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بسوم وبسمة 
يحتفالن

بعـــيـد األم

بسوم وبسمة 
يحتفالن

بعـــيـد األم



�لرب هو �الح�صان وعلينا �ن نرب بو �لدنيا �أي �ن نح�صن �إليهما بكل ما ن�صتطيع فنقدم لهما �خلري ب�صدق و�إخال�ص 

وبكل و�صيلة متاحة.

يقول �هلل تعاىل يف �صورة �ال�صر�ء »ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم« »وق�صى ربك �أالّ تعبدو� �إال �ياه وبالو�لدين �ح�صاناً 

�إما يبلغن عندك �لكرب �أحدهما �أو كالهما فال تقل لهما �أٍف وال تنهرهما وقل لهما قوالً كرمياً. و�خف�ص لهما جناح �لذل 

من �لرحمة وقل رِب �رحمهما كما ربياين �صغري�« �صدق �هلل �لعظيم.

�أما �لر�صول �لكرمي �صلعم فيقول »ر�صا �لرب من ر�صا �لو�لد. و�صخط �لرب من �صخط �لو�لد«.. �صدق ر�صول �هلل 

ومبنا�صبة عيد �ال�صرة �أزف �لتهاين لكل �أب و�أم �صهر� وتعبا يف تربية �أبنائهم وكل عام و�نتم باألف �ألف خري.. �عز�ئي 

ال تن�صو� �ن تربو� بو�لديكما فهما �أمتن ما يف �لوجود بعد �هلل و�لوطن.

و�إلى لقاء
ماما شيخة
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الأطفال يغردون فرحا يف »يوم الأم« 

كلمات بريئة ودعوات خال�سة ل�ست احلبايب يف عيدها

نحلق يف �صماء �الأيام و�صرعان ما نحط يف �أح�صانها �لد�فئة، منرح ونرك�ص كالفر��صات يف �حلقول لكن �صرعان ما نغفو بني يديها، �إنها �الأم ذلك �حل�صن �لكبري 

�ملعطاء �لذي ال ين�صب، كلما ر�صفنا حبها ��صتقنا لها �أكرث وكلما نظرنا �إليها �أح�ص�صنا بلطفها .

هي كل �الأيام ولكن �أن يكون لها يوم فذلك يعني �أن تخت�صر �لزمن يف بحار حنانها، فذلك يوم لي�ص ككل �الأيام، هو يوم �لعطاء و�لبذل بال حدود، يف هذ� �ليوم 

٢١ مار�ص تتاألق عيون �الأطفال الأن كل �صيء يف ذلك �ليوم يوؤ�صر ل�صيء و�حد، ي�صري الأم بذلت و�أعطت �حلياة الأوالدها.

»اإن تاريخ 21 مار�س من كل عام هو تاريخ مميز وحمفور يف ذاكرتي، ول ميكن اأن اأن�ساه اأبداً فمنذ طفولتي واأنا 

اأنتظر هذا التاريخ بفارغ ال�سرب �سنوياً. نعم، اإن هذا التاريخ ي�سادف يوم عيد الأم، اليوم الذي ُتكرم فيه الأمهات«.

»اأتذكر عندما كنت يف املرحلة البتدائية، اأحر�س على الرتتيب مع خايل �سنوياً يف مثل هذا اليوم لياأخذين اإىل حمل 

لبيع الزهور لأ�سرتي وردة حمراء اأقدمها لأمي بهذه املنا�سبة تعبرياً لها عن حبي، ول ميكنني اأن اأن�سى فرحتها الغامرة 

بهذه الهدية الرمزية املتوا�سعة فت�سمني يف ح�سنها وتقبلني. ولكن هديتي تطورت يف املرحلة الإعدادية لت�سبح باقة 

من الورد. اأما يف هذا العام فحر�ست على ا�ستقطاع مبلغ من م�سرويف اليومي حتى اأمتكن من �سراء باقة ورد وكعكة 

وهدية، اأعلم متاماً باأنها �ستعجب بها«.

