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املفقودة» التي تقدم للنا�شئة ق�صة الفتى �صالح الذي يحمي وطنه
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�أركان الإ�سالم

   
  

�شعـر :د� .أبو زيد بيومي
ر�سوم :ب�سمةم�صطـفى

بني الإ�سالم على خم�س
هي �أ�صل الدنيا والدين
�أ�شهـــــد باهلل بال �شــــرك
من �أر�ســـل �أحمــد يهديني
و�أقيـــم �صالتـــي بخ�شـوع
حتر�سني دومـــا وتقينــي
وزكــاة الـمـال على حــب
هي من بالربكة ت�أتيني
رم�ضان و�صــوم فـي تقوى
در�س فـــي ال�صرب يقوينــي
و�أحـــج البيـت �إذا كـــانت
عنـــدي مقــدرة تكفينـي
هــذي �أركــان قد فر�ضــت
تبنـــي الإ�سـالم وتبنيني
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�آداب احلديث

�إعداد� :أمني حميد عبد اجلبار
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ر�ســوم :جنالء عماد

آداب
إسالمية

بدا عمر منهمكا فـي الإعداد للندوة التي كلفهم ب�إعدادها �أ�ستاذ الن�شاط الدعوي..
�سمعه م�صطفى وهو يهم�س :البد �أن �أ�ست�أثر باحلديث ويكون �صوتي هو الأعلى حتى ي�شعر
الأ�ستاذ والزمالء �أين الأف�ضل.
تدخل م�صطفى وقال :ما الذي تقوله يا عمر؟!
كيف تقول ن�شاط دعوي ثم ال تلتزم ب�أخالق �سيد الدعاة عليه ال�صالة وال�سالم فـي الكالم؟
عمر :لقد تعرفت على بع�ضها لكني ن�سيت �أن �أكمل البحث عنها..
فهل تتكرم ب�إجمالها يل يا م�صطفى حتى ال �أخالف حبيبي ر�سول اهلل [ ،فما دخلت الن�شاط
الدعوي �إال حبا واتباعا له [.
م�صطفى :من �أجل �آداب احلديث �أن يحت�سب العبد حديثه عند اهلل ،فهو من �أعظم القربات،
فيفع بها
قال [�« :إن الرجل يتكلم بالكلمة من ر�ضوان اهلل تعالى ما يظن �أن تبلغ ما بلغت ُ
فـي عليني» (رواه الرتمذي).
ومنها :التمهل فـي الكالم وبيانه حتى يفهم ال�سامع ،قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها« :ما كان
ر�سول اهلل [ ي�سرد احلديث ك�سردكم هذا ،يحدث حديثا لو عدّ ه العا ُّد لأح�صاه» (متفق عليه).
عمر :عليه ال�صالة وال�سالم ور�ضي اهلل عن �أمنا عا�شئة ..فما الأدب التايل؟
م�صطفى� :أال تتحدث �إال مبا تعلم ،وجتنب اخلو�ض فـي غري علم ،قال عز وجل{ :ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ} (الإ�سراء.)36:
كذلك منها :قلة الكالم �إال فيما ينفع ،قال اهلل تعالى{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭭ} (الن�ساء.)114:
عمر :وهل هناك �آداب �أخرى؟
م�صطفى :نعم ،خف�ض ال�صوت وعدم رفعه �أكرث من احلاجة ،قال �سبحانه{ :ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ}(لقمان.)19:
وهناك الكثري من الآداب عليك البحث عنها والتخلق بها.
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الفرا�شة

�سيناريو :راما �شموط

ر�ســوم� :شروق بو�شناق

يبدو هذا املكان منا�سبا
�سنجل�س بجانب ال�شجرة
الكبرية

خوذة
المستكشف
الصغير

ما �أجملها!
�أيتها الفرا�شة
اجلميلة مرحبا
�أنا و�سيم

هييه

جئت فـي نزهة
مع عائلتي لكن
�أرى �أنه يوجد
هنا الكثري من
الفرا�شات

لقد فهمت! �أنتم تزينون املكان ب�ألوانكم
املبهجة ولكن �أال تلفت هذه الألوان
الأعداء �إليكم؟!

12

�أهال و�سيم ماذا تفعل هنا؟!

