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�أعز�ئي من �أجمل ما قر�أت �أهديه �إليكم:

1 – ال ينمو �لعقل �ال بثالث، �إد�مة �لتفكري ومطالعة كتب �ملفكرين، و�ليقظة لتجارب �حلياة.

2 – وال تدوم �لنعمة �إال بثالث، �سكر �هلل عليها.. وح�سن �ال�ستقامة عليها ودو�م �لعناية بها.

3 – وال ُيحمل �ملعروف �إال بثالث، �أن يكون من غري طلب.. وياأتي من غري �إبطاء ويتم بغري منة.

و�إىل لقاء يا �حبتي.

ماما شيخة
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ص ب: 3232 - المنامة البحرين

تليفون: 39405993 - 33112500- 17617777 - فاكس: 17617111
baraem@alayam.com:ايميل

07

07

أول سيارة إسعاف في التاريخ

براعم البحرين في زيارة لمعرض الطيران الدولي

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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سلمان سمير:سلمان سمير:
نادي أم الحصم اهتم بموهبتي

الأول ال���ك����أ����س  اأه��������داين  جن���ي���ب  ك����ب���ن 

حتقيق  ��ستطاع  �نه  �إال  �سنه  �سغر  من  �لرغم  على 

�لنجاح و�ل�سهرة، فكل حجرة تعرثبها يف طريقه جمعها 

ليفوز باملركز �الول يف �ألعاب �لقوى، �سلمان �سمري طالب 

من مو�ليد 2001.

زينب الرئيسي

[ ماهي هو�يتك؟

-هوايتي امل�سي وكرة القدم والر�سم ولكن الهم هي العاب القوى، 

بال�سافة اىل ال�سباحة والقراءة.

[ يف �لبد�ية �أين متار�س هو�يتك؟

- كنت األعب يف املدر�سة اأثناء ح�سة الريا�سة وبعد ذلك �سجعني 

اأهلي لالن�سمام يف نادي اأم احل�سم لألعاب القوى ومت قبويل واحلمد اهلل.

[ متى بد�أت متار�س هذه �لهو�ية؟

- بداأت اأمار�سها من العام املا�سي ول زلت ب�سكل منتظم.

[ هل لديك م�ساركات �أخرى يف �ملدر�سة؟

- نعم لدي هوايات اأخرى وهي الر�سم والرق�ص واجلمباز.

[ ماهي �اللعاب �لتي متار�سها غري �ألعاب �لقوى؟

- دفع اجللة واجلري وامل�سي ال�سريع والوثب الطويل.

[ �أي فريق ت�سجع؟

- فريق الحتاد البحريني.

[ من هو مدربك �ملف�سل؟

التحدي  على  ي�سجعني  دائماً  الذي  حممد  ب�سري  جنيب  كابنت   -

والفوز رغم ال�سعوبات.

[ ماهي �ل�سعوبات �لتي و�جهتك؟

متارين ال�سغط.

[ ماهي �جلو�ئز �لتي ح�سلت عليها؟

- كاأ�ص ذهبي حل�سويل على املركز الأول وتكرميي من قبل نادي اأم 

احل�سم لالعب املتميز يف �سهر �سبتمرب 2013.

[ ماهي �أمنيتك يف �مل�ستقبل؟

- اأمنتيي امل�ستقبلية اأن اأكون طبيباً.
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وطني حبيبي

لالأطفال  زمزم  عامل  موقع  يعر�ص 

لإبناءنا  مفيدة  متنوعة  وزاوي��ا  م��واد 

علوم،  واإ�سدارات،  كتب  ومنها،  العزاء، 

ترفيه، خدمات، منكم واليكم، ركن الآباء.

