت  حيث 

والدي  مب�ساعدة  واقوم  اخليل، 

يف تنظيف اخليول والعناية بها.. 

وتقول ريانة انها مع اقرتاب 

العام  منت�سف  اج��ازة  انتهاء 

بداأت يف مراجعة  فانها  الدرا�سي 

ما تعلمته خالل الف�سل الدرا�سي 

وهي  والدتها،  مب�ساعدة  الول 

اإىل  الرجوع  مبنا�سبة  �سعيدة 

املدر�سة من جديد.

عبدالعزيز علي املحميد 

عائلته  مع  الج��ازة  ق�سى 

من  ع��دداً  هناك  وزار  دب��ي،  يف 

الماكن الرتفيهية فيها بال�سافة 

اىل التجول يف عدد من املجمعات 

ا�سرتى  قد  انه  كما  التجارية، 

القرطا�سية  من  اللوازم  بع�ض 

ا�ستقبال  املدر�سية  والغرا�ض 

الف�سل  م��ن  ال��ث��اين  للن�سف 

الدرا�سي.

انه  عبدالعزيز  وي��ق��ول 

متحم�ض كثرياً للعودة اىل )�سف 

بكل  الب�سائر(  برو�سة  الغزال 

ن�ساط وهمة للتح�سيل الدرا�سي 

جمدداً  واللتقاء  العلوم  ونهل 

بالأ�سدقاء من زمالء الرو�سة.

جنود وعهود اأحمد

ريانة رائد البوعينني

ماريا الري�سم�شعل وه�شام الري�س

عبدالعزيز علي املحميد 
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وطني حبيبي

م�سبقا  ي�ستخدم  كان   hacker م�سطلح 

ي�سري  »هاكر«  حاليا  ذكي.  م�ستخدم  اإىل  لالإ�سارة 

لدخول  الأمني  الربنامج  ي�ستغل �سعف  من  كل  اإىل 

احلوا�سيب  هوؤلء  يخرتق  ما  عادة  الت�سغيل.  نظام 

على  ح�سلوا  ما  اإذا  الكربى.  وال�سبكات  ال�سخ�سية 

اإمكانية الدخول قد يقومون بتحميل الربامج ال�سارة 

با�ستغالل  يقومون  اأو  اخلا�سة  البيانات  و�سرقة 

احلوا�سيب امل�سابة لتوزيع ر�سائل بريد مزعجة.

براعم . نت

من هو املخرتق؟

عني اأم ال�شجور
ال�سرقية  ال�سمالية  اجلهة  يف  ال�سجور  ام  عني  تقع 

من قرية الدراز وت�ستهر بانها كانت حتوي اأكرب نبع ماء 

1954م  عام  الدمناركية  البعثة  قامت  وقد  البحرين  يف 

بالتنقيب يف املوقع.

اما  ال�سكل،  بي�ساوية  حفرة  من  النبع  موقع  يتاألف 

الأر�ض  م�ستوى  البئر حتت  فت�سغله غرفة  مركز احلفرة 

ويكون الو�سول اىل هذه الغرفة ال�سغرية بوا�سطة مرتقى 

ترابي.

ومن خالل اأعمال التنقيب عرث على متثالني من احلجر 

ميثل كل منهما كب�سا �سغري احلجم، والتمثالن ال�سغريان 

راأ�ض  على  املنقبون  يعرث  ومل  ارتفاعهما 21�سم  يتجاوز 

الكب�سني. ويف ال�سل كان الكب�سان يجثوان فوق قاعدتيهما 

عند راأ�ض الدرج وينظران باجتاه غرفة البئر.

ويف اأغلب الظن اأن جمموعة العنا�سر املعمارية التي 

حول  مو�سوعها  يرتكز  دينية،  وحدة  ت�سكل  عليها  عرث 

عبادة املاء واخل�سوبة، اأما عن تاريخ هذه املن�ساآت فانها 

ت�سري اىل اوائل اللفية الثانية قبل امليالد.

يعد من جنوم الدب العربي احلديث عندما. 

وطنيا  ن�سيدا  كتب  1948م  عام  فل�سطني  اغت�سبت 

ردده العامل العربي يف كل اقطارها ومنها:

اخ�����ي ج�������اوز ال����ظ����امل����ون امل����دى

ف���ح���ق اجل����ه����اد وح�����ق ال���ف���دا

ان���رتك���ه���م ي��غ�����س��ب��ون ال���ع���روب���ة

م���ه���د الب��������وة وال���������س����وؤددا

كانت الأبيات اجلميلة لهذا ال�ساعر العربي الذي ولد 

مدر�سة  يف  ودر�ض  1902م  عام  مب�سر  املن�سورة  يف 

ثم تنقل يف عدد  التطبيقية وتخرج منها مهند�ساً  الفنون 

من الدول الأوروبية.

احتل مكانة متميزة بني ال�سعراء العرب، ا�سدر ديوانه 

الوا�سح  تاأثره  فيه  جتلى  الذي  التائه”  “املالح  الأول 

ب�سعراء فرن�سا العاطفيني و�ساد يف �سعره التغني باجلمال 

وت�سوير الطبيعة ت�سويراً راقياً ومو�سيقى دقيقة.

