تصدر عن قسم رعاية وتنمية الطفولة
الحسينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة ..
السنة الثامنة لشهر (آيار)  2016م
الموافق لشهر (شعبان) 1437هـ

اإلفتتاحية

ً
وحلما  ,ثم الفكرة
أعزائي الصغار اليوم نوقد شمعتنا الثامنة لميالد مجلتكم (الحسيني الصغير) ففي الماضي كانت فكرة
ً
واقعا واستمر صدور مجلتكم عاما بعد عام ولغاية اآلن وفي كل عام تنبت وردة صغيرة وجميلة لتنمو مع نمو المجلة
أصبحت
ً
بدءا بمالحق الحسيني الصغير وسلسلة القصص المتنوعة لتستمر هذا الحديقة بإنبات هذه الزهور لتنطلق
لتزين حديقتها ,
مجلتكم إلى الدولية من خالل طباعتها بلغات مختلفة وتوزع في أكثر من خمس دول  ,وبعدها لينتشر رحيق زهورها بتأسيس
مهرجان لمسرح الطفل الحسيني والذي وصل صداه إلى عدد من الدول ليضع أول بذرة في بالدنا لتأسيس هذا المهرجان
ٍ
عد من أهم المهرجانات العربية لمسرح الطفل بنسخته الثانية  ,إضافة إلى اطالق أول معرض لكتاب الطفل في العراق،
الذي ّ
ً
منتجا فريدا من نوعه وعالمة تجارية في
واليوم نحصد ثمار ما زرعناه من اسم (الحسيني الصغير) فقد كبر هذا االسم ليصبح
يأت من فراغ فبعزم العاملين في المجلة وتوجيهات إدارة العتبة الحسينية
انتاج الحقائب واللوازم المدرسية كل هذه النجاح لم ِ
المقدسة الذين نذروا أنفسهم للرقي بهذا المجال وكل هذا حدث بسبب واحد فقط وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى
وهذا ما عليكم أحبائي ان تفعلوه في مبتغاكم في الحياة فلوال التوكل على الله تعالى لما وصلنا إلى هذا اإلنجاز نسأل الله
ان يوفقنا وإياكم لخدمة بالدنا العزيزة .
إنه سميع مجيب ...
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خداع الضباع

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عامر لعيبي

في العدد السابق

وأنا ألم تتوقع وجودي ؟
 ٬لقد أصبحت حليفا للضباع

ضباع ؟ لقد
توقعت ذلك
من الرائحة

الكريهة

سأخبره بما أوصيتني
أيها القاضي

ما العمل
أيها

القاضي؟
.

سأرسل اللقلق
في مهمة

في مكان ما

يجب أن أتخلص من
البشري حمدان وأنتم ال
تفعلون شيئا سوى األكل

لحمك شهي يا
هذا فال تجبرني
على أكلك

انني امزح فنحن أصدقاء
فقط أطلب مساعدتكم
لم يقل شيئا فقط
قام ومضى في
طريقه وهو يضحك

أخبرني ماذا
قال لك؟

وفي اليوم
الثاني

أيها القاضي
 ،الضباع
تحاصر المكان

ليحلق الجميع إلى أعالي
ً
أحجارا
األشجار ويحملوا معهم

6

عودوا من حيث أتيتم ال
مكان لكم هنا

أين هذا البشري

ليكون طعام غدائنا؟

وأنا

أسيطر
على
المملكة ،

كيف تتحدى من هو أقوى
منك ؟واجهني إذا إستطعت

هاهاها
كم أنا
فرح

ويلي

وهجمت الضباع

على حمدان ولكن...

لقد كسرت

أضالعي

أي
دب  ،ويلي إنه دب ضخم

لقد تأخرت في

اهربوا جميعا وانجوا بحياتكم

القدوم يا صديقي

ويلي قفوا خذوني معكم

جمعت بعض العسل
من أجل الطريق

وهربت الضباع

اعرفكم بصديقي

الدب الطيب
 ،سيكون ضيفنا

مع الغربان

وحليفا لنا

أهال ومرحبا به
في بيته وأرضه
وبين أخوته
وأصدقائه
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

ظواهر طبيعية

ُسحب الماماتوس

وهي عبارة عن مجموعة من السحب العنقودية (المتصلة ببعضها) تشبه حبات القطن المتجعدة ،ويتكون هذا
العنقود من فصوص متصلة ببعضها يمتد طولها لمئات الكيلومترات بعرض السماء .تتكون سحب الماماتوس
ً
معا .وتتنوع
من الجليد والماء السائل بصور مختلفة ،فقد تتكون من الجليد فقط ،أو الماء السائل فقط ،أو كالهما
أشكالها وصورها والتي منها أنابيب طولية أو أنصاف كرات متجاورة أو كتموجات الشعر ،وقد تتشكل بصورتين في
ً
كثيرا فقد تبقى لعدة
نفس الوقت .وهي أغرب أنواع السحب التي قد يشاهدها اإلنسان في حياته .وال تبقى
ساعات ثم تتالشى.

عجائب خلق الله
مونال الهيمااليا
ينتمي لعائلة طيور المونال التي توجد منها ثالثة أنواع
يعيش كل نوع في مكان مختلف ،ويعيش مونال الهيمااليا
كما يوحي اسمه ف��ي جبال الهيمااليا ب��داي��ة م��ن شرق
أفغانستان وحتى غرب الصين ،ويغير أماكن وجوده مع تغير
الفصول ،ففي فصل الصيف يحب أن يعيش في المناطق
العشبية المفتوحة ،أما في الشتاء فيفضل العيش في
الغابات الصنوبرية .
ً
تماما
يختلف شكل ذكر مونال الهيمااليا عن شكل األنثى
فهو مغطى بالريش الملون الجميل ،أما األنثى فمغطاه
بريش معظمه بني اللون وكذلك الصغار فيجب أن يمر
عام حتى يظهر الريش الملون لذكر المونال الصغير ،ويبلغ
ً
ً
أحيانا .
تقريبا ،ووزنه يتخطى  2كيلوجرام
طوله  70سم

شواطئ الجنة البيضاء

شواطىء الجنة البيضاء باستراليا في جزيرة تقع على
الساحل الشرقي الستراليا ويقال أنه أكثر شاطىء أبيض
في العالم كله .ال��رم��ال متكون معظمها من السيليكا
لونا أبيض ناصع .الرمال نقية ج ً
ً
��دا لدرجة
والتي تعطي
أن وكالة ناسا األميركية ألبحاث الفضاء استخدمتها لصنع
عدسات خاصة للتلسكوبات .هذا الشاطىء الجميل يمتد
على سبعة كيلومترات على طول أكبر الجزر هناك .الرحالت
المتوجهة  من استراليا إلى هذا الشاطىء تتكرر عدة
مرات في اليوم الواحد.
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تكنولوجيا

الق
لم الذكي

وهو قلم َيرسم بجميع األل��وان فيمكن أن تستغني عن
علبة األلوان بقلم واحد فقط ،وطريقة استخدامه هو أن
تجعل القلم على أي مادة يراد أخذ لونها ،عندها سيتحول
فمثال إذا
لون القلم بنفس لون تلك المادة ثم ترسم به.
ً
أردن��ا القلم أن يرسم باللون البرتقالي نجعل رأس القلم
على البرتقالة فيأخذ لونها ثم نلون به .والقلم من ابتكار
شركة امريكية التي أوضحت أن القلم مزود بذخيرة حبر ذكية
وبمضخة صغيرة تعيد تكوين األل��وان التي جري مسحها،
مشيرة إلي أنه مضاد للمياه.

صديقي الكتاب
الصحيفة السجادية

وهي الصحيفة المعروفة بالسجادية نسبة إلى
اإلمام علي بن الحسين السجاد  تشتمل
على األدعية معنونة حسب موضوعها (عند
المهمات ،عند التحميد ،)...وتحتوي على أدعية
األيام الخاصة بكل يوم من أيام األسبوع .كما
وتحتوي على المناجات الخمس عشرة معنونة
حسب حالة المناجي (مناجاة الخائفين ،مناجاة
الزاهدين ،مناجاة المحبين.)...