كما رتبت مع والدي العزيز للخروج بهذه املنا�سبة مع كل اأ�سرتي للرتفيه وحجز طاولة للع�ساء يف اأحد املطاعم 

الفاخرة لالحتفال باأمي وتقدمي الهدايا والزهور لها.

ت  واأود عرب منربكم املبارك اأن اأقول لأمي احلبيبة: »كل عام واأنِت اأجمل واأغلى اأم يف هذا العامل، ومهما قلت وعربرّ

فلن اأوفيك جزءاً ب�سيطاً من حقك«.

طاهرة عبا�س خليل

يوم..  واأجمل  احلى  يومك  الكون  مايف  اأغلى  »يا 

يجمعنا كلنا حولك دوم«.
فاأنت  يوم،  كل  هذا ويف  يومك  يااأمي يف  »اأحبك 
بهذا  نهنئك  واأختي  واأنا  كله،  والعامل  الكون  �سمعة 

اليوم ونقول لك كل عام وانت بخري دائماً«.
»ماما ل تزعلي مني يف هذا اليوم لأين مل ا�ستطع 
�سراء هدية لك، ولكن معتزتك كبرية يف قلبي وقلب 

اأختي، فاأنت �ست احلبايب ياماما«.

�سارة ومرمي عبداجلليل

لأمي  مفاجئة  حفلة  نقيم  اأن  واأخي  اأنا  “قررت 
هدية  لها  ا�سرتينا  فقد  اليوم،  هذا  م�ساء  العزيزة 
جميلة �ستفرح بها، وهذا اأقل �سيء ميكننا فعله لأمي 
العزيزة فهي من تعبت و�سهرت من اأجلنا لها، فنتمنى 

اأن تنال هذا املفاجاأة ر�ساها”.
“اأمي كم نحبك يا اأغلى �سيء يف الوجود، 

علي ويو�سف ح�سني مفتاح

حب..  ياهم�سة  الوجدان..  يف  ياحلناً  »ماما 
وبحبك  اللوان  �ستخ�سر  عيدك  يف  حنان،  ياموجة 

ينطق قلبي الولهان«.
»اأمي يا مالكي يا حبي الباقي اىل الأبد.. ول تزال 

يداك اأرجوحتي ول ازال ولداً«.
�ساأقول لمي اهلل يطول بعمرك يالغاليه ويخليك 

يل ان�ساهلل.

غفران �سيد حممود

محررة ملحق البراعم
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علوم06

الرتبة  اأو  اخل�سب  ن�سارة  ن�سع   

الزراعية يف اجلورب ال�سفاف وذلك لعمل 

املزروع.

ال�سعري  بذور  من  بع�سا  عليها  ننرث   

اأو الر�ساد.

 ومن ثم نربط اجلورب من الأ�سا�س.

للمزروع  اأنف  �سكل  بعمل  نقوم   

ال�سغري بوا�سطة احللقة املطاطية.

على  ال�سمغ  من  قليلة  كمية  ن�سع   

العيون.

 نل�سق العيون يف مكانهما فوق الأنف.

 نر�س املزروع باملاء بوا�سطة الر�سا�س 

لعدة اأيام حتى تنبت البذور.

ال�سغري  املزروع  �سكل  يكون  وهكذا   

اأوراقها  وظهرت  البذور  نبتت  اأن  بعد 

اخل�سراء.

الأدوات الالزمة:

خطوات العمل:

 ن�سارة خ�سب اأو تربة زراعية جاهزة.

 جورب ن�سائي �سفاف.

بذور ر�ساد اأو �سعري.

حلقات مطاطية لعمل الأنف.

�سمغ لل�سق العيون.

ر�سا�س ماء.

من كتاب اأفكار زراعية، اإعداد الأ�ستاذة: كرمية حممد �سالح

المزروع 
الصغير
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الأمومة من اأرق واأ�سمى امل�ساعر التي تعطي احلياة نكهة خا�سة 

وتكره  حتب  م�ساعرها،  يف  كالب�سر  واحليوانات  للتفاوؤل،  تدعو 

وتغ�سب وتلني، لكن الأمومة ت�سفي عليها طابعا خا�سا ل مثيل له.

