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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي األعزاء ها نحن نستقبل شهر صفر الخير والذي يحمل بطياته أحزانًا ومآسي 
أهل البيت b ففي السابع منه ذكرى استشهاد السبط األول وحفيد رسول الله s  وفي العشرين منه ذكرى أربعينية 
سيد الشهداء اإلمام الحسين j ورجوع سبايا أهل البيت b من الشام إلى كربالء وفي الثامن والعشرين منه ذكرى وفاة 
منقذ البشرية نبينا محمد s , أعزائي في كل عام نأتي مشيا على األقدام من كل مكان لزيارة اإلمام الحسين j في 
ذكرى أربعينيته ورجوع السبايا من الشام ونواسيه أيضا بذكرى استشهاد أخيه الحسن المجتبى j , فلنجعل من أهداف 
زيارتنا المهمة هذه شيئين أولها هو الدعاء عند قبر اإلمام الحسين j لتعجيل فرج ظهور موالنا صاحب العصر والزمان 
اإلمام الحجة f لتقر أعيننا به ولينشر السالم والمحبة بين شعوب العالم ويقضي على الظلم والجور, والشيء الثاني 
هو الدعاء لقواتنا األمنية ومجاهدي الحشد الشعبي وأبناء العشائر الغيارى الذين يدافعون عن حرمة هذا الوطن الجريح من 
دنس اإلرهاب والمعتدين بأن ينصرهم الله ويسدد خطاهم وكذلك ننوي لهم ثواب مشي عدد من الخطوات إلنهم اآلن 
في جبهات القتال وال يستطيعون المشاركة في هذه الشعيرة المباركة, ونسأله تعالى أن يمن على بلدنا  

   الباسل باألمن واألمان ولكل البلدان....إنه سميع مجيب 

اإلفتتاحية



من هذا 
يا أبي؟

فّخار

نعم وسوف 
أشرح لك ما 
هو عملي يا 

بني ,انظر

نحن نحضر هذا الطين 
ونعجنه جيدا وهو نقي جدا

ثم نقوم يتشكيل األواني 
واألشكال التي نريدها على 

هذا الدوالب

إنه عمي ويعمل فّخارًا وأنا 
أساعده في هذه المهنة

سيناريو: وسام القريني         رسوم: غزال محمد
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نترك هذه األواني 
في الفرن حتى 
تجف وتصبح 
قوية وصلبة

بعد ذلك نقوم 
بتلوينها ورسم 

الصور التي نحب

وبعد جفافها 
تماما نبيعها 
كما تراها اآلن

جميلة جدا ، 
حقا إنه عمل 

فني رائع

سيناريو: وسام القريني         رسوم: غزال محمد
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حيث  اجتماعية،  أهدافًا  األربعين  زي��ارة  في  تتحقق 
يجتمع أفراد الشعوب ومن مختلف الدول والطوائف 
األرب��ع��ي��ن يجد  ل��زي��ارة  ، فالمتتبع   j راي��ت��ه  تحت 
أنها تشهد وفود كثير من مذاهب أخرى لزيارة اإلمام 

الحسين j فضالً عن أبناء المذهب.
ث��ائ��رًا م��ن أج��ل قضية  ك��ان   j ألن اإلم���ام الحسين 
ال��ذي  الظالم  ف��ي وج��ه  ال��وق��وف  وه��ي  عامة  إنسانية 
الكل، لذلك فإن  ال يعرف دينًا وال عدالً فظلمه يشمل 
اإلمام ثار لتخليص كل المجتمع وليجعله منهجًا على 
وفي  الظلم  ش��رور  من  للتخلص  واألماكن  األزمنة  مر 

أي وقت.

إن زيارة اإلمام الحسين j ُترعب كل حاكم ظالم 
يريد أن يستعبد شعبه، لذلك نراهم يحاولون بأي 
الزائرين  ق��دوم  يعرقلون  أو  يمنعوها  أن  طريقة 
ألنهم يعلمون أن زيارة اإلمام الحسين j وخاصة 

. j إحياء أربعينيته هو تخليد ألهداف اإلمام
 ونحن اليوم نعيش بركات هذه الثورة في التحاق  
أبناء الشعب البواسل في جبهات القتال للدفاع عن 
األرض والعرض والمقدسات وطرد عصابات داعش 
المجاهدون  أذاق  وقد  العراق  أرض  من  اإلرهابية 
ل��داع��ش، ك��ل ذل��ك بفضل  األب��ط��ال م���رارة الهزيمة 
م��درس��ة اإلم����ام ال��ح��س��ي��ن j ف��ي ال��ج��ه��اد ضد 

الظالمين .

الوحدة االجتماعية

ثورة تتجدد

زيارة األربعين
إعداد: ضياء العيداني         رسوم : أحمد الخزعلي
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 إن في زي��ارة األربعين دروس��ًا أخالقية كثيرة نتعلمها 
الشجاعة  نتعلم  فمنها  ال��ش��ع��ي��رة،  ه��ذه  إحيائنا  أث��ن��اء 
بتحدينا للطغاة واإلرهاب عند أداء هذه الشعيرة، ألنهم 
زي��ارة  في  وخاصة  الزائرين  الستهداف  دائ��م��ًا  يسعون 
مواكب  في  للكرم  ص��ورة  أجمل  فيها  ون��رى  األربعين، 
فيها  ونتعلم  الخدمات  مختلف  وتقدم  الطعام  تقديم 
الصبر من خالل قدوم الكثير مشيًا على األقدام وغيرها 

من الفضائل التي ال ُتحصى .

 j حيث ورد عن اإلمام الحسن العسكري  من عالمات المؤمن: 
أنه قال: )َعاَلَماُت اْلُمْؤِمِن َخْمٌس: َصاَلُة إحدى وَخْمِسيَن * ، َو ِزَياَرُة 
ُم ِفي اْلَيِميِن، َو َتْعِفيُر اْلَجِبيِن، َو اْلَجْهُر ِبِبْسِم اللَِّه  َختُّ اأْلَْرَبِعيَن، َو التَّ

ِحيِم(. ْحَمِن الرَّ الرَّ
تذكير  ألنها  قدسية  لها   j الحسين  اإلم��ام  أربعين  زي��ارة  ف��إن 
مدار  على  المؤمن  ويبقى  الينسى,  حتى  عاشوراء  حزن  ألع��ادة 
السنه في تذكر وتهيئة واستعداد من عام الى عام آخر وبتجدد 
بإحياء  الدين حتى اليطمس وذلك  أكثر ألحياء قضية  وحيوية 
ذكرى مراسيم عاشوراء واألربعين وذلك أحياء للدين ألن اإلمام 
الحسين j  أحيى الدين بتضحيته بعد أن أراد يزيد وأعوانه 

طمس معالم وهوية الدين اإلسالمي.
مع  الواجبة  اليومية  ال��ص��الة  ه��ي  وخمسين  إح��دى  ص��الة  ومعنى   *

نوافلها مضاف إليها صالة الليل . 

 إن بعض الحكومات الظالمة واألقالم المأجورة من زمن يزيد وإلى 
يومنا هذا تحاول أن تصّور ثورة اإلمام الحسين j بأنها ثورة 
لطلب السلطة والمال، ولكن استمرار زيارة الحسين j وأربعينه 
سوف تبقى تحافظ على هوية ثورة اإلمام j  والتي هي كما 
عّبر عنها اإلمام الحسين j : )واعلموا اني لم أخرج أشرا وال بطرًا 
وال مفسدًا وال ظالما وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي 

محمد a ُأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن الُمنَكر  (.