�صحيح! كما ترى فقد حل ف�صل
الربيع �إنه ف�صلنا املف�ضل خا�صة
وقد ذهب ال�شتاء فنحن الفرا�شات
ال نخرج فـي اجلو البارد

�أعدا�ؤنا هم الطيور
واحل�شرات ونحن
نختبئ منهم بني
الأزهار امللونة
و�أوراق ال�شجر
وحني نح�س باخلطر ،نطلق من �أج�سامنا
رائحة منفرة تزعج احل�شرات!

حقا!
لي�س هذا فقط بل �إن طعم الفرا�شة مر
غري م�ست�ساغ ،ولذلك ف�إن الطري �إذا افرت�س
فرا�شة ف�إنه �سيتجنب افرتا�س واحدة
�أخرى

هكذا متاما!.
هههه هذا مده�ش
�شكل جميل وطعم
مر �إذن!
يتبع
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طري �إبراهيم
�إعداد :ح�سن عبا�س

ر�ســوم :ب�سمة م�صطفى

قصص
الحيوان
في القرآن

�أر�سل اهلل نبيه �إبراهيم \ يا �أبنائي فـي قوم يعبدون الأ�صنام ،وقد بد أ� بالتعرف على
اهلل عزوجل من خالل ت�أمله فـي كونه البديع العظيم ،وقد �آمن باهلل وا�صطفاه ربه ليكون
ر�سوال وداعيا هلل فـي قومه ..ولكن �إبراهيم \ كان يريد �أن يرى عظمة اهلل وقدرته..
فطلب من اهلل عزوجل �أن يريه كيفية البعث و�إحياء املوتى!
فقال اهلل تعالى له� :أومل ت�ؤمن؟! قال �إبراهيم :بلى يا رب ،ولكن �أطلب ذلك لأزداد �إميانا
ويقينا على يقيني فيطمئن قلبي.
ف�أمر اهلل عزوجل �إبراهيم �أن يختار �أربعة من الطري ،و�أن ي�أخذهن يذبحهن وميزق
�أج�سادهن ،وبعد ذلك يفرق �أجزاءهن على اجلبال املحيطة ،ثم يدعوهن وينادي عليهن..
وبالفعل يا �أحبابي فقد �أخذ �إبراهيم ،عليه ال�سالم ،الطري وذبحهن وفرقهن على اجلبال،
ثم نادى عليهن فتجمعت �أجزا�ؤهن مرة �أخرى ،وعادت �إليهن احلياة ب�إذن اهلل تعالى.
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وقد ذكر اهلل تعالى هذه الق�صة فـي القر�آن الكرمي فقال عزوجل:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} (البقرة.)260:
وقد نت�ساءل يا �أبنائي ما احلكمة من هذه املعجزة رغم �أن اهلل تعالى يعلم �أن �إبراهيم،\ ،
م�ؤمن حق الإميان؟
نعم ،كان �إبراهيم م�ؤمنا بذلك ،لكنه كان ي�س�أل عن كيفية �إحياء املوتى ،والكيفية يا �أعزائي ال
ميكن �أن يتم �شرحها بكالم� ،إمنا يتم �شرحها بعملية واقعية جعلها اهلل �أمام عني �إبراهيم \..
وهذا دليل على عظمة اهلل العزيز احلكيم.
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الأمانة و الإميان
�إعداد :جا�سم اخلالدي

ر�ســوم :ب�سمة م�صطفى

آية
وحديث

«الأمانة» ..خلق من �أخالق الإ�سالم الكثرية التي يجب
علينا االلتزام بها ،اتباعا لكالم اهلل تعالى وهدي نبيه
حممد [ ،وهي ت�شمل كل ما يلزم على الإن�سان �أدا�ؤه
وحفظه .وقد كان نبينا حممد [ منذ �صغره يلقب
بال�صادق الأمني.