جسر مصنوع

من األعشاب
هو جسر معلق يقع على بعد ( ) 100
كليو م��ت��ر م��ن محافظة ك��ان��اس في
البيرو ،في كل سنة يعاد نسجه يدويا
من قبل السكان المحليين باستخدام
عشب محلي ي��دع��ى «ك��وي��ا» .وك��ان
ج���زءا م��ن شبكة ج��س��ور بنيت
الجسر
ً
في عهد إمبراطورية إينكا ،وهو اليوم
��اؤه بهذه
الجسر الوحيد ال��ذي يتم ب��ن ُ
الطريقة اليدوية .ويقع الجسر على
ارتفاع ( )13أل��ف ق��دم ف��وق مياه نهر
ابوريماك.
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قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد الخزعلي

اف � � � � � � �ض� � � � � � ��ل االع � � � � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � � � ��ال ال� � � � � �ص� � �ل � ��اة
ع � � � � � � �ل� � � � � � ��ى حم� � � � � � � � � �م � � � � � � � � ��د وآل حم � � � � �م � � � ��د

العمة هدى  :ذكرنا ان الفائدة الرابعة للصالة

على محمد وآل محمد انها من افضل األعمال
وذكرنا ان هناك رواي��ات تتحدث عن أفضل

األع��م��ال  ,منها انتظار ال��ف��رج لظهور اإلم��ام

المنتظر  ,والورع عن محارم هللا  ,والمداومة
ع��ل��ى ت�ل�اوة ال��ق��رآن  ,وف���ي رواي����ة س���أل اب��ن

أفضل األعمال بلحاظ الجانب السلبي لنتائج

س���ي���د ال���ش���ه���داء 
االم������ام ال��ح��س��ي��ن  وق���ل���ة زوار االم����ام
ال��رض��ا  ف���أراد االئ��م��ة  ان يوجهوا
ان��ظ��ار ال��ن��اس ال��ى زي���ارة االم���ام ال��رض��ا . 

وم��ا أش��د أه���وال ذل��ك ال��ي��وم  ,وال��ص�لاة على

االم���ام علي 

األعمال أي أنه في حالة عدم االلتزام بالورع
فسيرتكب االنسان أعماالً تدخل فيها الحرمة

ع���ب���اس ال��ن��ب��ي 
ف��ق��ال  ( اح��م��زه��ا ) اي اق��واه��ا واشدها,

مرتكبها فيكون معرضا للحساب يوم القيامة

ادخ��ال السرور على المؤمن  ,وزي��ارة اإلم��ام

ميقاتها والمداومة على تالوة القران بلحاظ

وان ال��س��ب��ب ف���ي ه���ذا االخ���ت�ل�اف ال��م��ذك��ور

تمثل خطابنا م��ع هللا تعالى وت�ل�اوة القرآن

ي���ع���ود إل����ى ال��ع��م��ل ن��ف��س��ه وم����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ه .

األعمال أفضلها فيكون بالقياس إلى غيرها

ع���ن أف���ض���ل األع����م����ال ,

وال��ص�لاة على ميقاتها  ,ثم بر الوالدين  ,أو

ال��ح��س��ي��ن  وزي�����ارة اإلم�����ام ال���رض���ا 

,

ف����ي ال������رواي������ات ح�����ول اف���ض���ل���ي���ة األع���م���ال

فاطمة  :نرجو توضيح ذلك يا عمة .

العمة هدى  :انتظار الفرج هو األفضل بلحاظ
النظرة االيجابية للعمل في عصر غيبة االمام
ال��م��ع��ص��وم ( ع��ج��ل هللا ف��رج��ه )  ,إن ال���ورع
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وب��ذل��ك يترتب على ذل��ك وق��وع اآلث���ام على

كونهما يمثالن الصلة بالله تعالى فالصالة

تمثل خ��ط��اب هللا ت��ع��ال��ى معنا  ,وام���ا أحمز
من االعمال السهلة  ,وبر الوالدين أو ادخال

السرور على المؤمن بلحاظ العالقة االجتماعية
م���ع ال���ن���اس  ,وام����ا ع���ن ال���رواي���ة المتضمنة

افضلية زي��ارة االم��ام الرضا 

على زي��ارة

ف���ه���ي ل���ك���ث���رة زوار

رقية  :من هنا ندرك السر في افضلية ضربة
لعمرو ب��ن ود ال��ع��ام��ري في

م��ع��رك��ة ال���خ���ن���دق ( وت��س��م��ى اي���ض���ا م��ع��رك��ة

االحزاب)  ,على جميع عبادات الثقلين فلوالها
لبلي االس�لام بالزوال ولم يبق له أثر  ,فلقد

روي ع��ن رس��ول هللا 

( ضربة علي يوم

ال��خ��ن��دق اف��ض��ل م��ن ع��ب��ادة الثقلين )  ,وفي

رواية عنه 

انه قال ( لو وزن اليوم عملك

بعمل جميع ام���ة محمد ل��رج��ح عملك على
عملهم وذاك انه لم يبق بيت من المشركين

اال وقد دخله ذل بقتل عمرو  ,ولم يبق بيت

من المسلمين اال وقد دخله عز بقتل عمرو ) .
العمة هدى  :من هذا البيان ندرك السر في كون

الصالة على محمد وآل محمد افضل االعمال,

وذلك باعتبارها تمثل الصلة برسول هللا 
والمعصومين  فهي تعمق ال���والء لهم
 خ��ص��وص��ا م��ع م�لاح��ظ��ة ان التحريف
ال��ذي حصل فيها من اللفظ والمعنى الب��د ان

يواجه باإلجهار بها وال��م��داوم��ة عليها ليظهر

فضل محمد وآل محمد صلوات هللا عليهم .
ال����ب����ن����ات ج���م���ي���ع���ا وال����ع����م����ة ه������دى  :ال��ل��ه��م

ص���������ل ع������ل������ى م�����ح�����م�����د وآل م�����ح�����م�����د .

ال��ع��م��ة ه����دى  :ال���ف���ائ���دة ال��خ��ام��س��ة ل��ل��ص�لاة

على محمد وال محمد ان��ه��ا تثقل ال��م��ي��زان .
زه��راء  :روي ان اثقل ما يوضع في الميزان

م��ن االع���م���ال ه��و ال��ص�لاة ع��ل��ى محمد وال���ه  ,ال����ب����ن����ات ج���م���ي���ع���ا وال����ع����م����ة ه������دى  :ال��ل��ه��م
ان��ه ق��ال (( ان��ا عند الميزان ص��������ل ع�����ل�����ى م�����ح�����م�����د وآل وم�����ح�����م�����د .
فعن رس���ول
يوم القيامة فمن ثقلت سيئاته على حسناته ح���وراء  :وروي ع��ن اإلم��ام��ي��ن ال��ب��اق��ري��ن



c

جنت بالصالة علي حتى اثقل بها حسناته  ( .م��ا ف��ي الميزان ش��يء اثقل م��ن ال��ص�لاة على
ً
ال����ب����ن����ات ج���م���ي���ع���ا وال����ع����م����ة ه������دى  :ال��ل��ه��م محمد وآل محمد  ,وان الرجل لتوضع اعماله

ف��ي ال��م��ي��زان فتميل ب��ه ف��ي��خ��رج ال��ن��ب��ي 

ص��������ل ع�����ل�����ى م�����ح�����م�����د وآل وم�����ح�����م�����د .
في خطبة استقبال الصالة عليه فيضعها في ميزانه فترجح ) .
نرجس  :وروي عنه
شهر رمضان المبارك انه قال (( ومن اكثر فيه من ال����ب����ن����ات ج���م���ي���ع���ا وال����ع����م����ة ه������دى  :ال��ل��ه��م



َ
تخف الموازين ))  .ص��������ل ع�����ل�����ى م�����ح�����م�����د وآل وم�����ح�����م�����د .
علي ثقل ميزانه يوم
الصالة
ً

ريحانه  :كلما ذكرنا الصالة على محمد وآل

محمد ازددنا عالقة بهم 

وارتباطا وقربا .

ال����ب����ن����ات ج���م���ي���ع���ا وال����ع����م����ة ه������دى  :ال��ل��ه��م

ص��������ل ع�����ل�����ى م�����ح�����م�����د وال وم�����ح�����م�����د .