دروس أخالقية

عالمات المؤمن

إيضاح الحقيقة
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ال���س���الم ع��ل��ي��ك��م س��أل��ت أب��ي 
لماذا ُنكرم الشهيد  ذات يوم: 

يا أبي؟

فأجابني أبي: 
الشهيُد : هو ذلك الشخص النبيل الذي ضحى بحياته وُقتل في سبيل هللا، 

من أجل رفع كلمة هللا وجعلها العليا دفاعًا عن أرضه أو عرضه أو ماله.
الشهداء  تعالى  هللا  خ��صَّ  فقد  قبلنا،  كرمه  تعالى  هللا  ألن  نكرمه  ونحن 

بكرامات كبيرة وكثيرة في الدنيا واآلخرة، منها: 
* أنهم في لحظة نزع أرواحهم ال يشعرون بألم، على عكس ما نعانيه نحن 
عند الوفاة من سكرات الموت وآالم انتزاع الروح عند خروجها، وقد ورد 
)الّشهيد ال يجد ألم القتل ااّل کما يجد  ذلك في قول النبي s حين قال: 

احدکم مّس القرصه(.

إعداد: ضياء العيداني
رسوم : عباس راضي
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* وحينما ُينقلون إلى عالم البرزخ في القبر، فإن هللا تعالى يرفع عنهم ذلك العذاب ألن هللا تعالى يغفر لهم كل ذنوبهم، 
قال النبي s : )من لقي العدّو فصبر حتى يقتل او يغلب لم يفتن في قبره(.

*  ال يعّرفهم هللا تعالى بسيئاتهم في يوم القيامة الذي يعرض فيه ذنوب غير الشهيد بكل تفاصيلها وسيدخلهم هللا تعالى 
من باب اسمه باب المجاهدين مع ترحيب من المالئكة، قال رسول هللاs : )للجنة باب يقال لهباب المجاهدين يمضون 

إليه فاذا هو مفتوح، وهم متقلدون سيوفهم ، والجمع في الموقف والمالئكة ترحب بهم(.
المرتبة العظيمة ألنهم  * سيشفعون ألهلهم ويكونون على منابر من ياقوت في ظل عرش هللا، وهم يستحقون هذه   
وقد ورد عن الرسول  صدقوا في نياتهم في طلبهم الشهادة قربة لله وجعلوا انفسهم شموعًا أحرقوها لتضيء لآلخرين. 

األكرم s أنه قال: )ثالثة يشفعون إلى هللا )عز وجل( فيشفعهم: األنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء(.
�َسَبَّ الَِّذيَن  )َواَل َتْ * أن هللا جعلهم أحياء عنده، حين قال: 
آل   ) ُيْرَزُقوَن  َربِِّهْم  ِعنَد  اأَْحَياء  َبْل  اأَْمَواتاً   ِ اللهّ �َسِبيِل  ِف  ُقِتُلواْ 

عمران/ آية 169

فشكرت أبي على هذه المعلومات القيمة التي أحببت أن أخبركم بها.
القوات األمنية والحشد الشعبي وأبناء  العراق من  وفي وقتنا هذا قد سطر أبطال 
واإلنسانية  الدين  أعداء  والفداء في صدهم  البطولة  أروع مالمح  الغيارى  العشائر 

داعش، ورسموا بدمائهم الزكية رايات النصر لإلسالم وحياة العراق وأمان أهله.
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ماذا تفعلين 
يا عبير؟؟

أبحث عن مالبس 
وألعاب ال أحتاجها

لدينا حملة 
تبرعات 
لأليتام

نحن أيضا جمعنا 
تبرعات باألمس

حملة 
رائعة

)في صباح اليوم الثاني في المدرسة(

انظري هذه 
البنت تلبس 

حذائي ال�...

الذي تبرعت 
به في الحملة

اسكتي يا مريم ال 
تتصرفي كطفلة

ماذا ياعبير ؟ 
ما الذي قلته؟

ستؤذين البنت بقولِك انها 
تلبس حذاِك أال تفهمين؟

ياه لقد 
نسيت

أمي أريد أن أتبرع لبنت 
محتاجة دون أن يعلم أحد 

حقا ! يا لِك 
من فتاة طيبة

سيناريو: نادية غازي
رسوم: غزال محمد
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)في صباح اليوم التالي(

هناك سيدة استشهد 
زوجها في الحرب 

على داعش ولديها ولد 
صغير وبنت في عمرك

أنا تعودت أن أحمل لها بعض 
المال واألغراض دون علم أحد

اذن سأجمع مالبس وألعاب 
وحلوى للطفلين وأذهب معِك

إن شاء هللا

هل تعدين 
)الدولما( يا 
أمي؟ آه انا 
أحبها كثيرا 

سيتغدى والدك 
اليوم خارج البيت 

لذلك فكرت ...
بماذا يا أمي

سنأخذ قدر 
)الدولما( 
ونذهب 
لنتغدى 

مع عائلة 
الشهيد

يا للسعادة.. 
سأجهز األغراض

لقد اسعدتمونا 
كثيرا بوجودكم

بل نحن سعداء ونحن 
معكم .. هيا لنأكل قبل 

أن تبرد الدولما

هاتي الكيس 
ألحمله عنِك

ال يا أمي أنا 
سعيدة جدا 
ويمكنني أن 
أحمل جبال

طبعا ألن 
مساعدة 

الناس دائما 
تجلب السعادة
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به  يتصف  ال  كريم  خلق  التواضع 
اال الكريم ومن وعى قلبه موضوع 
ال��خ��ل��ق ه��و م��ا ك���ان ب��داي��ة حديث 
ن��ح��ول��ة ث��م ق���ال ث��ع��ل��وب : ن��ع��م وال 
ي��وج��د خ��ل��ق يحبب ال��ف��رد ب��اآلخ��ر 
أكثر منه, و التكبر هو نقيض الخلق 

الحسن أو ليس كذلك؟ 
الطاووس: نعم هذا صحيح  

: إن أكثر ما يجعل التواضع جميالً هو سبب اتصاف اجالء العالم به وهم انبياء هللا وأوصياؤه   ثعلوب 
وخاتمهم الجليل محمد s وعترته أهل بيته الطيبين b فلم يتكبروا على فقير وكانوا من أفضلهم نسبًا ولم 

التواضع

رسوم : أحمد الخزعلي  قصة : شهد قصي 
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غريب  على  يتكبروا 
وكانوا مهبطًا للوحي 
ال��ى  ويستميلونهم 
االي����م����ان واالس������الم 
ب���ح���س���ن ت��ع��ام��ل��ه��م 
م��ع��ه��م وت��واض��ع��ه��م 

وحسن اخالقهم .  
:نعم هذا هو  نحولة 
م���ف���ه���وم ال���ت���واض���ع 
وه�������ذا ه����و ال��خ��ل��ق 
ال���ج���م���ي���ل ون���س���أل���ه 
ي��ج��ع��ل  ان  ت���ع���ال���ى 
أخ�����الق�����ن�����ا ح��س��ن��ة 
وم���ت���واض���ع���ي���ن م��ع 
ال����ج����م����ي����ع ون���ح���ب 

الخير .

وفي الختام إذا كان أحد زمالئنا في المدرسة حالته 
ال��م��ادي��ة بسيطة وك���ان ي��رت��دي م��الب��س ع��ادي��ة فيجب 
علينا أن ال نسخر منه ونتكبر عليه ونسخر من مالبسه 
حسن  وأن��م��ا  وال��ع��ل��م��اء  المفكرين  تصنع  ال  فالمظاهر 
لألنسان  م��ن تصنع  ه��ي  ال��ن��اس  م��ع  والتعامل  األخ���الق 

قيمه له في هذه الحياة .
 وماذا عنكم يا أصدقائي األعزاء ؟ إن شاء هللا تكونون 
لكي  الدنيا  ه��ذه  في  ومتواضعين  للخير  المحبين  من 
يسودها  جميلة  حياة  ونعيش  بيننا  ال��ف��وارق  نصنع  ال 

التواضع وحب اآلخرين .
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أيها القاضي 
حمدان

ماذا هناك يا 
صديقي ؟

لقد حدثت مشكلة في 
مملكتي وعلي الذهاب .