جتاه  بالأمومة  ت�سعر  اأنها  احليوانات  مييرّز  ما  اأروع  ومن 

�سغارها يف حلظات اخلطر فنجدها تدافع عنها بكل �سرا�سة حتى 

ت�سحي  احليوانات  بع�س  بل جند  مفرت�ساً  حيواناً  العدو  كان  لو 

�سبيل  الربيرّة يف  والبطة  الفيل  اأنثى  مثل  اأولدها  اأجل  بنف�سها من 

اإنقاذ اأولدها والأمومة عند الطيور تعني احلنان واجلهد والت�سحية 

نقرة  يف  تدخل  اأبوقري  طري  اأنثى  فنجد  عليها،  احلفاظ  �سبيل  يف 

�سجرة، وت�سع بي�سها، فياأتي الذكر ويطلي النقرة بالطني، ويرتك 

اأن  اإىل  لها  الغذاء  منها  ليدخل  احلبي�سة،  اأنثاه  لعنق  تت�سع  فتحة 

اأي�ساً،  الأمومة  غريزة  عظمة  على  املوؤ�سرات  ومن  البي�س.  يفق�س 

والعدو  احلادة  باأنيابها  �سغارها  والقطط  والكالب  الِدرّببة  حمل 

من  العديد  وهناك  جلدها.  تخد�س  اأن  دون  �سا�سعة،  م�سافات  بها 

فالإك�سيلوب  احليوانات،  لدى  الأمومة  عن  الغريبة  الق�س�س 

الربيع، وعندما تبي�س متوت، فالأم  تعي�س منفردة يف ف�سل 

توؤمن  ولكي  متوت،  ثم  بي�سها  ت�سع  بل  �سغارها،  ترى  ل 

ل�سغارها الطعام حتفر قبل موتها يف خ�سب حفرة م�ستطيلة، 

وحت�سو  ال�سكرية،  الأوراق  وبع�س  الأزهار  طلع  وجتلب 

خ�سب  بن�سارة  وتاأتي  بي�سة،  تبي�س  ثم  ال�سرداب،  ذلك  بها 

وجتعلها �سقفاً لهذا ال�سرداب، وبعدها متوت، بعد اأن تكون 

نت ل�سغارها طعاماً يكفيها ملدة �سنة. وتطعم بع�س اأنثى  اأمرّ

الطيور �سغارها اأكرث من األف وثالثمئة مرة يف اليوم، وُتلقم 

�سغارها الطعام ما بني الفجر والغروب. والناقة تبكي على 

فقد �سغارها، والكلبة تبكي على جروها امليت، واإذا فقدت 

اخليل �سغريها نهنهت ب�سوت م�سموع وتوح�ست، ول تدع 

اأحداً يقرتب من �سغريها، فاإذا ُحمل �سغريها لُيدفن �سارت 

خلفه، فاإذا دفن لزمت قربُه وانقطعت عن الأكل وال�سرب.

األمومة عند الحيواناألمومة عند الحيوان



07 عيادة وتغذية

املقادير:

ــ باقة نعناع. 

ــ باقة بقلة. 

ــ زيت زيتون. 

ــ ملح وثوم. 

ــ ثالث حبات بندورة. 

ــ ع�سري الليمون احلام�س.

طريقة التح�سري:

اإليه  وي�ساف  امللح  مع  الثوم  يدق  ــ 

ع�سري الليمون احلام�س.

ــ تقطع البندورة قطعاً �سغرية.

النعناع  اوراق  وتفرم  البقلة  تنقى  ــ 

ي�ساف  ثم  والثوم،  البندورة  بقطع  ومتزج 

الزيت اىل املزيج ويقدم.

سلطة النعناع
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الشهيق والزفيرالشهيق والزفير
عندما ت�ستن�سق الهواء ينتفخ �سدرك. وعندما تزفر 

يهبط �سدرك ويفرغ.