واإ�سدارات  كتب  زاوية  خالل  فمن 

حتميل  م��ن  الطلبة  اب��ن��اءن��ا  يتمكن 

و   ،2010 للعام  الأطفال  كتب  قائمة 

ال�سدارات  م�ساهدة  من  لبناءنا  ميكن 

فالكتب  اعمارهم،  تنا�سب  التي  والكتب 

�سن  من  ت�سلح  املتاحة  وال���س��دارات 

ومن  �سنوات،   10  –  5 ومن  اخلام�سة، 

ع�سر،  اخلام�سة  وفوق  �سنة،   15  -10

اأخرى  وباب  ال�سوتيات  اإىل  بال�سافة 

للمربني وزاوية يف مدينة ال�ساد، وقراأت 

اأي  اأمكانية البحث عن  اإىل  لك، بال�سافة 

مو�سوع بوا�سطة حمرك البحث.

مثرية  العلوم  كل  علوم،  زاوي��ة 

وممتعة..لكن اأكرثها اإثارة..علم الفيزياء، 

قوانني  عن  الغطاء  لك  يك�سف  علم  لأنه 

فرتاها  خملوقاته  يف  اخلالق  اأودعها 

الزاوية  كلها ت�سري بنظام وترتيب، فهذه 

من  عدد  لنا  ت�ستعر�ص  امل�سلية  العلمية 

اأوائل  اإىل  بال�سافة  امل�سلية،  التجارب 

هذه  وت�ستعر�ص  واملخرتعني،  املكت�سفني 

الريا�سيات،  من  طرائف  اي�سا  الزاوية 

عجائب  حا�سوب،  الفيزياء،  من  طرائف 

املخلوقات.

ت�ستعر�ص  واإليكم،  منكم  زاوية  اما 

بها  ال��زاوي��ة  فهذه  املوهوبني  ا�سماء 

قوتهم  منابع  عرفوا  لأط��ف��ال  من��اذج 

حتى  فا�ستثمروها  اإبداعهم  ومواطن 

واأفادوا  منها  فا�ستفادوا  وا�ستدت  قويت 

من  واأمتعوا  بها  وا�ستمتعوا  حولهم  من 

عامل  موقع  اأ�سدقاء  وي�ستفيذ  حولهم، 

تتنوع  اذ  القراء،  نادي  زاوية  من  زمزم 

واإبداعاتكم  م�ساهماتكم  بتنوع  اأبوابه 

اخلا�سة املتمّيزة.

http://www.zamzamworld.com

براعم . نت

»ع�مل زمزم«

أول صحيفة في البحرينأول صحيفة في البحرين
تاريخ  البحرين  مملكة  يف  لل�سحافة 

عريق يعود اإىل عام 1939م، حيث تاأ�س�ست 

الراحل  يد  على  ا�سبوعية  �سحيفة  اأول 

الديب البحريني عبداهلل بن علي الزايد با�سم 

وتراأ�ص  ا�سدرها  فقد  البحرين«  »جريدة 

حتريرها انذاك.

يف  �سدرت  التي  البحرين  جريدة  وتعد 

ا�سبوعية  جريدة  اأول  1939م  مار�ص  �سهر 

ت�سدر يف البحرين ومنطقة اخلليج العربي، 

والثقافة،  والدب  املحلية  بال�سوؤون  اهتمت 

العربية  الخ��ب��ار  ن�سرها  اىل  بال�سافة 

والدولية املتعلقة باحلرب العاملية الثانية.

اعلن  �سنوات،  خم�ص  قرابة  مرور  وبعد 

احتجاب  عن   1944 يونيو   15 يف  الزايد 

توافر  لعدم  ال�سدور  عن  وتوقفها  اجلريدة 

الورق.

أول رائد فضاء
الف�ساء  اإىل  الطريان  من  يتمكن  اإن�سان  اأول  ال�سوفيتي  غاغارين  يوري  يعترب 

اخلارجي والدوارن حول الأر�ص على منت مركبة الف�ساء ال�سوفيتية، وذلك يف الثاين 

الف�ساء اخلارجي  الأر�ص من  اأول رجل يرى  اأبريل 1961 ا�سبح يوري  ع�سر من 

على منت فو�ستوك1. بلغ عدد املر�سحني الجمايل للتحليق لأول مرة يف الف�ساء 20 

�سخ�ساً، وكان املهم ان تتوفر يف املر�سح عدة �سفات منها الطول والوزن وال�سحة 

اجليدة: فيجب ال يتجاوز العمر 30 عاما والوزن 72 كغم والطول 170 �سم.

