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يعلن مركز الحوراء زينب  في العتبة الحسينية المقدسة عن إقامة..

 لجميع األعمار من الذكور واإلناث و للمحافظات كافة وسيكون االختبار تحريريًا في األيام )16- 17 - 18/ آذار/2017م( 
في الحائر الحسيني الشريف لجهة باب السلطانية، في الساعة التاسعة صباحًا وستخصص )خمس وعشرين( 

جائزة للفائزين األوائل وجائزة مع شهادة تقديرية إلدارة المدرسة التي يكون منها أكبر عدد من المشاركين.

الجوائز الخمس الثانية  
مصوغات ذهبية.

الجوائز الخمس الثالثة  
أجهزة موبايل.

الجوائز الخمس الرابعة
برادات ماء كهربائية.

الجوائز الخمس الخامسة 
خواتم من مرمر الحرم الحسيني المطهر.

جائزة إدارة 
المدرسة 

براد ماء كهربائي 
ذو أربع حنفيات 

مع منظومة تصفية 
الماء .

وهناك جوائز خاصة للمشاركين من أبناء 
شهداء الحشد الشعبي، ويستلزم تسليم نسخة 

من شهادة الوفاة عند إجراء االختبار .

تطلب النسخة المعتمدة من : قــسم اإلعالم 
داخل الصحن الــحسيني الشريف، مركز مبيعات 

الحسيني الصغير في شارع الجمهورية. 

لالستفسار يمكنكم االتصال على الرقم 07822632527 
من الساعة )الثامنة صباحًا ولغاية الثالثة ظهرًا(

الجوائز الخمس األولى 
تذاكر سفر )ذهاب وإياب( لزيارة 

المراقد المقدسة في مشهد.



الفصل  بدأ  قد  األيــام  هذه  األعــزاء في  أصدقائي  عليكم  السالم 
نراعيها  العام ,وهنالك عدة أمور يجب أن  الثاني من هذا  الدراسي 
السابقة  أخطائنا  التعلم من  األمور هو  الفترة ومن هذه  في هذه 
التي وقعنا بها خالل الفصل الدراسي األول وأن نضعها أمام أعيننا 
عزيمتنا في  تقل  أو  نحزن  , وأن ال  بإصالحها  نتذكرها ونقوم  لكي 
الدراسة بسبب نتائج االمتحانات فمهما كانت النتيجة ناجحًا أو راسبًا 
ففي كلتا الحالتين يحتاج لنا بذل جهد أكثر فالحفاظ على النجاح أهم 
من النجاح نفسه , فيجب علينا التركيز في واجباتنا المدرسية والتطوير 
في مستوانا العلمي , وأن ال تصيبنا خيبة األمل إذ ال سمح الله إن 
كانت النتيجة غير النجاح بل هذا األمر يعطينا المسؤولية األكبر من أن 
ننجح وندرس أكثر, ومن األمور االخرى المهمة والتي يجب أن نراعيها 
هي المصالحة مع األصدقاء فمهما كان الخالف بيننا ال بد ان يكون 
اننا  سنجد  نفسها  المشكلة  إلى  عدنا  لو  بيننا  فهم  سوء  هنالك 

قد حكمنا خطأ على أصدقائنا وأنفسنا ايضا. أصدقائي األعزاء 
فلنبادر في مصالحة أصدقائنا ونرفع جميع العقبات معهم 

ألن صديق الطفولة والدراسة تكون الذكرى جميلة معهم 
في المستقبل , نسأل الله أن يجعل أيامكم كلها نجاح 

وسرور مملوءة بالسعادة والمودة بينكم ...
إنه سميٌع مجيب   



سيناريو: وسام القريني
رسوم: غزال محمد

ال تتحرك ، ابتسم قليال

يا عم كيف 
األمر يتم التصوير؟

بسيط 
يجب أن تكون لكن

محترفا وتعرف 
كل قوانين 

التصوير

بعد التقاط الصورة نقوم 
بنقل الصورة للحاسبة

كان المصور 
يحدث محبوب 
من أجل التقاط 

صورة له
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سيناريو: وسام القريني
رسوم: غزال محمد

يتم تحسين الصورة وتجميلها في 
الحاسبة من خالل برنامج معين

نقوم بطباعة الصورة بطابعات 
ملونة مخصصة بأحجام مختلفة

هذه صورتك 
يا محبوب

إذا أردت تعلم فن 
التصوير ؟ سأعلمك في 

العطلة .. إلى اللقاء

شكرا لك 
يا عم

ما أجملها! وما 
أجمل فن التصوير!
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االسم المؤنث: هو ما دل على مؤنث، وتصح اإلشارة إليه بـ )هذه(. 
عالمات التأنيث في االسم : 

1  -  التاء المربوطة : مثل : فاطمة  -  أمينة  -  مدرسة  -  سمّية . 
2  -  ألف التأنيث المقصورة : مثل : ليلى  -   سلوى  -  نجوى  -  ُفْضَلى .

3  -  ألف التأنيث الممدودة : مثل : أسماء  -  نجالء  -  صحراء  -  هيفاء . 
عالمات التأنيث في الفعل : 

تاء ساكنة في آخر الفعل الماضي ، مثل : خرجـَـْت - انطلَقــْت .
تاء متحركة في أول الفعل المضارع ، مثل : تـخرجين  - تـنطلقين . 

ياء المخاطبة في آخر فعل األمر ، مثل : اخرجي - انطلقي .

أو نون النسوة في آخر فعل األمر ، مثل : اخرْجـَن - انطلقـَْن.

* اليوم الثالث منه شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء h سنة 

)11( للهجرة. )على رواية(.

* في الثالث عشر من شهر جمادى اآلخرة: وفاة أم البنين زوجة اإلمام 

علي j عام 64هـ.
* التاسع عشر منه زواج عبد هللا والد النبي s من أم النبي  آمنة.

* العشرون منه والدة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء h سنة )8( 

قبل الهجرة .
* الواحد والعشرون منه رجوع أمير المؤمنين j من حرب الجمل سنة 

)36( للهجرة.

في   j الواحد والعشرون منه وفاة أم كلثوم بنت أمير المؤمنين  *

سنة )61( للهجرة.

نبات السجادة

عالمات التأنيث
لغة عربية

في مثل هذا الشهر.... 

إعداد: ضياء العيداني         رسوم : أحمد الخزعلي

وهو نبات ذو أوراق تتميز بجمالية 

الجميلة  والنقوش  الزاهية  ألوانها 

التي تشبه تلك التي على السجادة، 

ــهــا عـــدة ألـــــوان فــمــنــهــا الــحــمــراء  ول

, الـــكـــرزي , الـــبـــرونـــزي , الــصــفــراء , 

الخضراء , البيضاء، وقد تجتمع أحيانًا في نبات واحد مما يجعله محببا إذا كان بارزا في الضوء

 و أكثر ما تزرع أصناف نبات السجاد للحصول على ألوان عديدة , وتحتاج إلى إضاءة و جو جاف, 

و غرف دافئة و ري منتظم , يتكاثر بسهولة بالبذور في الربيع , وأيضا بالعقل الساقية.

)ُجمادى اآلخرة(
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وهو الدعاء الذي نتوجه به إلى هللا تعالى وطلب األمور منه، بالتوسل بالمعصومين b إلى 
ٍد َصلَّى  ْحَمِة ُمَحمَّ َك َنِبيِّ الرَّ ُه ِإَلْيَك ِبَنِبيِّ هللا، ابتداء من النبي s : )الّلُهمَّ إنِّي أْسَأُلَك َوأَتَوجَّ
ها  َة، َأيُّ وينتهي التوسل باإلمام المهدي f: )ياَوِصيَّ الَحَسِن َوالَخَلَف الُحجَّ هللا َعَلْيِه َوآلِِه،( 
ْهنا  َدنا َوَمْوالَنا، إنَّا َتَوجَّ َة هللا َعلى َخْلِقِه ياَسيِّ القاِئُم الُمْنَتَظُر الَمْهِديُّ يا اْبَنَ رُسوِل هللا ياُحجَّ
ْمناَك َبْيَن َيَدْي حاجاِتنا، ياَوِجيهًا ِعْنَد هللا إْشَفْع َلنا  ْلنا ِبَك ِإلى هللِا، َوَقدَّ َواْسَتْشَفْعنا َوَتَوسَّ

ِعْنَد هللا...(.
ِعْنَد هللِا  لي  َفاْشَفُعوا   ...( تعالى:  هللا  رضا  ونيل  الذنوب  لغفران  جميعًا  بهم  نتوسل  ثم 
ُكْم َوِبُقْرِبُكْم َاْرُجو َنجاًة  َواْسَتْنِقُذوني ِمْن ُذُنوبي ِعْنَد هللِا، َفِانَُّكْم َوسيَلتي ِاَلى هللِا َوِبُحبِّ

ِمَن هللِا ..(.