العمة هدى  :هنالك فوائد اخرى للصالة على

محمد وآل محمد سنذكرها في لقائنا القادم بإذنه
ت����ع����ال����ى  ,واط������ل������ب م���ن���ك���ن ان ت���ك���ث���رن

م�����ن ال�����ص��ل��اة ع���ل���ى م���ح���م���د وآل م���ح���م���د .
ال����ب����ن����ات ج��م��ي��ع��ا  :ن���ع���م ي����ا ع���م���ة س��ن��ف��ع��ل

ذل����ك ,ال��ل��ه��م ص���ل ع��ل��ى م��ح��م��د وآل م��ح��م��د .
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تعلم مفردات
اللغة االجنلزيية

إعداد :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

واسئل النقل
طائرة airplane

حافلة bus
قطار train

زورق رشاعي sailboat
سيارة car
motorcycle
دراجة نارية
غواصة submarine

دراجة bicycle
اشحنة truck
police car
سيارة رشطة

12

12
bicycle

submarine
airplane

truck
car
bus
motorcycle
sailboat

police car

train
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي

شهر األفراح والمغفرة
لقد الح الهالل إنه دليل بداية شهر شعبان والذي حدثني عنه أبي بأن هذا الشهر هو شهر األفراح والمغفرة وعندما

سألته لماذا؟ أجابني بأن في هذا الشهر والدة سيد الشهداء وأبي األحرار اإلمام الحسين j
وفي اليوم الرابع والدة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس  ، jوالخامس منه والدة اإلمام السجاد  jوفي
الحادي عشر منه والدة اإلمام علي األكبر عليه السالم ابن اإلمام الحسين وأخو اإلمام زين العابدين cأما في
َّ
منتصف هذا الشهر فوالدة
مخلص البشرية من الظلم والجور وهو اإلمام الغائب المهدي.f
في اليوم الثالث منه

14

فعالً إنه شهر األفراح فقد اجتمعت فيه والدات من عظماء البشرية وقادتها ،والذين في إحياء والدتهم هو إحياء
للقيم اإلنسانية ولتعاليم الدين اإلسالمي ،لذلك أخبرني أبي بأنه سوف يعمل احتفاالً في بيتنا لكل والدة مع

األعمال الخاصة بكل يوم ،وقد وعدنا بأنه سيأخذنا إلى كربالء في منتصف هذا الشهر لزيارة اإلمام الحسين j
وإحياء والدة اإلمام المهدي المنتظر . f

لقد عرفتم معي لماذا سمي بشهر األفراح ولكنكم تريدون أن تعرفوا كما حصل لي عندما حدثني أبي عن سبب كونه
الذي كان يصوم هذا ّ
الشهر ويوصل صيامه بشهر
شهر المغفرة فقال :ألنه شهر فضيل وهو منسوب إلى رسول هللا
ً
رمضان ،وهو القائل :شعبان شهري من صامَ يوما من شهري وجبت له الج ّنة.
وفيه أعمال منها :أن نقول في ّ
َ
أسأَ ُل ُه ال َّتوْ ب ََة) ،ويستحب فيه التصدق والصالة على
(أس َت ْغفِ ر
هللا وَ ْ
كل يوم سبعين مرّ ة ْ
محمد وآل محمد وغيرها من األعمال الموجودة في الكتب الخاصة باألعمال ،والتي يمكنكم أصدقائي الرجوع إليها.

s

ها هو أبي قد جاء ،أبي لقد حكيت ما ذكرته لي ألصدقائي ،من قرّ اء مجلة الحسيني الصغير لكي ينتفعوا مما ذكرته لي.
واآلن أقول لهم استودعكم هللا وأسأل هللا تعالى لكم دوام الفرحة والمغفرة.

15
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إعداد :كرار عبد عودة
رسوم  :زاهد المرشدي

أحبتي الصغار كيف حالكم ؟ عسى أن تكونوا بألف خير سنتحدث إليكم
في هذا العدد عن رياضة تتميز بالقوة البدنية وهي ( لعبة المصارعة ).
وعند قيام الثورة الفرنسية البرجوازية سنة 1789م ,
هي رياضة يتبارى
كان البد من االهتمام بالتربية البدنية وتعليمها حتى
فيها شخصان يحاول كل منهما
يصبح الصغار أقوياء وينضمون إلى الجيش لكي
هزيمة اآلخر بدون استعمال الضرب
يكونوا محاربين وفي سنة 1848م أقيمت أول مسابقة
وهي من بين األلعاب الرياضية األقدم
للمصارعة للمحترفين وطاف بها فريق فرنسا معظم
في التاريخ ،ومع مرور الوقت تطورت إلى
دول العالم.
ً
طبقا
العديد من األساليب واألشكال المختلفة
استمرت قواعد المصارعة وطرق اللعب حتى عام
إلى القوانين التي وضعها االتحاد الدولي .
1921م فتشكل االتحاد الدولي للمصارعة.
أصدقائي األعزاء سنذهب معا لمعرفة نبذة
تاريخية عن هذه الرياضة هيا لنذهب.
المصارعة تعود إلى قديم التاريخ منذ بداية الخليقة
ووجود اإلنسان فقد مارسها اإلنسان بأسلوب البقاء
والقدرة علي اصطياد الحيوانات حتي يستطيع البقاء
وأيضا للدفاع عن نفسه من أي خطر قد يتعرض له
ومع تقدم الزمن ظهرت القبائل والجماعات فمارسها
من أجل السلطة وحب القيادة والتوسع .

16

وظهر الفرق
واضحا في الدورة األولمبية
الثامنة التي أقيمت في باريس عام
 1924إذ تميزت هذه الدورة بمستوى
وتعد دول االتحاد
رفيع من المصارعة
ّ
السوفيتي ورومانيا والمجر والسويد
وفنلندا وبلغاريا وتركيا وإيران واليابان
وألمانيا والواليات المتحدة األميركية
من الدول المتميزة في هذه
اللعبة .

سيناريو :وسام القريني

رسوم :عامر لعيبي

في الحلقة

الماضية انقلبت

سفينة المحققين

الرجل
ذو العكاز
سنان سنان هل أنت بخير ؟

األربعة في المياه
وغرقت بعد

ارتطامها بجسم
غريب

َ
ما الذي حدث ؟ لم
يتبق من سفينتنا
سوى هذا الحطام وفقدنا األصدقاء البد
من البحث عنهم مهما كلف األمر

ومر أسبوع كامل وصلوا

فيه إلى أرض الحجاز مع
إحدى القوافل

17
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أليست هذه
مكة المكرمة؟

نعم وذلك البناء الذي
أمامك هو بيت هللا الحرام

ماذا بك يا
سنسن أراك
تترقب؟

صحيح هنالك
رجل بعكاز
وملثم يلحق بنا
منذ خروجنا من
المطعم

أشعر بأننا
مراقبون

ولماذا لم تخبرنا وقد مضت
ساعتان منذ خروجنا من المطعم؟

إنهم يتفرقون،
أي واحد منهم
سأتبع ؟

مشى الرجل في الشارع وفجأة

18

من أنت ولماذا
تتبعنا ؟

لقد سمعتكم تتحدثون عن فقدكم
ألصدقائكم األجانب وقد سمعت
بأن هناك قافلة متجهة للمغرب فيها
رجل فرنسي مقبوض عليه

أرجوك أبعد عني هذا
الوحش وسأتحدث
وما فائدتك من هذا
األمر ؟ها أخبرني

أردت الحصول على المال منكما لقاء هذه
المعلومة  ،أقسم بذلك واآلن ال أريد شيئا

المال .

ال أعرف

ربما ليعبروا
إلى اسبانيا
عبر مضيق
جبل طارق

وفي آخر الليل
ادعو هللا يا سنان أن يساعدنا ،
فغدا ستبدأ مغامرتنا نحو المغرب

ترى لماذا هم
ذاهبون للمغرب؟

19
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علم الصين

إعداد :عالء الباشق
رسوم :زاهد المرشدي

مرحبا يا أصدقائي اليوم سوف نتحدث عن علم أحدى أهم البلدان
وهي بلد مترامي االطراف وقديم حيث اشتهر بتصدير الحرير إلى

العالم وهو الصين وقد حكمت الصين سالالت عدة حتى انتهى بها
المطاف ال��ى الحكم الجمهوري الشعبي وبالتالي فقد رفعت فيها
رايات عدة ولكن نذكر منها .