ومت انتقاء �ستة ا�سخا�ص من بني املر�سحني الع�سرين، ووقع الختيار على يوري 

التا�سعة  ال�ساعة  ال�سفينة يف  غاغارين و بديله هو غريمان تيتوف، وجرى اطالق 

والدقيقة ال�سابعة من �سباح يوم 12 ابريل عام 1961 من مطار بايكونور، وبعد 

القيام بدورة واحدة حول الر�ص هبطت ال�سفينة على الر�ص.
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املق�دير:

3 حفنات من توت العليق، ليمونة 

مق�سرتان،  برتقالتان  مق�سرة،  حام�سة 

مكعبات   3 اخ�سر،  نعناع  ورقات   6

ثلج.

الطريقة:

اع�����س��ري ال��ت��وت وال��ل��ي��م��ون 

ناعماً  النعناع  افرمي  معاً،  والربتقال 

فوقه  �سعي  الع�سري،  اإىل  واأ�سيفيه 

مكعبات الثلج.

معلومة:

• تتفاوت األوان العليق بني الأ�سفر، 
وال��ربت��ق��ايل، وال���وردي، والأح��م��ر، 

والأرجواين و�سولً اإىل الأ�سود.

عصير االنتعاش والحيوية

نصائح مفيدة لمحبي الّركض في الشتاء
الّرك�ص  ريا�سة  اِر�سي  مممُ ون  املخت�سّ َيْن�سح 

لب�ص  يف  املبالغة  وعدم  منا�سبة  مالب�َص  بارتداء 

ف�سفا�سة  مالب�َص  ارتداء  ويف�سل  كثرية  مالب�ص 

م�سنوعة من مواّد باعثة على الدفء، كما اأن ارتداء 

القّفازات  خلعمُ  باإمكانك  مهم،  وقّفازات  راأ�ص  غطاء 

بدفء  �سعرت  اإذا  �سرتتك  اأحد جيوب  وو�سعها يف 

زائد خالل الرك�ص. اأّما غطاءمُ الّراأ�ص فينبغي الإبقاء 

هذه  من  دْفئه  من  اأكرَب  َقْدًرا  يفقد  اجل�سد  لأّن  عليه 

املنطقة.

من املهّم اإحماءمُ ع�سالت ج�سدك ببطء وب�سكل 

تقومي  يقول طبيب  اذ  ال�ّستاء،  ف�سل  جّيد يف 

اأن  »ميكنك  اإجنلهارد:  مارتن  عظام 

جتري  اأو  دقائق  ع�سِر  مّدة  ت�سرَي 

حرارة  درجة  لرتفع  ببطء 

الّدرجة  اإىل  ع�سالتك 

املنا�سبة«.

الزجنبيل

يعترب الزجنبيل من التوابل واملطيبات 

التي تو�سع مع الأطعمة وهو عبارة عن 

نبات له اأيدي كثرية ومتعددة.

ال�ف��ج������ل

ذات  ج��ذوره  من  ي�ستفاد  ع�سبي  نبات 

من  كنوع  ع��ادة  وي�ستعمل  الأحمر  اللون 

املقبالت ويختلف يف ال�سكل واحلجم واللون 

ح�سب الف�سل الذي ينمو فيه.
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يعترب من املواد املهّمة يف حياة الإن�سان فهو اأول 

املعادن  وثاين  الإن�سان،  ا�ستخدمها  التي  املعادن 

احلديد،  بعد  املنافع  تعّدد  حيث  من 

مّر  حممُ معدن  عن  عبارة  وه��و 

اللون، يتغري لونه وخ�سائ�سه 

عندما يّتحد مع عنا�سر اأخرى، 

�سّكالً مرّكبات خمتلفة. ممُ

يعترب مادة مو�سلة ب�سكل 

بعد  واحل��رارة  للكهرباء  جيد 

املبادلت  منه  ي�سنع  الف�سة، 

التو�سيل  واأ�سالك  احلرارية، 

نع  �سمُ يف  ي�ستعمل  الكهربائي، 

غ�ساء  �سطحه  يغّطي  البطاريات، 

قيمة  يعطيه  الوقت  ومرور  اأخ�سر،  لونه 

الدول  اأكرب  من  »�ّسيلي«  ودولة  وتاريخية.  جمالية 

املنتجة للنحا�ص.