)َمن قرأ يس في صدر النهار ُقضيت  روي عن النبي محمد s أنه قال: 
حوائجه(.

فإّنها   ، أوالدكـــم يس  )عّلموا  أنــه قال:   j الــصــادق  اإلمــام  وروي عن 
ريحانة القرآن(.

وروي عن اإلمام الصادق j أنه قال: )إّن لكّل شيٍء قلبًا ، وقلب القرآن 
يس ، من قرأها في نهاره قبل أن يمسي ، كان في نهاره من المحفوظين 
والمرزوقين حتى يمسي ، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام ، وكل هللا به 

ألف ملك يحفظونه من شّر كّل شيطاٍن رجيم ، ومن كّل آفة....( . 

)دعاء التوسل(

فضل سورة يس

حقيبة األدعية

المدرع الوردي )سّباح الرمال(
وهو حيوان طوله )90-115 ملم( له عيون صغيرة ، وله فراء باللون األبيض المصفر ناعم يستفيد منه لتنظيم 
التي تعرض مجموعة  الوعرة  المراعي  للغاية، يعيش في  المتغيرة  الحرارة في بيئة مع درجات الحرارة 
متنوعة من الشجيرات الرقيقة والنباتات خالل فترات الربيع والصيف ويقيم في السهول الرملية والكثبان 

الرملية.
يأكل الديدان والقواقع والحشرات األخرى ، وأوراق النبات والجذور، ولديه مجموعتان 
هائلتان من المخالب عند الجبهة واألطراف الخلفية تساعد على حفر 
الجحور في التربة المضغوطة بسرعة كبيرة ، لقب بسباح 
بأسرع  الواقع  أن يحفر في أرض  ، فيمكنه  الرمال 
ما يمكن أن تسبح سمكة في البحر، هذه المخالب 
كبيرة جدا نسبيا لحجم هذا الحيوان الذي يجعل 
الصعب عليه أن يمشي على سطح صلب،  من 
الرمال خالل  نفسه في  القدرة على دفن  وله 

بضع ثواني.
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هللا  ورحمة  الصغير  الحسيني  مجلة  قــّراء  أحبتي  عليكم  السالم 
به  أبي  العدد عما أخبرني  أنا صديقتكم رقية سأحدثكم في هذا  وبركاته، 

عن حياة السيدة أم البنين h ، لنقتدي بها .

هي فاطمة بنت حزام - أم البنين -  h ، زوجة اإلمام أمير المؤمنين j وكان أهُلها من سادات العرب، 
وزعمائهم وأبطالِهم المشهورين.

إعداد: ضياء العيداني         رسوم : عباس راضي  

والعفة  والــعــقــل  بـــاألدب  البنين  أم  امــتــازت 
والقلب السليم والعقل الرشيد، وعندما تزوجت 

اإلمام علي j أصبحت أكثر إيمانًا.
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. ولها صفات أخالقية عظيمة منها: ) الصبر والوفاء( 
فعاشت مع أميِر المؤمنين j في صفاٍء وإخالص ، وقامت بتربية أبنائها األربعة اإلمام العباس وأخوته على 

. العالقات  أروع  h من  الزهراء  فاطمة  أحسن وجه وكانت عالقتها بأبناء أمير المؤمنين j من 
وأطعمت الوفاء إلى أوالدها األربعة ليقفوا مع إمامهم وأخيهم الحسين j وبالفعل دافعوا دونه حتى استشهدوا 
جميعًا، ولم تتأَذ على أحد من أوالدها بعد سماع خبر استشهادهم كما تألمت على اإلمام الحسين j ، وحزنت 

حزنًا شديدًا عليه.
 وبعد عمٍر طاهر قضته أم البنين h بين عبادٍة لله )عز وجل( وبناء أسرة متينة بعالقتها أقبل األَجُل الذي الُبدَّ منه .

فكانت وفاُتها المؤلمة في الثالث عشر ِمن ُجمادى اآلخرة سنة )64 هـ(.
وقد أضاف لي أبي وقال: إن ما ترينه اليوم من التحاق الرجال الغيارى من المذاهب كافة في الدفاع عن العراق 
ومقدساته وقتال داعش اإلرهابي هو بفضل تأثر نسائنا بأم البنين h والالتي شجعن األبناء على الذهاب الى 

ساحات القتال وذلك عندما دفعت بأوالدها األربعة إلى القتال دون اإلمام الحسين j   للحفاظ على الدين .
 h وأنا صديقتكم أقول َلكُنْ : وعليه نحن أيضًا علينا أن نكون مؤمنات صابرات ووفيات وأن نجعل أم البنين

قدوة لنا في حياتنا.

995 



ألم أقل لكم بأن الخطة فاشلة 

سنرد الهجوم عليهم بعد أن سيدي الملك لقد هجم حمدان علينا
هربوا إنها أفضل فرصة

ماذا ؟

انظروا إليهم سننتصر هاهاهاهاال فائدة فنحن نفوقه عددا

إرموا 
الحجارة 

اآلن

هاجموا 
الطيور 
أيتها 
الغربان

إخرس أنت, ألنك 
سبب المشاكل

سيناريو: وسام القريني       رسوم: يوسف صادق

كان حمدان قد أعد خطة محكمة

نهاية المعركة
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أنظر يا سيدي ، لقد جاءت 
الحيوانات كلها لتحاربنا

نحن جميعا نحيط بكم 
فلن تستطيعوا الهرب

هنالك شباك تأتي من 
األعلى إنها خدعة

لن نستطيع الهرب

أرجوكم أعدكم 
بأنني لن أحاربكم

سامحونا الصقر الذهبي 
خدعنا وغرر بنا

لقد انتهى كل شيء وأنا لن أقرر مصيركم 
فسكان كل الغابات هم من سيقرر

ال نريد بقاَءُهم ألنهم سيغدرون مرة ثانية 

سيكونون طعاما 
للسباع وننتهي منهم

لنعد إذا للمملكة 
فلدينا الكثير من 

العمل، وتذكروا كيف 
إنتصرتم بتوحدكم

لنهرب

وقع الجميع في أسر الحيوانات والطيور
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تحكي قصتنا عن صديقنا مسلم 
الحسنة  وأخالقه  بذكائه  يمتاز  الذي 
سريع  انه  مسلم  يعيب  ما  لكن 
الغضب في بعض تصرفاته , وكان 
تسكن بجوارهم عائلة لديهم اطفال 
يلعبون الكرة في الحديقة وفي كل 
بيت  حديقة  على  الكرة  تسقط  مرة 
مسلم وتخرب بعض الزهور , وفي 
على  الكرة  سقطت  المرات  إحدى 
مسلم  زرعها  التي  الزهور  بعض 
المزرعة,  جده من  له  اعطاها  والتي 
الحديقة  جدار  على  مسلم  فتسلق 
وقال  األطفال  على  بالصراخ  وأخذ 
لهم: انتم أسوأ جار قد سكن بجنبنا 
اهداها  التي  األزهار  اتلفتم  لقد 
لي جدي , وفي هذه االثناء خرجت 
والدة االطفال وقامت  باالعتذار من 
مسلم على فعلتهم ووعدته بعدم 

تكرارها مرة اخرى .

