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بسوم يسرف في أكل الطعامبسوم يسرف في أكل الطعام



لي�ص يف �لدنيا كلها �أهم و�أعظم من �أن يعي�ص �الإن�شان �شعيد�ً.. ال يكدر حياته غم �أوهم.. وال ينغ�ص عي�شه كرب 

�أو مر�ص.

و�علمو� �ن �ل�شعادة لي�شت مطلباً �شهل �ملنال. فال ي�شتطيع كل من يطلبها �ن يجدها. وال ي�شتطيع كل من يتمناها 

�أن ينالها، الأن معظم �لنا�ص يبحثون عنها يف �أر�ص غري �أر�شها.. �إنهم يبحثون عنها بعيد�ً عن �نف�شهم هناك يف �أر�ص 

�حلياة �لالهية �لرب�قة �ملزيفة.

�إذن فاأين �ل�شعادة وما هي؟؟

�ن �ل�شعادة يا �أحبائي هي �ل�شفاء �لنف�شي و�لر�شا �اللهي وتخلي�ص �لنف�ص من �الأحقاد �لقاتلة و�حل�شد �ملهلك 

و�ل�شر�ع �لذي ال ينتهي من �أجل �شيء ال قيمة له.

فلو جعل �الإن�شان هذ� �ل�شر�ع من �أجل �خلري ومن �أجل �ملثل �لعليا ومن �جل �لكلمة �لطيبة ومن �أجل حياة هادئة 

م�شتقيمة عادلة لكانت حياته �أجمل و�أ�شعد. وملا عرف معنى �لدموع �أو �لندم.
ماما شيخة
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أعزائي البراعم

ماذا تعرف عن األرنب؟

كيف تصنع سلطة الكوسا؟

هوكي الجليد

حاسة اللمس

أبو األسود الدؤلي

رياض األطفال والمدارس في زيارة لمركز شريفة

أطفال روضة األنجال يحتفلون بيوم األسرة

»الكلمة الطيبة« تقيم ورشة »فن القيادة عبر برامج غراس«
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[ اليا حممد �أبو ح�سان 

[ �ل�سف �لر�بع �إبتد�ئي

[ �لعمر 9 �سنو�ت

[ طالبة يف مدر�سة  

عبد�لرحمن كانو

[ ع�سو يف نادي �سريفة 

�لعو�سي للأطفال و�لنا�سئة

         بطاقة تعريفية

ال�شك  فهي  ال�شغر،  منذ  هوايات  �شكل  يف  الطفل  لدى  املواهب  ترتجم  اأن  اأجمل  ما 

�شتكون مواهب وابداعات عند الكرب، فبمجرد اأن يتمكن الطفل من تلم�س مواهبه يف �شنينه 

االأوىل لهو اأمر يدعو للإعجاب والت�شجيع.

عبدالرحمن  مدر�شة  على خ�شبة  جداً  اطللة جميلة  �شاحبة  اال�شبوع،  هذا  برعمتنا 

مدر�شتها، �شاحبة وجه  قلوب طلبة  �شكنت يف  كانو اخلا�شة، طفلة �شغرية وبريئة.. 

الهادئة  فاملبدعة  نحوها،  تنجذب  كم�شاهد  يجعلك  عري�شة  وابت�شامة  »فوتوجينيك« 

اجلميلة هي ليا حممد اأبو ح�شان طفلة موهوبة يف جمال التمثيل، ا�شتطاعت خلل ثلث 

�شنوات اأن يكون لها ح�شور اإعلمي متميمز على خ�شبة مدر�شة كانو اخلا�شة، من خلل 

اإقامة عدد من امل�شرحيات اال�شتعرا�شية.

الرق�س  على  حتتوي  فقرات  بتقدمي  الواعد  الفني  م�شوارها  ليا  بداأت 

اال�شتعرا�شي يف مدر�شتها، وهي يف مطلع ال�شف االأول االبتدائي، فا�شتطاعت من 

خلل اح�شا�شها اأن جتذب انتباه اجلمهور لها وتكون لها قاعدة طلبيه كبرية، ثم 

دخلت �شيئا ف�شيئا عامل التمثيل واأخذ دور البطولة.

ما مييز برعمتنا ليا اأنها متثل هذه االأدوار ولكن باللغة االجنليزية ولي�س مثلما 

تعودنا عليه باللغة العربية، فليا ال جتد �شعوبة يف حفظ ن�شو�س امل�شرحيات 

دور  تاأخذ  اأن  وا�شتطاعت  م�شرحيات،  ثلث  �شاركت يف  فقد  االجنليزية،  باللغة 

البطولة يف م�شرحية واحدة، وهو دور االأمرية.

