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بسوم وبسمة يحتفالن مع الجدة بعيد األم



  

كّرم اهلل �سبحانه وتعاىل الأم حيث جعل اجلنة حتت اأقدامها وذلك ملا منحها �سبحانه وتعاىل من حب ورحمة 

اأكرث مما اأعطى لغريها فهي نهر العطاء والت�سحية بال حدود.

وكّرمت الإن�سانية الأم بجعل يوم لها كل عام ُيعرف »بعيد الأم« يف احلادي والع�سرين من مار�س لي�سبح 

�سهادة تقدير لكل اأمهات العامل على ما يقدمن من ف�سل للب�سرية باحلب واحلنان.. ولي�س معنى ذلك اأن يكون 

اعرتافنا بجميل الأم وف�سلها ليوم واحد يف العام بل ليكون عيداً يحتفل به العامل اأجمع لها والتي مهما يقول 

عنها الل�سان فلن يوفيها حقها.. فتحية لكل اأم ولكل قلب رحيم خلقه اهلل وجعل حبه حباً فطرياً منزهاً عن اأي 

غر�س. فعاطفة الأمومة تفوق كل العواطف وهي العالقة التي تربط الأم واأبناءها فال يكفيها يوم واحد يف العام 

بل علينا ان نحتفل بها طوال العام يف تعاملنا باحلب والحرتام مع اأمهاتنا.

اعزائي الرباعم كل عام واأمهاتكم باألف خري. وكل عام وانتم ابناء بررة لهن.

وبهذه املنا�سبة ل اأملك كلمات تويف قدر اأمي رحمة اهلل عليها تويف قدرها ولكن اأملك قلباً يحبها دوماً واأبداً 

ويدعو لها بالرحمة ويجعلها اهلل يف الفردو�س الأعلى اللهم اآمني.

ماما شيخة
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األمومة عند الحيوان

فعاليات اليوم األصفر في روضة البركة

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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علي حممد جناحي:

ما يف �أحلى من دعوة »ربي يخليك«

بح�سنك  اللي  عمري  اأهديك،  ماذا  بيومك  احتار 

ربيتيه؟ اأو قلبي اللي علمتيه احلب؟

الروح؟  القلب؟  اهديك؟  ماذا  واهلل  احرتت  ماما 

عمري ما يكفيك! قلت ما يف احلى من دعوة »ربي 

يخليك«. كل ما متر �سنة ويجي عيدك، اأدعي ربي 

بال�سنة اجلاية تبقي يل.

ال�سنة متر ببطء، وعيدك  اأح�س  ماما 

يجي بال�سنة مرة، واأنا ودي كل يوم 

عيدك،  العياد  اأحلى  عيدك  يكون 

واأروع القلوب قلبك، وانا بجيب 

يا  لغريك  تليق  ما  هدية  لك 

اأمي احلبيبة.

�أطفال �لبحرين يتغنون باأرق و�أعذب �لكلمات يف

عيد االم
�صوفيا حممد عبد�للـه:

كل عام و�إنِت باألف خري يا �أمي يا غالية

اأمي.. يا �سمعة الكون.. العامل كله يحتفل بهذا اليوم.. واأنا اأقول لك.. كل عام واإنِت بخري دوم.

اأمي.. ما اأت�سور حياتي من دونك.. اأدعو ربي ما يحرمني وجودك.. كل عام واإنت بخري.

اأمي.. اأنِت حبك عن جميع النا�س غري.. بر�سل لك اأجمل تهاين مع اأجمل طري، يغرد لك ويقول لك كل عام واإنِت باألف خري.

يللي بوجودك بينا دوم يعم اخلري.. اأمي.. ع�ساِك �ساملة �سنة بعد �سنة، واأحتفل بيومك كل �سنة اأجمل من �سنة.

يف عيدك اأهديك ذهب؟.. اأنت اأغلى! اأو اأهديك ورد؟.. اأنت اأحلى! بهديك عمري.. وياريت ي�سوى.