هذه فرصة جيدة 
للهجوم هيا تحركوا

إخرس ، نحن من 
يعطي األوامر هنا

سيدي البشري في ذهاب الدب . بماذا تفكر ؟
حمدان هنا ويريد 

اللقاء بك

فرصتي 
للخالص منه خمسة عشر يوما هل تكفي ؟ 

أريد هدنة بيننا وسوف 
أقنع الطيور بترك 

المملكة فلقد تعبت من 
الحرب التي تدور هنا

لنعرف أوال ما 
الذي يريده

وبعد عشرة أيام 

الصديق اجلديد

سيناريو: وسام القريني       رسوم: يوسف صادق

14



الهدنة )1٥( يوما لكننا لن ننتظرها

هذا ما أريده، 
اإلنتقام منهم 

جميعا

لنهجم على المملكة ونفاجئهم 
فهم يعتقدون أنهم في هدنة

حاضر يا 
سيدي 

لقد نصبوا 
لنا فخا 
تراجعوا

لن تهربوا 
مني ، حان 
وقتك يا 

سريع

ال أريد ان أرى وجوهكم 
هنا هل فهمتم ؟

حاضر ولكن 
ال تأكلني

سامحني

إي ، كيف عرفوا بأننا 
سنهجم عليهم أي ؟

ذهب الدب ففكرت 
بالهدنة ليكون 
لنا وقت كاٍف 

وكنت أعرف بأنهم 
سيغدرون بنا 

فأرسلت النورس في طلبي ٫ إنك رائع 
يا صديقي ويسعدني أن أساعدك

ال أستطيع الحركة يا لحظي التعس

وفي الليل

وفجأةوبعد عشرة أيام 

وانتصر حمدان وأصدقاؤه
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محمد: ما هو عمل شرطي المرور يا سيدي النقيب ؟
نقيب سامر : بكل سرور إن شرطي المرور ينظم سير المركبات وأيضا ينظم سير المشاة لعبور الشوارع  ويساعد 

على عدم وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على سالمتنا ويقوم ايضا بمحاسبة األشخاص لمخالفتهم إشارات المرور.
نرجس : نعم إشارات المرور اشاهدها كثيرا وال اعرف عنها شيء حدثني عنها يا سيدي.
نقيب سامر: هنالك العديد من اإلشارات المرورية وفي لقائنا هذا سأذكر بعضا منها .

صديقكم  انا  األعزاء  اصدقائي  عليكم  السالم 
نقيب سامر وأعمل في مديرية المرور العامة 

واليوم سوف اصطحبكم معي في جولة جميلة 
ومشوقة لمعرفة عملنا .

ارشادات لصغارنا 
األعزاء 

قبل عبورك الشارع 
يجب عليك النظر يمينا 
ويسارا ونكون يقظين 

عند العبور

1. تشير اإلشارة بالضوء األحمر إلى أن يقوم سائق السيارة   
بالتوقف التام   عن السير .

بالتهيؤ  السيارة  سائق  يقوم  أن  فهي  األصفر  بالضوء  اإلشارة  2.وأما 
للسير أوتقدير سرعة السيارة استعدادا للتوقف .

عابرًا  بالسير  السيارة  سائق  يقوم  أن  وهي  األخضر  بالضوء  3.واإلشارة 
االشارة أو السير عندما كان متوقفا عن الحركة بسبب اإلشارة الحمراء .

اعداد: كرار الخفاجي 
رسوم : هايدي يوسف/ مصر
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كشمسنا  شامخا  وحكمته  وصبره  بشجاعته  عــرف  الــذي  )حسينا(  المسمى  الهمام  البطل  هــذا  تاريخ  ويبقى 
تاريخ موقفك  الجنة وكان  العالم أال واقعتك يا سيد شباب أهل  ُحّرفت جميع وقائع  التي لم تختِف منذ نشأتها 
بالطف نورًا يشع بين ظلمات التاريخ لقد أعطيت للعالم دروسا في عزة النفس وكرامتها فلم ينَس أحد تاريخك 
لهم  ومركزا  لألحرار  عنوانًا  اسمك  من  صنعت  لقد  الطغاة  بك  فعلوا  ومــاذا  فعلت  ومــاذا  السنوات  آالف  بعد 
المسمى  الحق  طريق  الزكية  نحرك  بدماء  وَشققَت   , الطغاة  على  للقضاء  دستورًا  ثورتك  مبادئ  من  وجعلت 
النجباء  أنصارك  أحفاد  فهاهم  بعاشوراء  بها  تحليت  التي  والصبر  القوة  منه  األحــرار  يستلهم  )الحسين(  طريق 
الغاضبة  كالليوث  اآلن  يقفون  الله  رسول  جدك  مبادئ  عن  للدفاع  وكرامة  عزه  بكل  بالطف  معك  وقفوا  الذين 
عنك  ينقطعوا  لم  الذين  زوارك  وهاهم   , والمقدسات  والعرض  األرض  عن  ويدافعون  جدك  مبادئ  عن  للدفاع 
 ... الثأر لكم والقصاص من قتلتكم على مر العصور  البيعة لحفيدك المنتظر لنصرته وطلب   لغاية اآلن يجددون 

وفي الختام نقول لك نحن السائرين على طريقك  شكرا لك يا قائدنا الهمام  .

اعداد: كرار الخفاجي 
رسوم : غزال محمد
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تقع  علمها  عليها وعلى  التي سنتعرف  الدولة  اليوم  أصدقائي  يا  مرحبا 
في الغرب األفريقي وهي جمهورية غينيا بيساو وهي تقع على ساحل 
المحيط األطلسي.و هي واحدة من الدول األفريقية الصغيرة حيث تحدها 
السنغال من الشمال وغينيا من الجنوب والشرق والمحيط األطلسي من 
الغرب كانت تسمى في الماضي)أثناء االحتالل البرتغالي( بغينيا البرتغالية 
وبعد االستقالل تم إضافة اسم العاصمة بيساو السم غينيا لمنع الخلط 

بينها وبين جمهورية غينيا.

وقد اعتمد علمها حديثا بعد أن كانت كحال معظم الدول االفريقية مستعمرة 
الحزب األفريقي الستقالل غينيا  . لكن في يوليو )1961( شن  للبرتغال 

بيساو والرأس األخضر حرب عصابات ضد الحكم البرتغالي 

وتولى  الدولة  قيام  عن   )1974 سبتمبر   10( في  رسميا  وأعلن 
لويس شقيق اميلكار كابرال الرئاسة

علم غينيا بيساو

و اعتمد هذا العلم رسميا في 
في  بيساو  غينيا  جمهورية 
24 أيلول - سبتمبر من سنة 
جمهورية  علم  ويتكون   1973
ــا بـــيـــســـاو مــــن أربـــعـــة  ــي ــن غــي
واألخضر  األحمر  هي  ــوان  أل
واألصفر واألسود حيث يرمز 

في الختام يا أحبائي شكرا على قراءتكم للموضوع وأتمنى 
أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات إلى اللقاء 

ي
حال

 ال
او

س
 بي

نيا
غي

م 
عل

إعداد : عالء الباشق
رسوم : زاهد المرشدي

االستقالل  اجل  من  النضال  في  والتضحية  الدم  إلى  األحمر  اللون 
واألخضر إلى األمل في المستقبل واألصفر يمثل الشمس وهي 
مصدر جميع أشكال الحياة والنجم األسود يمثل قارة أفريقيا متحدة.
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لكم  نقدم  عدد  كل  في  الصغار  أحبتي   
الرياضات  من  النوع  هذا  إن  لكم  ونبين  جديدة  رياضة 
الوقوع  لتفادي  بها  متخصص  مدرب  وجود  مع  تمارس 
باإلصابات وفي هذا العدد سنقدم لكم رياضة تعتمد على 
السرعة واللياقة البدنية والتركيز وهي رياضة التايكواندو.

إلى  كوريا  في  التايكواندو  رياضة  نشأة  تعود  الصغار  أحبتي 
يهدف  الرياضة  النوع من  )كوجوريو( وهذا  بلدة  الحاكمة في  الساللة 

إلى الدفاع عن النفس ويمارسها  الجميع حبا لحركاتها من ناحية والستخدامها 
في الدفاع عن النفس من ناحية أخرى ، فقد ظهرت كذلك في مملكة )سيال( 
في الجنوب الشرقي لكوريا وذلك قبل )20( عاما وقد أسس االتحاد العالمي 
لهذه اللعبة في شهر مايو عام 1973م وانضم االتحاد العالمي رسميًا إلى 
المنظمة العامة التحاد الرياضات العالمية في أكتوبر عام 1975 م  واعترف 

بهذه اللعبة أولمبيًا في 17 يوليو عام 1980م وبرزت رياضة التايكواندو 
في برنامج دورتي سنتي )1988م و1992م( لأللعاب األولمبية .