copperمادة الُنحاس

اإىل  الإ�سعاف  �سيارة  ا�سم  اأ�سل  يرجع 

هو  لتيني  اأ�سل  ولها  املتحرك«،  »امل�ست�سفى 

وهي  اأمبيولر  واأ�سلها  »الأمبيولن�ص«  كلمة 

تعني احلركة اأو ال�سري.

الع�سور  يف  الإ�سعاف  �سيارة  ت�سميم  بداأ 

لنقل  اخليل  عربات  ا�ستخدام  مع  القدمية 

املر�سى وكان اأّول ا�ستخدام ل�سيارات الإ�سعاف 

لنقل حالت الطوارئ يف عام 1487 من قبل 

لتكون  الإ�سعاف  �سيارة  وتطورت  ال�سبان، 

حاجة �سرورية لنقل امل�سابني يف جميع اأنحاء 

احلايل  ع�سرنا  يف  الإ�سعاف  اأ�سبح  العامل. 

التكنولوجيا مع كل مرحلة من  مزودا باأحدث 

الإ�سعاف  �سيارة  وتكون  الب�سرية،  التطورات 

الالزمة  ب��الأدوات  جمهزة  الأحيان  اأغلب  يف 

لتقدمي الإ�سعافات العاجلة للم�سابني، ويرافقها 

بع�ص الأطباء واملمر�سني.

أّول سيارة إسعاف في التاريخ

Jupiterكوكب المشتري
يعد كوكب امل�سرتي من اكرب كواكب املجموعة ال�سم�سية، يتكون 

ا�سا�ساً من غازي الهيدروجني والهليوم، ويحتوي غالفه ال�سميك على 

كثيفة  به طبقة  كما حتيط  وامليثان،  الن�سادر  �سام من غازي  مزيج 

من الغازات املتجمدة ب�سبب الربودة ال�سديدة على �سطحه والتي 

ت�سل اإىل 175 درجة حتت ال�سفر، ومن الظواهر الغريبة 

فوق امل�سرتي وجود احزمة م�ستعر�سة وموازية خلط 

والأحمر  ال�سفر  بني  ما  الوانها  تتفاوت  ا�ستوائه 

واحيان  اللون  فاحتة  احياناً  وتكون  والزرق، 

اخرى غامقة اللون! كما توجد هناك اي�ساً بقعة 

بي�ساوية ذات لون وردي وبرتقايل بالقرب من 

خط ا�ستواء الكوكب يبلغ طولها نحو 5000 

كيلومرت، يتغري لونها ومدى و�سوحها من 

زمن لآخر، وقد ظنها العلماء بركاناً ثائراً ملا 

ت�سببه من وهج احمر للغيوم فوقها، ولكن 

الراأي الراجح يف الوقت احلا�سر ان البقعة 

واعا�سري  عوا�سف  من  ناجتة  احلمراء 

ومنطقة  هائلة  غازية  دوامات  عن  عبارة 

يف  البقعة  هذه  وت��دور  عال،  �سغط 

عقارب  دوران  اجتاه  عك�ص 

كل  واحدة  مرة  ال�ساعة 

�ستة ايام ار�سية.

�ل��غ��اب��ات  يف  يعي�س  ح��ي��و�ن 

�الأ�سجار  وثمار  �الأع�ساب  ياأكل 

وذكائه  �لظريفة  بحركاته  يعرف 

وحبه للتقليد ويتو�جد يف كثري من 

�لبلد�ن. وهو حيو�ن ثديي.

