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Augmented Reality
كيفية استخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة صفحتنا

واستمتع باملشاهدةوجه كامرتك عىل الصورة التي تحمل رمزاخرت ايقونة االخبار املصورةحمل برنامج األيام الجديد

  

اأحببت ما قاله �سيدنا علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه فاأحببت ان تقروؤوه حيث قال:

»من حكم �ساد. ومن �ساد ا�ستفاد. ومن ا�ستحيا حرم. ومن هاب خاب. ومن طلب الرئا�سة 

�سرب على ال�سيا�سة. ومن اب�سر عيب نف�سه عمي عن عيوب الآخرين ومن �سل �سيف البغي قتل 

به.. ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيها. ومن ن�سي زلته ا�ستعظم زلة غريه ومن كابر يف المور 

عطب. ومن اقتحم اللجج غرق. ومن اعجب براأيه �سل. ومن ا�ستغنى بعقله زل. ومن تعمق يف 

العمل مل. ومن جال�س العلماء وقر. ومن ح�سن خلقه �سهلت له طرقه. ومن ح�سن كالمه كانت 

الهيبة امامه. ومن خ�سي اهلل فاز.

اأقراأمت اح�سن من هذا الكالم.. ل اأظن

ماما شيخة

أعزائي البراعم

حلبة البحرين الدولية

إلى متى تستمر مقلة العين في النمو؟

كيف تصنع شراب البرتقال باآليس كريم؟

رفيدة بنت سعد

للمشاركة والتواصل - مؤسسة األيام للنشر  - »ملحق البراعم« المراسالت
ص ب: 3232 - المنامة البحرين

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

لماذا يظهر القمر  أحيانًا أكبر حجمًا وأكثر إضاءة؟

مدرسة الوسام الدولية تقيم الكرنفال السنوي
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املونتاج  فريق  رئي�س  ق��ال  العمل  تفا�صيل  وع��ن 

الثقافية  الهملة  بجمعية  الإعالمية  باللجنة  والإخ��راج 

عيد  يوم  مع  تزامنا  الهدار:  خ�صر  الجتماعية  اخلريية 

الأطفال  براءة  اأن نقدم فكرة جديدة من خالل  اأحببنا  الأم 

ميتلكونها  التي  والتلقائية  الب�صيط  واأ�صلوبهم  وعفويتهم 

يف التاأثري على العاطفة والنفو�س، م�صيفا اأردنا اأن ندخل 

خالل  من  لأبنائها،  كمربية  بيتها  داخل  الأم  �صخ�صية  اإىل 

الأ�صئلة،  معينة يف  على حماور  والرتكيز  معهم  اللقاءات 

اأبرزها: ما اأكرث �صيء ي�صعد اأمك، مباذا تناديك اأمك عندما 

تطلبك، ووجه ال�صبه الأبرز بني البن واأمه، وتنوعت اأجوبة 

�صورة  اأجوبتهم  خالل  من  وقدموا  الأ�صئلة  على  الأطفال 

�صادقة تعرب عن م�صاعر الأمومة وم�صاعرهم جتاه اأمهاتهم.

واأو�صح »الهدار« اأن العمل ا�صتغرق ثالثة اأيام باإ�صراف 

الكادر الإعالمي للجمعية الذي ي�صم كوادر اأكادميية و�صابة 

ونا�صئة من اجلن�صني، ويهدف العمل، اإىل ا�صتنطاق براءة 

داخل  والود  احلب  ثقافة  لزرع  �صريرتهم  ونقاء  الأطفال 

وتقدمي  والإن�صانية،  الإ�صالمية  قيمنا  من  انطالقاً  الأ�صرة 

كمدر�صة  الأم  �صخ�صية  تعك�س  و�صادقة  عفوية  �صورة 

تربوية تفي�س بحنانها وعطفها على اأبنائها، واحلث على 

بر الوالدين باأ�صلوب عاطفي ب�صيط وجديد، بالإ�صافة اإىل 

تعزيز اجلانب الإن�صاين يف العالقات الأ�صرية ب�صكل خا�س 

النواة  الأ�صرة  باعتبار  عام  ب�صكل  الجتماعية  والعالقات 

الطاقات  باأن  »الهدار«:  وختم  املجتمعات.  لت�صكيل  الأوىل 

البحرينية ال�صابة املبدعة قادرة على اإنتاج الأعمال الفنية 

التي حتمل م�صامني وقيماً هادفة حتمل ر�صائل اجتماعية 

الر�صمية  املوؤ�ص�صات  من  الدعم  اإىل  وحتتاج  وتربوية، 

لتاأ�صي�س  ت�صعى  اجلمعية  اإن  ال�صلة، حيث  ذات  والأهلية 

وقد  املبدعة  ال�صبابية  الطاقات  يحت�صن  اإعالمي  مركز 

ال�صتيديو  م�صروع  بتد�صني  اخلطوات  اأوىل  بتد�صني  بداأت 

الخريي.