ً
أيضا باسم
رفع في الصين علم ساللة مملكة تشينغ ،وتعرف

إمبراطورية تشينغ العظيمة أو تشينغ العظيمة ،كانت آخر ممالك
الصين ،التي حكمت من  1644وحتى 1912م وهي الفترة التي رفع
فيها علم مرسوم فيه تنين في الزاوية اليسرى للعلم تعلوه شمس

حمراء وذيله ممتد الى منتصف اليمين للعلم بالخط االسفل .

بعد هذا التاريخ رفع علم أحمر مع تنين

أزرق خ�ل�ال ف��ت��رة ح��ك��م س�لال��ة مانتشو
والتنين رمز الصين في المنتصف والشمس
البرتقالية ف��ي اق��ص��ى اليمين م��ن العلم

واألرضية حمراء ترمز الى دماء الشهداء .
بعد أن تحولت الصين إل��ى جمهورية شعبية تحول علم الصين

بشكل مختلف جذريا حيث صمم من قبل زينغ ليانسونغ فنان
تشكيلي واقتصادي صيني ع��ام 1949م .علم أحمر األرض��ي��ة فيه
خمس نجوم نجمه كبيرة في أقصى اليسار حولها أرب��ع نجوم ،
فاللون األحمر يرمز إلى دماء المحاربين الذين سقطوا أثناء الثورة.

و النجوم الصفراء ترمز بشكل رئيس إلى ثقافة البالد وللشعوب الصينية الذي استوحى من
ً
أحمرا مع مطرقة ومنجل مع خمس نجوم باللون األصفر.
علم االتحاد السوفيتي الذي كان
أكبر نجمة خماسية ترمز إلى الحزب الحاكم أما النجوم األربع الصغيرة فترمز إلى طبقات

الشعب الرئيسة الموحدة  ،وهذه الطبقات هي العمال والفالحون والعسكريون والمعلمون .
وبقي هذا العلم معتمدا حتى وقتنا الحالي ....هذه باختصار قصة علم الصين أرجو أن

20

أكون قد أفدتكم يا أصدقائي وإلى اللقاء .

إعداد  :كمال شبر
رسوم  :زاهد المرشدي

سالم على بناتي الغاليات ورحمة منه تعالى وبركات ودعوات
متواصالت بالنجاح الدائم والتوفيقات وان تكون كلماتي
ّ
مذكرات .
منبهات
نافعات ّ

قال تعالى ( َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َبنِي �آ َد َم

) (سورة اإلسراء االية )70

وأع��ط��ى لكل م��ن ال��ذك��ر واالن��ث��ى ام��ت��ي��ازات ومواصفات

ك��ل ف��رد م��ن بني آدم مُ ��ك��رم عند هللا سبحانه وتعالى

ِ
فأنت يا عزيزتي فتاة مسؤولة عن كالمك وافعالك كما إن
تناسبه

) سورة

ِ
عليك كما تقع عليه
مفروضة عليه والعقوبات على المخالفات تقع

س��واء كان ذك� ً
�را أم انثى وال فضل ألح��د على أحد اال

الل �أَ ْت َقا ُك ْم
بالتقوى قال تعالى ( ِ�إ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد هَّ ِ
الحجرات اآلية . 13

ً
مخلوقا من الدرجة
فإياكِ يا عزيزتي أن َتع ّدي نفسك

الثانية وتهملي نفسك  ..فالله سبحانه وتعالى خلق

ا�س ِ�إ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم
الجميع على درجة واحدة ( َيا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
مِ نْ َذ َكرٍ َو�أُن َثى )  .سورة الحجرات اآلية 13

ِ
عليك كما هي
أخاك الشاب مسؤول عن ذلك والعبادات مفروضة

 ,قال تعالى في محكم كتابة الكريم ( َف َمنْ َي ْع َم ْل مِ ْث َقا َل َذ َّر ٍة َخيرْاً
َي َره (َ )7و َمنْ َي ْع َم ْل مِ ْث َقا َل َذ َّر ٍة َ
�ش ّراً َي َره ( )8سورة الزلزلة فالجنة
والنار خلقها هللا تعالى للمطيع والعاصي سواء كان ذكرا أم انثى.

ف��ال��ذك��ورة ليست ميزة أو فضيلة
حتى تتم ّنين أن تكوني ذك��را واألنوثة
ليست عيبا ونقصا حتى تتمنين لو لم

تكوني انثى  ,روي عن اإلمام الباقر j
أنه قال  ( :االمرأة الصالحة خير من آلف
رجل غير صالح )
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ها نحن نوقد شمعتنا الثامنة أيها األحبة القراء من عمر مجلة الحسيني الصغير  ،وهي
مناسبة يسرنا أن نحتفل بها جميعا معكم  ،نعم أنتم ألنكم جزء مهم في كل نشاطاتنا
وليس المجلة فقط  ،فخالل السنوات اللواتي مضين صدرت أعداد مجلة الحسيني الصغير
واعتمدنا فيها التغيير والتطوير وإضافة األجمل لتكون من أجمل المجالت ومعها أيضا
صدرت مالحق التلوين والمالحق القصصية وسلسلة اإلصدارات التعليمية واحتوت هذه
اإلصدارات على كل ما تحبونه وترغبون به  ،هذه اإلصدارات طبعت في أكثر من دولة ولذلك
كانت لنا مشاركات عديدة في كافة المهرجانات والمعارض التي أقيمت في العراق وخارج
العراق ،هذه المشاركات ساعدتنا في أقامة أول معرض لكتاب الطفل في العراق كان هدفه
نشر ثقافة الطفل ودعم الطفولة  ،ولم نقف عند هذا الحد فأقمنا المسابقات التعليمية
والترفيهية والدينية وكان حضوركم فاعال فيها ونذكر من هذه المسابقات حفظ أسماء الله
الحسنى ورسالة إلى اإلمام المهدي عليه السالم وحفظ خطبة المتقين وآية بر الوالدين
ومسابقة المدارس الكبرى وأيضا مسابقة رسوم األطفال  ،وفي مسابقة الرسوم الحظنا
المواهب الفنية والطاقات الجميلة لذلك أقمنا دورات فنية للمواهب في مجال الرسم
والمسرح والخط والزخرفة واإلنشاد والتصوير وشارك عدد منهم في معارض فنية أقامها
القسم  ،ومن الدورات الفنية برزت مجموعة من األطفال في مجال المسرح فكونا فرقة
مسرحية قدمت أعماال باهرة مثل مسرحية نور الله محمد ومسرحية النقطة (  ) ٧٥التي
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عرضت في أكثر من محافظة وأيضا مسرحية منجل جدي التي شاركت في مهرجان مسرح أطفال
العراق الذي أقيم في محافظتنا الحبيبة ،هذا المشاركة كانت دافعا لنا إلقامة مهرجاننا الخاص
فكان مهرجان الحسيني الصغير لمسرح الطفل وهو المهرجان األول في العالم للطفل خاص
بالقضية الحسينية فأقمنا الدورة األولى والثانية ونستعد للثالثة  ،كل هذه الفعاليات ارتبطت
بعنوان واحد وهو الحسيني الصغير وارتبطت بكم انتم لذلك أردنا أن نقدم لكم كل ما هو مفيد
فأنتج القسم منتجات الحسيني الصغير المدرسية والتي تضمنت الحقائب والقرطاسية واللوازم
المدرسية كافة ذات النوعية الجيدة جدا واألسعار المناسبة من أجلكم أيها األحبة ومن أجل جميع
األطفال ولدينا الكثير والكثير إن شاء الله .
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سيناريو :نادية غازي

عبير  ،اليوم لدينا عمل أنا وعمك
لن نستطيع إرجاعكن من المدرسة

سنرجع مشيا ؟
حاضر يا أبي

رسوم :غزال محمد

لنذهب من ناحية
الطريق العام

لماذا؟ طريق المزرعة
أقصر وأجمل
جارتنا أم
محاسن
تخرج
ّ
بطاتها في

وإن!