اإىل  الف�شل  ويعود  والديها،  من  ت�شجيعا  ليا  تلقت 

التي  لوالدتها  الفنية  قدراتها  وتنمية  موهبتها  اكت�شاف 

اىل  باال�شافة  الن�شو�س،  حفظ  يف  ت�شاعدها  ما  دائما 

مدر�شات اللغة االجنليزية اللواتي ي�شاعدونها اي�شا يف حفظ 

الن�شو�س والتدرب على االأدوار، فتتمنى ليا اأن توفق واأن 

تكون ممثلة تلفزيونية رائعة وم�شهورة.

مل تقت�شر موهبة ليا على التمثيل فقط، اإمنا ح�شها 

فنانه  فهي  قلبها،  يف  والر�شم  التمثيل  جمع  املرهف 

�شن  يف  بالر�شم  بداأت  الوجوه،  بر�شم  تتميز  �شغرية 

�شغرية واالآن بداأت يدها تاأخذ على خطوط الر�شم.

من  هم  واأ�شدقائها  واأخوانها  ليا  والدة 

لهواية  ليا  حب  ورغم  الر�شم،  على  �شجعوها 

بدرو�شها،  تهتم  فانها  والر�شم  التمثيل 

وامنيتها يف االأخري اأن تكون ممثلة م�شهورة.

محررة ملحق البراعم

صاحبة إطاللة جميلة على 
خشبة المسرح المدرسي

 أحلم أن أكون ممثلة 
تلفزيونية مشهورة 

لـيـا أبـو حـســان:
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علوم06

[ نرتك املا�س يف املاء ملدة من الوقت.

[ ن�شع قطعة من حمارم الورق يف ال�شحن.

[ نر�س قليل من املاء على حمارم الورق.

[  ننرث بع�شا من املا�س على الورق.

[ بعد عدة اأيام ينبت املا�س على حمارم الورق املبلل.

خطو�ت �لعمل:�الأدو�ت �للزمة:

[ حمارم ورقية.

نوع  اأي  اأو  »املا�س«  اخل�شراء  احلبة  بذور   ]

من البذور.

[ �شحن.

[ ر�شا�س ماء.

من كتاب �أفكار زر�عية، �إعد�د �الأ�ستاذة: كرمية حممد �سالح

المزروع الصغير
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على  والتعرف  االأ�شياء  �شمات  متييز  على  االأطراف  قدرة  هي 

اجللد  يقوم  ما  ل�شيء  االأطراف  ملم�شة  فعند  خ�شائ�شها، 

التي تقوم بدورها  الع�شبية  للنهايات  املو�شل  بوظيفة 

اإىل  املح�شو�شات  و�شفات  �شمات  ونقل  باال�شتجابة 

فيميز اخل�شن عن  واإدراكها،  بتف�شريها  ليقوم  الدماغ 

الناعم كما مييز اال�شطح ال�شاخنة على الباردة وهكذا، 

لذا فاخلدر اأو التخدر هو فقدان القدرة على االإح�شا�س باللم�س.

اللمس
حــا�ســـــــة

1

2

3

4

األرنــــباألرنــــب
�لعا�شبة  �ملناطق  يف  يعي�ص  �أليف،  حيو�ن 

�أور�ق  ياأكل  لنف�شه،  يحفرها  جحور  د�خل 

من  �الإن�شان  وي�شتفيذ  و�خل�شر�و�ت،  �ل�شجر 

حلمه وفر�ئه.

ت�شمحان  وعيناه  �لب�شر،  حاد  �الأرنب 

حاجة  دون  من  �الجتاهات  جميع  بروؤية 

لتحريك �لر�أ�ص، وحا�شة �ل�شمع لديه قوية، 

و�أذنه مزودة ب�شيو�ن قابل للتوجه نحو 

م�شدر �ل�شوت.

خالل  مر�ت  عدة  �الأرنب  �أنثى  تلد 

يوماً   40 تكون  �حلمل  ومدة  �لعام، 

�إىل  ثالثة  من  �الأنثى  وت�شع  تقريباً، 

�إىل  �لعدد  يزيد  وقد  �شغار  خم�شة 

�شبعة و�أحياناً ت�شعة، وكثري�ً ما ت�شع 

مولود�ً و�حد�ً �أو مولودين فقط.