 شاهدت والدة مسلم الحوار الذي جرى بين مسلم وجيرانهم 
وقالت له : يا ولدي العزيز إن ما فعلته خطأ فكان األجدر لك 
الحديث معهم بهدوء وبدون غضب وصراخ والخطأ األكبر 
حرمة  فللبيوت  وتكلمت معهم  الجدار  على  تسلقت  إنك 
وايضا أخالقيًا غير صحيح ألنك بهذا تصرفك تعكس أخالق 

أهلك , هيا أكمل تحضيراتك للذهاب إلى بيت جدك.
وعند بيت الجد روى مسلم لجده ما حدث معه وبيت جيرانهم، 
فقال له الجد : عزيزي مسلم علينا التعلم من أهل البيت 

قصة : كرار الخفاجي              رسوم: أحمد الخزعلي

حسن الجوار
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b في كيفية التعامل مع 
الجار حتى وأن كان هذا الجار 
مسيئًا لنا بتصرفاته وأفعاله 
 s محمد  النبي  حثنا  فقد 
والصبر  الجوار  حسن  على 
اإلمام  روي عن  عليهم فقد 
الكاظم g أنه قال )ليس 
األذى,  كف  الجوار  حسن 
الصبر  الجوار  حسن  ولكن 
على األذى( , فأنت يا عزيزي 
الفعل  بهذا  جارك  اذيت  قد 
الذهاب  بك  األجدر  فكان 
معهم  والتحدث  الباب  من 
تتسلق  أن  ال  هدوء  بكل 
وكما  وتصرخ,  الجدار  على 
للبيوت  ان  والدتك  قالت 
تحولت  وبهذه فعلتك  حرمة 
يا   , اليك  منهم  الجار  اذية 
صغيري العزيز مزرعتي كبيرة 
خذ  األزهار  من  الكثير  وفيها 
ما تشاء منها ولكن ال تؤذي 
جارك وأريدك بعد عودتك ان 

تذهب وتعتذر من جارك ألن الجار بمنزلة األهل .
وبالفعل ذهب مسلم إلى بيت جاره واعتذر منهم 
والدة  له  ان يسامحوه، فقالت  على فعلته وطلب 
األطفال: نحن نشكر الله تعالى ألنه أسكننا قرب جار 
يحترم جاره ويقدره، أنا من يجب أن يعتذر منك على 
ما فعله أوالدي فهم صغار وأخاف عليهم الخروج من 
يلعبون  أجعلهم  لذلك  الشارع  واللعب في  المنزل 
مسلم  عليها  فرد  السبب،  لهذا  البيت  ساحة  في 
روي  فقد  الجار  بحسن   b البيت  آهل  اوصانا  لقد 
الجوار  بحسن  )عليكم  قال:  أنه  الصادق  اإلمام  عن 
فإن الله عز وجل أمر بذلك( , وأنا اقتدي بأوامر أهل 

البيت b وقد أخطأت بحقكم وجئت لالعتذار .

حسن  وهو  الحياة  في  مهمًا  درسًا  مسلم  تعلم 
وان  جارنا  نحب  أن  أصدقائي  يا  علينا  فيجب  الجوار 
بدرت  وأن  حتى  لهم  باإلساءة  نقوم  وال  نحترمهم 
منهم ,فقد روي عن اإلمام علي j أنه قال ) من 
كمال اإليمان مكافأة المسيء باألحسان(، فأدعوكم 
يا اصدقائي أن كان بينكم وبين جيرانكم خالف او سوء فهم فيجب عليكم مراضاتهم وحل جميع الخالفات بينهم 

,حتى وأن كانوا على خطأ فهذا األمر يزيد من احترام وتقدير الناس لنا.
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صوت غريب بين 
الحشائش!!!

ممكن أن يكون 
أي شيء 

مرييييييييييم إنه 
ثعبان لنهرب

ال تخافي انه 
مجرد ثعبان صغير 
يبحث عن طعامه

هيا هيا سيلحق 
انتظري إنه ثعبان  بنا ويعضنا

صغير وليس كلبًا
يا إلهي لقد 

نجونا بأعجوبة
ماذا؟ كفاِك يا عبير 
لقد كان بعيدا عنا

لقد رأيت ثعبانا 
شكله مرعب

آه ثعبان 

رأيت ثعبانا هذا 
الصباح شيء مخيف

ظننت أنِك وجدتي 
ديناصورا ههههههه

سيناريو: نادية غازي
رسوم: غزال محمد
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ما بالهن يضحكن مني 
إنه أمر غريب

ما بِك يا عبير يبدو 
لقد رأيت ثعبانا عليِك الحزن

هذا الصباح

ماذا ؟ 
وهل آذاك؟

ال يا أمي لقد 
كان بعيدا

الحمد لله ,اذن 
لماذا أنت حزينة؟

لم تهتم البنات 
باألمر عندما 

أخبرتهن

السالم عليكم , لماذا رجعِت 
هي غاضبة لظنها بأن الى البيت وحدِك يا عبير؟

الجميع يسخر منها

أتدرين لماذا 
يا مريم ؟؟

الن أكثر األطفال في هذه 
المنطقة شاهدوا العديد من 

الثعابين وال يهمهم أمرها كثيرا

حقا؟ لم 
انتبه لهذا 
ههههههههه
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إعداد : كرار الخفاجي
رسوم : زاهد المرشدي
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جمهورية كيريباتي

تتكون من ) 32 ( جزيرة مرجانية وجزيرة من المرجان المرتفع منتشرة على أكثر من ) 3.5 (مليون كيلومتر 
مربع على جانبي خط االستواء،كيريباتي هو اللفظ المحلي لـ)غيلبرت( والمستمد من سلسلة الجزر 
الرئيسية جزر غيلبرت. العاصمة هي جنوب تاراوا وتتكون من عدد من الجزر المتصلة عبر سلسلة من 
الجسور وتقع في أرخبيل تاراوا. أصبحت كيريباتي مستقلة عن المملكة المتحدة في عام )1979(. 
وهي عضو في الكومنويلث وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأصبحت عضًوا كامل العضوية 

في األمم المتحدة في عام )1999(.

إعداد : عالء الباشق
رسوم : زاهد المرشدي

أعتمد علم كيريباتي في ) 12 ( تموز - يوليو من سنة )1979( .

قبل هذا التاريخ لم يكن لهذه الجزر 
فيها  ترفع  كانت  وإنما  منفصل  علم 
أعالم دول أخرى مثل أسبانيا واليابان 

والمملكة المتحدة البريطانية .

اللون األحمر يرمز إلى 
السماء واللون األبيض 

وترمز الخطوط المتموجة 
إلى ثالث مجموعات من 
الجزر المكونة للبالد وهن 

جزيرة جيلبرت، جزيرة فينكس 
وجزيرة الين .

تحياتي يا 
أصدقائي 

والتقيكم في 
رحلة قادمة إن 

شاء الله .

وتتالف رمزية العلم مما يأتي

ــكــم يا  م��رح��ب��ا ب
أصــدقــائــي الـــيـــوم ســوف 

في  تقع  نائية  دولــة  على  نتعرف 
على  نتعرف  وايضا  الــهــادي  المحيط 

علمها الذي يبدو كأنه لوحة وهي جمهورية 
كريباتي هي دولة جزيرة تقع في المحيط 
الهادي األوسط االستوائي. يتجاوز تعداد 
مائة   )100,000  ( الدائمين  السكان 

الف  نسمة .

االزرق  اللون  اما 
فيرمز إلى المحيط الهادي 

وترمز األشعة السبعة 
العشرة التي تخرج

 من الشمس
 إلى جزر جيلبرت

 الست عشرة , 
وإلى جزيرة بانابا.
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العدد سنتحدث  هذا  في  أصدقائي   بكم  مرحبا 
 ، البولو  رياضة  وهي  جديدة  رياضة  عن  معكم 
تدعى  والتي  الخيول  على  اللعبة  هذه  تمارس 
اربعة  من  الواحد  الفريق  يتكون  كما  )البوني( 

العبين .