ِ
إنك تضحكينني ،البط
حيوان أليف كيف يعظ
هههههههه

هذا الوقت
لديها ذكر بط كبير
يالحق المارة ويعظهم
والحل ؟ ال أصدق ِ
إنك خائفة
ِ
أنت

قولي
الحل

24

ِ
أنت ال تعرفين شيئا عن البط
ِ
اذهبي
أنت في
ِ
طريقك أنا
سأذهب في طريق المزرعة
ً
حسنا جربي
لوحدكِ يا عنيدة

ما هذا يبدو
انه سيهجم حقا
سأهرب

اهدئي يا حبيبتي
ال تخافي

آه يا أمي لقد كاد
أن يعظني  ,لقد
خفت كثيرا

لقد قلت ِ
لك ولم تصدقيني
أنا أعرف هذا البط اللئيم

اهيييييييي

ظننت أنك
تبالغين

ِ
كان
عليك أن تسمعي
مريم فهي أعرف
ِ
منك بالمكان

ً
ً
نعم يا أمي كان
درسا
مخيفا
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قصة :شهد قصي
رسوم  :أحمد الخزعلي

في أحد االيام  ,وفي ذلك الوقت وهو يوم انتقال نحولة إلى مدرسة جديدة في يوم مشمس وجميل  ,ما هذا اليوم يا ترى؟
ما الذي سوف يحدث به؟ ماذا ؟ إنه يوم انتقال نحولة إلى مدرسة جديدة بسبب انتقال منزلهم من مكان إلى آخر داخل

الغابة الجميلة  .استيقظت مبكره وبعد أن أعدت أمها الفطور ذهبت إلى المدرسة  ,وصلت نحولة  ,هذا جيد ان جميع األصدقاء
يبدون لطفاء جلست على كرسي فارغ جاءت المعلمة الزرافة وقد كان الدرس جميالً وبعد أن انتهت المعلمة من الدرس
علي أن
ذهبت نحولة إلى المنزل  .تناولت الغداء وذهبت لتستريح وبعدها قامت بانجاز الواجبات المدرسية  ,فقالت نحولة:
ّ

ً
ِ
حسنا
عليك الذهاب إلى المدرسة,
أذهب مبكرة للمدرسة هيا ألنام  .وعند الصبح أيقظت األم نحولة ,ما هذا؟ هيا استيقظي
ً
حسنا
أمي  ,ذهبت نحولة إلى المدرسة وقد شاهدت ثعلوب وهو يأخذ الواجبات من عصفورة هذا ما جعلها تقول  ,هذا ال يمكن

سوف أتكلم معه بعد انتهاء الدرس  .نحولة  :ثعلوب  ,ثعلوب  .ثعلوب  :نعم نحولة ماذا ؟ما األمر ؟ نحولة  :لِمَ َل ْم تؤدِ الواجبات
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المدرسية أن��ت؟ إذا لست ص��ادق لقد
كذبت على المعلمة .أن��ا لم أك��ذب لقد
رأت ال��م��ع��ل��م��ة ال���واج���ب وب����دأ ثعلوب
بالبكاء  .نحولة  :ال بل كذبت ان��ت لم
تؤدِ ودليل ذلك انك لم تشاركنا في حل

ً
متأكدا من حل
السؤال يعني انك لست
عصفورة ألنك لم تفكر بالسؤال اصالً
ألنك نقلت الحل من عصفورة عليك ان
تنتبه فالكذب هو كل ما تفعله وتقوله
ويكون خالف الحقيقة  ,فعندما تقول
الزرافة من منكم حل الواجبات البيتية
ه���ذا ي��ع��ن��ي ل��س��ت م��ن ن��ق��ل ال���واج���ب ,
ً
ابدا مهما كان السبب وكذلك قال للمعلمة وأخبرها بما فعلته نحولة وما
فأعتذر ثعلوب من نحولة ووعدها بأن ال يكذب

ً
وساما يدعى باإلخالص .
دار من حديث بينهما فشكرتها المعلمة الزرافة وأحبها كل الحيوانات واعطوها
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم :زاهد المرشدي

كيف

تكتشف
موهبتك ؟

لبيب ولد ذكي له عدة مواهب ولديه صديق دائم
ل��ه وه��و القلم العجيب وع���ادة يتنقالن في
أماكن مختلفة ويحلاّ ن مشاكل من يصادفونه عن
طريق معرفتهم باألمور.

وفي يوم ما ذهبا
إلى الحديقة الكبيرة فوجدا
مجموعة من األطفال يرسمون ولكن
ً
حزينا.
طفال جالسا
هناك
ً
ً
حزينا ياهذا؟
لبيب :لماذا تجلس
الطفل :كل األطفال لديهم موهبة الرسم ،لماذا
لم أعرف أن أرسم مثلهم؟
لبيب :ال عليك يا صغير ،تعال معي إلى صديقي
القلم العجيب الذي سيساعدك في حل المشكلة
ً
فرحا.
وستكون
رمى الطفل الصغير ورقة الرسم والقلم
والتي كانت تحمل رسمات غير جميلة
وذهب إلى والقلم العجيب.

القلم  :الموهبة ال تقتصر على الرسم يا صغيري ،فالمواهب
متعددة وقد تكون موهوب في شيء آخر.
الطفل :وكيف أعرف أن لدي موهبة؟
القلم :من أهم األم��ور التي تساعد على معرفة المواهب التي
ً
محبا لعمل شيء ما فإذا رأيت ذلك حاول
تمتلكها هو أن تجد نفسك
أن تجرب ذل��ك الشيء فمن خ�لال التجربة تكتشف أن��ك تحب هذا
ً
ً
عما تفعله.
مقتنعا
رغبة فيه ،وأن تكون
ً
الشيء أو ليس لديك
وراضيا ّ
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ثم الحظ نفسك ماهي األعمال التي تقوم بها وقت فراغك؟ فعندما تكون
في وقت فراغ فإنك تذهب لألمور التي تحب استغالل وقتك فيها.
ً
ً
متمكنا من أداء
محبا لعمل هذا الشيء وجربته وكنت
فإذا وجدت نفسك
ً
قنوعا به وتحب ممارسته في أوقات فراغك
أولياته وتعمله دون ملل وكنت
فاعلم بأنك اكتشفت موهبتك وهي شيء ثمين و كنز وجدته داخل نفسك.

وبعد أن تكتشف
أن لديك موهبة حاول
تنميتها وتطويرها واعطها
ً
ً
كبيرا من اهتماماتك ،لتصقل
جزءا
موهبتك بعد اكتشافها وتحقق
ً
ً
ناجحا.
شخصا
هدفك وتكون
ألن الله تعالى يهب كل شخص
بموهبة أو أكثر ،وعلينا أن نستثمر
هذه الطاقة التي وهبنا الله
تعالى بها.

ً
جزيال لكما  ،هذا يعني أن موهبتي ال تقتصر في
شكرا
الطفل الصغير:
ً
ً
ً
موهوبا في شيء آخر ولكن علي أن أجده في
رساما فقد أكون
كوني
نفسي ،يا للروعة.
ً
سعيدا بعد
وذهب لبيب والقلم العجيب فرحين ألنهما جعال الطفل الحزين
أن وضحا له بأن الموهبة ليس بتقليد اآلخرين أو أن نكون بنفس الموهبة
التي يمتلكونها ولكنها موجودة في داخلنا وعلينا اكتشافها.

وأنتم أصدقائي
األعزاء عليكم أن تكتشفوا
المواهب التي بداخلكم باتباع
نصائح لبيب وال��ق��ل��م العجيب
وم����ن ث���م ص��ق��ل��ه��ا ل��ت��ك��ون��وا
أف ً
��رادا منتجين وناجحين في
المجتمع.
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إعداد  :الشيف زهير عاصم
رسوم  :زاهد المرشدي

حلويات ليالي لبنان
أو (المدلوقة)

مرحبا أصدقائي  ..أدعوكم في هذا العدد وبكل عدد
للسفر معنا إلى دولة جديدة لنتعرف على أشهر أكالتها،
واليوم سنكون في بالد الشام و في لبنان بالتحديد،
لنتعرف على طبق (المدلوقة) وهي من الحلويات الشرقية
الباردة األصيلة والتي تتميز بانتشار واسع في لبنان ،ألنها
سهلة وسريعة اإلعداد.