يحدث التنف�س علي مرحلتني:

اأن  با�ستطاعتك  ارادية ولكن  التنف�س غري  حركات 

تغري من وترية هذه احلركة.

الزكام، التهاب اجليوب، اخلناق، النزلة الرئوية...

الطعام  تبلع  ان  تتنف�س،  ان  احيانا  عليك  ي�سعب 

او املاء..

وذلك  ت�سعل..  ال�سوت.  يبح  ي�سيل،  الأنف،  ين�سد 

ناجت عن التهابات يف خمتلف اجزاء اجلهاز التنف�سي.. 

من املف�سل األ تبداأ بالتدخني لن دخان ال�سيكارة يف�سد 

عمل الرئتني فتمر�س بعد عدة �سنوات.

الزفري

متى ت�ساب بالفواق »احلازوقة«

وهو  احلاجز،  احلجاب  يتقل�س 

الرئتني،  ا�سفل  عند  القائمة  الع�سلة 

يتقل�س بطريقة غري منتظمة.

عندما ت�سعل او تعط�س تفرغ

احذر امرا�س احلا�سية!

يف بع�س مراحل ال�سنة، يف الربيع 

ال�سخا�س  بع�س  ي�ساب  خا�سة، 

بالعطا�س فتحمر عيونهم وتدمع.

يقال انهم م�سابون بالربو. ولي�س 

الواقع، �سوى ح�سا�سية جتاه  ذلك يف 

رحيق بع�س النباتات. ميكن ان يكون الن�سان ح�سا�سا 

جتاه الغبار، الري�س، وبر احليوانات ودخان ال�سكاير.

مانغوستين
من  ت�صنف  عطرة  ر�ئحة  وذ�ت  حام�ص  مذ�ق  ذ�ت  �مللوك،  جزر  خا�ص  وب�صكل  عام  ب�صكل  �ندوني�صيا  موطنها 

�حلم�صيات، يقال �نها ت�صفي باأذن �هلل تعاىل من �ل�صرطان، تن�صط �جل�صم وتقوي �ملناعة، م�صاده لقرحة �ملعدة، تكافح 

عالمات �ل�صيخوخة، وم�صادة للفريو�صات و�جلر�ثيم، خمف�صة لدهون �لدم وبالتايل تقلل من ت�صلب �ل�صر�يني، ت�صاعد 

يف �إنقا�ص �لوزن، م�صادة لل�صلوليت �لعدو �الأول جلمال �لب�صرة و�جللد، م�صادة للدوخة و�لدو�ر و�الإ�صهال، حتمي من 

�لروماتيزم وه�صا�صة �لعظام، تخفف من �أعر��ص �ل�صخونة و�حلمى. ويقال �ن �مللكة فيكتوريا كانت تقدم �لهد�يا ملن 

يح�صر �إليها هذه �لفاكهه.



ثقافات08

طول  على  ال�سيف  �ساحية  منطقة  يف  املتحف  يقع 

مدخالً  البحرين، م�سكالً  لقلعة  ال�سمالية  البحرية  الواجهة 

اأهمية املوقع الأثري، فقد مت افتتاحه  للموقع و�ساهداً على 

يف 18 من فرباير 2008م، بكلفة 3 ماليني دينار تقريباً.

بني املتحف على قرب من موقع القلعة الأثرية بت�ساميم 

وهذا  وال�سورة،  والهواء  ال�سوء  اختالط  توفر  ع�سرية 

ارخيولوجية  حقبات  خم�س  علي  التعرف  للزوار  ي�سمح 

جدار  حول  املتحفي  العر�س  ويرتكز  بالقلعة،  متعلقة 

على  املرتاكمة  الأثرية  الطبقات  يج�سد  اأمتار   8 بارتفاع 

املوقع، ويتو�سط اجلدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نف�سه 

يتدرج معه ب�سكل ت�ساعدي. ويعر�س املتحف 500 قطعة 

اأثرية تعترب من اأهم املقتنيات امل�ستخرجة من املوقع خالل 

احلفريات الأثرية م�ستعر�سًة احلقب التاريخية التي مرت 

على املوقع.