األلعاب  أقدم  من  البولو  لعبة  تعّد 
أيامنا  حتى  تمارس  مازالت  التي 
في  الرياضة  هذه  بدأت  هذه،إذ 
إيران و بعد ذلك أنتقلت الى مصر 
يعود سبب أنتشارها في   ، والهند 

أي  لقسمين  البولو  ملعب  يقسم 
فريقين ويكون الملعب من العشب 
يصل طوله )275( متر وعرضه )180( 
الالعبين  تشكيلة  تقّسم  كما   ، متر 
في  لشخصين  الملعب  أرض  على 

 أحبتي األصدقاء هيا لنذهب معا لمعرفة نبذة عن تأريخ هذه الرياضة

إعداد: كرار عبد عودة
رسوم: فراس قاسم

الغرب اذ ان الجنود البريطانيين الذين 
كانوا يعيشون في الهند يمارسونها 
تعّد  كما  استراحتهم،  اوقات  في 
اللعبة  في  الرائدة  الدولة  األرجنتين 
مورست  إذ  العالم  مستوى  على 

في  وشخصين  الهجوم  منطقة  
منطقة الدفاع ويجب أن يكون البوني 
طويلة  ولفترة  جيدآ  مدّرب  )الفرس( 
يركض  أن  على  قادرًا  يكون  لكي 
ويتوقف بسرعة كما أن المنعطفات 

عام)1877( مرة  ألول  اللعبة  فيها 
م وتعّد ايضا لعبة النبالء واألغنياء 
الخليج  دول  في  مشهورة  وهي 

خاصة في دولة اإلمارات .

التي يجب إن يقوم بها تكون صعبة 
وتحتاج لتدريب , لهذا السبب يدرب 
ليصبح  كاملة  سنة  لمدة  البوني 
قادرًا على الدخول في المباريات.  

أما مقاسات ملعب البولو فتكون كاآلتي:
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إعداد: كرار عبد عودة
رسوم: فراس قاسم

إعداد : الشيف زهير عاصم
رسوم : زاهد المرشدي  الفيتامينات
العدد  أخرى أصدقائنا األعزاء في هذا  مرة  مرحبا بكم 

سنكمل لكم باقي الفيتامينات الثالثة عشر ومنها :

:)B7 أو H(10 .  فيتامين
االسم: بيوتين. تم اكتشافه عام 1931 م.

بالمساعدة  المضادة، وبعض اإلنزيمات، ويقوم  الوظيفة: يعّد ضروريا لتصنيع هرمون األنسولبن، واألجسام 
فى التمثيل الغذائي.

المصادر األكثر شيوعًا: متوفر فى جميع األغذية الطبيعية تقريبا، ويوجد فى الكبد والخميرة.
األمراض الناتجة عن نقصه: نقصه يكون غالبًا نتيجة عيوب في استخدامه )التغذيه على بياض البيض النيء(، 
وليس لنقصه في الغذاء ألنه يصنع بواسطة البكتيريا المعوية. ونقص البيوتين نادر ألن كميه كبيره منه يعاد 
إستخدامها عدة مرات قبل إخراجه فى البول. وأعراض نقصه تكون على هيئة تقشر الجلد، سقوط الشعر، فقدان 

الشهية، تلف األلياف العصبية.

:)B6 611 . فيتامين )ب
االسم: البيريدوكسين. تم 

اكتشافه عام 1934 م.
الوظيفة: عامل مساعد 

لإلنزيمات.
المصادر األكثر شيوعًا: الحبوب 

الكاملة، الخضروات، الكبدة، 
الفول، السمك.

األمراض الناتجة عن نقصه: 
نقصه يؤدي إلى التهاب الجلد 

والفم، والغثيان، والقيء، 
والضعف، والدوخة وفقر الدم 

)االنيميا(.

:)B3 312. فيتامين )ب
االسم: النياسين. تم اكتشافه عام 1936 م.

المساعدة في  اإلنزيمات  دورًا أساسيا من ضمن  يلعب  الوظيفة: 
عملية التمثيل الغذائي للجسم.

المصادر األكثر شيوعًا: منتجات األلبان، البيض، السمك، البقوليات.
الجلد  في  التهاب  يسبب  نقصه  نقصه:  عن  الناتجة  األمراض 

والمستقيم والفم، وكذلك تأخر النمو الذهني.

: )B9 913. فيتامين )ب
االسم: حمض الفوليك. تم 

اكتشافه عام 1941 م.
الوظيفة: هو عامل مهم في تركيب 

الحامض النووي )المادة الوراثية للخاليا(.
المصادر األكثر شيوعًا: الخضروات الورقية، 

الفواكه، البقوليات المجففة، البازالء.
األمراض المرتبطة بنقصه: نقص 

حمض الفوليك يؤدي إلى فقر الدم 
.)megaloblastic anemia(
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السالم عليكم عصفورتي الغالية، سترافقينني مع 
أعزائي الصغار لنتعرف على أكبر الطيور الجارحة.

قصة : سارة العبادي   
رسوم : هايدي يوسف / مصر

العصفورة: عليكم السالم ورحمة هللا عزيزتي أمونة.. أكبر الطيور 
الجارحة! هل تقصدين النسر؟ أرجوِك دعيني هنا فأنا أخافه.

اطمئني عصفورتي فنحن لن نراه وإنما سنقرأ عنه في  أمونة : 
كتاٍب اشتريته من مكتبة الحسيني الصغير.

فلنقرأ معًا ونتعلم المزيد عن قدرة الخالق في خلقه..
النسر من أكبر الجوارح يمتاز بأجنحته الكبيرة التي تحركها 
انه  الطيران لمسافات طويلة كما  عضالت قوية، فيستطيع 
عند  النسر  ويحتاج  سم(،   280( الى  جناحيه  فتح  يستطيع 
الطيران الى هواء ساخن، لذا فإنه يقضي ساعات الصباح 
عن  البحث  في  نشاطها  تبدأ  ثم  الجبال،  بين  الراحة  في 
الغذاء ما ان يسخن الهواء فتبتعد عشرات الكيلومترات 

عن مساكنها حتى تجد غذاءها.
 للنسر منقار حاد يستطيع به تمزيق فريسته التي عادًة 
الحاد  فنظره  بصره  قوة  يميزه  ما  وأهــم  ميتة،  تكون  ما 

يرشده إلى غذائه من على بعد عشرات الكيلومترات.
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قصة : سارة العبادي   
فانها رسوم : هايدي يوسف / مصر دومـــًا  ــغــذاء  ال تــوفــر  عــدم  وبسبب 

تأكل كميات كبيرة جدًا مرة واحدة فال 
اخــرى، وهذا  الطعام مرة  إيجاد  تضمن 
حتى  الطيران  في  صعوبة  لها  يسبب 

يتم هضم الغذاء.
النسر يختلف عن باقي الجوارح بأنه 
إال  ال يستطيع أن يدنو من فريسته 
بعد التأكد من موتها، بعكس الطيور 
الذي  الصقر  مثل  األخرى  الجارحة 

ينقض على فريسته ويمزقها.
فإن  التغذية  بسبب  العصفورة: 
ألنها  باالنقراض  مهددة  النسور 
حيوانات  على  تتغذى  أحــيــانــًا 
السامة،  المبيدات  بسبب  ميتة 
وأحيانًا اخرى ال تجد ما تتغذى 

به.

سنة ترمي بنفسها الى األرض من أعلى نقطة في  وأغرب ما يميز النسور هو طريقة موتها، فغالبًا بعد أن تصل الى عمر )40(   : أمونة 
السماء تستطيع الوصول اليها، فتموت فورًا، إذ انها تصبح غير قادرة على تمزيق طعامها لضعف منقارها، وكذلك فإن اجنحتها ال 
تعينها على الطيران فتكون أمام خيارين إما أن ترمي بنفسها من أعالي الجبال لتنهي حياتها، أو تضرب منقارها بصخرة قوية حتى 
تكسره، و تبدأ بنتف ريشها من جناحيها اللذان أصبحا ال يعيناها على الطيران، و على الرغم من أن هذه العملية قاسية و مؤلمة على 
النسر إال أنها تنقذ حياته، فبعد مائة و خمسين يومًا منها، ينمو له ريش جديد و منقار قوي جديد ليعود الّنسر إلى حياته بقوة، و 

يعيش الّنسر بعد ذلك بمعدل ثالثين عامًا جديدة .
العصفورة : فعالً غريب النسر في طريقة موته، ولكن لم تقرئي لنا كيف تتكاثر النسور؟

أمونة: تستطيع انثى النسر أن تضع بيضة واحدة 
فقط، يشاركها الذكر في احتضانها حتى تفقس 
من  النسر  صغير  ويــخــرج  يـــوم،   )55( مـــرور  بعد 
وبعد عشرة  ناعم،  أبيض  بريش  مغطى  البيضة 
أيام أو اكثر من العناية المستمرة يستطيع صغير 
ليبدأ  العش  ويترك  نفسه  على  يعتمد  أن  النسر 

حياته.
العصفورة: رائع جدًا يا أمونة .. كان حديثًا ممتعًا.. 