جن�شاً،   70 حو�يل  لالأر�نب 

جمموعتان:  �الأر�نب  من  ويعرف 

�الأر�نب �حلقيقية و�الأر�نب �لربية، 

بحياتها  �حلقيقية  �الأر�نب  وتتميز 

�الجتماعية وق�شر �آذ�نها و�أرجلها 

فهي  �لربية  �الأر�نب  �أما  �خللفية، 

و�أرجل خلفية  �آذ�ن  �نعز�لية ولها 

طويلة.



07 عيادة وتغذية

�ملقادير:

ــ 3 حبات كو�شا �شغرية.

ــ كاأ�س بقدون�س مفروم.

ــ ربع كاأ�س نعناع مفروم.

ــ ف�س ب�شل مفروم.

ــ زيت ــ خل ــ ملح.

طريقة �لتح�سري:

ن�شلقها  ثم  دوائر  ب�شكل  الكو�شا  تقطع  ــ 

مع ملح وزيت، ثم نفر�س الطبق بالبقدون�س 

تغطى  ثم  الكو�شة،  دوائر  وتر�س  والنعناع 

ثم  الب�شل،  وحلقات  والنعناع  بالبقدون�س 

ت�شقى باخلل وزيت الزيتون وع�شري الليمون.

سلطة الكوسا 
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األنــــــف لــيـــشــــــماألنــــــف لــيـــشــــــم
اأنف معقوف، اأنف طويل، اأنف اأفط�س، اأنف على 

االإح�شا�س  االأنوف ال تت�شابه وطريقة  اإن  �شكل بوق، 

اأن  اإىل درجة  اآخر،  اإىل  بالروائح تختلف من �شخ�س 

طريقة ال�شم ت�شبه بب�شمات اال�شابع، اإنها خا�شة بكل 

اإن�شان.

مم تتكون �لر�ئحة؟

من اأجزاء كيميائية �شغرية جدا ت�شبح يف الهواء 

الذي تتن�شقه. األوف الروائح ت�شل اىل قعر اأنفك على 

م�شتقبلت �شمية جمهزة باأهداب �شغرية.

تبلغ امل�شاحة التي ت�شغلها هذه امل�شتقبلت، عند 

االإن�شان، ما بني �شنتيمرت واحد وخم�شة �شنتيمرتات 

وعند  مربعاً  �شنتيمرتاً  ع�شرون  الهر  عند  مربعة، 

اإن للكلب حا�شة  الكلب مئة �شنتيمرت مربع: لذا يقال 

�شم قوية.

تعلم هذه امل�شتقبلت دماغك.

اإليك  ي�شر  طيبة  رائحة  املطبخ  من  تاأتي  عندما 

دماغك باأن اأمك حت�شر حلوى لذيذة تثري �شهيتك.

االأم  وتعرف  املهدئة  امه  رائحة  الطفل  يعرف 

رائحة طفلها.

ات�شال  اأول  اإنها  جدا،  هامة  الودية  العلقة  هذه 

للطفل بالعامل اخلارجي.

االأم و�شغريها  ال�شلة بني  عند احليوانات تكون 

جواز  هي  الرائحة  فهذه  بالرائحة.  مرتبطة  عادة 

لها  تكن  مل  اإذا  غريبة  قرية  من  النملة  تطرد  مرور: 

رائحة �شائر النمل.

العطور  يخرتعون  الذين  االأ�شخا�س  يدعى 

»اأنوفا«، با�شتطاعة حا�شة �شمهم اأن متيز اأربعة اآالف 

رائحة.

جــوز الـهـنــــد 
هي اإحدى الفواكه اال�شتوائية امل�شهورة والتي تنمو على ال�شواطئ وتدخل يف �شناعة العديد من املواد 

الغذائية والتجميلية.

اأحد اأهم منتجات ثمرة جوز الهند هو الزيت الفريد الذي يتم ا�شتخراجه وا�شتخل�شه منها، والذي يتم 

عادة عن طريق تق�شري الثمرة ثم فتحها للح�شول على ال�شائل الذي يوجد بداخلها وهو اللنب ثم يو�شع 

يف اإناء عميق ملدة 24 �شاعة مع تغطيته وبعد مرورها اأو مرور 36 �شاعة ينف�شل الزيت ب�شكل طبيعى اأو 

تلقائى ليكون بلونه ال�شافى اجلميل ورائحته ال�شيقة ومذاقه الذيذ، وبهذا يتم احل�شول على زيت مفيد لكافة 

االأغرا�س العلجية والطهى.