»ليايل  له  ف�سدر  ذلك  بعد  ال�ساعر  دواوين  تابعت 

املالح التائه« و»�سرق وغرب« و»ارواح �ساردة« واغنية 

»الرياح الربع«، تويف بالقاهرة عام 1949م.

»علي حممود طه«
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املقادير.

- لفة قمر الدين.

- ال�سكر ح�سب الرغبة.

- لرت ماء.

- ذرة فانيليا او ع�سري ليمونة.

الطريقة:

لقطيعات  الدين  قمر  يقطع 

يوم  ن�سف  ملدة  ماء  يف  وينقع 

ملدة  ويرتك  ال�سكر  اليه  ي�ساف 

يف  ي�سرب  منقوعا،  اخرى  �ساعة 

الفانيليا  اإليه  ت�ساف  ثم  اخلالط 

ويقدم بارداً.

اأو ينقع يف ماء حار حتى يذوب 

يخلط  ثم  ب�سرعة  الدين  قمر  قطع 

باخلالط بعد ا�سافة ال�سكر.

قمــر الـديـــن

ينجذبون  الأطفال 

ل��الأل��وان والأ���س��ك��ال 

من  اأك���رث  املختلفة 

ال��ط��ع��ام ال��ع��ادي، 

يت�سجعوا  وح��ت��ى 

من  بد  ل  الأك��ل  على 

ب�سكل  اأطباقهم  تزيني 

حتى  وج���ذاب  مميز 

وهنا  مبتعة،  ياأكلوه 

طرقا  لكم  نعر�ض 

الطعام  لتزيني  عديدة 

ياأكلوا  حتى  لالأطفال 

�سحي  ه��و  م��ا  ك��ل 

ومفيد نقدمه لهم.

تزيني الطعام للأطفال باأ�شكال مميزة

الطب  يف  ال��ق��دم  منذ  ت�ستخدم  كانت 

واالنتفاخ  ال��رد  ن��زالت  لعالج  التقليدي 

االأمرا�س  من  وكثري  واال�سهال  والغثيان 

االأخرى.

ا�ستن�ساق  ان  جديدة  ابحاث  وك�سفت 

رائحة القرفة يوؤدي اإىل تن�سيط املخ وحت�سني 

ودقة  واالنتباه  التذكر  مثل  الدماغ  وظائف 

حركة العني واإىل �سبط تدفق الدم مما يقلل 

من خماطر اال�سابة بجلطات الدم.

ال�ستاء النها تزود  يف�سل م�سروبها يف 

اجل�سم بالطاقة واحليوية والدفء.

كما ت�ستعمل يف معظم املاأكوالت وكذلك 

يف احللويات.

الــقــــرفـــــــة 
»دار�شني«
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يعرف مبلك الغابة الن ال�سعر الذي 

يعي�س  كالتاج..  راأ�سه  يغطي 

يتغذى  الغابات..  يف 

الفري�سة  حلم  على 

ي�سطادها  التي 

باأنيابه وخمالبه 

احلادة.

األسد
للمر�ض  الناقل  الفريو�ض  اأو  البكرتيا  ان وجود 

يف ج�سم الن�سان يت�سبب عنه خلق اج�سام م�سادة 

واأنواع من التوك�سينات ت�ساعد اجل�سم على مقاومة 

املر�ض وتقوم تلك الج�سام امل�سادة فيما بعد بغزو 

نف�ض نوع امليكروب.

�سعيفة  ميكروبات  ادخال  معناه  التطعيم  ان 

تكوين  وجودها  يف  فيت�سبب  الن�سان،  ج�سم  يف 

اج�سام م�سادة بدون ان توؤثر تاأثرياً فعالً على �سحة 

اجل�سم  يك�سب  ولكنه  ب�سيط  التهاب  �سوى  املري�ض 

مناعة قوية.

“التلفريك” اأو ال�سكة الهوائية، و�سيلة للنقل متر 
عربة  يحمل  متحركاً  �سلكاً  معتمدة  احلواجز،  فوق 

تقل الركاب، او �سندوقاً يحمل مواد البناء ولوازمه.

عمل  جمال  يفوق  عمل  جمال  الهوائية  لل�سكة 

القطار ال�سلكي، ومد خطها ل يحتاج اإىل بنية حتتية 

املواد  نقل  من  فيمتد  ا�ستعمالها،  جمال  اأما  معقدة. 

مرتفع  على  بناء  اقامة  اإليها  حتتاج  التي  واللوازم 

ي�سعب الو�سول اإليه، كال�سد واملر�سد واجل�سر، اإىل 

نقل ال�سخا�ض اإىل حمطات التزلج على الثلج، واإىل 

املنتجعات اجلبلية العالية.

به  مي�سك  ثابت  حمل  �سلك  �سلكان:  للتلفريك 

يوؤمن  جر  و�سلك  العربة،  بها  تتعلق  التي  الذراع 

احلركة �سعوداً اأو نزولً.