 »حكايا �لأمهات على �أل�سنة �أبنائهم«

بعد 5 اأيام من ن�شره يف اليوتيوب

»حكايا  كليب  الفيديو  جتاوز 

 70 اأبنائهم«  األ�سنة  على  الأمهات 

من  اأي��ام   5 خ��الل  م�ساهدة  األ��ف 

طرحه يف موقع اليوتيوب العاملي، 

عدد  الق�سري  الفيديو  يف  و�سارك 

الهملة،  ق��ري��ة  م��ن  الأط��ف��ال  م��ن 

والذين متكنوا بعفويتهم وبراءتهم 

باحلديث عن ذكرى عيد الأم بقالب 

ب�سيط وجميل وا�ستطاعوا فيه من 

اآلف الأ�سخا�س  اإ�سادة  ا�ستقطاب 

اخلليجية  ال����دول  خمتلف  م��ن 

عرب  الفيديو  طرح  بعد  والعربية 

�سبكة النرتنت.

م�����س��اه��دة �أل������ف   70 ي���ت���ج���اوز  �ل���ب���ح���ري���ن���ي  �ل���ك���ل���ي���ب 

يوم  الالغون  اأمواج  اأجل يو�صف( يف  الأمل من   – )الواكثون  فعالية  اأمنية طفل  تنظم جمعية 

اجلمعة املوافق 18 ابريل 2014 وذلك ابتداء من ال�صاعة الرابعة م�صاءاً، و�صيتخلل فعالية امل�صي 

زرع  ت�صتهدف  التي  والتثقيفية  الرتفيهية  الربامج  من  عدد  والكبار  الأطفال  فيه  ي�صارك  والذي 

املر�س  على  للتغلب  بنف�صه  الثقة  واعطائه  املر�س  من  يعاين  طفل  كل  وجه  والمل يف  البت�صامة 

وتوعية املجتمع والطفال كذلك بكيفية دعم الطفال امل�صابني لل�صرطان. وتوعية الأطفال واأهاليهم 

بالأطفال مر�صى ال�صرطان وحاجاتهم واهتماماتهم ليتقبلهم املجتمع كغريهم من الطفال، ونطمح 

اأي�صاً لت�صجيع فئات املجتمع يف امل�صاركة ودعم الطفال امل�صابني بال�صرطان واأهاليهم. 

جمعية �أمنية.. تنظم فعالية 

»�لو�كثون – �لأمل من �أجل يو�سف«
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وطني حبيبي

        

قبل  من  ت�صتخدم  التي  الربامج  من  جمموعة  اإىل  ي�صري  امل�صطلح  هذا 

القرا�صنة للتهرب من ك�صفها خالل حماولتها للح�صول على اإمكانية الولوج 

ب�صكل غري قانوين اإىل حمتوى احلا�صوب. هذا امل�صطلح قد ابتكر من قبل اأنظمة 

يونيك�س، كما ا�صتخدم من قبل م�صممي اأح�صنة طروادة لإخفاء ن�صاطهم غري 

القانوين. والهدف الأ�صا�صي ل�«روت كيت« هو اإخفاء ن�صاط اأح�صنة طروادة. 

اإذا ما جرى حتميلها يف نظام الت�صغيل فاإنها ل ترى من قبل امل�صتخدم كما اأنها 

�صممت ب�صكل ي�صعب من خالله ك�صفها من قبل برامج املكافحة والدفاع. كما 

اأن دخول امل�صتخدمني اإىل اأجهزة الكمبيوتر ب�صفة من�صق ولي�س بكملة مرور 

خا�صة ي�صهل على جمرمي النرتنت حتميل »روت كيت« على احلا�صوب.