اأمي.. بيومك اأمتنى اأهديك عيوين، ت�سويف بيها وقلبي تعي�سي به.

ماما اإن ما قدرت اأجيب لك هدية، ل تزعلي لأن معزتك يف قلبي اأكرب من اأغلى هدية.

اأمي.. اأنا مو ب�س اأحبك.. اأنا كل ما فيني يحبك، قلبي وعقلي وروحي، كلهم يقولون لك: كل عام واإنِت باألف خري يا اأمي يا غالية..

نوف وندى علي �لعو�صي:

و�لدتنا ينبوع ماء يروينا

ويا  دنياي..  �سماء  ت�سيء  لوؤلوؤة  يا  اأمنا 

نهار..  ليل  ترعيننا  حولنا..  متفتحة  زهرة 

حتمينا.. انت رمز احلنان والنقاء.. وعنوان 

الليايل  ت�سهر  جميلة  جنمة  انت  المومة.. 

لرتعانا.. اأنت ينبوع ماء يروينا.. 

لنا  اهلل  حفظك  بظلها..  ن�ستظل  �سجرة 

التي  وانت  وجودنا  �سبب  فاأنت  �سر،  كل  من 

تعبِت يف احلمل والو�سع والر�ساعة و�سهرِت 

نطيعها  يوم  هو  احلقيقي  الأم  عيد  جانبنا، 

ونرعاها. 

ومن املحزن - يا اأ�سدقاء - اأن ياأتي يوم من 

نكرمها ونحمل  الأم  عيد  كلها وهو  ال�سنة  اأيام 

اليوم نن�ساها ونن�سى  الهدايا، ثم بعد ذلك  لها 

طاعتها ورعايتها طول العام، هذا ل ي�سح اأبداً 

فكل يوم نطيع الأم فيه هو يوم عيدها. 

د�نة خالد خلف:  عيدك يا �أمي �أحلى �لأعياد!

الأم.. وهي منا�سبة كبرية و�سعيدة  تعود علينا يف كل عام منا�سبة عيد 

نتذكر من خاللها كل ما قدمته لنا الأم احلبيبة من عطاء وت�سحيات كثرية. 

ومتعددة،  كثرية  وتبقى  تنتهي،  لن  فهي  الغالية  الأم  اأف�سال  و�سفنا  مهما 

يعجز الو�سف ويتعب القلم عن و�سف كل �سيء، ومهما كتبنا نبقى مق�سرين 

يف حقك  يا اأمي. لولك يا اأماه ما كان يل بالدنيا وجود.. كيف يل اأن اأن�ساك 

يا اأمي يف يوم من اأحلى الأعياد على قلبي؟!

ء
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�أحن �إىل خبز �أّمي

�أحن �إىل خبز �أمي

وقهوة �أمي

ومل�صة �أمي

وتكرب يفَّ �لطفولة

يومًا على �صدر يوم

و�أع�صق عمري لأين

�إذ� متُّ

�أخجُل من دمع �أمي

خذيني، �إذ� عدت يومًا

و�صاحًا لهدبك

وغطي عظامي بع�صب

تعمد من طهر كعبك

و�صدي وثاقي..

بخ�صلة �صعر..

بخيط يلوح يف ذيل ثوبك

ع�صاين �أ�صري �إليها

�إلها �أ�صري..

�إذ� ما مل�صت قر�رة قلبك!

�صعيني، �إذ� ما رجعت

وقود� بتنور نارك

وحبل غ�صيل على �صطح د�رك

لين فقدت �لوقوف

بدون �صالة نهارك

هرمت، فردي جنوم �لطفولة

حتى ��صارك

�صغار �لع�صافري

درب �لرجوع.. لع�ش �نتطارك..

لل�صاعر حممود دروي�ش

ق�صة عن 

عيد �لأم

لبيع  حمل  اأمام  رجل  توقف 

اإر�سال  يطلب  كي  الورود. 