القرد
monkey
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الغش والعقاب
كان رجل يدعى �سامر وكان يجل�ص على احدى الروابي ويتاأمل يف خلق اهلل �سبحانه وتعاىل وكان لديه ولد ا�سمه خالد وكان 

ذكياً وجميالً وزوجته امراأة فا�سلة طيبة وكانوا يعي�سون ب�سعادة، ومرت الأيام وال�سابيع ومر�ص ال�سيد �سامر مر�ساً �سديداً فوكل 

ابنه بالعمل يف املزرعة بدل منه.. وبعد عدة ا�سابيع تويف الب وحزن خالد وامه حزناً �سديداً.. ال ان خالد عمل بو�سية والده يف 

العمل باملزرعة، ولكنه طمع يف املال فكان ي�سع مع احلليب ماًء ليزيد كميته وبعد عدة ايام اكت�سف النا�ص خدعة خالد.. فلم يعودوا 

ي�سرتوا احلليب منه وعاقبه اهلل مبر�ص اأمل باأبقاره فماتت جميعاً وذهبت كل خرياته التي انعمها اهلل عليه وا�سبح خالد فقرياً ل عمل 

له. وهكذا اخذ جزاء الغ�ص الذي قام به وتذكر قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم »من غ�سنا فلي�ص منا«.

م�س�همة الطفلة: ف�طمة ح�سني فرح�ن
م�س�همة الطفل:

 �سيد عدن�ن �سيد حممود



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

2-  كلب البحر1-  فرس البحر

1944 -2 1939 -1

-متى صدرت أول صحيفة في البحرين ؟

المسابقة

�ساأل املعلم اأحد تالميذه عن ا�سم ح�سرة.. فقال التلميذ: منلة 

يا اأ�ستاذ.

اأخرى  التلميذ: منلة  فقال  اأخرى..  ا�سم ح�سرة  منه  فطلب 

يا اأ�ستاذ!!

املدر�ص: ماذا فعل الرومان حني عربوا البحر 

البي�ص املتو�سط؟

الطالب: جففوا مالب�سهم.

نملة

مالبس
بداية  ماهو   -1

الزمان  ونهاية  النهار 

واملكان؟

ئ الذي 
2- ما ال�س

بال عني ومي�سي  يبكي 

بال رجل؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر ومتنزه عذاري

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

الأدب

- فاطمة فائز جا�سم بوح�سن

- عبدالرحمن اأحمد بو حمود

- داود �سلمان الب�سري

1- حرف النون.

2- ال�سحب.
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�لرنة

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 



11 تسالي

- نحلة واحدة لجتني الع�سل.

- ليبنى احل�ئط من حجر واحد.

- الأم ت�سنع الأمة.

- البخيل �سح�ذ دائم.

- ال�سديق وقت ال�سيق.

حـــكــم

فوارق

كيف ترسم »الديناصور«
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سودوكو
12345
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3

4
1

5

1

3

5

2

4

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

drum

teeth

fly

ship

spoon

glass

clock

watch
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حممد ف��سل

اإبراهيم اأحمد را�سد

بي�ن عبداهلل فقيه

م�زن ح�سن عبداهلل نيلة خ�لد الرويعي
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براعم البحرين في زيارة لمعرض الطيران الدولي
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ع���ي���د م����ي����اد ����س���ع���ي���د »ال������ك�������دي«

�حتفلت عائلة عدنان �خلادم بعيد ميالد �بنتهم �لثاين »�لكادي« بني �الهل 

و�ال�سدقاء مع متنياتهم لها مب�ستقبل باهر وم�سرق.

الح���ت���ف����ل ب����ل���ي���وم ال���ع����مل���ي ل��ل��م��ع���ق��ني 

ل���ل���رب���ي���ة اخل��������س���ة الأم���������ل  يف م���ع���ه���د 
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Kitchen املطبخ

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

حجرة التجميد

م�يكروويف

لوح 

التقطيع

مقاة خزانة

قدر

ثاجة
املولف

فرن

غ�س�لة الأطب�ق

طب�خ
�سلة املهمات

مغ�سلة