ـــون  ـــك الــــمــــلــــعــــب ي
ــًا مــســطــحــًا  ــوي مــســت
ـــًا مــــن جــمــيــع  ـــي ـــال وخ
أنواع العوائق مغطى 
ـــــــادة  بـــالـــخـــشـــب أوم
نــــاعــــمــــة الـــمـــلـــمـــس 
تكون  الملعب  مساحة 
وتنقسم  )12م×12م( 
ــلــعــب الــى  مــنــطــقــة ال
وتـــحـــدد  8م(   × )8م 
 7.5 عرضه  أبيض  بخط 
األمــان  منطقة  ثم  سم 
جميع  من  متر   2 عرضها 

الجوانب.

*واقي الصدر
 *واقي الساعدين
*واقي الساقين
*واقي اسفل 

الحزام .

إلى  معكم  ننتقل  اآلن  أعزائي 
نبذة عن تأريخ هذه الرياضة.

 يرتدي الالعب 
بدلة  وتسمى 

)الدوبك( 
ويجب أن يرتدي 

فوقها عدة 
واقيات,ًوهي:

أما مقاسات ملعب 
التايكواندو فهي:

إعداد: كرار عبد عودة      رسوم: فراس قاسم
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العصفورة : أمونة تعالي إلى هنا واقطفي من التفاح األخضر 
البحر،  إلى  للوصول  المسافة طويلة  وان   , جدًا  مفيد  فهو 

واخش عليِك من التعب.
حسنًا عصفورتي الغالية سأفعل ذلك ولنسرع قليالً  أمونة: 

لنصل مبكرًا ونلتقي بالسمكة الذهبية هناك.

وبعد الوصول إلى شاطئ البحر... 
أم���ون���ة: ال���س���الم ع��ل��ي��ك��م ك��ي��ف ح��ال 
هذه  منظر  الحبيبة؟جميل  سمكتي 

الطيور المجتمعة ماذا تفعل هنا؟
ال��س��م��ك��ة ال��ذه��ب��ي��ة : أه���ال ب���ِك أم��ون��ة 
طيور  ه��ذه  العصفورة..  وبصديقتك 

النورس وتجتمع هنا دومًا.
  العصفورة : نعم النوارس تجتمع هنا 
ألنها من الطيور المائية، حجمها أكبر 
طويالن،  جناحان  ولها  الحمامة  من 

قصة : سارة العبادي
رسوم : هايدي يوسف / مصر
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بلونها  ال��ص��غ��ي��رة  ال���ن���وارس  وت��م��ت��از 
ال��ل��ون  ال���ى  يتغير  وال����ذي  ال���رم���ادي 

األبيض بتقدم العمر.
تجمعات  بشكل  تعيش  وال��ن��وارس 
كبيرة بالقرب من المسطحات المائية 
وتتغذى  وال��ب��ح��ار  ال��ب��ح��ي��رات  م��ث��ل 
البحرية  وال���دي���دان  األس���م���اك  ع��ل��ى 

والحشرات .
النوارس  ألن  إذًا   : الذهبية  السمكة 
تتغذى على الديدان فأشاهدها دومًا 
تظهر  ك��ي  بأقدامها  ال��رم��ال  تضرب 

الديدان البحرية وتتغذى عليها.

ف��إن بعض  ذل��ك  ال��ى  وإض��اف��ة   : العصفورة 
النوارس الكبيرة تتغذى على صغار الطيور 
األخ�����رى، وت��س��ت��ط��ي��ع ش���رب ال��م��اء ال��م��ال��ح 
اضافة للماء العذب فللنوارس غدد تمكنها 

من شرب الماء المالح.
به عن طائر  ما تحدثتم  رائ��ع جدا   : أمونة 
ال��ف��واك��ه  ب��ع��ض  ال���ن���ورس واآلن س��ن��ت��اول 
فوائد  من  له  لما  األخضر  بالتفاح  وسنبدأ 
القلب  وي��ن��ش��ط  للمعدة  م��ق��ٍو  ف��ه��و  ع��دي��دة 
ويساعد في عالج أمراض المفاصل ويقوي 

اللثة.

شكرًا   : والعصفورة  السمكة 
ل���ِك ع��زي��زت��ن��ا أم��ون��ة س���ُ��ررن��ا 

بالحديث معِك.
ال��وق��ت لنعود  ح��ان   : أم��ون��ة 
الى  وسنأتي  عصفورتي  ي��ا 
أن  يمكن  ف��ال  م��ج��ددًا  البحر 
ندع السمكة الذهبية لوحدها 
ب��ي��ن ال��ص��ي��ادي��ن و األس��م��اك 

المفترسة.

قصة : سارة العبادي
رسوم : هايدي يوسف / مصر
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1. عند رفع البالون نالحظ أن الكأس ترتفع معه .
2. عندما ندع الهواء ينفلت من البالون تدريجيًا نالحظ أن الكأس يسقط 

عندما يصغر حجم البالون .
3. إن الهواء حولنا يضغط في جميع االتجاهات فلو أثر ضغط الهواء علينا 
من جهة واحدة فقط لكنا نسقط على سطح األرض لعدم توازن الدفع أي 

أن للهواء ضغطًا من جميع الجهات .

مرحبا بكم أعزائي األذكياء أنا 
صديقكم حسين اليوم سأقوم 
بهذه التجربة البسيطة أمامكم 

وأخبروني بما اكتشفتم من هذه 
التجربة انظروا جيدا وفكروا بشكل 

صحيح لكي تكتشفوا اإلجابة 
الصحيحة.   

إعداد: لبيب السعدي      رسوم: زاهد المرشدي
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سوف تتكلم 
أين أصدقاؤنا ؟

قلت لكم ال 
أعرف شيئا

ال نستطيع إجباره على الكالم

لدي خطة 
محكمة ستنجح 
بإذن هللا تعالى 

هي أنت هيا نهرب

من أنت؟ 
أنا بريء

ما الذي جرى 
وضعت لهم للحراس؟

منوما في الطعام

وفي الليل....

ما العمل إذا ؟

عودة سباستيان

سيناريو: وسام القريني
رسوم: عمر شريف / مصر
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أخذ الحراس يطلقون النار على اإلثنين وهما يهربانوفجأة توقفا
لنهرب

أهرب يا صديقي

لقد مات زميلي 
سأنجو بحياتي

هل أنت بخير ؟

حمدا لله إنه 
لم يكتشف من أنا ، 

هوان سيلحق به
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دخل في هذا البيت

صديقي 
سباستيان حمدا 
لله على سالمتك

 ال أعرف 
كيف أشكركم يا 

أصدقاء

الحمد لله ولكن أين خان؟

ليس هنا

ال تقلقوا فلدي معلومات 
مهمة ستقودنا إلى صديقنا خان

هجم الحراس على من في البيت وكان أفراد العصابة يحاولون الهرب والطبيب معهم

حاصروا البيت 
وأهجموا
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ذك���رن���ا ف���ي ل��ق��ائ��ن��ا ال��س��اب��ق  ال��ع��م��ة ه���دى : 
عزيزاتي عشرة أعمال مستحبة وسنتطرق 
إل��ى اع��م��ال مستحبة أخ��رى وأرج���و منكن 

المشاركة في الحديث .
بدورنا  ونحن  ياعمة  نعم   : جميعًا  البنات 
في  المبذولة  الطيبة  جهودِك  على  نشكرِك 
عقد هكذا جلسات وندعو العلي القدير أن 

يوفقِك لتقديم المزيد من الخير .
نسأله تعالى أن يتقبل أعمالنا  العمة هدى  : 
ويرحمنا  لنا  ويغفر  عنا  ويعفو  وأعمالكم 
وي��ج��ع��ل ب��ل��دن��ا آم���ن���ًا م���ن ش����رور األع����داء 
والعصابات اإلجرامية وأن يرد كيدهم إلى 

نحرهم .
البنات جميعًا : آمين رب العالمين .