بع�سها اإىل اأمه التي ت�سكن يف 

حي اآخر..

من  خرج  وعندما 

انتباهه  ا�سرتعت  �سيارته. 

حافة  على  جتل�س  �سغرية  فتاة 

البكاء وعندما  غارقة يف  الطريق 

�ساألها ما امل�سكلة؟

اأجابت “اأردت �سراء وردة لأمي 

ولكني اأ�سعت النقود”.

معي  تعايل  لها  وقال  الرجل  ابت�سم 

�ساأ�سرتي لك الوردة.

ا�سرتى لها الوردة واأو�سى باإر�سال باقة ورد 

لأمه وعند خروجهما من حمل الورود عر�س عليها 

اي�سالها للبيت فلم ترتدد ولكنها مل تذهب اىل البيت 

اأمها  دفنت  حيث  املقربة  اىل  اي�سالها  منه  طلبت  بل 

الرحمة  تطلب  وهي  قربها  على  الوردة  وو�سعف 

دم الرجل وكاأنه تلقى �سفعة على وجهه.  لها.. �سُ

اإىل  الت�سليم  طلب  واألغى  الورود  حمل  اىل  فعاد 

منزل  اىل  �سيارته  وقاد  الورد  باقة  وحمل  والدته. 

والدته وهو يف اأ�سد ال�سوق اإليها بعد اأن تلقى در�ساً من هذه الفتاة 

باأنه ل يوجد �سيء اأهم ول اأعز من الوالدين.

قالوا يف الأم

- �صاأل رجل ر�صول �هلل »�ش« من �أبر �لنا�ش؟ فقال �لر�صول »�ش« »�أمك.. �أمك.. �أمك ثم �أباك«.

- وجه �أمي وجه �أمتي. »جرب�ن خليل جرب�ن«.

-حب �لأم ل ي�صيخ �أبد�. »دروي�ش«.

- �لرجال من �صنعتهم �أمهاتهم. »بلز�ك«.

- يد �لأم حلوة ولو �صربت. »مثل �صعبي«

- �إىل �أمه يلهف �للهفان. »مثل عربي«
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حلقات �جلنب �لأبي�ش بالريحان

�ملقادير:

جنب اأبي�س 4/1 كيلو.

خ�سناً  مفروم  طازج  ريحان 

ربع �سرة.

طازجة  خ�سراء  كزبرة 

مفروم خ�سناً ربع �سرة.

فنجان   2/1 زيتون  زيت 

قهوة.

ع�سري ليمون ملعقة طعام.

خل ابي�س ملعقة طعام.

خبز عربي مقطع وحمم�س.

�لطريقة:

تنقع اجلبنة يف املاء فرتة حتى تتخل�س من امللوحة. ثم تقطع على هيئة دوائر با�ستخدام قطاعة الب�سكويت 

او مربعات �سغرية.

يخلط الزيت واخلل والليمون وينرث فوق اجلبنة وعند التقدمي ي�ساف الريحان والكزبرة اخل�سراء ويقدم 

مع اخلبز العربي املحم�س.

�لريا�صة �لبدنية

من فو�ئد �للوز �ل�صحية �أنه م�صدر 

ن�صبة  من  ويقلل  �ملفيدة  للدهون 

�لكولي�صرتول �مل�صر يف �جل�صم ويحمي 

من ح�صو�ت �ملر�رة.

“هـ”  بفيتامني  غني  �للوز  �ن  كما 

وفيتامني »ب« �ملركبني..

بالربوتينات  �جل�صم  وميد 

�نه  كما  للج�صم  �لالزمني  و�ملغن�صيوم 

يخف�ش من خماطر �رتفاع �صغط �لدم.

كرمي  ل�صنع  �للوز  زيت  وي�صتخدم 

�لتجميلية  �ل�صناعات  ويف  للجلد 

يف  ي�صتخدم  وكذلك  �لأدوية  و�صناعة 

�لطهي.