�آيات كثرية و�أحاديث خمتلفة تناولت الأمانة و�ضرورة مراعاتها و�أداء حقها
باعتبارها م�س�ؤولية عظيمة وبابا لنيل الأجر والثواب.
ومن الآيات التي حتدثت عن الأمانة قول اهلل تعالى فـي �سورة الن�ساء{ :ﯙ

16

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ}(الن�ساء.)58 :

�أما �أحاديث النبي حممد [ فـي �ش�أن الأمانة فهي
كثرية ومتعددة ،منها ما رواه �أن�س بن مالك ]،
قال :ما خطبنا ر�سول اهلل [ �إال قال« :ال �إميان ملن
ال �أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له» (رواه �أحمد).
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�شرب املاء
�إعداد :خالد خالوي

ر�ســوم :جنالء عماد

كان حمود يقل من �شرب املاء على الدوام وقد نبهه زميله �سامل قائال:
ال تن�س �شرب املاء يا حمود.
قال حمود متعجبا:ملاذا؟!
هل ن�سيت �أهمية البناء للحفاظ على �صحة اجل�سم ون�ضارة اجللد؟!
�ضحك حمود وهو ينظر �إلى قنينة املاء قائال:
هل ت�صدق �أين غالبا �أعود البيت بقنينة املاء مليئة.
فرد �سامل :هذا خطري على �صحتك..
ومرت �ساعة ثم توجه جميع طالب ال�صف �إلى العيادة الطبية للمدر�سة ووقفوا طابورا
�أمام امليزان ،كل طالب يتقدم ويقف على امليزان فيظهر وزنه على �شا�شة �صغرية ثم
يقا�س طوله بوا�سطة فريق طبي وت�سجل الأوزان والأطوال فـي دفرت خا�ص بهم.
وعندما جاء دور حمود وقف على امليزان ،ونظر الطبيب �إلى وجهه فر�آه �شاحبا وعلق
قائال :وجهك �شاحب يا حمود ،يبدو �أنك تقل من �شرب املاء..
وكان �سامل خلف حمود فعلق قائال :لقد نبهته ولكنه مل يعر كالمي �أي انتباه.
قال الطبيب:املاء نعمة من اهلل وهو �سر حياة كل الأحياء مبا فيها الإن�سان ،قال تعالى:

{ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} (الأنبياء.)٣٠:
وبرغم �أن ثلثي وزن الإن�سان عبارة عن ماء ف�إنه ال ي�ستغني عن �شربه بانتظام ،وبكميات
كافية ال تقل عن � ٨أكواب فـي اليوم ،لأن نق�ص املاء فـي اجل�سم خطر قد ي�ؤدي �إلى
اجلفاف ،وهو يجعل الب�شرة تبدو جافة وجمعدة ،وذلك لأن اجللد (فـي احلالة
الطبيعية) يحتوي على كميات كبرية من املاء ،الذي يعمل كحاجز مينع فقدان ال�سوائل
من اجللد.
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دجاجات �أمي
�إعداد� :أميمة عز الدين

20

ر�ســوم :م�شاعل الطرابل�سي

اقرأ
وتعلم

كانت �أمي تنزعج من بقايا الطعام التي نرتكها فـي �أطباقنا والتي لو جمعتها ال
تكفي لإطعام طفل �صغري! كانت تلح علينا �أال نرتك �شيئا بالطبق لكن حينما ن�شعر
بال�شبع ال ن�ستطيع تناول املزيد من الطعام ،لذلك فكرت �أمي كيف ن�ستفيد من تلك
البقايا� ،أح�ضرت بع�ض الدجاجات و�صنعت لها بيتا فـي حديقة املنزل ال�صغرية
حيث كانت تطعمها احلبوب وبقايا الطعام حتى كربت الدجاجات و�أ�صبحت ت�ضع
البي�ض بانتظام كل يوم ..فرحت �أمي بذلك وجعلتنا ن�ساعدها فـي تنظيف قن
الدجاج ،كنت �أت�ضايق من تلك املهمة الثقيلة حتى الحظت �أمي ذلك فقالت :لن
تتناول بي�ضة واحدة �إن مل ت�ساعدين �أنا و�إخوتك فـي تنظيف قن الدجاج.
الحظت �أن هناك دجاجة� ،أ�صبحت ترقد على بع�ض البي�ض ،ظننت فـي البداية
�أن الدجاجة تلد لكن �أمي �أخربتني �أن الدجاجة تبي�ض وترقد على البي�ض
ثالثة �أ�سابيع ،ثم يفق�س البي�ض ويخرج منه �صي�صان ..امتلأ قن الدجاج عن
�آخره بالدجاج والكتاكيت ..وقد كان الديك الكبري ي�صيح دوما عند الفجر..
ومازلت ممتنعا عن امل�شاركة فـي التنظيف ،فـي �صباح اليوم التايل مل �أجد بي�ضا
فـي فطوري واكتفت �أمي ب�إعطائي كوب حليب مع �شطرية من اخلبز باجلنب ..قلت
فـي ا�ستياء :لكني �أحب البي�ض يا �أمي.
قالت �أمي :عندما ت�ساعد فـي تنظيف قن الدجاج �ستجد بي�ضها فـي طبقك!
فـي امل�ساء دخلت القن و�أنا �أحمل بيدي
املكن�سة وبد�أت بالتنظيف ،و�أو�شكت
�أن �أغادر لكني تذكرت طعم البي�ض
اللذيذ على الفطور ،و�أنهيت مهمتي
ب�إتقان.
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الك�سل..الن�شاط