ثقافات08

وطني حبيبي

المركز العلمي البحريني
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النبوية بثلث  البعثة  قبل  الكناين، ولد  الدوؤيل  �شفيان  هو ظامل بن عمرو بن 

والنحو  اللغة  اهتمامات يف  له  الهجرة عام 603م - 16 ق.هـ،  قبل  اأي  �شنوات 

واالأدب العربي وال�شعر و�شع علم النحو، وعني اأمريا للب�شرة وقا�شياً لها. 

وا�شتهر اأبو االأ�شود بالف�شاحة، وقد قال عن نف�شه: اإين الأجد للحن غمزا كغمز 

اأول من و�شع  اأبا االأ�شود الدوؤيل  اأن  اأجمع املوؤرخون واللغويون على  اللحم، وقد 

علم النحو، فقال حممد بن �شلم اجلمحي: اأبو االأ�شود هو اأول من و�شع باب الفاعل 

واملفعول وامل�شاف، وحرف الرفع والن�شب واجلر واجلزم.

التابعني واأعيانهم وفقهائهم و�شعرائهم ومن حا�شري  اأبو االأ�شود من �شادات 

اجلواب وهو كذلك نحوي عامل و�شع علم النحو يف اللغة العربية و�شّكل امل�شحف، 

و�شع النقاط على االأحرف العربية، ولد قبل بعثة النبي واآمن به لكنه مل يره فهو 

معدود يف طبقات التابعني و�شحب اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب الذي واله اإمارة 

الب�شرة يف خلفته، و�شهد معه واقعة �شفني واجلمل وحماربة اخلوارج، ويلقب 

بلقب ملك النحو لو�شعه علم النحو وهو اأي�شا الذي �شكل االأحرف يف القراآن الكرمي، 

وتويف عام 688 م. 

أبو 
األسود 
الدؤلي

أبو 
األسود 
الدؤلي

اعالن

هو اأكرث من جمرد متحف، باأجواء مرحة مثرية بعيدة 

الذي  املكان  هو  االعتيادية،  العلمية  املختربات  رتابة  عن 

يجتمع فيه القلب والعقل واحلوا�س من اأجل جتربة تعلم  

تتجاوز املناهج التعليمية النمطية.

البحرين  يف  االجتماعية  التنمية  وزارة  اأ�شافت  لقد 

افتتاح  مع  اململكة  خريطة  على  جديدة  تعليمية  من�شاأة 

املركز العلمي البحريني الذي يلفت االأنظار باألوانه الزاهية 

يف  ال�شابة  العقول  اإ�شراك  اإىل  و�شعيا  عي�شى،  مدينة  يف 

البحث  على  والكبار  االأطفال  املركز  ي�شجع  العلوم،  عامل 

العرو�س  من  جمموعة  عرب  واال�شتك�شاف  والتدقيق 

التفاعلية واالألعاب واملعار�س.

هناك مكتب ا�شتقبال وعرو�س تفاعلية يف بهو املدخل، 

عر�س:  �شاالت  ثلث  االأر�شي  الطابق  بهو  من  وتطالعك 

 12 اإىل   3 )من  ال�شغار  للمهند�شني  االكت�شافات«  »غرفة 

عاماً( و«احلفاظ على �شحة االأطفال«، و«اخترب مهاراتك« 

ملن تبلغ اأعمارهم بني 8 �شنوات واأكرث، باالإ�شافة اإىل املقهى 

ثلث  االأول  الطابق  بهو  ي�شم  املراجع.  ومكتبة  واملتجر 

اإىل معر�س  معرو�شات تفاعلية يف علوم االأر�س ويوؤدي 

العلوم  معر�س  وخمترب  واملدرج  احليوية«  »اأر�شنا 

ومعر�س »التنوع احليوي« وخمترب علم االأحياء وخمترب 

فتوؤدي اىل  الثاين  الطابق  اأما ردهة م�شعد  االأر�س.  علوم 

قاعة املعار�س املتنقلة ال�شخمة، وكذلك اإىل ال�شطح حيث 

جتري مراقبة النجوم يف الليل.

ينظم املركز برامج اأ�شبوعية منتظمة تت�شمن املناق�شات 

اأمام  التحدث  مهارات  تعزيز  على  ت�شاعد  التي  العلمية 

اجلمهور، باالإ�شافة اإىل ور�س العمل العلمية والفعاليات، 

كيف  معه  يناق�شون  حقيقي،  بعامل  االأطفال  يلتقي  حيث 

ميكنهم اأن ي�شبحوا علماء يف امل�شتقبل.