�للوز ت�ساعد  التمارين  وممار�سة  الريا�سة  اإن 

على احلفاظ على �سحة اجل�سد ب�سكل �سليم 

والليونة  بالقوة  اجل�سم  متد  فالريا�سة 

وجتعل القلب والرئتني تعمالن ب�سكل اأف�سل 

كما اإنها تقي من البدانة والرتهل.
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األمومة عند الحيوان
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عي�صى �صادق

بقلم الطلبة جنان اإبراهيم

حممد �صادقبقلم الطلبة هدى اإبراهيم

ر�صالة �ىل �أمي

ال�سموع..  كل  الدروب واوقدت يف حياتي  بت�سحياتها يل  التي ر�سمت  اىل 

ا�ستل  نورا  �سجرها  و�سيظل  حياتي  با�سراقتها  اينعت  التي  احلبيبة  امي  اىل 

العبارات  ول  حقك،  تفيك  التي  هي  الرنانة  الكلمات  لي�ست  اأنداء..  �سوئه  من 

املحفوظة هي التي توقظ الح�سا�س بت�سحياتك يوم عيدك... فانت يا اماه فوق 

افكاري ويعجز قلمي عن ر�سم �سورة لت�سحياتك.. فانا  الكلمات.. تتجمد  كل 

عرفتك منذ ان خلقت وتكونت يف بطنك.. عرفت حروف ا�سمك قبل ان تعلمني 

خاليا  يف  تكونت  وقد  اعرفك  ل  وكيف  البجدية  احلروف  احلياة  مدر�سة 

ج�سمك، فانت التي من في�س عطائك �سجد الوجود ار�ساء وخ�سية 

هلل اذ كرمك بان ل ينال اجلنة من اغ�سبك، فا�سبحت اجلنة طوع 

يدك وكيف ل وانت مالذ املفل�سني و�سفة �ساحكة للمبتئ�سني.

لقدرك  ي�سيئ  ذا  ومن  ير�سيك؟  فال  �ساأنك  يعرف  ذا  من 

دون  الماكن  وكلت  و�سفك  عن  الل�سن  عجزت  ويع�سيك؟ 

ان  األوذ  فبمن  مذلتي  ثوب  اخلطايا  الب�ستني  وان  وجهك 

اعر�ست بر�ساك عني؟!

كلمات يف حب �أمي...

اأمي، اكتب لك يف بحر جميلك ب�سع كلمات من كل قلبي لعلها تويف لو 

ذرة من حقك.

�سادقة حتى لو جاملت..

رحيمة حتى لو �سربت..

عطوفة حتى لو ق�سوت احيانا..

اأمي، يا جمال الوجود و�سر احلياة، يا منحة ال�سماء لالر�س واآية اهلل 

يف الكون.. تت�ساءل الكلمات من حويل، فابحث عن معنى ت�سحقينه، 

اريد كلمة تويف حقك، اتو�سل ذاكرتي كي جتود علي ولو بكم 

قليل.. لعلها متدين بكلمة اعرب فيها ما يختلجه فوؤادي لك، 

م�ساعر وحب  من  العامل  اطنان  يعادل  ما  قلبي  امي يف 

وعرفان وامتنان و�سكر ولكنه دفني، اأماه كم ان جميلك 

اخر�سني واعقد ل�ساين هذا اجلميل الذي مل ولن ا�ستطع 

يوما ما ان ارد لك ولو ذرة منه.. فمهما قلت ومهما 

فعلت لن ي�ساوي �سيئا من عطائك امل�ستمر، امي انت مل 

حتمليني فقط ومل تتعبي ومل ت�سهري وتربيني فقط، 

فما قدمته يل هو اكرث من ذلك بكثري، فلقد علمتني من اهم 

درو�س احلياة ومعنى احلياة اي�سا ومل تكتفي بذلك فاأنت 

تريدين ا�ساءة دروبي يف م�ستقبلي امل�سرق ان �ساء اهلل، فانت 

ومازلت �سمعة حترتق لت�سيء يل درب حياتي وم�ستقبلي.