براعم . نت

ماهو برنامج ROOTKIT؟

حلبة البحرين 
الدولية

منطقة  يف  يقع  ال�صيارات  ل�صباق  م�صمار  هو 

ال�صخري بالبحرين، تقام فيه جائزة البحرين الدولية 

نوفمرب   8 احللبة  ان�صاء  بداأ  �صنوياً،   1 للفورمال 

2002، وا�صتمر بناء امل�صروع ملدة 485 يوماً حتى 

مار�س 2004  بكلفة 56.2 مليون دينار.

 1.7 البحرين  حللبة  الجمالية  امل�صاحة  وتبلغ 

مليون مرت مربع، وميكن للحلبة ا�صتيعاب 50000 

 10000 ت�صتوعب  الرئي�صية  واملن�صة  متفرج، 

متفرج.

احللبة  حلبات:  خم�س  على  امل�صروع  ويحتوي 

الداخلية واحللبة اخلارجية وحلبة اجلائزة الكربى 

وحلبة دراغ�صرت وحلبة التجارب بال�صافة اىل برج 

لل�صيوف ومركز  ال�صكل مكون من 9 طوابق  دائري 

للمعلومات التقنية خا�س بالفورمال.

ار�س  فيدة بنت �صعد الأ�صلمية اخلزرجية الأن�صارية اأول ممر�صة يف ال�صالم، اإذ كانت تمُ تعد رمُ

التمري�س يف م�صت�صفاها املتنقل، متطوعة بعلمها وخربتها ل�صالح هذا العمل العظيم. ولأنها كانت 

املحتاجني، وعلى توفري م�صتلزمات م�صت�صفاها  ب�صخاء على  تنفق  فقد كانت  ثروة ومال؛  �صاحبة 

فيدة«. وكانت اأول انطالقة له عندما عاد امل�صلمون  رف م�صت�صفاها املتنقل با�صم »خيمة رمُ اخلا�س.  عمُ

من غزوة بدر اإىل املدينة منت�صرين، فكان معهم اجلرحى وذوو الإ�صابات البليغة، وقد قامت »رفيدة« 

بدور هاّم يف عالج امل�صابني ومداواة اجلرحى، وذلك عندما ن�صبت خيمة بجوار امل�صجد النبوي، 

د  حمُ
وجهزتها بالعقاقري وما توفر لها من اأدوات جراحية. وا�صرتكت رفيدة يف كل غزوات الر�صول: اأمُ

واخَلندق وَخيرب. 

رفيدة بنت سعد.. أول ممرضة في االسالم
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شراب البرتقال باآليس كريم
�ملقادير

كيلو ون�صف برتقال.

1/2 كيلو ليمون

�صكر ح�صب الذوق

اآي�س كرمي فانيال

�لطريقة

1 – يع�صر الربتقال وكذلك الليمون

2 – ي�صاف ال�صكر لهما.

3 – يب�صر ق�صر الربتقال وي�صع املب�صور بقطعة �صا�س ثم تربط جيدا وت�صع يف الناء مع الع�صري وال�صكر 

ويحرك اخلليط حتى يذوب ال�صكر.

4 – تزال قطعة ال�صا�س من الناء.

5 – ي�صع الع�صري يف اكواب التقدمي مع و�صع جزء من اآي�س كرمي على الوجه وتقدم.

الفيتامينات  خا�صة  بالفيتامينات  الثمار  اغنى  من  يعترب 

يتناول  الذي  وال�صخ�س   C فيتامني  واأهمها  لالأك�صدة  امل�صادة 

يف  بتح�صن  دائما  ي�صعر  منتظم  ب�صكل  الليمون 

�صوائب  اي  من  الدم  ينقي  فالليمون  �صحته 

لأمرا�س  فعالية  له  دواء  وهو  منه  موجودة 

توؤدي  التي  المرا�س  وخا�صة  والوقاية  الفم 

ال�صابة  حلالت  مفيد  انه  كما  ال�صنان  تخلخل  اىل 

قاب�س  وهو  ج  فيتامني  لوجود  احلفر«  »داء  بالإ�صتقربوط 

اجلروح  لت�صميد  ي�صتعمل  و  للدم  وخمرث  الدموية  لالأوعية 

كما  لل�صهية  وفاحت  ها�صم  وهو  لل�صموم.  ومقاوم  والقروح 

التجميل. م�صتح�صرات  يف  ي�صتعمل 

كربوهيدرات،  دهون،   – بروتني  ماء،  الليمون على  يحتوي 

مغني�صيوم،  كال�صيوم،  كربيت،  ج،   ،2 ب  فيتامني  األياف، 

�صوديوم، حديد، نحا�س، كلورين.