خلل اأقل من عام على افتتاح املركز العلمي البحريني 

خمتلف  من  زائر  األف   21 املركز  ا�شتقبل  الزوار،  اأمام 

قطاعات املجتمع، مبا فيهم الطلب واملعلمني واجلمعيات 

بالفعاليات  منبهرين  الزالوا  الذين  النا�س  وعامة  الفكرية 

قاعاته  يف  يوميا  املركز  يقدمها  التي  املختلفة  واالأن�شطة 

التعليمية.

ملك 
النحو



09 معلومات

براعم . نت
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يعر�س هذا املوقع اجلميل عددا من الزاويا املمتعة 

واملثرية الأهتمام االأطفال، زاوية مو�شيقي، زاوية األعاب، 

املوقع،  اأ-ب كمبيوتر، بيتي، خريطة  تلوين، حكايات، 

اباء، كروت، ق�شاقي�س، رحلت �شم�شم، �شخ�شيات يف 

حياتنا.

خطوة  الر�شم  الطفل  تعلم  ر�شومات،  زاوية 

بعد  للطفل  وميكن  بالتلوين،  حتببه  كما  بخطوة، 

االنتهاء من ر�شم وتلوين �شورته طباعتها اأو ار�شالها 

عن طريق الربيد االلكرتوين.

زاوية مو�شيقي، متكن الطفل باال�شتمتاع ب�شماع 

االغاين وحتميلها وروؤيتها ب�شكل م�شور، اأما زواية 

فكر واألعب، بها األعاب كثرية للأطفال ومنها: لعبة 

الثعبان، لعبة بينج بوجن، لعبة بي مان، لعبة تيك 

�شرعة  لعبة  القنابل،  لعبة  ميكانو،  لعبة  تو،  تاك 

االإ�شتجابة، لعبة الذاكرة.

املنا�شبة وفتح  اختيار  الطفل  االمييل، وفعلى  ر�شائل وبعثها عن طريق  كتابة  للأطفال  زاوية كروت  ومتنح 

الرابط ويختار �شكل البطاقة التي تعجبة وخم�ش�شة لهذه املنا�شبة، فهناك كروت ملنا�شبة عيد االم، عيد امليلد، 

ورم�شان، عيد الفطر، عيد االأ�شحى، املولد النبوي، �شداقة، عيد الطفولة.

/http://www.viti4kids.gov.eg

موقع فيتي لألطفال
إعالن

يدعوكم 

نادي �سريفة �لعو�سي 

للأطفال و�لنا�سئة 

�الن�ستغر�م  على   ح�سابه  مبتابعة 

sharifaclub للتعرف على جديد 
�لرب�مج و�لفعاليات يف �لنادي   

sharifaclub تابعونا على

ICE HOCKEY هوكي الجليد
الهوكي على اجلليد لعبة ريا�شية �شتوية عنيفة و�شريعة لذلك اخت�شت بالرجال 

فقط، وهي من اأهم االألعاب الريا�شية يف منهاج الدورات االأوملبية ال�شتوية..

الف�شل يف  لها  اأما كندا فيعود  واأوروبا..  ال�شمالية  امريكا  يتاأرجح بني  تاريخها 

بعث هذه الريا�شة وتطويرها وو�شع االأنظمة والقوانني لهام عام 1875م ون�شرها 

يف البلدان املجاورة.

اما االحتاد الدويل لهذه اللعبة فقد تاأ�ش�س عام 1908م واأدرجت يف منهاج االألعاب 

االأوملبية عام 1920م.

األقاب وبطوالت دولية غري اأن  وتعترب كندا اأول واكرث الدول من احل�شول على 

املتحدة  والواليات  ال�شوفياتي  كاالحتاد  اللعبة  هذه  تطور  يف  �شاهمت  اأخرى  دول 

االأمريكية وال�شويد وت�شيكو �شلوفاكيا.

متار�س هذه اللعبة على اجلليد على اأر�س ملعب مغطى باجلليد الطبيعي اأو 

ال�شناعي بحيث ال توؤثر على �شلمة اللعبني و�شرعتهم.. وهو م�شتطيل ال�شكل 

طوله 60 مرتاً وعر�شه 30 مرتاً وحمدد بزوايا دائرية ومق�شم اىل ثلثة اأق�شام 

مت�شاوية. اأما املرمى فيو�شع على م�شافة 3 اأمتار من احلدود النهائية للملعب 

وعر�شة 183 �شنتمرتا وارتفاعه 122 ملميرتا.