المقادير

( )2كوب من الحليب السائل
( )1/2كوب من الحليب المكثف
(السميد السائل)
(  )1/4كوب سكر
( )1/2ملعقة كوب ماء ورد
( )1كأس من القشطة
( )1/2كوب فستق حلبي

ويمكنكم زيارة
موقع المجلة لقراءة باقي األكالت
التي تشتهر بها لبنان لتكملة سفرة كاملة
تمتلئ بالعناصر الغذائية لألطفال ومنها:
• الطبق الرئيس الكبة اللبنانية وكيفية عمله
• الطبق الثانوي حساء العدس بالخضروات
وكيفية عمله
• طبق السلطة التبولة وكيفية عمله

مالحظة //وتكون إضافة الهيل
المطحون للخليط حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

توضع المكونات داخل وعاء على النار وتخلط جميع
المكونات مع تحريك المواد باستمرار حتى نضوجها ثم
يسكب بإناء ليبرد ونزينها بالقشطة والفستق الحلبي.

فوائد األكلة:

• الحليب :يزيد من نسبة الكالسيوم
بالعظام واألسنان.
• الفستق الحلبي :يزيد من قوة التركيز
والحفظ والذاكرة.
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ونلتقي بعدد آخر ودولة أخرى بأطباق
جميلة ومميزة بتغذية عالية لكم
وألجسامكم.

إعداد :لبيب السعدي

رسوم :زاهد المرشدي

ال���س�ل�ام ع��ل��ي��ك��م ك��ي��ف ح��ال��ك��م ي���ا اص���دق���ائ���ي األذك����ي����اء ؟ ه��ي��ا ب��ن��ا ن��ك��ت��ش��ف م���ا ه����ذه ال��م��واد

ال����م����وج����ودة ف����ي ال�����ص�����ور؟ وه������ذا األم������ر ب��س��ي��ط وه�����و أن ت��ك��ت��ش��ف م����ا ت������راه م��ن��اس��ب��ا ل��م��ا
م��وج��ود أم��ام��ك  .ه��ي��ا لنشغل ع��ق��ول��ن��ا ون��ب��دأ بالتفكير ون��س��ت��ذك��ر م��ا تعلمناه ف��ي ال��م��درس��ة

نكتشف من هذا إن المواد أعاله التي أمامنا تكون بثالث حاالت وهي :
 الحالة الصلبة (قطعة الخشب) :لها حجم ثابت وشكل ثابت الحالة الغازية (الهواء الموجود في البالون) :له حجم متغيروشكل متغير
 الحالة السائلة (الماء في الكأس) :له حجم ثابت وشكلمتغير حيث يتغير شكله بتغير اإلناء الذي يحتويه .

في هذا العدد أعطيناكم اإلجابة مباشرة ولكن في األعداد الالحقة
سننتظرها منكم لننشر اإلجابات الصحيحة  ..إلى اللقاء
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اإلسفنج
نبات أم حيوان ؟
وقفت أمونة أمام البحر تتأمل أمواجه الهائجة ...تلك األمواج التي يطمئن لها
الهاربون من ضجيج الحياة فهي المستودع اآلمن لما يجول في داخل اإلنسان

قصة  :سارة العبادي
رسوم  :أحمد الخزعلي

من أسرار ...انعكاس زرق��ة السماء والمناظر الخالبة لألشجار على صفحات
الماء ،جعلتها تطيل التفكر في عظمة الخالق الذي أتقن خلق المخلوقات وخلق
كل شيء  ،فأضحت تعوم في بحار التفكر بقدرته سبحانه ...فهو القادر على كل

ً
شيئا ان يقول له كن فيكون.
شي وأمره إذا أراد

أعماق

البحار ..سبحان خالقها ..ال أحد يعلم ما فيها من أسرار وكنوز إال من أتقن الغوص فيها وأجاد التعامل مع أمواجها

الهائجة ،وهي ال تعطي كنوزها إال لمن تطمئن له.

وفي

تلك األجواء البحرية العذبة الحت من بعيد السمكة الذكية وتبدو عليها عالمات التعب واإلجهاد فهي منهكة من

التفكير بمستقبل األسماك البحرية وما يهددها من خطر بسبب كثرة محاوالت صيدها ..لم تستطع أن تنسى صديقتها
السمكة الذهبية وما تعانيه في العيش داخل حوض األسماك الصناعي,السمكة الذكية تمالكت نفسها لتبدو بأفضل حال
أمام أمونة وتلقي عليها تحية اإلسالم قائلة :
ِ
حالك عزيزتي أمونة؟ أرى في عينيك عالمات استفهام فماذا ي��دور في
السمكة الذكية  :السالم عليكم ،كيف
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ِ
ِ
شئت عزيزتي؟
ل ما
ذهنك؟ سـ َ ِ

ً
امونة  :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته غاليتي السمكة الذكية ،ادعو ِ
دوما ان تكوني بخير ...نعم لدي سؤال وأبحث عن
لك
جوابه عندكِ  ...االسفنج نبات أم حيوان ؟
السمكة الذكية  :سؤال جميل يجهل اجابته بعض الناس ،حتى العلماء اختلفوا في تصنيفه بادئ األمر ،ولكنهم اتفقوا فيما بعد على
انه حيوان ،لكونه يتناول غذاءه وال يصنعه مثل النباتات.

أمونة ً :
إذا اإلسفنج حيوان ،هل ِ
لك ان تخبريني المزيد عنه؟

ً
رأسا أو أعضاء داخليه أو أذرع،
السمكة الذكية  :االسفنج من الحيوانات التي تعيش في قاع البحار والمحيطات ويمتاز بأنه ال يملك

ً
ملتصقا بالصخور أو النباتات النه ال يستطيع الحركة من مكان إلى آخر ،لذا فهو يشبه النباتات من حيث عدم الحركة.
فيعيش

ً
وغالبا ما يكون لونه أصفر ،برتقالي أو بني.
يختلف اإلسفنج في الشكل والحجم واللون

جسم اإلسفنج يحتوي على ممرات كثيرة تسمح بجريان الماء من خالل جسم الحيوان ،وله نوعان من الثقوب ،ثقوب صغيرة
تسمى الثغور و ثقوب كبيرة تسمى الفويهة ،يدخل الماء إلى جسم االسفنج عن طريق الثغور ويخرج عن طريق الفويهة ،أما الغذاء

ً
غالبا ما يكون حيوانات دقيقة أو نباتات ،فانه ينتقل مع الماء إلى جسم االسفنج.
الذي

لجسم اإلسفنج العديد من الفجوات المبطنة بالخاليا ،ولكل نوع من الخاليا عمل معين ،فالبعض يقوم بحجز جزيئات الطعام
والبعض اآلخر يقوم بمهمة التكاثر ،ونوع من الخاليا يختص بالتئام الجروح التي يتعرض لها جسم الحيوان جراء المؤثرات
الخارجية ،ولإلسفنج خاصية (التجدد) وهي إمكانية استبدال أو تعديل األجزاء المفقودة أو المصابة من جسم االسفنج.

أم���ون���ة  :ش���ك� ً
���ك ع��زي��زت��ي ال��س��م��ك��ة ال���ذك���ي���ة ،ي��س��ع��دن��ي االس���ت���م���اع ل��ح��دي��ث� ِ
��را ل� ِ
�ك ع���ن ع��ج��ائ��ب خ��ل��ق هللا ف���ي أع���م���اق البحار...