إقرئي لنا المزيد عن الطيور.

أمونة : بالطبع سنقرأ المزيد لكن 
في العدد القادم فإلى اللقاء.
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وضع شمعة داخل قارورة زجاج شفافة وقد 
راقبها بعناية شديدة فقد اكتشف عدة أمور من 
خالل هذه التجربة , وماذا عنكم هل اكتشفتم 
شيئًا ؟ هيا لنبدأ واكتشفوا بأنفسكم التجربة 

بصورة عملية .

1. ان األبرة تتخذ دومًا اتجاهًا شماليًا وجنوبيًا , وبصورة 
أدق نقول إن أحدى نهايتي األبرة تشير إلى الشمال 
المغناطيسي الذي هو قريب من الشمال الجغرافي 

واألخرى يتجه نحو الجنوب الجغرافي .
2. إن للمغناطيس قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي .

3. أن تكون البوصلة بعيدة عن أي مغناطيس آخر لكي ال 
يؤثر على حركتها . 

إعداد: لبيب السعدي      رسوم: زاهد المرشدي

مرحبا بكم أعزائي المكتشفين األذكياء اليوم صديقنا قاسم سيقوم بتجربة بسيطة 
أمامنا باستخدام شمعة وقارورة زجاج شفافة دعونا نرى ماذا اكتشف محمود من هذه التجربة  ؟

الشمال

الشرق

الغرب

الجنوب 22



ما األمر يا سنان؟

سنهجم 
على العصابة 

ونحرر خان

بعد هربنا منهم لن 
يتوقعوا أن نباغتهم 

ونهجم ، فهم 
يعتقدون بأننا ضعفاء 
أمامهم ٫ ولدي خطة

كيف وهم ماذا ؟! 
متفوقون 

علينا ؟

وبدأ سنان 
بشرح الخطة

التي  المواجهة  بعد  و 
المحققين  ــيــن  ب حــصــلــت 
والعصابة بيوم واحد جمع 
عودة خانسنان أصدقاءه في الليل....

سيناريو: وسام القريني
رسوم: عمر شريف / مصر
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ما زال لدينا الكثير يوم كامل 
مضى ونحن نجري لنسبق العصابة

لقد تعبت كثيرا 
من العمل

مهال الطريق مقطوع 
من هنا لنذهب يمينا 

أراهم يقتربون 

أطلقوا النار أين هم 
ال نراهم ؟

نفذوا الخطة 
واهجموا بسرعة

هيا لننفذ 
الخطة

إختبأ الجميع كل في مكانه

ومرت ثالثة أيام

24



آه  ، لقد 
أصبت بسهم

دعني 
أيها اللعين

ولكنكم لن 
تنقذوا خان

بالعكس فهو في أيد أمينة 

والشرطة قادمة فقد أرسلنا 

لهم رسالة يحملها سنسن
وأخيرا وقعتم 

بين أيدينا

إنه أنا سباستيان 
ال تخف

سباستيان!! 
ال أكاد أصدق 

صديقي 
العزيز ، كنت 
أعرف إنكم 
ستنقذونني

سنلتقي بهم ليال إن شاء هللادوري أن أتخفى ألنقذك ، محكمة من سنان ٫ وكان الحمد لله كانت خطة 

أخذت األحجار والنبال والسيقان 
المدببة بتفريق وجرح أفراد العصابة

وفجأة خطف رجل 
ما خان من بين أفراد 

العصابة وانطلق 
يعدو به بالفرس

وبعد برهة إستطاع سنان أن يلقي 
القبض على بعض أفراد العصابة وأما 

الباقون فقد فروا 

وفي مكان آخر
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العمة هدى: كان سالم يعيش 
مــع زوجــتــه وابــنــه الــوحــيــد 
ــد ومــعــهــم والـــــده الـــذي  خــال
من  ويعاني  السن  كبير  كان 
أمراض الشيخوخة , إضافة 
لــطــلــبــه بــيــن فـــتـــرة وأخــــرى 
وبـــإلـــحـــاح مـــن ولـــــده ســالــم 
بعدم التخلي عنه واستمرار 

رعايته له.
االبن  رعاية  إن   : الهدى  نور 
من  للوالدين  البنت  وكذلك 
ديننا  أمرنا  التي  الواجبات 

اإلسالمي بأدائها .
نعم يا عزيزتي،  العمة هدى: 
وكـــان مــكــان تــواجــدهــم في 
الصحراء مع أفراد قبيلتهم، 
اإلقـــامـــة  عــلــى  اعــــتــــادوا  إذ 
يتوافر  الــتــي  المناطق  فــي 
لرعي  والــمــاء  العشب  فيها 

أغنامهم وتكاثرها .

إحاسنا وبالوالدين 

قصة : سعد الدين البناء         رسوم: أحمد الخزعلي

فاطمة: هل كان اإللحاح المستمر من الجد يتضايق منه سالم يا عمة ؟.
نعم هو كذلك ، وذات يوم قرر رئيس القبيلة الرحيل الى مكان آخر للبحث عن العشب والماء   : العمة هدى 

لزواله في المنطقة التـي يقيمون فيها .
العمة هدى :  أخبر سالم زوجته بجمع أمتعتهم فقد ُحدد موعد الرحيل في اليوم التالي، وطلب منها أن تهيئ 
لوالده الطعام والشراب والملبس والفراش وتركه في خيمته الصغيرة ، فقد قرر عدم اصطحابه معهم بحجة 
وجود صعوبات كبيرة في مسألة تنقله من مكان الى آخر عند البحث عن موقع مناسب ، وعسى أن تأتي قبيلة 

أخرى وتعثر عليه وتقوم باالهتمام به !!
زهراء : وماذا فعلت الزوجة ؟
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العمة هدى : لم تستِطع إقناعه بالعدول عن قراره.
رقيه : كيف يتصرف سالم هكذا تصرف؟ أال يخاف من غضب هللا عليه؟

العمة هدى : سار أفراد القبيلة مع أمتعتهم وأغنامهم ، وبعد ساعة طلب سالم من زوجته أن تحضر له ولده خالد 
الذي يبلغ عمره انذاك سبع سنوات ، ليطمئن عليه ويالعبه ، فقالت له زوجته : لقد تركت إبننا خالدًا مع أبيك في 

خيمته الصغيرة .
ريحانة : لماذا تركت الزوجة ابنها ؟.
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1. لماذا كان والد سالم يطلب بين فترة وأخرى 
وبإلحاح من ولده سالم بعدم التخلي عنه واستمرار 

رعايته له ؟ 
2. هل ان طبيعة القبائل عدم االستقرار في مكان 

واحد في الصحراء ؟ ولماذا ؟ 
3. ما هو رأيك بما فعلته زوجة سالم وذلك بتركها 

لولدها خالد مع جده في الخيمة ؟ مع ذكر السبب .

اسئلة القصة  
• ترسل اإلجابات إلى مركز مبيعات الحسيني الصغير 

في شارع الشهداء أو مركز مبيعات الحسيني الصغير 
في شارع الجمهورية نهاية شارع اإلمام علي j آخر 

موعد الستالم اإلجابات بتاريخ 20 /2017/3 .
الصحيحة  باإلجابات  للفائزين  جوائز  خمس  هنالك   •

عن طريق القرعة .

ظة 
الح

م

العمة هدى : قالت الزوجة لزوجها 
 ، للجد  توديعها  لحظة  فــي  بأنها 
كانت في حزن شديد وتساقطت 
ال  لها  فقال   ، عينيها  من  الــدمــوع 
عدة  قبل  فإني  ابنتي  يا  تحزني 
سنين عندما قررت القبيلة تغيير 
مكان إقامتها تركت والدي وحيدا 
ــــم أهــتــم  فـــي خــيــمــة صــغــيــرة ول
تركه،  بعدم  وإلحاحه  لتوسالته 
ــَك يــا ســالــم بكيَت  ــأن وأخــبــرنــي ب
كثيرا لفراق جدَك وكان عمرَك في 
، وبذلك  حينه سبع سنوات ايضا 

فإني فكرت بأن ولدَك خالد سيفعل يوما ما بَك مثل ما فعلته أنت بوالدَك .
العمة هدى: نزلت هذه الكلمات كالصاعقة وبادر فورا ممتطيا فرسه عسى أن يدرك أباه وولده قبل أن  تفترسهما السباع 

إذ أن من عادة السباع والحيوانات الوحشية األخرى إذا رحلت القبيلة فإنها تأتي للمكان بحثا عن بقايا الطعام .
حوراء : وماذا حصل بعد ذلك؟.