م�شطح  التواء  االأ�شفل  من  نهائيتها  يف  خ�شبية  م�شارب  اللعبون  وي�شتعمل 

.)Polot( ي�شتعمل ل�شرب قطعة م�شطحة وم�شتديرة

وتلعب هذه اللعبة بوا�شطة فريقني كل فريق موؤلف من 6 العبني.. وتتاألف املباراة 

من 3 ا�شواط. مدة ال�شوط 20 دقيقة يتخللها ع�شر دقائق للراحة بني ال�شوط واالآخر.



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 31 مارس 2013   للفئة العمرية ما دون 12 سنة.

مسابقة: ما اسم هذا المسلسل الكارتوني؟

مسابقة: من داخل العدد

3-   كابتن ماجد2- قصص عالمية 1-  المحقق كونان

2 - 1925م 1 - 1920م
متى تم أدراج هوكي الجليد في منهاج األلعاب األولمبية؟

المسابقة

كان جحا م�شافرا اإىل بلدة بعيدة واأخذ معه كي�شا من 

ال�شكر. 

ف�شاأله بع�شهم: ملاذا تاأخذ معك كي�شاً من ال�شكر 

فقال لهم: الأن الغربة مرة ..!!

ي�شاأل  وهو  ي�شيح  فاأخذ  جحا  حمار  �شاع 

النا�س عنه: �شاع احلمار، واحلمدهلل.

قيل له: فهل حتمد اهلل على �شياعه؟!

اأركبه ل�شعت معه،  اأنني كنت  لو  قال: نعم، 

ومل اأجد نف�شي.

�لغربة مرة

حمار جحا
 

-1ما هو ال�شيئ الذي 

ا�شمه على لونه؟

التي  هي  من   -2

حترق نف�شها لتفيد غريها؟

و  بداية  لها  لي�س   -3

لي�س لها نهايه .. فماهي ؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
وزارة التنمية االجتماعية

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

- قرندايزر

- 1850م

نوره علي �سالح

نعيمة خالد �سم�سان

حممد �سادق �أحمد

1-البي�شة.

2- ال�شمعة.

3- الدائرة.
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11 تسالي

- �أن �الأ�سبوع يف م�سر �لفرعونية يتاألف من 10 �أيام.

- �أن معدة �الإن�سان حتتوي على نحو 35 مليون غدة 

ه�سمية.

- �أن �الأ�سفنج حيو�ن بحري ولي�س نباتي.

- �أن �لدلفني �أذكى �حليو�نات.

تعلم الرسم

هل تعلم؟!

الفوارق

المتاهة
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زيارات المدارس للمركز العلمي البحريني

رياض األطفال والمدارس في زيارة لمركز شريفة العوضي لألطفال والناشئة
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متفوقون

�ال�سم: مرمي حبيب

�ل�سف:  �لثالث �البتد�ئي

مدر�سة �ل�سناب�س �البتد�ئية للبنات

�ال�سم: رنا عبد�هلل �أحمد - رمي عبد�هلل �أحمد

�ل�سف:  �الأول �البتد�ئي  - �لثالث �البتد�ئي

مدر�سة �لبديع �البتد�ئية للبنات

»الكلمة الطيبة« تقيم ورشة »فن القيادة عبر سلسلة برامج غراس«

�حتفلت عائلتا موؤمن 

ميالد  بعيد  وم��ف��ت��اح 

�بنهما علي جعفر �ملوؤمن 

بعد �أن �كمل عامه �لثالث 

و���ش��ط ف��رح��ة �الأه���ل 

و�الأ�شدقاء.

ملحق  ��شرة  وتتمنى 

�لعمر  »علي«  ل�  بر�عم 

»مائة  وع��ق��ب��ال  �مل��دي��د 

�شنة«. 

علي �ملوؤمن 

يحتفل بعيد ميلده
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أطفال روضة األنجال يحتفلون بيوم األسرة

عرض ازياء األطفال في ستي سنتر برعاية جمبوري
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ريحانة ر��سد �خلالدي

عبد�لعزيز علء

فا�سل عبا�س �لبدر�ين

حمد حممد �أحمد

خالد حممد �أ�سرف



Thursday 28th - March 2013 - No.8753الخميس 16 جمادى األولى 1434 - العدد 8753

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

the playroom حجرة �الألعاب

لعبة �حل�سان �لهز�ز دمى

لعبة �لقطار

�سلة �اللعاب

قلعة

جنود - دمى

مكعبات