اتعلمني اأمي! اجلنة لي�ست فقط حتت قدميك وامنا انت 

اجلنة لدروبي بكل النعيم.

امي العزيزة.. ادعو هلل ربي ان ل يريني مكروها فيك 

ويحفظك دخرا و�سندا يل ويطيل عمرك املديد، اللهم احفظ 

يل اأمي، اللهم ل جتعل لها ذنبا اإل غفرته، واك�سبني ر�ساها 

يف دنياي واآخرتي.

احبك يا نبع احلنان....

واأخريا ولي�س اآخرا.. امي اطلب منك ال�سماح على كل ما 

بدر مني من �سوء ت�سرف.



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 الطائر؟؟

مسابقة: من داخل العدد

20 مارس

البلبل الماليزي

21 مارس

البلبل السوري

في أي تاريخ يصادف عيد األم؟؟

المسابقة

بن�سيحته  اأخذ  فلما  باحلمية.  الطبيب  ن�سحه  م�سمار   

اأ�سبح دبو�سا..

ذهبت امراأة ل�سراء ف�ستان ملنا�سبة يوم ميالدها 

املقام يف بيتها.. فقالت للبائع: اأريد ف�ستاناً للبيت.

فاأجابها البائع. وكم هو قيا�س البيت؟!!

المسمار

الفستان
1- ما هو احليوان 

ثالثة  له  الذي  املائي 

قلوب؟

ال�سجر  هو  ما   -2

قاتل  عليه  يطلق  الذي 

اأبيه؟

3- ما هو الطائر امللقب 

بالطائر اجلمل؟

طرائف

ألغاز

الجوائز مقدمة من 
مؤسسة األيام للنشر

إجابة العدد السابق:

الفائزون:

أجوبة األلغاز:

1956

- ريهام ��صامة �ل�صادة 

- خديجة حممد علي

1- الخطبوط.

2- �سجر املوز.

3- النعامة.
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مرموط ال�سهوب

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 

-1

-1

-2

-2



11 تسالي

[ �ذ� كانت لك �لقدرة على �ملخلوق، فاذكر 

قدرة �خلالق عليك.

[ لي�ش عيبًا �أن تف�صل، ولكن �لعيب �أن 

تر�صى بالف�صل.

حـــكــم

اكمل الرسم

كيف ترسم ضفدع؟
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سودوكو
12345

1

2

5

1

1

3

5

2

4

6



تسالي12
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Fill each blank with the correct letter. Then say the words aloud.

E or F ? 

arive

lephantnvelope

rogork
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نادي البراعم

زهر�ء �صاكر �بر�هيم نوف حممد دروي�ش

�صحى �صلمان �لب�صري رباب فا�صل علي

ليلى علي �صفر

ح�صني حممود �حلالل
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مركز �ملحرق �لجتماعي يقيم ور�صة بيوم �ل�صجرة

مدر�صة �لنور �لعاملية تقيم �ليوم �لريا�صي �لو�حد و�لع�صرين

�أ�صبوع �لقر�ءة و�لكتابة بـ »�حلكمة �لدولية«
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فعالية �ليوم �لأ�صفر برو�صة �لربكة
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شاركت في اإلعداد: منى النشابة  - إخراج وتنفيذ: عادل عاشور  وسيد جالل سعيد

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

DEVICES �أجـــهــــــزة

�آلة �ملزجمذياعغ�صالة �لأو�ينغ�صالة

مكو�ة

خالط ثالجة هاتف مقالة

تليفزيون حمم�صة خبز فرن حمم�صة
�آلة �ل�صطائر

غالية ميكروويف مكن�صة كهربائية