المستحبة  األعمال  جملة  من  هدى:  العمة 
األخرى ، الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى، 
وأف��ض��ل ال��ذك��ر ال��ص��الة ع��ل��ى م��ح��م��د وآل 
وآل  محمد  على  صل  )اللهم  بقولنا  محمد 
السابقة  جلساتنا  ف��ي  ذك��رن��ا  ولقد  محمد( 

فضل الصالة على محمد وآل محمد .
البنات جميعًا: اللهم صل على محمد وآل محمد 

وِء اإِالَّ َما َرِحَم َربَِّي ( }يوسف: ٥٣{   اَرٌة ِبال�سُّ اإِنَّ النَّْف�َس الأَمَّ ريحانة : محاسبة النفس قبل فوات األوان ، قال تعالى : )  
اإِنِّ اأََخاُف اإِْن َع�َسْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم ( }يونس/1٥{   والتقوى ، قال تعالى: ) 

ولتكن محاسبة النفس باالختالء بالله سبحانه وتعالى في احدى ساعات اليوم التي ُيفّضل أن تكون الساعة التي يختم بها 
يومه اي فترة ما قبل النوم فيسترجع أعماله وينظر فإن كان فيها خير حمد هللا واستزاد منه ، وأن كان فيها شر استغفر هللا 
عليه وأّدى حقوقه وعاهد نفسه على عدم الرجوع إلى مثله , فإن القلب إذا أصابته نقطة سوداء فبهذا العمل وهو محاسبة 
النفس ، سيقوم اإلنسان بمراجعة نفسه فيمحو هذه النقطة السوداء وفي حالة عدم مباالته وعدم محاسبته نفسه وعدم 
أداء حقوق اآلخرين وإلى ذلك من ارتكاب المعاصي أوالذنوب وعدم االستغفار والتوبة ، فسوف تصيب القلب نقاط سوداء 
متتالية ومتعاقبة ويقابلها من اإلنسان عدم األهتمام والالمباالة ، وستكون النتيجة بأن القلب ستتراكم النقاط السوداء 
عليه ويصل الى مرحلة يصعب معالجة هذه الحالة ويصعب إزالة النقاط السوداء المتراكمة ، وستقود صاحبها إلى جهنم 

والعياذ بالله .
ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن ( }المطففين/14{  َكلَّ َبْل َراَن َعلَى ُقُلوِبِهم مَّ  قال تعالى في كتابه المجيد ) 

وروي عن رسول هللا s إنه قال : )أن الدنيا ساعة فأقضوها بالطاعة( 
الفرصة وتدارك اخطاءنا وعلينا أن  اغتنام  فعلينا  انتبهوا(  اذا ماتوا  نيام  )الناس   : إنه قال   j المؤمنين  أمير  وروي عن 

أعمال مستحبة أخرى

قصة : سعد الدين البناء      رسوم: أحمد الخزعلي
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نحاسب انفسنا قبل أن يحاسبنا هللا تعالى فقد 
)حاسبوا  قال  إنه   j المؤمنين  أمير  عن  روي 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن 

. توزنوا ( 
جماعة  الصالة  المستحبات،  جملة  من   : زه��راء 
المعصومين  وزي����ارة  ال��ق��رآن  وت���الوة  وال��دع��اء 

األربعة عشر 
ع��دم اإلك��ث��ار م��ن ال��ن��وم ، ألن ثلث عمر  رق��ي��ة : 
يمر  والعمر   ، فيه  األق��ل مصروف  األنسان على 

وينقضي بسرعة  .
فعن الرسول األكرم s إنه قال :)اياكم وكثرة 
يوم  فقيرًا  ت��دُع صاحبها  النوم  كثرة  فأن  النوم 

القيامة ( 
)بئس   : قال  إنه   j المؤمنين  أمير  علي  وعن 

الغريم النوم ، 
يفني العمر ويّفوت كثير األجر(

الصيام المستحب اضافة للصيام الواجب فقد قال هللا تعالى في حديث قدسي ))أن كل عمل بني آدم له آال  نرجس : 
الصيام فأنه لي وأنا اجازي به ( فالصوم كما جاء في الروايات إنه ))ُجّنة )أي وقاية( من النار وزكاة لألبدان وتسكين للقلوب 

وكاسٌر للشهوات ، فاذكر به جوع وعطش يوم القيامة وأسعى للمثابرة عليه ((
وروي عن رسول هللا s إنه قال :

)من صام يومًا تطوعًا أدخله هللا عز وجل الجنة( 

فاطمة : الصدقة : فانها اذا وضعت في موضعها الصحيح فأنها تطفئ غضب الرب 
العمر  في  وتزيد  السوء  ميتة  وتدفع  البالء  من  نوعًا  وتمنع سبعين  القبور  وحّر 

وتطرد الفقر وتستنزل الرزق فإنها تقع في يد هللا قبل أن تقع في يد الفقير 
لذلك كان دأب اإلمام الصادق j أن ُيقّبْل يده كلما تصدق .

َدَقاِت  َ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ ال�سَّ قال تعالى : ) اأََلْ َيْعلَُمواْ اأَنَّ اللهّ
ِحيُم (  }التوبة/104{ اُب الرَّ َ ُهَو التَّوَّ َواأَنَّ اللهّ

، أي أن يبقى العبد على  الطهارة   : نور الهدى 
يحبهم  يكون ممن  لكي  اإلمكان  قدر  وضوء 
ِرَج������اٌل   ( ي��ق��ول س��ب��ح��ان��ه وت���ع���ال���ى   اذ  هللا 

ِريَن(  هِّ اْلُطَّ ُيِحبُّ   ُ َواللهّ ُرواْ  َيَتَطهَّ اأَن  وَن  ُيِحبُّ
}التوبة/108{

المداومة   , المستحبات  من  كذلك   : مريم 
ع��ل��ى غ��س��ل ال��ج��م��ع��ة ل��م��ا ف��ي��ه م���ن ال��ب��رك��ة ، 

ال��ج��س��د م��ن األوس���اخ  والي��ف��وت��ن��ا ع��ن��د تطهير 
واألدران االلتفات إلى تطهير األرواح من سواد 

الذنوب واآلثام .
ونقول   ، عزيزاتي  فيكن  ب��ارك هللا   : ه��دى  العمة 
ونبدأ  المستحبات  بهذه  العمل  نحاول  أن  علينا 
بتطبيق أحد المستحبات أوالً ثم نسعى لتطبيق 

مستحب ثان وثالث ورابع وهكذا .
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إعداد: ضياء العيداني      رسوم : أحمد الخزعلي

قال رسول 
: s  الله

 إتخذوا في بيوتكم 
الدواجن يتشاغل 
بها الشيطان عن 

صبيانكم.
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سالم ودعاء، امرتنا به السماء ، عندما نلتقي ونودع األصدقاء، إعداد: ضياء العيداني      رسوم : أحمد الخزعلي
لنحصل على جزيل العطاء ، من حليم كريم واسع الرجاء .