اجهزة  التزلج  وا�سالك  الهوائية  املقاعد  تعترب 

نقل هوائي ب�سيطة.

التطعيم

التلفريك

على بعد 5 كلم من العا�سمة ال�سنغالية دكار، توجد بحرية لونها وردي يف ال�سيف وعادي يف ال�ستاء، وقد 

حتولت البحرية الوردية اإىل منجم للملح ب�سبب ارتفاع ن�سبة امللوحة. فقد انف�سلت بحرية دكار املعروفة با�سم 

ال�سنغالية  ال�سياحية  املعامل  اأكرث من ثالثة عقود وباتت واحدة من  قبل  الأطل�سي  املحيط  الوردية، عن  البحرية 

الأكرث �سهرة.

يبلغ طول البحرية خم�سة كيلومرتات وعر�سها ثمامنائة مرت بعمق ي�سل اإىل ثالثة اأمتار، ن�سف البحرية من 

املاء والن�سف الآخر من امللح. وتعرف يف ال�سنغال وعامليا اأي�سا بالبحرية الوردية ب�سبب وجود طحالب يتفاعل 

لونها مع اأ�سعة ال�سم�ض لت�سبح وردية، ومع غروب ال�سم�ض تعود مياه البحرية اإىل لونها الطبيعي.

البحيرة الوردية في السنغال واستراليا!!

شاطئ الرمال الخضراء!!
جزيرة  جنوب  عليه  يطلق  كما  اخل�سراء  الرمال  �ساطئ  يوجد 

هاواي وي�سمى اي�سا ب�ساطئ باباكويل، وهو واحد من اربعة �سواطئ 

بلون  رمالها  لتلون  نظرا  اخل�سراء  بال�سواطئ  ت�سمى  التي  بالعامل 

اأخ�سر فاحت يخيل اليك لأول وهلة ومن م�سافة بعيدة انها طحالب او 

ع�سب اأخ�سر ينمو على طول ال�ساطئ بينما ذاك يف الواقع لون حبات 

رماله. ويرجع ال�سبب للون الأخ�سر اإىل وجود كري�ستالت خ�سراء 

يف املنطقة املحيطة بال�ساطئ بال�سافة اإىل بع�ض املعادن.

اأو  الأحمر  باللون  اإ�سربان�ض، وهي بحرية متتاز  بالقرب من  الغربية  اأ�سرتاليا  كما وتوجد بحرية وردية يف 

الوردي الذي يرجع اإىل وجود طحالب تنتج كارتنويدات، مثل الطحلب البحري الدقيق.
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جلني جا�شم اأحمد

مرمي عبدالـله مرتوك

نور جا�شم �شرحان

بنني رائد علي �شرحان



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 الحشرة؟

مسابقة: من داخل العدد

1945 

 ذبابة الرمل

1954

ذبابة العقرب

متى قامت البعثة الدنماركية بالتنقيب في موقع عين أم السجور؟

المسابقة

�ساأل املعلم الطالب: من يعطيني اأ�سماء ثالث زواحف. 

رد اأحد الطالب عليه: اأم اربع واربعني واأبو اربع واربعني 

واربع واربعون ال�سغري.

�ساأل املدر�ض الطالب: الثعلب يلد ام يبي�ض؟ 

قال الطالب: الثعلب مكار توقع منهv اأي �سيء. 

المعلم والطالب

المدرس
ال�سيء  هو  ما   -1

النا�ض  يك�سو  ال��ذي 

ر ب���دون 
وه����و ع����ا

مالب�ض؟

ال�سيء  هو  ما   -2

ول  ي��ج��ري  ل  ال����ذي 

مي�سي؟

3- �سلم ل ي�سعد عليه 

اأحد، فما هو؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

اخلنيزي،  الخال�ض،  »الربحي، 

عجوة، غرة، عنربة، �سكري«

فاطمة ح�سني  عياد.

جواهر علي حممد.

1- الإبرة. 

2- املاء. 

3- �سلم الرواتب.
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البا�سق

ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

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

-1

-1

-2

-2



11 تسالي

[ اأتقن عملك حتقق اأملك.

[ غاية العلم اخلري.

[ احلاجة اأم االخرتاع.

[ قليل من العلم مع العمل به اأنفع من كثري من 

العلم مع قلة العمل به.

حـــكــم

فوارق

كيف ترسم »فانوس«؟
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سودوكو
12345

2 5
1

3



تسالي12
الخميس 6 ربيع اآلخر 1435 - العدد 9068

Thursday 6th - Febraury 2014 - No.9068

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

eggplant

broccoli

carrot

lettuce

onion

lemon

cucumber

tomato
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عبدالرحمن اأحمد عبدالرحمن

دانة عبدالـله ال�شباغ

عبدالرحمن اأحمد بوحمود

حممد اأ�شامة حممد
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مهرجان كي جي كيدزو مدرسة النخيل
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أطفال مدرسة النور العالمية يبدعون في معروضاتهم
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

ANIMALS حــــــيــــــــوانـــــــــــــات

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

الفهد ال�شياد اأ�شد منر

اأ�شد اجلبالحمارحمار الوح�س

�شنجاب �شكونكالراكون