�إعداد� :سلمى امليمني

المشاعر

ا لك�سل
متى ن�شعر بالك�سل واخلمول؟ �إذا كنت مري�ضا �أو متعبا فال ب�أ�س.
ولكن �شعور الك�سل الدائم وعدم ممار�سة الألعاب والأن�شطة احلركية
�شعور متعب ،ويجلب امللل ،بالذات عندما �أرى نف�سي �أو �أ�صدقائي وقد �أطلنا
اجللو�س �أمام ال�شا�شات والأجهزة اللوحية للعب ،ت�شعرين هذه اجلل�سة
بالتعب وي�صبح ج�سدي مثقال وعيناي ناع�سة وك�أنها تقول� :أرجوك توقف!
تقول �أمي :ال تدع هذا اجلهاز ال�صغري يتحكم بعقلك الكبري ،العب وارك�ض
وقاوم الك�سل وامللل .
متى ت�شعر بالك�سل؟
وماذا تفعل لتتخل�ص من هذا ال�شعور؟
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الن�شاط
ما �أحلى �شعور الن�شاط واحلركة� ،أ�شعر بال�صحة والعافية عندما �أرك�ض
�ألعب �أقفز و�أت�شقلب� ،أركب دراجتي الهوائية و�أت�سابق مع �أ�صدقائي،
�أجري فـي احلديقة بني الزهور والع�شب الأخ�ضر� ،أتنف�س بعمق وراحة،
كم هو رائع هذا ال�شعور بالن�شاط واحلما�س� ،أركل الكرة بكل قوة و�أترقبها
تدخل املرمى لنهتف جميعا ونقفز قفزة الفوز والإجناز� ،أخربكم ب�سر يا
�أ�صدقائي� ..سر الن�شاط هو النوم العميق وعدم ال�سهر ،الغذاء ال�صحي
كالفواكه واخل�ضار واللحوم ،و�شرب الكثري من املاء ،وممار�سة الريا�ضة.
ب�إمكانكم حتديد وقت التمارين التي حتبونها و�إدخالها فـي جدولكم
اليومي.
و�أنتم يا �أ�صدقائي �شاركوين الأ�شياء �أو
الأن�شطة التي متار�سونها وجتعلكم ت�شعرون
بالن�شاط واحلما�س خالل يومكم؟
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�أذكار و�أدعية امل�سلم ال�صغري
�إعداد :م�شاعل العتيبي

24

ر�ســوم :جنالء عماد

كنوز
ورموز

25

اقرأ
وتعلم

ماجد و�آداب امل�ساجد
 ب�سمة م�صطفى:ر�ســوم

 حممود ح�سني:�إعداد

¬©e Ögòj ¿CG ¬«HCG øe Ò¨°üdG óLÉe Ö∏£j ≈dhC’G Iôª∏d
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Éj »©e Ögòà°S
!•ô°ûH øµd »æH