فخلف

ً
ً
كبيرا بين الكائنات التي تعيش فيه  ,والبقاء
صراعا
جمال البحر و هيجان أمواجه ،نجد في أعماقه

ً
ً
ِ
جدا
منك يا سمكتي الذكية عندما حدثتني عن سمكة البالون الصغيرة
دائما لألقوى!! هذا ما تعلمته
ال يكون

بسـمها وأشواكها,فليس هناك من أمر صعب أمام رحمة هللا وقدرته,فهذه
والبطيئة الحركة كيف تقتل أعداءها ُ
المخلوقات البحرية الصغيرة وهبها هللا وسائل دفاعية تحمي بها نفسها من الحيوانات البحرية المفترسة ،اسعدني
ِ
معك صديقتي السمكة الذكية.
وجودي

كان

ً
ً
ً
مجددا ومعها
مؤقتا ولكنها وعدتها بالعودة
صعبا على امونة النها ستودع صديقتها السمكة الذكية
اليوم

ً
معا في سعادة وآمان.
السمكة الذهبية ليعيشا

وأنتم أحبتي الصغار اجتهدوا في دروسكم وترقبوا صديقتكم أمونة في عالم جديد مملوء
بالعجائب والغرائب والحكايات الشيقة ...فإلى اللقاء في العدد القادم.
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ً
مرحبا

أصدقائي :

صديقنا المهندس حسان قد
أتم عمله ويريد الرجوع إلى
بيته لكنه قد أضاع

الطريق إلى سيارته ُ

من منكم أصدقائي يستطيع
أن يساعده للوصول إليها
بأسرع وقت ممكن ؟

أفقي

عامودي

34

لقد اصطاد صديقنا عزوز كلمات ولكن
تنقصها بعض الحروف  ...هل يمكنكم
أصدقائي اصطياد الحروف الموجودة
في المياه لتكتمل الكلمات الموجودة

على الشراع .؟

...م..ر
م...ا...
...ع...ر...

...رت...ا...
...رائ....

جواب العدد السابق

اعصار  -غبار  -صمغ
 -قبرص  -لقلق

إعداد :حنان شاهين

اشطب حروف العبارات التالية ،لتحصل
السر المؤلفة من ثالثة حروف
على كلمة ّ
لنبي من أنبياء هللا تعالى
وهي اسم
ّ

طهرتم فكنتم م��دي��ح المديح
وكان سواكم هجاء الهجــاء

�ي
ق���ض���ي� ُ
��ت ب��ـ��ح� ّ�ب��ـ��ـ��ك��م م���ـ���ا ع��ل� ّ

إذا ما ُدعيت لفصل القضاء

أن ذن��ـ��وب��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ب��ه
وأي����ق����ن� ُ
���ت ّ

ُ
تساقط ع ّني سقوط الهبــــاء

ف���ص� ّ��ل���ى ع���ل���ي���ك���م إل������ه ال������ورى

السماء
صالة توازي نجوم ّ
الصدق
جواب العدد السابق ِّ :
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محمد علي
 4سنوات
العراق

عباس سالم
 4سنوات
العراق

محمد رضا ماجد
شهران
العراق

محمد عصام
 6سنوات
العراق

يقين يوسف
 5سنوات
السعودية

حمزة عمار
 11سنة

العراق

مرتضى محمد
 10سنوات

سارة زاهد
 9سنوات

مرتضى نيسان
 11سنة
العراق

يوسف أحمد
شهران
العراق

ياسر ضرغام
 9سنوات
العراق

حيدر ماجد
 2سنة
العراق

موسى أحمد
 4سنوات
العراق

علي أحمد هادي
 5سنوات
العراق

محمد سعد
 5سنوات
العراق

علي حبيب
 6سنوات
العراق

مانسا مهدي
 5سنوات
لبنان

كريم سليم
 ٨سنوات
لبنان

علي عقيل
 6سنوات
لبنان

ريم حمود
 3سنوات
لبنان

رزان عقيل
 ٧سنوات
لبنان

حسن منصور
 2سنة
لبنان

جون مهدي
 1سنة
لبنان

بسام مهدي
 ٨سنوات
لبنان

شهد حيدر
 4سنوات
العراق

زهراء عالء
 7سنوات
العراق

حسين علي
 11سنة
العراق

ادريس حيدر
 4سنوات
العراق

حسين أحمد
 10سنوات
العراق

عبد الله حسين
 5سنوات
العراق

محمدعــــــلي
 10سنوات
العراق

منتظر صالح
 10سنوات
العراق

تكتم حيدر
 2سنة
العراق

زيد ضياء
 8سنوات
العراق

حسين حمد 4
سنوات
العراق

براء عقيل
 12سنة
العراق

أشرف حيدر
 10سنوات
العراق

عباس محمد
 2سنة
العراق

سجاد محمد
 3سنوات
العراق

علي اكبر
 10سنوات
العراق

مريم أحمد
 5سنوات
العراق

عباس حسين
 4سنوات
العراق

روان حيدر
 5سنوات
العراق

رقيم محمد
 4سنوات
العراق

أساور عدي
 5سنوات
العراق

شهد محمد
 5سنوات
العراق

طاهر الهندي
 7سنوات
العراق

رضا حيدر
 1سنة
العراق
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العراق

العراق

إعداد
لبيب السعدي

أوجد العدد المفقود في
مقدمة الطائرة األولى
باالستعانة باألعداد الموجودة

ذهب مهدي إلى المتنزه
وشاهد بائع البالونات ولكنه
وجد بأن هذه البالونات تحمل
ً
أحرفا من اللغة اإلنجليزية وقام
مهدي بترتيب األحرف وتكوين
جملة مفيدة منها ...
وماذا عنكم؟؟؟ هل
عرفتم ما هي ؟؟
جواب العدد السابق
good night

قم بتحريك عود ثقاب
واحد لكي تصبح
المعادلة صحيحة

جواب العدد
السابق

جواب العدد السابق

صديقتكم رقية الفتاة الذكية قد
اشتركت في لعبة آلة الحروف
وقد حصلت على هذه األحرف
وكونت منها كلمة
وجمعتها
ّ
وهي إحدى مدن العراق الحبيب
هل عرفتموها ؟ هيا لنبدأ .
جواب العددالسابق :اربيل
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مجتبى زهير  /العمر  9سنوات  /بابل

أتقدم بالتهاني إلى اإلم��ام صاحب العصر والزمان f
جنودك األوفياء وسائرون على خطاكم أهل البيت . b

بهذه المناسبة وأق��ول له نحن

لمياء علي جعفر  /العمر  10سنوات  /النجف األشرف

أهنىء الرسول األعظم sوأهل بيته b
الفرح واألمان على بلدي

بمناسبة والدة األقمار المحمدية وإن شاء هللا يعم

جلنار كرار حيدر  /العمر  12سنة  /كربالء المقدسة

من جوار مرقد أبي االحرار  gأتقدم بالتهنئة لموالتي فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين b
بذكرى والدة اإلمام الحسين . g
ميمون حسين علي  /العمر  11سنة  /كربالء المقدسة

أتقدم بالتهنئة إلى موالي أمير المؤمنين وموالتي فاطمة الزهراء وأم البنين b
العشيرة أبي الفضل العباس . j

بمناسبة والدة قمر

عمران بكر خنجر  /العمر  12سنة  /بغداد

أهنئ أهل البيت  bومراجعنا العظام والعالم اإلسالمي أجمع بمناسبة والدة األئمة المعصومين b

هللا تعالى بدوام الفرح والسرور على شعبنا المظلوم .

آيات أحمد مسلم  /العمر  11سنة  /البصرة

داعيا

f

بهذه المناسبة المباركة
أتقدم باحر التهاني والتبريكات إلى إمامي المنتظر
ً
ونعاهده بالحفاظ على صالتنا وصومنا وأن نحترم من هم أكبر منا سنا وأن نتخلق

بأخالق اهل البيت b

.
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مشاركة الصديقة زهراء جاسم مهدي
 16سنة  /محافظة بابل

رسوم  :زاهد المرشدي

يحكى عن فتاة بعمر الرابعة عشرة اسمها (زهراء) محبوبة ل��دى الجميع تزهر كل ي��وم بما تقدمه من خير لآلخرين تحب
ً
يوما بصديقتها زينب و وجدتها في حيرة ! سألتها زهراء عن سبب هذهِ
مساعده الجميع وتجد السعادة بعمل الخير  ..التقت

الحيرة ؟! أجابتها زينب -:أود وأسعى أن احفظ ال��ق��ران الكريم لكن ق��راءت��ي ليست جيدة اخطأ في ق��راءة بعض اآلي��ات .