وهي المرا�س التي تنتقل من �صخ�س لآخر بعدة طرق:

الرذاذ املتطاير من فم وانف امل�صاب عن طريق العط�س وال�صعال او الب�صاق   –1

مثل امرا�س اجلهاز التنف�صي كال�صل والتهاب ال�صحايا.

2- مالم�صة ج�صم امل�صاب او افرازاته او ادواته التي ي�صتعملها مثل امرا�س العيون 

والمرا�س اجللدية.

3 – الطعام اأو الرتاب امللوث: كما يحدث يف امرا�س ال�صهال والتيفوئيد والتهاب 

الكبد الفريو�صي والت�صممات الغذائية التي قد تنتج عند عدم غ�صل الفواكه واخل�صروات 

قبل تناولها.

4 – ال�صتحمام او ال�صباحة يف ماء راكد.

5 – احل�صرات كالذباب والبعو�س والقمل.

6 – نقل الدم عن طريق احلقن امللوثة.

7 – تناول حلم احليوانات امل�صابة او لبنها يوؤدي اىل ال�صابة بالديدان ال�صريطية 

او ع�صة الكالب امل�صعورة.

الليمون

�لأم��ر��ض �ل�م�ع���دي�����ة
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على  من  �لأ�سد  زئري  �سوت  �سماع  ميكن 

م�سافة 8 كيلو مرت�ت.

تبعد  يوميًا  �ل�سوكالتة  من  قطعتني  تناول 

عنك فقر �لدم وحت�سن �ملز�ج.

يعي�ض  �أن  �ل�سخم  �لتم�ساح  ي�ستطيع 

لفرت�ت طويلة بدون غذ�ء، ول يكون يف 

حاجة ما�سة لالأكل �إل نادرً�.

�لليل  ينتج  نف�سها  حول  �لأر���ض  دور�ن 

و�لنهار.

�إن �أول من و�سع �سورة على �لعملة هو 

�لإ�سكندر �ملقدوين.

و400  مليون  عن  يزيد  ما  �لنحلة  تقطع 

لتكوين كيلو  ما يكفي  �لف كيلو مرت جلمع 

جر�م و�حد من �لع�سل من رحيق �لأزهار.

حرق  يف  وي�ساعد  �لعظام  ينمي  �لكيوي 

�لدهون ومطهر للقولون.

�لنعامة تعي�ض حتى 75 عامًا وتظل قادرة 

على �لتكاثر حتى �سن �خلم�سني.

العديد  يف  الرومي  الديك  يعي�س 

ابي�س  لونه  وبع�صه  البلدان  من 

ري�صها  الديوك  معظم  لأن 

الذي  الربي  ومنه  ملون 

وعلى  الغابات  يعي�س يف 

يف  يعي�س  كما  اجلبال. 

والبيوت  واملزارع  الريف 

وهو طائر اليف وله عرف 

احمر و�صوت مميز. ت�صع 

النثى من 8 اىل 15 بي�صة تفق�س 

ويربيه  تقريبا  يوما   28 بعد 

اللذيذ  حلمه  اجل  من  الن�صان 

البالد  بع�س  يف  معروف  وهو 

بلدان  ويف  احلب�صي  الديك  با�صم 

الرتكي.. يعي�س على  بالديك  اخرى 

اىل   91 من  وطوله  والبذور  النباتات 

اىل  �صنتيمرتا ووزنه من 5   112

ذيله  ويتمتع  غراما.  كيلو   12

باألوانه الزاهية.

الديك الرومي

لماذا يظهر القمر
 أحيانا أكبر حجمًا وأكثر إضاءة؟

لن القمر يدور حول كوكب الر�س يف مدار بي�صاوي ل تقع الر�س يف منت�صفه 

تاما، لذلك فان امل�صافة بني كوكب الر�س والقمر التابع له قد ترتاوح بني 225 الف 

ميل تقريبا، وعندما يكون القمر بدرا يف طور ال�صتدارة الكاملة اثناء وجوده يف فرتة 

احل�صي�س القمري فانه يظهر اكرب حجما بنحو 14 يف املائة واكرث ا�صاءة بنحو 30 يف 

املائة منه يف فرتة الأوج القمري.