ÜGOBG º∏©àJ ¿CG
óLÉ°ùŸG Qƒ°†M
É¡«a IÓ°üdGh

√òg Éeh
?»HCG Éj ÜGOB’G

≈∏Y ¢UôMCÉ°S
AÉæKCG »`a ∂≤Ñ°SCG ’CG
óé°ùŸG ≈dEG ÜÉgòdG
?»HCG Éj

≈dEG GôµÑe ÜÉgòdG
QÉbhh áæ«µ°S »`a óé°ùŸG
áYÉª÷G IÓ°U ∑GQOE’
É¡dhCG øe

óé°ùŸG ≈dEG πNóJ ¿CG É°†jCG Öéj Éªc
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AÉYódG Gòg ßØMCÉ°S
á–ÉØdGh ó¡°ûàdG â¶ØM Éªc »HCG Éj
Qƒ°ùdG QÉ°übh

Éj §≤a AÉYódG Gòg ¢ù«d
ôNBG AÉYO ∑Éæg É‰EGh ..»æH
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?»HCG Éj ƒg Ée

ÜGOBG óLƒJ πgh
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º∏©àJ ¿CG »≤H »æH Éj º©f
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27

لعبة الأعواد امللونة
�إعداد� :أ�سماء امليمني
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ر�ســوم :مروة ك�شك

لعبة
الزوارة
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�أ�سرة �سعيدة
�سيناريو :حمدي ها�شم ح�سانني

30

ر�ســوم :جنالء عماد

اقرأ
وتعلم
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جمانة ال حتب احلليب
�سيناريو� :أ�سماء ال�سكاف

ر�ســوم� :شروق بو�شناق

ا�ستيقظت جمانة �صباحا وهي ت�شعر بالن�شاط

و�ضعت �أم جمانة ك�أ�س احلليب وطبق بي�ض مزين �أمام
جمانة

32

قصة
للصغار

دخلت جمانة �إلى املطبخ و�أخرجت علبة ال�شوكوال
وقطعة خبز

قالت الأم :جمانة� ،أكل ال�شوكوال كل يوم
م�ضر وم�ؤذٍ

نظرت جمانة با�ستياء وقالت� :أنا ال
�أحب احلليب

قالت الأم� :أنت ماتزالني �صغرية يا جمانة وج�سمك
مازال ينمو ويحتاج �إلى م�ساعدتك

�س�ألت جمانة :كيف �أ�ساعده؟ �أنا �أحب �أن �أكون قوية قالت الأم :ت�صبحني �أقوى و�أن�شط ب�أكلك للم�أكوالت
ال�صحية وب�شرب احلليب �أي�ضا
وريا�ضية لأفوز بال�سباق

�شربت جمانة احلليب
وقالت :ح�سنا يا ج�سمي
�س�أ�ساعدك ولكن �س�آكل
ال�شوكوال عندما ت�سمح يل
�أمي لأنني �أحبها كثريا.
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دولة كو�سوفو
�سيناريو :حممود ال�ساي�س

34

ر�ســوم :فاروق اجلندي

طريف
المتجول
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�شطائر التو�ست ال�شهية
�إعداد� :سلمى امليمني

36

ر�ســوم :جنالء عماد
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العم بو �صالح و�أحلـى ن�صائح
�إعداد� :سليمان خالد الرومي

ر�ســوم :عماد �صقر

خطوات لتحقيق النجاح
م�ضى العام الدرا�سي وهلل احلمد ،و�أقبلت االمتحانات لتح�صد ما جنيته
خالل درا�ستك ،واجلميع يتمنى النجاح والدرجات املرتفعة ولن يتحقق
ذلك �إال بخطوات تهتم بها ..منها:
1.1تخ�صي�ص مكان منا�سب وهادئ ي�ساعدك على الدرا�سة برتكيز
2.2االنتباه عند الدرا�سة واجللو�س جل�سة مريحة ال جتعلك تنع�س �أو تك�سل
 3.3جتنب ال�سهر للدرا�سة �أو غريها لأنه ي�سبب اخلمول والإرهاق
4.4ا�ستغالل وقت ال�صباح الباكر خا�صة بعد�صالة الفجر للمراجعة
5.5الإميان �أن التوفيق من عند اهلل تعالى و�أن الإن�سان يبذل ما فـي ا�ستطاعته فـي الدرا�سة واحلفظ

الإكثار من الدعاء فـي
ال�صالة وقبل وبعد
الدرا�سة فهو من �أ�سباب
النجاح والتي�سري

38

تنويع الطعام والتقليل
من الأ�شياء التي ت�سبب
لك الك�سل والنوم

ممار�سة الريا�ضة اخلفيفة التي تنع�ش
اجل�سم وت�ساعد على الرتكيز وذلك فـي
فرتات متفرقة خالل اليوم