ــمــكــان  الــعــمــة هــــدى : وصــــل الـــرجـــل ال
 ، بــيــد  وشــاهــد والــــده يحتضن حــفــيــده 
ويرمي الذئاب التي كانت تدور حولهما 
بالحجارة، فبادر فورا بإطالق النار على 
بقية  وهربت  قتيال  فــأرداه  الذئاب  أحد 

الذئاب بعيدا.
العمة هدى : انكب على رأس أبيه ومقّبالً 
االعتذار  دمــوع  امتزجت  أن  بعد  يديه 
من  والمغفرة  العفو  طالبا  الندم  بدموع 

رب العزة والجالل .
عاد بهما إلى قومه وازداد   : هدى  العمة 
اهتماما ورعاية بوالده وزاد حبه وتقديره 

لزوجته.
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احبتي أعزتي ... سالم ودعاء لكم من مهجتي ... بالنجاح الدائم ... فهذه أمنيتي 

ِ ( سورة البلد / آيه )9-8(  ِ * َوِل�َشاناً َو�َشَفَتينْ َنينْ َعلنْ َلُه َعينْ ) �أََلنْ َننْ
• من المؤكد ان االخوة المتواصلين مع مجلتهم الحسيني الصغير قد عرفوا 
من خالل اآلية الشريفة ما أريد قوله , فقد وصلنا إلى حق جديد من حقوق 
النفـــس علينا أال وهو حق البصر , هذه النعمـــة التي نعرف ثمنها واهميتها 
اكثـــر عندمـــا نـــرى الفاقدين لها , فالبعـــض منهم يتمنى المـــوت وال يبقى 

ضريرًا؟؟ واآلخر يرى نفسه دون اآلخرين ألنه أعمى ؟! .

لذا احبتي علينا أن نشكره تعالى على هذه النعمة 
وندعـــو للفاقدين لها بالشـــفاء والصبر ألنه ســـبحانه 
وتعالـــى ال يأخذ شـــيئًا ااّل ويعّوض بدله أشـــياء لكن 

بشرط الصبر والتسليم ألمره تعالى .

اصدقائي .. تعّد العين مصباح الجســـم وهبها 
ربنا لنا لتنير طريقنا في السير والسفر وطلب الرزق 
بحيـــث تقوم بالتقـــاط الصور وارســـالها إلـــى المخ 
لتحليلها وارســـال النتائج فنتعـــرف على الذي رأيناه 
وهذه العمليات تجري بلحظات ال نشعر بها وبعض 
األحيـــان نتأخر فـــي معرفة الذي رأيناه بســـبب تأخر 

وصول االشارة من المخ ؟!! .

ش���رطة حماية !! , بســـبب ما تكلفـــه العين 
من وجود ودقة اجهزتهـــا الفائقة اصبحت معرضة 
لإلصابـــات والحـــوادث لـــذا زودنـــا الباري ســـبحانه 
وتعالـــى بعـــدة جنـــود لحمايتهـــا باإلضافـــة إلـــى 
وضعهـــا داخـــل حفرة خاصة فـــي الجمجمة تدعى 

المحجر .
* الجفـــون واالهـــداب والحواجـــب : لحمايـــة من 

الضوء الشديد والغبار واألشياء الغريبة .
* الغـــدة الدمعيـــة : لترطيب العيـــن وإزالة ذرات 

الغبار واألوساخ وهو الذي نشاهده احيانا
 في طرف العين صباحًا أشبه بالمادة الدهنية .

إعداد: كمال شبر     رسوم : زاهد المرشدي

العين باختصار تتألف من ثالث طبقات  
1- الخارجية : وتدعى الصلبة وفيها القرنية .

2- الوســـطى : وهي المشـــيمة وفيهـــا القزحية 
وسطها البؤبؤ )الحدقية( .

3- الداخلية أي الشبكية : وتتصل بالعصب البصري 
الـــذي يتولى مهمة التقاط الصور وارســـالها إلى 

المخ .
وتتألف العين من ست عضالت تعمل بمجموعتها 
لحركة العين واشـــارتها ,  ومرض الحول في بعض 

العيون نتيجته عدم توازن في عمل العضالت .

أما أم���راض العين وطـــرق الصيانة 
لها وأمـــور أخـــرى مهمـــة تأتيكم في 
العدد القـــادم بأذنه تعالى وإلى ذلك 
الحين اترككم بحفظـــه وعينه تعالى .. 

والسالم عليكم
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ما بها عينك 
يا سامر؟

لقد تخاصم معي جالل 
وضربني في عيني.

لقد فعل األمر نفسه معي 
في األسبوع الماضي

وفي اليوم 
الثاني:

هل رأيت ما 
فعلت بسامر 

يا لبيب؟ 

قبل أن تكمل يا جالل 
أود أن أتكلم معك 
بهذا الخصوص، إن 

عملك هذا ال شجاعة 
فيه فأنت تتباهى 

بأن تضرب أصدقاءك 
وتغلبهم كونك قد 

تمرست على القتال 
في نادي األلعاب 
الرياضية، ولكنك 

مخطئ.

قصة: ضياء العيداني
رسوم : زاهد المرشدي
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قصة: ضياء العيداني
رسوم : زاهد المرشدي

وفي البيت:

أراكم سوية يا 
أصدقاء.

لقد اعتذر جالل 
من جميع من 
آذاهم بل وقد 

حدد موعدًا 
لوليمة دعا فيها 
كل األصدقاء 
وأنتما منهم 

ليعتذر 
أمام الجميع.

الرياضة وفنون 
القتال تزيد من القوة 
والقدرة على التحّمل 
والذي يعطينا دافعًا 

لتهذيب نفوسنا 
وتحمل أخطاء اآلخرين 
ال أن نعتدي عليهم، 
لكي نثبت أننا أبطال.

إن كالم لبيب والقلم 
صحيح، فلقد استخدمت 

القوة التي أعطاني 
إياها ربي ومهارتي في 
العدوان على األصدقاء 
ألثبت نفسي بأني بطٌل.

وكيف 
ذلك؟
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النص  خان  عن  نتحدث  سوف  اليوم  أصدقائي  يا  بكم  مرحبا 
وهو بناء ضخم يقع في منتصف الطريق بين كربالء المقدسة 

ومدينة النجف األشرف في منطقة الحيدرية اليوم. 

خان النص 
ومعنى كلمة  الخان هو حانوت أو محل نزول المسافرين 
الخان كان يعد بمنزلة الفندق اليوم، فقد ازدحمت المدن 
وسائل  لهم  وتــوفــر  المسافرين  تــأوي  التي  بالخانات 
عن  فضالً  اإلسالمية  الحواضر  في  وخصوصًا  الراحة 
انتشارها في الطرق المؤدية إلى هذه الحواضر وغيرها 

من المدن اإلسالمية.
الخاصة  الموقوفة  الخانات  من  سلسلة  هناك  إن  كما 
لزوار العتبات المقدسة حيث يوجد هناك 99 خانًا تمتد 
من طهران إلى النجف ثم خانات ثالثة تتصل بكربالء 

اعداد : عالء الباشق

والذي أحدها هو خان النص .
وهما  مدينتين  بين  مــا  يتوسط  ألنــه  بالنص  وســمــي 
كربالء والنجف , انشئ الخان في عهد الوالي العثماني  
لــزوار  استراحة  كمحطة   1774 عــام  في  باشا  سليمان 
العتبات المقدسة وكان يعّد محطة استراتيجية يربط 

الشام بإيران .
بني الخان على مجموعة من االيوانات ، لكي يقيم فيها 
العتبات  لزيارة  القادمين  وخاصة  )الزوار(  المسافرون 
بني  الـــزوار  وممتلكات  أرواح  على  وحفاظا  المقدسة 

الخان بشكل مغلق خالصا من قطاع الطريق واللصوص 
الحرس  الرئيسي ويقف  الباب  الخان من  فيتم دخول 
في الباب وفوق السطح . ولقد بني بطراز عثماني وهناك 

أماكن خاصة للخيول ولتكديس أمتعة المسافرين
وايضا هنالك بئر لسقي الحيوانات ولشرب الناس , يكون 
هنالك موظف مسؤول عليها . كانت الحياة مزدهرة في 
هذه الخانات يوما ما قبل أن يحولها الزمن الى خرائب . 

أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذه المعلومة يا أصدقائي .
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أيام  أنتهت  قد  الفترة  األعزاء في هذه  أصدقائي 
العطلة الربيعية , يجب علينا أن نهتم ببعض األمور 
لكي  فراغنا،  اوقات  نستغل  األمور كيف  ومن هذه 

نتعلم هذه االمور في العطل القادمة ؟
من  الكثير  هنالك  ولكن   مدتها  قصر  رغم  نعم 
الوقت  الذهب،  من  الوقت   ( الوقت  عن  الحكم 
كالسيف ان لم تقطعه قطعك ( وغيرها , فالوقت 
الجوهرة  وهو  بثمن  يقدر  ال  الذي  الكبير  كالكنز 

النفيسة.
نجعل  وأن  وقتنا  تنظيم  هو  فعله  علينا  يجب  ما 
استغالل  كيفية  به  نحدد  ومسجال  منظمًا  برنامج 

الوقت مثال: 
اهلل  ذكر  على  لساننا  به  نعود  يوميا  وقت  نحدد   •
تعالى ونستذكر فضائله علينا والنعم التي وهبها 
 , رب  يا   ( قال  أنه   g علي  األمام  عن  روي  فقد  لنا، 
أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن 

تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك
 معمورة وبخدمتك موصولة  (

• نحدد وقت لمساعدة والدين في أعمال البيت 
االقارب لكي ال نقطع صلة  لزيارة  ذهابنا مع األهل   •

الرحم بيننا.
• نحدد ساعات معينة للراحة الجسدية والنوم 

• نراجع دروسنا السابقة لكي نفهمها أكثر، وأيضا 
تقيمها  التي  للدروس  التقوية  دورات  في  نشترك 
أو  الدينية  الكتب  لبعض  قراءتنا  وأيضا  مدارسنا، 
العلمية أو الثقافية أو الروايات لكي نزيد من وعينا 

الثقافي.
• ان نحدد اوقات معينة للعب مع اخوتنا أو اصدقائنا 
ال  ان  ويجب  ثمين  الوقت  ان  سابقا  لكم  ذكرنا  كما 
لما  نستغله  وإنما  واللهو  باللعب  فقط  نضيعها 
 ، بالدكم  مستقبل  ألنكم  مستقبلنا  في  ينفعنا 
بلدنا  سيزدهر  وحرصكم  وثقافتكم  فبمعرفتكم 

العزيز ويصبح من أفضل البلدان . 

) استغالل أوقات الفراغ (

اعداد : كرار الخفاجي
رسوم : زاهد المرشدي
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َغزاَلٌة َسْمراء

ناِعَمٌة بالماء

ُقْرَب َغِدْيِر الِغْزالن

َتْشُعُر باألمان

في هذِه اأَلثناء

فاَجأها ِذئبان

ِر قاِدمان بالشَّ

فاْنَطَلَقْت هاِربًة 

والَتَجأْت للِفْيل

قاَلْت َلُه: يا ِفيل 

 َهْل َتْحِمَي الدَِّخْيل؟

ويل:  َأجاَبها ُمَحّرًكا ُخْرُطْوَمُه الطَّ

َأرجوِك ال َتْرَتِجِفي

ِبُسْرَعٍة َخْلفي ِقِفي

فإنَّني َأَجْرُتِك 

وِمْنُهما َمَنْعُتِك

شعر : جليل خزعل 
رسوم : زاهد المرشدي 

َردَّْت عليه في الحال : 

سَأْحَفُظ الَجميل

يا سيِّدي الَجليل

هاَمة ُشْكرًا على الشَّ

يا صاِحَب الَفخاَمة

قاَل َلها : ال ُشْكَر هذا واجب 

المة  َحْمًدا على  السَّ
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إعداد 
لبيب السعدي

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تصبح المعادلة صحيحة

جواب العدد 
السابق 

جواب العدد 
السابق 

6  =  6-12  

جواب العدد السابق:

أوجد العدد 
المفقود في 
مقدمة الطائرة 

األولى باالستعانة 
باألعداد الموجودة

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

التي لم تركب القطار.

حرير  -  محرار  -  ضفدع
يضاف  -  حروف
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مرحبًا أصدقائي : 
صل هذه الحروف فيما بينها لكي تشكل اسم 

هذه الظالل الثالثة دون التقاطع في الخطوط 

 Earth .…… األرض
Cap……قبعة  

Planes…. طائرات 
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 

 شباك  , جوال , قلم

جواب العدد السابق 
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اكتب أسماء األشكال عاموديًا وأفقيًا

جواب العدد السابق 

إعداد :حنان شاهين 

عزيزي الحسيني الّصغير
التالية  األحاديث  حروف  اشطب 
)صلوات  البيت  أهــل  عن  الـــواردة 
في فضل بّر الوالدين،  هللا عليهم( 
المؤلفة  الّسر  كلمة  على  لتحصل 
مـــن خــمــســة حـــــروف وهــــي اســم 

سورة قرآنية.

أفــــــــــقي

عامودي

جواب العدد السابق  : المزّمل 

"الجّنة تحت أقدام األمهات"
"بّروا آباءكم يبّركم أبناؤكم"

"سّيد األبــرار يوم القيامة رجل بّر 

والديه بعد موتهما"
ــديــن أفــضــل مــن الــّصــالة  ــوال ـــّر ال "ب

والجهاد  والعمرة  والحّج  والّصوم 
في سبيل هللا"
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زين قاسم
5 سنوات 

العراق

 فرح عصام
12 سنة
العراق

 مريم قاسم
 11 سنة
العراق

 محمد قاسم
8 سنوات

العراق

 طيبة فراس
4 سنوات

العراق

 حسنين علي
1 سنة
العراق

 رقية حمزة
5 سنوات 

العراق

 رقية عبد الله
6 أشهر 
العراق

مبين احمد
5 أشهر 
العراق

 محمد رضا
5 أشهر 
العراق

 محمد رضا
6 سنوات 

العراق

 محمد قاسم
5 سنوات 

العراق

 مريم حسام
7 سنوات 

العراق

 نرجس عبد الحسين
3 سنوات

العراق

 نور قاسم
1 سنة 
العراق

 هاجر كرار
4 سنوات 

العراق

 رقية مؤيد
7 أشهر 
العراق

 سرور فراس
3 سنوات 

العراق

 كوثر علي
5 سنوات 

العراق

 لينا حسن
2 سنة
السويد

 أحمد يوسف
13 سنة 

لبنان

 حيدر قدور
8 سنوات 

سوريا

 راما قديح
4 سنوات 

لبنان

 رسول الحامد
8 سنوات 

لبنان

 سالي باجوق
12 سنة 

لبنان

 محمد القرصيفي
8 سنوات 

لبنان

 حسن باجوق
10 سنوات 

لبنان
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حاوره :  كرار عبد عودة

مرحبا أصدقائي األعزاء  كيف حالكم؟ اليوم سيكون لنا 
حوار مع موهوب آخر تميز بحبه لدراستة وعشقه الى 

موهبته، تعالوا معي لمعرفة من هو ذلك الموهوب؟ 

1- األسم الكامل والعمر في اي صف المدرسة واسم 
المدرسة والمحافظة؟

• علي ستار جبار من محافظة ميسان عمري 12سنة 

في الصف السادس االبتدئي ادرس بمدرسة العترة 
الطاهر األبتدائية

4- هل شاركت في 
مسابقات أو نشاطات 

اخرى ؟
• شاركت في العديد من 

المسابقات والمهرجانات 
داخل المحافظة 

5 - هل لديِك موهبة أو هواية اخرى .؟
• المواهب التي امتلكها فقط الشعر 
واالنشاد أما بالنسبة الى  هوايتي 

المفضلة هي كرة القدم .