وطني حبيبي

متحف قلعة البحرين
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خمرتع التلفاز هو : جون لوجي بريد  ا�سكتلندى، اخرتع 

اخرتع يف  عام 1926و  ب�سيط  ميكانيكي  تلفاز  اأول جهاز 

عام  1928 التلفاز امللون، ويف نف�س العام متت اأول عملية 

بث للتلفاز عرب املحيط من لندن اإىل نيويورك.

ويعترب التلفاز و�سيلة من اأهم و�سائل الت�سال احلديثة، 

اإىل  العامل  اأرجاء  جميع  من  والأ�سوات  ال�سور  ينقل  حيث 

ماليني النرّا�س يف منازلهم وتنقل اأقمار الت�سالت ال�سناعية 

ال�سور التلفازية عرب املحيطات والقارات. 

واأمام اأجهزة التلفاز يجل�س النا�س يف منازلهم، مل�ساهدة 

زعيم يلقي خطاًبا اأو يزور بلًدا اأجنبًيا. 

جون لوجي بيرد



09 معلومات

براعم . نت
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يعر�س موقع بنني وبنات �سل�سلة متميزة من املعلومات والألعاب والأنا�سيد وامل�سابقات وق�س�س الأنبياء 

والقراآن وا�سمع وا�ستمع وزاوية ملكارم الخالق وركنا للبنات وزاوية لطبيب بنني وبنات.

وي�ستعر�س املوقع يف زاوية بيت املرح جتارب علمية وتعلم الر�سم والتلوين والت�سايل بال�سافة اإىل ق�س�س 

العباقرة، ويفتح هذا املوقع الباب اأمام معرفة �سرية الر�سول الأعظم وحياته واأحاديثة، ومل يغفل املوقع م�ساندة 

الأطفال الذين هم يف م�ستوى ريا�س الأطفال فقد خ�س�س لهم زاوية تعليمية خا�سة بهم.

وللفتيات ركن خا�س بهم، فاملوقع ي�سهم يف م�ساعدة البنت على الدخول للمطبخ، ويحثها على النظافة 

ال�سخ�سية ويجعلها قادرة على اكت�ساف هواياتها، ويعزز لديها مفهوم التعاون ويعلمها ا�س�س املذاكرة.

اأما زاوية بيت العلوم، فهي تخت�س بالخرتاعات والطب والكائنات والظواهر الطبيعية، فيعر�س املوقع 

هذه املعلومات ب�سكل م�سل�سل كارتوين والبع�س الآخر على �سكل كتابي.

ويعر�س املوقع يف زاوية عظماء الإ�سالم ا�سماءهم وحياتهم ومنهم ابن النفي�س و ابوبكر الرازي، الليث 

البخاري، احل�سن  الطربي،  تيمية،  ابن  بنت عتبة،  بن عبدال�سالم، اخلن�ساء، هند  العز  ال�سافعي،  �سعد،  بن 

الب�سري، وغريها من ا�سماء لعظماء ال�سالم.  

وب�سكل لطيف يعر�س املوقع م�سل�سل كارتوين يف زاوية مكارم الأخالق يعلم براعمنا ال�سغار كيفية 

التعاون، وق�س�س اأخرى جميلة تتحدث عن هذه الزاوية.

الأبجدية  احلروف  فيعلمهم  الأطفال  ريا�س  بفئة  باإهتمامه  املوقع  من  غريه  عن  املوقع  هذا  ويتميز 

والأرقام و الأ�سكال والأنا�سيد ويعلمهم ال�سلوك ال�سحيح وي�سرح ب�سكل مب�سط لالأطفال عن طريق الر�سوم 

املتحركة حول الغذاء وفوائده.