ترك الت�سويف (�سوف �أدر�س غدا� ..سوف
�أُراجع بعد �ساعة) لأن الت�سويف �سبب
رئي�سي للف�شل و�ضياع الوقت

تنظيم الوقت و�أخذ الق�سط
الكافـي من النوم
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بني رجب ورم�ضان
ر�ســوم و�سيناريو  :ح�سام الدند�شي
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أنا
وجدي

41

براعمنا

حممد �سامح عبدالفتاح

عمر �أحمد عتيبة

عائ�شة حممد علي

42

آ��سيا أ�حمد عبدالرحيم

م
رمي أ�حمد عبدالرحيم

زياد �أحمد عتيبة

نو
ران أ�حمد عبدالرحيم

حمزة أ�حمد عبدالرحيم

ندى أ�حمد عبدالرحيم

مكة حممد عليمة

ر

غد أ�حمد عبدالرحيم

كيفية الوقاية من كورونا

صحتك
تهمنا

 ب�سمة م�صطفى:ر�ســوم

ºØdG á«£¨J
óæY ∞fC’Gh
¢ù£©dG

∫É°üJ’G ÖæŒ
…CG ™e ô°TÉÑŸG
¢üî°T

AÉ°ùŸGh ìÉÑ°üdG QÉcPCG
∫õæŸG øe êhôÿG AÉYO
äÉeÉàdG ˆG äÉª∏µH PƒYCG
≥∏NÉe ô°T øe
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 التحرير:�إعداد

π°ùZ
øjó«dG

Ωƒë∏dG »¡W
¢†«ÑdGh
Gó«L
äÉæ«°üëàdG
ájƒÑædG

øe ∂H PƒYCG ÊEG º¡∏dG
ΩGò÷Gh ¿ƒæ÷Gh ¢UÈdG
ΩÉ≤°SC’G A»°Sh

مسابقات
البراعم

ترسل اإلجابات مع ذكر االسم الرباعي باللغة العربية واالنجليزية
والعنوان ورقم الهاتف الجوال مع مفتاح الدولة
إلى العنوان التالي:
دولة الكويت ص ب  ٢٣٦٦٧الصفاة  - ١٣٠٩٧دولة الكويت
)
ويكتب على المغلف :مسابقة براعم اإليمان العدد (
ويمكن إرسال اإلجابات
إلى البريد اإللكتروني التالي:

baraemq8@gmail.com
إعداد :عثمان عادل

السؤال األول

أحب
ءتك لمجلت
ائي القراء الصغار من قرا

ك ال م ف

«براعم اإليمان»

أجب ع ّما يلي وأرسل إجاباتك

ل ت دخ ل ا ل

ضلة

حب:
س

من م�ؤلفة
كتاب «ت�صحيحات
فاطمة»؟
السؤال الثاني

ما هي
�أنكر الأ�صوات؟
السؤال الثالث

دولة م�سلمة
�صغرية فـي
�أوروبا ..ما ا�سمها؟
أسماء الفائزين

في
مسابقة العدد ٥٢٩

1.1عمر زغبوب ح�سني
2.2فاطمة احل�سن �إدبوبكر
�3.3سناء بنت حممد �صمود
4.4هيفاء بنت �صالح الدين عكا�شة
�5.5أماين عبداهلل �أبو الرز
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6.6دعاء ح�سني �صابر �إبراهيم
�7.7أحمــد �شـكري حممــد مــوافـي
8.8فوزية م�صطفى حممود حممد
9.9هاجر حمدي عا�شور حممد
1010وجيدة عبداهلل على الزعرة

�1111أ�سماء على جودة حممود
1212املعت�صم باهلل رفيق فرحات �أبو الأ�سعاد
1313منى حممد الكبري النجار
1414ر�ضا حممد عبداللطيف
1515منة اهلل ح�سن �ضوي �سعد

ت�سايل

 ب�سمة م�صطفى:ر�ســوم

 حممود ال�ساي�س:�إعداد

¿ÉÁE’Gl ºYGôH »FÉÑMCG
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املهرجان الوطني
�إدارة الدرا�سات الإ�سالمية وعلوم القر�آن
ملحافظتي العا�صمة وحويل