أجابتها زه��راء  -:ال تقلقي يا صديقتي فما واج��ب األص��دق��اء تجاه أصدقائهم  ,أن��ا أري��د أن أساعدك وسأقرأ أمامك اآلي��ات
ً
جيدا  ..فرحت زينب بمساعدة صديقتها وظلت زه��راء تعلمها وتقرأ أمامها
القرآنية وبهذا ستعرفين كيف تلفظين الكلمات
ً
ً
ً
شهرا كامالً واصبحت زينب شيئا فشيئا تجيد القراءة الصحيحة وتستمع إلى اآلي��ات القرآنية وتتعلم أحكام
واستمر األمر

التالوة ساعية لتنال فخر حفظ القران الكريم حتى لو تطلب األمر الوقت الطويل  .شكرت زينب صديقتها زهراء لِمساعدتها

ف��ي ال��ق��راءة  ..ف���ردت عليها زه���راء  -:ال داع���ي للشكر ي��ا صديقتي ف��ه��ذا واج��ب��ي ت��ج��اه صديقتي فالصديق وق��ت الضيق .
*نتعلم من قصتنا إن أجمل هدية تقدمها للناس هي ان تنفعهم بكل الخير ومد يد العون لهم كما إنه ال قيمة لإليمان دون العمل الصالح ،

كذلك ال قيمة لإليمان من دون حب الناس والسعي لخدمتهم وتحسس معاناتهم وقضاء حوائجهم .فقد

روي عن رسول هللا s
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أنه قال  :خير الناس من انتفع به الناس  ،خير الناس من نفع ووصل وأعان

أهالً بكم أحبتي في عدد

جديد وموهبة عراقية من
محافظة ميسان أال وهو

في الصف األول المتوسط من مدرسة الشهيد عبد علي عبد الرضا ،والذي
يمتلك موهبة في الرسم وجدت عند والدته وخاله اللذين شجعاه عليها.

وال��م��وه��وب حيدر ل��ه م��ش��ارك��ات منها في

رصيف ميسان للرسوم في محافظة العمارة

وكان آخرها في المسابقة الدولية عن تلوث
البيئة وال��ت��ي أقامتها دول���ة ال��ي��اب��ان وتمت

مشاركته بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية
والتي شارك فيها ( )85رسام من دول مختلفة.

هذا وقد تم توجيه دعوة رسمية له ولعائلته من قبل العتبة الحسينية المقدسة لغرض
ً
تثمينا لإلنجاز الذي حققه على
ومنحه شهادة تقديرية
التشرف بزيارة اإلمام الحسين

j

مستوى العراق.

كما ت��م استقباله م��ن ق��ب��ل م��دي��ر مكتب

األم��ي��ن ال��ع��ام للعتبة الحسينية المقدسة

والمشرف على قسم رعاية وتنمية الطفولة

الحسينية السيد سعد الدين البناء.

وت����ق����دم ب���ال���ش���ك���ر ال���ج���زي���ل ل��ل��ع��ت��ب��ة

ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ال��م��ق��دس��ة ال���ت���ي ت��دع��م

الموهوبين وق��د أعجب بالمسابقات
ً
متمنيا المشاركة
التي تقيمها العتبة

ف��ي��ه��ا وب����ال����دورات ال��ت��ي تقيمها في

العطل الصيفية.
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أطفال من باكستان ينهلون
من ثقافة الطفل الحسيني

ش����ارك ق��س��م رع��اي��ة وت��ن��م��ي��ة الطفولة

وق��د ك��ان لقسم الطفولة التابع للعتبة
ٌ
جناح خاص فيه تم
الحسينية المقدسة

العتبة الحسينية المقدسة ف��ي دول��ة

محاولة لنشر ثقافة أهل البيت b

ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ال��م��ق��دس��ة ف���ي األس���ب���وع

الثقافي (نسيم كربالء) ال���ذي أقامته
ب���اك���س���ت���ان ف����ي إس���ل��ام آب������اد ل��ل��ف��ت��رة
( 2016/3/30ول��غ��اي��ة  ) 2016/4/3وللسنة

الثالثة على التوالي.

كما أع��د ج��ن��اح الطفولة فعاليات

خاصة باألطفال تمثلت بمشاركتهم
ف���ي ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى شكل

ب���ط���اق���ات م���ل���ون���ة ت���ح���ت���وي ع��ل��ى

م��ع��ل��وم��ات ع��ن ال��ن��ب��ي وأه����ل بيته

صلوات هللا عليهم أجمعين ويتم
ل��ص��ق��ه��ا ع���ل���ى ش����ج����رة م���رس���وم���ة
ع����ل����ى ج���������دار ت����ح����ت����وي أس����م����اء

النبي وأه���ل بيته ،وب��ع��د االنتهاء
ي��ح��ص��ل ال���م���ش���ارك ع���ل���ى ج���ائ���زة.
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ع��رض ع��دة فقرات لألطفال هناك في
.

ف��ق��د ت���م ع���رض اإلص�������دارات ال��خ��اص��ة

ب��األط��ف��ال وال���ت���ي ت��ح��م��ل ث��ق��اف��ة أه��ل

البيت b

من مالحق كملحق يعسوب

الدين والذي يحمل معلومات عن اإلمام

علي  jوملحق ال��ح��وراء زينب h
الخاص بالعقيلة زينب وملحق قصصي

وتعليمي للغة اإلنكليزية يحتوي على

رس��وم��ات تلوين وك��ل ذل��ك ك��ان بلغة
األوردو.

وال���ف���ق���رة ال��ث��ان��ي��ة ه���ي ت��ج��س��ي��د ل��م��س��ي��رة

اإلم��ام الحسين j

وانتهاء
ً
من المدينة

ب��خ��ط��ب��ة االم�������ام زي�����ن ال���ع���اب���دي���ن ع��ل��ي��ه
ال����س��ل�ام ف����ي م��ج��ل��س ي���زي���د ل��ع��ن��ه هللا ,

ك���م���ا ك���ان���ت ه���ن���اك ف���ق���رة ل��ت��ع��ل��م ال���ص�ل�اة
وت���ع���ل���م ح���ف���ظ ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م ل��ق��ص��ار

ال���س���ور ال���ق���رآن���ي���ة وت��ص��ح��ي��ح ال����ق����راءة .

كما كان لجناح الطفولة فعالية للرسم الحر عن القضية الحسينية:

ك��م��ا ت���م إش������راك األط����ف����ال ف���ي ف��ق��رة

خ��اص��ة لتعليم أح��ك��ام التكليف
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ف��ت��ي��ات وب��ع��ض

واج��ب��ات��ه��ن الشرعية .وق��د
حصلت ال��م��ش��ارك��ات على
عباءة ص�لاة للمشاركات

م��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل العتبة
ال��ح��س��ي��ن��ي��ة

المقدسة.

هذا وقد حضر المعرض

وف����د ال��ع��ت��ب��ة الحسينية

المقدسة المتمثل بالسيد

أفضل الشامي معاون األمين

العام للعتبة الحسينية المقدسة

فقد وزعت أكثر من ( )1000ورقة رسم

وفعالية المسابقات ألفضل تلوين

على األط��ف��ال المشاركين ويكون

وتضمنت تلوين لوحات رسم على

الرسم عن واقعة الطف والقضية

ورق مرسوم فيها القيم التي دعا

الحسينية ،وق��د خصصت جوائز

إليها اإلس�لام كالصدقة ومساعدة

ل��ه��ذه ال��ف��ق��رة تضمنت علبة أل��وان

ال����ض����ري����ر وم����س����اع����دة ال����ف����ق����راء.

متعددة لجميع المشاركين باإلضافة

وقد خصصت لها جوائز أيضا تمثلت

إل���ى إص�������دارات .وق��ب��ع��ة حسينية

بإصدارات العتبة الحسينية المقدسة

م��ك��ت��وب ع��ل��ي��ه��ا ش��ع��ار ي���ا حسين.

الخاصة باألطفال إلى المشاركين.

للشؤون الثقافية والفكرية  ،والشيخ علي
القرعاوي والحاج علي كاظم سلطان.
كما زار ال��م��ع��رض الشيخ محسن
النجفي ممثل المرجعية العليا في
باكستان والقنصل العراقي في
باكستان وشخصيات دينية
وأك��ادي��م��ي��ة ف���ي باكستان.
وق���������د أش�����������اد ال��������زائ��������رون

بنتاجات األس��ب��وع الثقافي

ف�����ي ب���اك���س���ت���ان وت���ق���دم���وا

ب���ال���ش���ك���ر ال����ج����زي����ل ل��ل��ع��ت��ب��ة

الحسينية المقدسة على هذه

ال���ب���ادرة ال��رائ��ع��ة ح��س��ب وصفهم.
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