/http://kids.islamweb.net

موقع بنين وبنات

 �سحراء رملية يف جنوب �سرق اجلزيرة العربية، وتعد اأكرب �سحراء رملية يف العامل، 

وهي حتتل الثلث اجلنوبي من �سبه اجلزيرة العربية، ويتجزاأ الربع اخلايل بني اأربِع دول 

داخل  منه  الأعظم  اجلزء  ويقع  والإمارات،  وعمان  واليمن  ال�سعودية  العربية  اململكة  هي 

الأرا�سي ال�سعودية.

اإىل 1000  ال�سحراء  الأَْحَقاف، وي�سل طول  التاريخي �سحراء  با�سمها  اأي�سا  وتعرف 

كم وعر�سها اإىل 500 كم، وبع�س كثبانها الرملية اأعلى من برج اإيفل اأي اأكرث من 330 م.

وعلى الرغم من ق�سوة البيئة الطبيعية يف هذه املنطقة وخلوها من الن�ساط الب�سري، اإل 

اأنها تزخر برثوات �سخمة من النفط والغاز الطبيعي واملعادن امل�سعة والرمال الزجاجية 

والطاقة ال�سم�سية، ومناخ الربع اخلايل قاري حار جدا يف ال�سيف وبارد يف ال�ستاء وترتاوح 

درجات احلرارة يف ال�سيف بني 40 و50 وت�سل احيانا فوق 60 درجة مئوية، اأما يف ف�سل 

ال�ستاء ترتاوح بني 7 درجات اإىل اأقل من ال�سفر.

وي�سود اعتقاد لدى عدد من علماء الآثار باأن ح�سارة عاد ال�ساربة يف القدم والتي ذكرت 

يف القراآن الكرمي »اإرم ذات العماد، التي مل يخلق مثلها يف البالد«، مدفونة حتت رمال هذه 

ال�سحراء غري اأنها مل جتد من يكت�سفها.

الربع الخالي

امل�سرب  كره  عن  م�سغرة  لعبة 

املهارات  لكت�ساب  لها  فنية  قواعد  ل 

اأربعة  متار�س يف غرفة مقفلة مكونة من 

لعبني  بني  مباراتها  وجتري  جدران 

على  الكرة  �سرب  على  يتناوبان  اأثنني 

ب�سرب  ال�ستئثار  الالعب  رغاية  احلائط 

الآخر  لالعب  الفر�سة  اعطاء  وعدم  الكرة 

ل�سربها..

1850م  عام  اللعبة  هذه  عرفت 

ال�سوت  من  ا�ستقاقاً  ا�سكوا�س  و�سميت 

ا�سطدامها  لدى  الكرة  حتدثه  الذي 

بامل�سرب واجلدران..

املدار�س  يف  اللعبة  هذه  تطورت 

اىل  ثم  الأندية  اىل  انتقلت  ثم  النكليزية 

املجاورة. كم�سر والهند وا�سرتاليا  البالد 

احتاداً.   45 ي�سم  دويل  احتاد  لها  تكون 

يف  للعامل  بطولة  �سنتني  كل  ويقيم 

الالعبني  اأبرز  فيها  ي�سرتك  ال�سكوا�س 

دولياً.



مسابقات10
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 املوافق 24 مارس 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-   جنكر2-  رعد العمالق1-  قرندايزر

2 - 1850م 1 - 1805م
متى عرفت لعبة االسكواتش؟؟

المسابقة

وهو  وجهه  على  قناعاً  الطبيب  ي�سع  ملاذا  الأول: 

يجري العملية؟؟

الثاين: حتى ل يعرفه اأحد اإذا اأخطاأ..

من  الأ�سئلة  تنقل  اأن  اخلطاأ  من  املدر�س:  ــ 

زميلك واأنت يف امتحان اآخر العام..

الأجوبة  اأنقل  بل  الأ�سئلة  اأنقل  ل  اأنا  التلميذ: 

يا ا�ستاذ!!