�شاركت جملة «براعم الإميان» فـي املهرجان الوطني الذي �أقامته
�إدارة الدرا�سات الإ�سالمية وعلوم القر�آن ملحافظتي العا�صمة
وحويل حتت عنوان «من �أجلك يا كويت» حيث �أقيم املهرجان
فـي حديقة حويل بارك ،فقد قدم القائمون على املهرجان عدة
فقرات مميزة للأطفال ،منها فقرة امل�سابقات الثقافية املتنوعة
وتقدمي اجلوائز ،كما قر�أت الكاتبة �سلمى امليمني ق�ص�صا من
�إ�صدار �سوالف جدتي بالتعاون مع م�شروع �صغريك �سفريك،
احتوت الق�ص�ص على حوارات �شيقة بني اجلدة واحلفيدة عن
الرتاث الكويتي الأ�صيل الذي يجب �أن يتعلمه ال�صغار ،تخللها
�إقامة ور�شة فنية لتلوين علم الكويت والزي ال�شعبي الكويتي.
حيث و�ضحت �أن االحتفال احلقيقي بالوطن هو با�ستغالل هذه
املنا�سبة لتثقيف ال�صغار عن وطنهم وت�شجيعهم للعمل والإجناز
وخدمة الوطن فيما يرفع من �ش�أنه وا�سمه فـي املحافل الدولية.
جاءت م�شاركة جملة «براعم الإميان» بتوزيع ن�سخ من العدد
اخلا�ص باالحتفاالت الوطنيه لبلدنا الغايل فـي املهرجان ال�سنوي
من �أجلك ياكويت ،حتقيقا لأهداف املجلة بتعريف الأطفال
على الق�ص�ص التي حتتويها املجلة واملواد الرثية التي حتببهم
بالقراءة وتعزز حب الوطن فـي نفو�سهم ،متمنني ا�ستمرار التعاون
املتميز بني �إدارات وزارة الأوقاف.
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براعم اإليمان
في
كل مكان
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حفل خريجات
مركز القارئ ال�صغري
(�صباح ال�سامل)
للدورة ال�شتوية ()78

ي�أتي التكرمي دائما لي�شعر
الإن�سان ب�إجنازه ،وانطالقا من
حر�ص مركز القارئ ال�صغري على
التحفيز والإجناز ،مت تكرمي
اخلريجات امللتزمات باحل�ضور
والفائدة.
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براعم اإليمان
في
كل مكان
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�أوطاننا �أمانة الآباء والأجداد
�إعداد :فهد حممد ِّ
اخلزي

�أ�صدقاءنا الرباعم..
ينظر بع�ض الفتية والفتيات لأوطانهم وك�أنها جمرد �أر�ض مكونة من تراب و�أحجار
و�أ�شجار فقط ..وال يدرون �شيئا عن تاريخ هذه الأوطان ،وال يعرفون كيف �ضحى �أ�سالفهم
حتى ت�صبح هذه الأوطان بلدانا تخ�ص �أبناءها ومتنع �أعداءها عن االقرتاب منها..
ووطننا الإ�سالمي الكبري بكل دوله �أ�س�س فـي الأ�صل على التقوى بدءا من عهد الر�سول [،
ثم على �أيدي امل�سلمني الأوائل بقيادة اخللفاء الرا�شدين ومن تبعهم من القادة العظام حتى
�أ�صبح يعرف بالعامل الإ�سالمي الذي ميار�س فيه امل�سلمون عباداتهم فيه بحرية و�أمان..
وفـي مثل �شهر �شعبان هذا الذي نعي�شه خرج ال�صحابي اجلليل �أبوعبيدة بن اجلراح ] على
ر�أ�س جي�ش من ال�صحابة ب�أمر من �أبي بكر ال�صديق ] خليفة ر�سول اهلل [ لفتح بالد ال�شام
املباركة التي �أ�سري بالر�سول [ �إليها ،ومنذ ذلك الوقت وال�شام بلد �إ�سالمي عزيز ترفرف عليه
راية الإ�سالم التي �ستظل مرفوعة �إلى يوم الدين.
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ن�صوح
ّ

ر�سوم :عماد �صقر