فأقول سالم أحبتي في جديد اللقاء 
 ال زلنـــا معـــا وتعليمـــات وإرشـــادات اإلمام الســـجاد j حـــول النفس وهذه 
الجوهـــرة عجيبة الصنع التي حيرت العلماء وعجز العلم الحديث عن اكتشـــاف 
ســـر خلقها وعملها فقد جاء في هذه الوصية : واما حق نفســـك عليك فأن 
تســـتوفيها في طاعة الله , فتؤدي إلى لسانك حقه , وإلى سمعك حقه 
وإلـــى... , وكان الكالم حـــول المقطع األول )تســـتوفيها في طاعة الله( 

وعرفنا :

1. طاعة الله تعالى ليست فقط الصالة والصيام وأن نكون في المساجد .
2. المقصـــود مـــن الطاعة االمتثال ألوامره تعالى ونواهيـــه وفي كل تفاصيل حياتنا توجـــد أوامر ونواهي وحرام 

وحالل ومفيد وضار وبالعقل والشريعة نتعرف عليها وبااللتزام بها نحصل على الخير الكثير والعكس صحيح .
ولنواصل معا أحبتي , قال j ) فتؤدي إلى لسانك حّقه( الحظوا أحبتي وأما حق نفسك ... فتؤدي إلى لسانك 

... فالجسد والنفس أحدهما مرتبط باآلخر 

أداء حق اللسان وباقي الجوارح               أداء حق النفس              شكره تعالى                  ثقل الميزان  

اللســـان : هـــذا العضو العجيـــب الغريب في صنعه وخلقـــه ووظائفه فهو يقوم بأربع وظائـــف على صغر حجمه 
تحسس االشياء وتذوق الطعام ومضغ الطعام والكالم .

فلوال التحّســـس والتذوق لما ميزنا طعام األكل الفاســـد من الســـليم ولتلفت المعدة , ومضغ الطعام ونعرف 
قيمتهـــا عندمـــا نرى المصابين بالشـــلل عافاهم الله تعالى وهم ال يســـتطيعون األكل بصورة طبيعية , والتكلم 
واثر هذه النعمة واضحة خاصة عندما نرى الذين يصعب عليهم الكالم فالعقل والشرع يحتم علينا المحافظة على 

هذه النعمة وأداء حقها .
وعدم اإلساءة النها          إساءة للنفس                    الخسران وخفة الميزان 

          ومن أهم حقوقه علينا:

أواًل : اكرامه وتنزيهه عن كل قول ولفظ سوء كالفاحشة والسب
 والكذب وغيرها من المحرمات والمكروهات .

قال تعالى ) َوُقوُلوا ِللنَّا�ِس ُح�ْسناً( البقرة/83
وروي عـــن النبـــي s أنه قال ) يعذب الله اللســـان بعذاب ال 
يعذب به شيئًا من الجوارح  فيقول  اي رّب , عذبتني بعذاب لم 
تعذب به شـــيئًا ؟ , فيقال له : خرجت منك كلمة فبلغت مشـــارق 
األرض ومغاربهـــا , فســـفك بهـــا الـــدم الحرام, 
وعزتي وجاللـــي ألعذبنك بعذاب ال أعذب به 

شيئًا من الجوارح ( 
وروي عـــن األمير علي j أنه قال 
) اللســـان ميـــزان اإلنســـان وكم من 

انسان اهلكه لسان(
انتظرونا في العدد القادم بإذنه تعالى.
وإلى ذلك الحين اترككم بحفظه ورعايته 

انه حليم كريم والسالم .

إعداد: كمال شبر     رسوم : زاهد المرشدي

يؤدي

وبالتالي

يؤدييؤدي

=
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السفرة 
المدرسية

وبعد انتهاء الدوام

سنذهب بعد يومين إلى سفرة 
مدرسية فعلى الطلبة الراغبين 

تسجيل أسمائهم ودفع المبلغ يوم 
غد وتحضير مستلزمات السفرة.

معذرة ال أستطيع أن أذهب يا 
أصدقاء، مع العلم اني ارغب 

بالذهاب، إلى اللقاء يا أصدقائي 
لقد وصلت إلى البيت. سنذهب يا أصدقائي، إلى السفرة 

ونلعب أنا والقلم وسمير.

قصة: ضياء العيداني         رسوم : زاهد المرشدي

وفي الحافلة
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وفي البيت 

وفي الحافلة

إن صديقنا سمير فقير وال 
يستطيع أن يدفع األموال، 
ويحضر مستلزمات السفرة.

القلم : نحن من يشكرك 
ألن حضورك أضفى 
سعادة على فرحتنا.

سمير : 
شكرًا لكما يا 

أصدقائي.

لقد جاءتني فكرة، 
سأبعث برسالة 

إلى سمير 

صديقنا العزيز سمير لقد قررنا أنا وصديقي لبيب أن نذهب سوية وأنت معنا، وقد أخبرتني والدتي بأنها ستعد الطعام لنا، 
وقرر صديقنا لبيب أن يدفع ثمن السفرة لنا الثالثة، لذلك كان دورك أن توفر لنا الفرحة بحضورك.

لبيب : لقد 
كانت سفرة 

ممتعة.
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كيف حالكم يا صغار؟ إن المطبخ البحريني متشابه كثيرا مع باقي الدول 
المجاورة،ولكنه اشتهر بالحلوى المقترنة بأسماء العوائل الكبيرة، ومثالها 

بالعراق حلوى )الدهين(، أما أصلها عراقية، ولها قيمة غذائية كبيرة 
ورخيصة جدا، وكما تشتهر بـ)الخنفروش( والخاصة بالمناسبات فقط.

المقادير: 
 )4/1( كوب طحين.                     )1( كوب سكر.                 )3( كوب ماء.

 )2/1( كوب دهن نباتي أو حر أو زبدة حيوانية .                )2/1( ملعقة صغيرة زعفران سائل.
 )6( مالعق كبيرة نشا.                 )4/1( ملعقة هيل مطحون.

طريقة العمل: 
عملها كعمل حلوى )المحلبية او الجلي(

• نضع اناء على النار وبه السكر ونقلبه حتى يحمر.
• نذوب النشا والطحين في الماء ونضيفهما على 

السكر مع الزيت ونقلبهم جيدًا.
• نضيف الزعفران والهيل الى الخليط ونقلبهم جيدًا.

 • وعند نضوج الخليط ووصوله للقوام المناسب 
نسكبه بصحون ونزينها.

فوائد االكلة:
السكر: يعد المأخوذ األساسي لألطفال وخاصة لصحته ونموه الجسدي، لذا توجب ذكر اعمار 

األطفال واحتياجهم للسكر ... وبشكل التالي :
• من عمر ) 6 ( أشهر إلى سنتين يعطى )10مرات( في اليوم الواحد .  

• اما بعمر ) 2 و3 ( سنوات يعطى )5 مرات( في اليوم الواحد  ويكون أكثر احتياجًا له من البروتين.
• اما بعمر ) 3 سنوات ( وأكثر يعطى )3 مرات( في اليوم الواحد . 

    فالسكريات تمنح الطاقة إلى الجسم، وتساعده لنمو خالياه 
العصبية خصوصًا وأنها بمثابة وقود للدماغ .

مالحظة  
ويمكن تزيينها بالمكسرات 

أو مبروش جوز الهند أو حبة الحلوة 
أو اضافته مع الخليط ويمكن إضافة 

نكهات ومنها )الموز، التفاح، البرتقال( 
كما يمكن إضافة البسكويت المكسر 

بطعمين )الكاكاو أو الحليب( 
وأيضا األلوان الصناعية.

الحلوى البحرينية 

إعداد : الشيف زهير عاصم
رسوم : زاهد المرشدي 
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القصر  العراق وال تزال أطالل  بادية كربالء وسط  أثري في   هو قصر 
الغربي من مدينة  الجنوب  إلى  الحصن  يقع هذا   . يومنا هذا  إلى  قائمة 
بغداد  من  الغربي  الجنوب  إلى  كم   )1٥2( وحوالي  كم   )٥0( بمسافة  كربالء 
حيث تقع منطقة )شثاثة( بالقرب من مدينة عين التمر التاريخية إلى الشمال 
كم ال أحد يعرف على وجه  الغربي من حصن االخيضر والطريق بينهما )19( 
الدقة فترة انشاء هذا الحصن ألن هنالك آراء ترجح انشاءه في فترة صدر 
العموم فإن تاريخ  الى ماقبل االسالم وفي  بنائه  االسالم واخرى ترجع تاريخ 

انشائة ال يقل عن )1٥00( سنة مضت .