هي الشعر الحسيني • الموهبة التي امتلكها تمتلكها ؟2- ماهي المواهب التي 
واالنشاد.

6- كلمة  تحب ان تقولها إلى 
األصدقاء في عمرك.

• أحب أن أقول لهم اسلكوا طريق أهل 
البيت والعلم وتحلوا بأخالقهم انه باب 
من أبواب الجنة وبالتوفيق إلى جميع 

االخوة واألصدقاء.

كانوا يساندونني أيضا.االستمرار وال أنسى اصدقائي الذين دائما يشجعونني ويحفزونني على • الفضل يعود إلى أهلي وأقاربي كانوا األصدقاء في صقل موهبتك ودعمها؟كان وراء ذلك ،من األهل أو األقارب أو 3- في اي عمر اكتشفت موهبتك ومن 
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بالسالم وديننا هو  ديننا  يأمرنا  لها عدة معاني كمسلمين حيث  التي  الغريبة  المفردة  السالم هذه 
االسالم ونحن الُمْسِلميَن الطاِئِعيَن لرب العالمين والسالم هو حديث زينب وصديقاتها السالم عنوان 
حديثنا ما رأيكم بهذه المفردة يا أصدقائي نور: السالم هدف كل إنسان يشعر بالطبيعة واأللوان التي 
جعلها هللا على االرض قبل ان يخلق االنسان حيث ال صراع. قالت فاطمة : أما من نظرتي انا فانا ارى 
السالَم كالشمس المشرقة اذا اشتدت انارت الدنيا بأسرها هكذا السالم اذ عم مجتمعًا اناره باألخالق 
الحميدة كما قال الرسولs المسلم من سلم الناس من لسانه ويده " صدق خير الخلق 
محمد s ومن هذا شع نور السالم وكالم نبينا المصطفى s وسيشع نوره 

. f ويبهى عند ظهور إمام الزمان وصاحب األمر المهدي المظفر

السالم
شهد قصي / العمر ) 16(  / كربالء المقدسة

رسوم 
 زاهد المرشدي
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أحمد زيد علي
كربالء   / سنوات    )  8  ( العمر   

المقدسة 
ـــار b بــهــذه  أهــنــئ األئـــمـــة األطـــه
ان  هللا  داعــيــن  السعيدة  المناسبة 

صاحب  موالنا  فــرج  في  يعجل 
. f العصر والزمان

فاطمة رمضان جبر 
العمر ) 12 ( سنة / النجف األشرف 

قلوبنا  على  السعيدة  المناسبة  بهذه 
 ,  s الرحمة  نبي  لنبينا  بالتهنئة  اتقدم 

 h ونعاهد سيدتي وموالتي فاطمة الزهراء
بأننا مقتدون بعفتها وأخالقها الحميدة

 و ملتزمون بحجابنا وأخالقنا .

وائـــــــل مــــهــــدي أحــمــد 
العمر ) 11 ( سنة / كربالء المقدسة 

لألئمة  والــتــبــريــكــات  بالتهنئة  أتــقــدم 
الصديقة  والدة  بذكرى   b المعصومين 
الصبر  منها  تعلمنا  الــتــي   h الــطــاهــرة 

وتحمل المصائب, والسالم عليِك وعلى 
أهل بيتِك الطيبين االطهار .

نهاد مجيد علي
العمر ) 10 ( سنوات / ديالى 

والتبريكات  التهاني  بأجمل  اتقدم 
إلـــى مــقــام صــاحــب الــعــصــر والـــزمـــان 

بذكرى  )عجل هللا تعالى فرجه الشريف( 

والدة جدته فاطمة الزهراء h , وبهذه 
ألهل  والئي  أجدد  الجميلة  المناسبة 

. b نور محمود عبد البيت
 العمر ) 12 ( سنة / بغداد 

نبارك  محمد  وآل  محمد  على  صلِّ  اللهم 
اإلمام المهدي المنتظر f وللعالم االسالمي 

ومراجعنا العظام بهذه المناسبة السعيدة ذكرى 
والدة سيدة نساء العالمين h , داعين المولى 

ان يحفظ بالدنا ويبارك لنا في رزقنا ويعم 
األمن واألمان على بالدنا العزيزة .  
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احتفاالً ببلوغهن سن التكليف الشرعي         
مركز الحوراء زينب h يكرم ) 60 (فتاة.

ضمن نشاطات وفعاليات  مركز الحوراء زينب h التابع الى العتبة الحسينية المقدسة أقام المركز حفال 
لرعاية األيتام وذوي الشهداء للفتيات اليتيمات االتي الذين بلغن سن التكليف الشرعي ,وبالتعاون والتنسيق 
مع مؤسسة العين للرعاية االجتماعية وتزامنا مع الذكرى العطرة لمولد السيدة زينب  h في جمادي األولى .

ـــاٍت من  آي بــتــالوة  الحفل  أبــتــدأ 
)غدير  لـــلـــقـــارئ  الــحــكــيــم  ـــذكـــر  ال
معاون  كلمة  ذلــك  وتبع  األعـــرج( 
مدير المؤسسة )أحمد المعموري( 
)فاهم  الشيخ  لفضيلة  ومحاضرة 
االبراهيمي( إذ بين فيها الواجبات 
الــشــرعــيــة لــلــفــتــاة الــمــكــلــفــة، كما 
)مهدي  الحسيني  المنشد  تميز 
ــتــي  ال بـــقـــصـــائـــده  المنكوشي( 
 j صـــدحـــت بـــحـــب الـــحـــســـيـــن
وانتصارات أبناء الحشد الشعبي 

والقوات األمنية .
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وبــيــنــت مـــســـؤولـــة مــركــز 
محمد(  )ســـــــارة  الـــــحـــــوراء 
يــأتــي  ـــال  ـــف االحـــت هـــــذا  إن 
بــرامــج  لسلسلة  اســـتـــمـــرارًا 
مــخــتــلــفــة لـــرعـــايـــة األيـــتـــام 
ــــرار  وعـــوائـــل الــشــهــداء األب
المرجعية  توجيهات  ضمن 
ــعــلــيــا الــمــتــمــثــلــة  ــيــة ال ــن ــدي ال
بسماحة الشيخ عبد المهدي 
الذي   - عزه  دام   - الكربالئي 
طــالــمــا حــث عــلــى االهــتــمــام 
بهذه الشريحة من المجتمع، 
أقيم  الـــذي  الحفل  وتضمن 

 و على هامش الحفل 
أضـــافـــت االعــالمــيــة لــدى 
)مآثر  الـــعـــيـــن  مـــؤســـســـة 
على  اليــخــفــى   : طـــالـــب( 
الــجــمــيــع الـــــــدور الــمــمــيــز 
للرعاية  العين  لمؤسسة 
االجتماعية بكافة فروعها 
فــي الــمــحــافــظــات والـــذي 
ــاركــة ســمــاحــة  ــمــب يـــأتـــي ب
ــديــنــي االعــلــى  ــمــرجــع ال ال
الــســيــد عــلــي الــحــســيــنــي 
ظله  دام   - الــســيــســتــانــي 
الوارف - لعمل المؤوسسة، 
ولــتــوســعــة نــشــاطــاتــنــا تم 
اقامة هذا الحفل لتكليف 

في قاعة خاتم االنبياء s حضور عدد من مدراء مؤسسات المجتمع المدني وايضا حضور نخبة من الشخصيات 
الدينية والرسمية واالجتماعية باإلضافة إلى عوائل اليتامى الالتي عبرن عن سعادتهن بمستوى االهتمام والرعاية 
المقدمة من قبل المؤسسة في كل الجوانب مبدين شكرهن للعتبة الحسينية المقدسة على احتضان هذا الحفل 

وفي ختام الحفل تم تكريم )60( فتاة مسجلة لدى مؤسسة العين بعدة هداية عينية .

الفتيات اليتيمات بالتعاون مع مركز الحوراء زينب h والذي قدم لنا تسهيالت كبيرة التمام الحفل وافراح 
. j الفتيات وهن يرتدين الحجاب بجوار االمام الحسين
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رسوم : أحمد خليل