قناع

نقل اأجوبة

ملكك  هو  1ــ 

النا�س  وي�ستعمله 

اكرث منك؟

املاء  يف  �سمكه  2ــ 

�سبحان  حاويها.  واملاء 

خالقها ح�سك ما فيها ما هي؟

اأ�سود  بلون  ن�سرتيه  3ــ   

ول ن�ستفيد منه اإل بلون اأحمر 

ما هو؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1- رميي
2- 1888 م

- في�سل عزيز ح�سن

-علي عبداللـه عي�سى

- حممد ح�سن عبداللـه

1- ا�سمك

2- الل�سان

3- الفحم
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11 تسالي

من  اأنعم  و�سادة  العامل  يف  اأجد  مل  الأم.  عن  �سك�سبري  قال  1ــ 

ح�سن الأم. ول وردة اأجمل واأبهى من ثغرها البا�سم.

2ــ قال الفيل�سوف الفرن�سي »جان جاك رو�سو« الرجل من �سنع 

اأفا�سل عظاماً فعليكم باملراأة تعلمونها ما هي  اأردمت رجالً  الأم فاإن 

الف�سيلة وما هي عظمه النف�س.

3ــ كما قيل. »الأم م�سباح نور ل ينطفئ«.

تعلم الرسم

أقوال بمناسبة عيد األسرة؟!

الفوارق

المتاهة
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برنامج التكواندو في نادي شريفة العوضي لالطفال والناشئة

الزميلة  احتفلت 

اإميــان طــرادة بعيد 

مرام  اإبنتها  ميالد 

بعد  ال�سياد  ح�سني 

عامها  اكملت  اأن 

فرحة  و�سط  الأول 

الأهل والأ�سدقاء.

ا�سرة  وتتمنى 

لـ  ــم  ــراع ب ملحق 

املديد  العمر  »مرام« 

ــة  ــائ ــال »م ــب ــق وع

�سنة«. 

مرام حتتفل بعيد ميالدها الأول
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تكرمي املتفوقني مبدر�سة اخلمي�س البتدائية للبنني

متفوقون

ال�سم: �سارة عبداجلليل

ال�سف: ال�ساد�س البتدائي

املدر�سة: البالد القدمي البتدائية للبنات

ال�سم: مرمي عبداجلليل

ال�سف: الرابع البتدائي

املدر�سة: البالد القدمي البتدائية للبنات

مركز الرحمة للتٔاهيل يزور المركز العلمي



مساهمات14

مساهمة الطفلة: ريم عبداهلل أحمد

مساهمة الطفل: محمد صادق أحمد

مساهمة الطفلة: ندى علي
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ابي الراحل

اأبي لك حبي واأ�سواقي

غبت عني... فزاد همي وعنائي

بالأم�س كانت يداك حانية

فاأين الآن هي؟

دون روؤياك اأيامي متر قا�سية

عطفك اإلهي... فرجائي

رحمتك فاأر�سله يف منامي

فقد ا�ستاقت لروؤياه مقلتاي

اأحقا ما اأرى يف منامي؟

وجهه البدر،، رائحته الزكية؟

يحنو علّي اأقبله فيقبلني؟

ودمعي حينها اأحرق جفني؟

لك احلمد يا اإلهي

فقد نعمت بروؤياه واإن كان يف منامي

اإذ ل ن�سيب لروؤياه الآن يف دنياي

فقد �سكن دار حق ل دار فانية

بعد موتي �سيكون لقائي به ثانية

فذلك اليوم املوعود ل �سك فيه �ساألقى ح�سابي

بقلم الطالبة زينب عادل



15 نادي البراعم
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اآية جميل ح�سن الزاير

احمد وعبدالكرمي نبيل الليث

علي ح�سني علي

حممد ريا�س ح�سن الو�سطي

نواف نايف حممد

روان عبداهلل النينون



Thursday 21st - March 2013 - No.8746الخميس 9 جمادى األولى 1434 - العدد 8746

شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

Fun in the park املرح فـي الـحــديـــقـــة

طائرة ورقية

حواجز

�سلة املهمالت

ُنــزهــــة

من�سة الفرقة املو�سيقية

حار�س احلديقة
دراجة �سغرية

حفرة الرمل

لوحة املالحظات

نافورة

بركة

لعبة اليخت

 