األخيضر من الحصون الدفاعية الفريدة من نوعها وقلما نجد بناء بعظمته في منطقة 
بالحجر  أنه مشيد  األثر  الباحثين في هذا  ويقول بعض  العمران.  وبعيدة عن  مقفرة 
به سور عظيم مستطيل  والجص، يحيط  باآلجر  أجزائه مشيد  والبعض من  والجص 
الشكل طوله من الشمال إلى الجنوب )17٥٫80( م وعرضه من الشرق إلى الغرب )16٣٫60( م 

ويبلغ ارتفاعه حوالي )21( م.

يحده سور مدعم بأبراج نصف دائرية، وهو يضم مجموعًة مركزية من البيوت 
الشديدة التناظر، وأبنيًة جانبيًة وأفنية واسعة، وفي وسطه واجهة السور 
الشمالية، حيث يقوم باب ينفتح على دهليز عميق تقوم على طرفيه 

مجموعتان سكنيتان.

يقدم  الكبير،  المظهر  ذو  البناء  ه��ذا  ف��إن  البناء،  بساطة  ورغ��م 
نصف  ع��ق��ود  منها  ال��ع��ق��ود،  م��ن  ومختلفة  ه��ام��ة  مجموعة  لنا 
مزينة  وقبوات  مزدوجة،  بأقواس  مدعمة  وعقود  اسطوانية، 
بمنحنيات، وعقود نصف اسطوانية، وقباب متتابعة ، وقبوات 

متقاطعة. 

إلى اللقاء في الموضوع القادم 

اعداد : عالء الباشق
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ًة قاَل ُغراٌب َمرَّ

لَعصافيَر َصغْيَره

ُكْم :اْتُرُكْوا ِلي  ُعشَّ

َوُخُذوا في الَحاِل

 َأْموااًل َكثيَره

َقاَل ُعْصُفوٌر َصغير:

نا َحذََّرْتنا أمُّ

كْم ال َتِبْيُعوا ُعشَّ

إنَُّه ِعزٌّ َلُكْم

واْنَبَرْت ُعْصُفْوَرٌة قائِلًة

: ال ُنِرْيُد الثََّمنا

نا ِعٌز َلنا ُعشُّ

َعاًش ِفْيِه َقْبَلنا

بأَماٍن َأْهُلنا

وَسَنْبقى ها ُهنا

ِعْش َبعْيًدا عنَّنا

ال ُتَعكِّْر َصْفَونا

نا َيْبقى َلنا ُعشُّ

شعر : جليل خزعل 
رسوم : زاهد المرشدي 
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إعداد 
لبيب السعدي

 قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي
تصبح المعادلة صحيحة

جواب العدد 
السابق 

4 = 2+)5-7(

جواب العدد السابق 

جواب العدد السابق:

أوجد العدد 
المفقود في 
مقدمة الطائرة 

األولى باالستعانة 
باألعداد الموجودة

لقد ركبت هذه الحروف في قطار 
الحروف متجهة إلى مدينة الحروف 
وقد كون أحمد بعض الكلمات من 
تنقصها  ولكن  األحرف  هذه  خالل 
بعض الحروف ألنها لم تركب القطار 
بعد هل تستطيعون مساعدة أحمد 
إلكمال الكلمات يمكنكم االستعانة 

بالحروف التي لم تركب القطار.

مقلع , طاولة
قرش , عاقل , اوراق
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مرحبًا أصدقائي : 
صل هذي الحروف فيما بينها دون 

اختيار الحرف مرتين لكي تشكل اسم 
هذه الظالل الثالثة دون التقاطع في 

الخطوط فيما بينها .

Airport .....  مطار 
Giraffe .....  زرافة

Ball  .....  كرة
جواب العدد السابق 

جواب العدد السابق 

المتميزين  فريق  العــب  أكمل  لقد 
دقيقة  خــالل  الكلمات  هــذه  تجميع 
التحدي  فريق  العب  وبقي  أصدقائه  بمساعدة  واحدة 
باألحرف  مستعينين  الكلمات  بإكمال  لنساعده  هيا 
 . دقيقة  من  أقــل  وبوقت  المنضدة  على  الموجودة 

)سمكة , منطاد , رمان)
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اكتب أسماء األشكال 
عاموديًا وأفقيًا

جواب العدد السابق 

إعداد :حنان شاهين 

عزيزي الحسيني الصغير
اشطب حروف العبارات التالية 
ال�������واردة ف���ي خ��ط��ب��ة ال��ّس��ّي��دة 
لتحصل  ال��س��الم،  عليها  زي��ن��ب 
ع��ل��ى ك��ل��م��ة ال��ّس��ر ال��م��ؤل��ف��ة من 
أربعة حروف وهي اسم إحدى 

. j بنات  اإلمام الحسين

أف����������قي

عامودي

جواب العدد السابق  : كربالء

"ول����ئ����ن ج������ّرت ع���ل���ّي ال�����ّدواه�����ي 

مخاطبتك، فإّني ألستصغر قدرك، 
وأس��ت��ع��ظ��م ت��ق��ري��ع��ك، وأس��ت��ك��ث��ر 
ت��وب��ي��خ��ك، ل��ك��ن ال��ع��ي��ون ع��ب��رى، 
وال��ّص��دور ح��ّرى، أال فالعجب كّل 
الّنجباء  هللا  ح��زب  لقتل  العجب 

بحزب الّشيطان الّطلقاء.."
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 مريم شوقي
سنة ونصف

العراق

 أحمد علي
سنة واحدة

العراق

محمد سجاد
3 أشهر
العراق

حسون فؤاد
6 سنوات

العراق

جود رسول
5 أشهر 
العراق

 سجاد رياض
10 سنوات

العراق

محمد جواد
12 سنة
العراق

 محمد سمير
7 سنوات

العراق

حسنين مهند
5 سنوات

العراق

سجاد ضياء
 سنة واحدة 

العراق

بنين احمد
5 سنوات

العراق

 حيدر ضياء
شهران
العراق

علــــي قيصر
 11 سنة
العراق

نور الزهراء
 سنتان ونصف

العراق

 حيدر جواد
6 سنوات

العراق

 عالء ضياء
3 سنوات

العراق

 حسنين حيدر
7 سنوات

العراق

مقتدى عباس
8 سنوات

العراق

 ذو الفقار حسن
8 سنوات

العراق

محمد حمزة
6 سنوات

العراق

عي شهاب
2 سنة
العراق

 محمد مصطفى
سنة واحدة

العراق

ياسر حامد
8 سنوات

العراق

زهراء مصطفى
5 سنوات

العراق

نقاء أصيل
11 سنة 
العراق

 محمد سرمد
12 سنة 
العراق

 محمد الجرف
3 سنوات 

لبنان
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  6- كلمة  تحب ان تقولها إلى األصدقاء في عمرك؟.
• أود أن أقول لهم أن يستغلوا أوقات فراغهم لكشف مواهبهم او لتطويرها واالستفادة منها ايضا 
أشجعهم على المشاركة في دورات المواهب التي يقيمها قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية.
• وأخيرًا وتقدم سجاد بالشكر الى قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية كما تمنوا له المزيد من 

التألق والتميز.

حاوره :  كرار عبد عودة

ه��ذا  ف��ي  األع����زاء؟  أص��دق��ائ��ي  حالكم  كيف 
العدد معنا موهوب آخر ، طموح ومثابر يتميز بالهدوء  
التفاصيل  إبداعاته كل هذه  يزيد من  لموهبتُه  وعشقِه 
الغد،  قادة  أحد مواهب  الصغار ستعرفونها عن  أحبتي 

عند محاورتنا له .

االس����م ال��ك��ام��ل وال���ع���م���رواس���م ال��م��درس��ة   -1
والمحافظة؟

• سجاد مشتاق جابر ابلغ من العمر )12( سنة من 

الصف  في  أدرس  المقدسة  كربالء  محافظة 
االول المتوسط  في مدرسة على الوردي؟

ماهي المواهب التي   -2
تمتلكها ؟

• امتلك موهبة الرسم.