الحوال  يف 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

ي��ك��ون ط��ول 

مقلة  حم���ور 

ال����ع����ني م��ن 

حتى  ال��ق��رن��ي��ة 

جلنني  ال�صبكية 

نحو  الولدة  حديث 

تنمو حتى  ثم  18 مل 

الثالثة  �صن  يف  م��ل   23

اىل  لت�صل  منوها  ويتباطاأ 

24 مل عند البلوغ.

إلى متى تستمر مقلة العين في النمو؟
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فاطمة حممد �لدقاق

حنني يو�سف �ل�سعد
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   م

ترسل اإلجابة مرفقة باسم الطفل وعمره ورقم الهاتف ـ واإلمييل. 

عىل امييل :baraem@alayam.com أو تسلم باليد عىل ورقة بيضاء يف الصندوق املخصص للمسابقة مببنى »األيام« بالجنبية يف موعد 

أقصاه يوم األحد من االسبوع القادم  للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا الحيوان؟؟

مسابقة: من داخل العدد

1.7 مليون متر مربع

شقائق البحر

7.1 مليون متر مربع

قنديل البحر

كم تبلغ المساحة اإلجمالية لحلبة البحرين؟

المسابقة

الأول: ملاذا تقف �صيارة ال�صعاف امام املخبز؟

الثاين: لكي تنقل اخلبز املحروق اىل امل�صت�صفى!!

هم جحا بكتابة ر�صالة..

 فقالت زوجته:ملن تكتب هذه الر�صالة؟

اجاب: اكتبها لنف�صي.

وماذا تقول فيها؟

مل  وهي  اعرف  يل  وكيف  جحا:  رد 

ت�صلني بعد!!

خبز محروق

رسالة جحا
1 - �صيء له اأرجل 

ول مي�صي؟

2 – مدينة حمراء 

�صكانها حبوب؟

خالك  اخت   –  3

ولي�صت خالتك؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1973

- مهدي حممود عبد�حلميد

- حنني يو�سف �ل�سعد

1 – الكر�صي

2 – البطيخ

3 - اأمك

اأبو قردان

ما اسم الطائر؟

من داخل العدد

ويلللأتللليلللك بلللاألخلللبلللار مللللن لللللم تللللزودسللتللبللدي لللك األيللللام مللا كللنللت جللاهللاًل

-1

-1

-2

-2
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أوجد الفوارق

أكمل الرسم

12345سودوكو

3
4

1
2

5



تسالي12
الخميس 3 جامدى اآلخرة 1435 - العدد 9124 

Thursday 3rd April 2014 - No. 9124 

Which of these letters begins each word?  
Write the letters in the blanks and say the words.

ar

ock irl

eyron

ite gloo

G,H,I,J,K or L ? 

ouse
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نادي البراعم

رغد ح�سني �ل�سماك
�سهد ح�سني �ل�سماك

�سوق خالد

يو�سف �لكعبي مرمي جا�سم و�سوق بوعالي ومرمي �إ�سماعيل

علي يو�سف �ل�سعد
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»�ل�سباب و�لريا�سة« تنظم �حتفال »�لبّط�ولة« مبنا�سبة يوم �لأ�سرة

 مدر�سة �لو�سام �لدولية تقيم �لكرنفال �ل�سنوي
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مدر�سة �ل�سالم �خلا�سة ت�ست�سيف

 �ملخرتعة �لبحرينية �أمينة �حلو�ج

م�ساركة جمعية �ل�سنابل بن�ساط ترفيهي يف مدر�سة �لرفاع فيوز 

مدر�سة �ل�سالم �خلا�سة حتتفل بعيد �لأم
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Augmented Reality
كيفية استخدام تقنية الواقع املعزز 

www.alayam.com/ar
للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة صفحتنا

وجه كامرتك عىل الصورة التي تحمل رمزاخرت ايقونة االخبار املصورةحمل برنامج األيام الجديد
واستمتع باملشاهدة

BODY PARTS �أع�ساء �جل�سم

كاحلذر�ع�خلدينذقن�أذن

كوع عني ��سبع قدم جبني �سعر

ر�أ�ضيدركبتني�ساقني�سفاه

ف��م �ظافر رقبة �أنف ك���ف

كتفبطن��سنان��سبع �لقدمل�سان