ذلك  وراء  ك��ان  وم��ن  موهبتك  اكتشفت  عمر  اي  في   -٣
،مثل األهل أو األقارب أو األصدقاء ؟

عندما  س��ن��وات   )8( ع��م��ري  ك��ان  عندما  موهبتي  اكشفت   •

دائما  أهلي وأقاربي  b وك��ان  البيت  أهل  أرس��م عن  كنت 
يشجعونني على ممارسة هواية الرسم ودخلت عدة دورات 

دورة المواهب التي اقامها آخ�������ره�������ا 
 قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينة التابع 

للعتبة الحسينية المقدسة. 4- هل لديك موهبة أخرى مثل التمثيل
 أو الشعر أو اإلنشاد .؟

في  م��ش��ارك��ة  ول��ي  التمثيل  ل��دي موهبة  نعم   •

وفاة  عن  مسرحي  بعمل  قمنا  عندما  المدرسة 
السيدة فاطمة الزهراء h ، وأنا كنت أجسد 

. j دور اإلمام علي

ان  تتمنى  ال���ذي  الطموح  م��اه��و   -٥
تصل اليه مستقبال؟.

أت��م��ن��ى أن أط����ور م��وه��ب��ة ال��رس��م   •

وأص����ب����ح ف���ن���ان���ًا م��خ��ت��ص��ًا ب��ال��ف��ن 
الحسيني.
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يحكى أن هناك فتاة أسمها رغد عاشت في قرية صغيرة، بعيدة عن المدينة ، وكانت تريد الذهاب إلى المدرسة، 
ولكن لم تكن قادرة على أخبار والديها. وفي يوم من األيام كانت رغد غارقة في أحالم اليقظة تحلم بالدراسة في 
هيا استيقظي واذهبي لمساعدة والدك في جمع  المدرسة واللعب مع صديقاتها ، جاءتها والدتها ونادت عليها : 
بيض الدجاج ولماذا انِت نائمة ووجهك يملؤه الحزن ؟ فأجابت : كنت أحلم في المدرسة وكنت سعيدة بالدراسة 
واللعب مع زميالتي في المدرسة وأنِت قطعتي عني الحلم , يا أمي الحنون أنا أريد الذهاب إلى المدرسة ، أريد 

أن أتعلم أشياء جديدة . قالت لها األم: ولماذا لم تخبريني من قبل؟ دعينا نخبر والدك ونرى ما هو رأيه.
قالت رغد لوالدها: أبي أريد الذهاب إلى المدرسة ألن صديقاتي فيها وأود أن اتعلم كل شيء , أجابها األب : أنِت 
ال تنتمين إلى المدينة، وال توجد مدرسة في القرية وأنا رجل بسيط ال أستطيع دفع مصاريف دراستِك. توسلت به 
كثيرا وبمساعدة األم وافق األب على تسجيلها بالمدرسة ولكن بشرط واحد بعد اكمال دروسها اليومية تساعده 

     في عمل الحقل.

أحب  المدرسة  

بنت الهدى غفار عفراوي/العمر )10( سنوات/ الناصرية

التعليم  ت��ع��ش��ق  ال���ش���رط ألن��ه��ا  واف���ق���ت رغ����د ع��ل��ى 
مواصلة  ف��ي  ج��دا  كبير  طموحها  وألن  وال��م��درس��ة 
الدراسة. والتحقت بالمدرسة وأصبحت أفضل طالبة 
البلد  في  المهندسات  أهم  من  وص��ارت  المدينة  في 
والحقل  البيت  أمور  في  ووالدتها  والدها  وساعدت 

الذي تحول الى عدة حقول ومصانع بإدارتها .  

رسوم:  زاهد المرشدي
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محمد ياقوت اسعد / 12 سنة / كربالء المقدسة

نعزي العالم االسالمي أجمع بهذه الذكرى األليمة على قلوبنا  ونعاهد رسول هللا 

محمد )i( بأننا سائرون على طريقه طريق الحق والهداية , مقتدون بعترة أهل 

  )i( بيته األطهار في حياتنا ,سائلين هللا أن يرزقنا زيارة نبي الرحمة

زينب نبيل منذر / 12 سنة / ديالى 
نعزي صاحب العصر والزمان )f( ومراجعنا العظام بهذه الذكرى الفاجعة 

ذكرى فقدنا نبي الهدى والسالم والمحبة لقد تعلمنا منك حب اآلخرين 

والتسامح بيننا وزرع االخوة بيننا وال نفرق بين أحد شكرا لك يا نبي 

الرحمة ألنك هديتنا إلى طريق الحق . 

جلنار محمود وسام / العمر 10 /  بغداد
اعزي سيدتي وموالتي فاطمة الزهراء )h( بذكرى وفاة والدها نبينا نبي 

الهدى والرحمة )s( وأقول عظم هللا لِك األجر يا موالتي على ما 
تحملتيه من أذى بفراق والدِك وقرة عينك ,رسالتي لنبي الرحمة 

زيارتك في الدنيا وشفاعتك في اآلخرة . أن يحفظ والدي قرة عيني ويرجعه سالما لي ويرزقني وإياه 

أحمد ضياء الدين أحمد / 13 سنة / البصرة 

اتقدم بأحر التعازي لمقام صاحب العصر والزمان روحي له الفداء بذكرى 

وفاة جده النبي محمد )s( ورسالتي هي كلمة شكٍر  لك يا نبينا فلوالك لما 

عرفنا بقيمة الحياة وزهدها لقد علمتنا الصدق و الرحمةوالتسامح و تعلمنا 

منك الكثير ألنك نبينا ومعلمنا األول في الدنيا.
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توزيع  الثالثة   الفقرة  تمثلت  وقد 
والتي  الوالية(  )نسيم  مسابقة  كابون 
عن  لألطفال  موجهة  أسئلة  تضمنت 
عيد  بمناسبة   j علي  اإلمام  حياة 
الغدير ، كذلك تم سحب قرعة لألطفال 
المشاركين في مسابقة )نسيم الوالية( 
هدية  في ختام المهرجان وتوزيع )٥0( 

متنوعة للفائزين.

جن������������������اح الطف����������������ولة يح������������������لق 
في معرض نسيم الوالية

ضمن مشاركات قسم رعاية وتنمية الطفولة الحسينية التابع لإلمانة العامة 
شارك   ، العراق  خارج  تقام  التي  المعارض  في  المقدسة  الحسينية  للعتبة 
في اقليم خوزستان في ايران  القسم في االسبوع الثقافي )نسيم الوالية( 
والذي أقيم بتأريخ )19-22( من شهر ايلول 2016م تزامنا مع عيد الغدير األغر 
وبمشاركة العتبة العباسية المقدسة والعتبة العسكرية المقدسة وقد تضمن 
جناح قسم رعاية وتنمية الطفولة عدة فقرات منها عرض منتجات الحسيني 
الى  باإلضافة  والفارسية  العربية  باللغة  والمالحق  اإلصدارات  من  الصغير 

الحقائب المدرسية والمستلزمات المدرسية.

اضافة الى ذلك إقامة فعالية 
رسالة الى اإلمام المهدي )عجل 
خاللها  من  والتي  فرجه(  هللا 
التعبير  في  األطفال  تفاعل 
وما  وأحالمهم  أفكارهم  عن 

يتمنون  في المستقبل.

تقرير : كرار عبد عودة           تصوير  : احمد مصطفى
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واخيرا شارك منتسبو 
وتنمية  رع���اي���ة  ق��س��م 
مع  الحسينية  الطفولة 
ال���وف���د ال��رس��م��ي ب��رف��ع 
الحسين  اإلم����ام  راي���ة 
وأخ����ي����ه اب�����ي ال��ف��ض��ل 
العباس c في مناطق 
 – -بسيتين  ش���ي���ب���ان 

ديزفول وشوشتر.

والدينية  التعليمية  منها  السريعة  األسئلة  مسابقة  اقامة  كذلك 
وتضمنت  كبير  بشكل  معها  األطفال  تفاعل  والتي  والثقافية 
الوان  وعلبة  الصغير  الحسيني  مجلة  اصدار  من  نسخة  الجوائز 

والمستلزمات المدرسية.
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رسوم : أحمد خليل


