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شعر  :جليل خزعل
رسوم  :زاهد المرشدي
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ال��س�لام عليكم أص��دق��ائ��ي األع����زاء م��ب� ٌ
�ارك علينا

وعليكم حلول شهر شعبان المبارك ال��ذي يحمل

بطياته أجمل األفراح وهي ذكرى مناسبات والدة

أئمة الهدى  , bولنجدد البيعة إلمامنا المنتظر f
وننشر حب التعاون والمحبة بيننا بهذه المناسبة

السعيدة  ,و لنجعل من هذه األيام المباركة خير
وسيلة للتقرب لله تعالى  ,ولنكون مستعدين
الس��ت��ق��ب��ال ش��ه��ر ال��خ��ي��ر وال��ب��رك��ة ش��ه��ر رم��ض��ان

المبارك  ,ما يسعنا اال أن نقول لكم مبارك الوالدات

الميمونة  ,داعين الباري جل عاله أن تكون أيامنا

كلها أف���راح وم��س��رات بحب رسولنا الكريم s
و أهل بيته االطهار , b
إنه سميع مجيب ...

f

سيناريو :وسام القريني
رسوم :غزال محمد
كان محبوب

البد أن عملكم متعب جدا

يرافق

جده إلى

بالعكس مساعدة

الناس تشعرنا بالراحة

وكيف

تعملون ؟
أحب أن

بسيطة

أعرف

المستشفى

سأشرح
لك

عندما يأتي لنا
المريض نقوم

بفحصه لنعرف
سبب الحالة

ثم نقوم بعمل التحاليل

المطلوبة للسيطرة على
المرض أو المشكلة

4

بعدها نبدأ بإعطاء المريض
العالجات المناسبة

ونقوم أيضا بإجراء العمليات الالزمة
للمريض إذا تطلب األمر

نقوم بمتابعة المريض
حتى يستعيد عافيته

يا له من عمل جميل  ،مساعدة الناس
والعناية بهم شكرا لك أيها الطبيب
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إعداد :ضياء العيداني

رسوم  :أحمد الخزعلي

إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي

امل الحسن مع األم
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و
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ا
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دا،
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ّ
جل جالله في كتابه الكريم( :وَ َق َضى َر ُّب َك �أَ َّال َت ْع ُبدُواْ �إِ َّال �إِ َّي��ا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�سا ًنا �إِ َّما
فيقول ربنا
ُ
َ
َ
ِب �أ َحدُهُ َما �أ ْو كِالهُ َما َف َ
ميا) (اإلسراء)233 :
ال َت ُقل َّل ُه َما �أ ٍّف َو َال َت ْن َه ْرهُ َما َو ُقل َّل ُه َما َق ْو ًال َك ِر ً
َي ْب ُل َغ َّن عِ ند ََك ا ْلك رَ َ

سورة الهمزة

م َز ٍة) * في فرائضه

 gأنه قال :من قرأ ( َو ْي ٌل ِل ُك ِّل هُ َ

ي عبد هللا الصادق
فضلها :ورد عن أب
رزق وتدفع عنه ميته السوء* .
لفقر وجلبت عليه ال
نفت عنه ا

سورة الهمزة  /آية 1

مُ عمر مِ ن ( )4- 3سنوات ،أزهاره مخروطية الشكل
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وهو نبات
راوح بين األبيض  ،ال �وردي  ،األحمر و االصفر .
ألوانها تت
هذا النبات جنوب غرب آسيا و أوروبا  ،إرتفاعه
موطن
ِ
و
م��ا ُي��ق��ارب المتر ون��ص��ف ،وينمو على األس��وار
يصل إل��ى
درات الصخرية وفي األماكن التي تكون مهملة،
والمنح
أهمية كبيرة إذ يدخل في العديد من العالجات.
وله

الشيخ الكفعمي (رضوان هللا تعالى عليه)
ولد الشيخ إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي سنة  840للهجرة ،في
ً
عالما
لبنان ووالده الشيخ علي الكفعمي كان من أساتذته و كان

ً
عارفا بالله قد أوقف حياته و أوالده في خدمة اإلسالم.
عامالً و

عاش الكفعمي ( )65سنة من حياته المباركة وقد قضاها في خدمة

اإلس�لام ومذهب أه��ل البيت b

 ،ول��ه ع��دة مؤلفات من بينها

مصباح الكفعمي ،و الفوائد الطريفة الشريفة في شرح الصحيفة
ّ
تدل على غزارة
السجادية  ،وغيرها من الكتب والمؤلفات التي

هذا العالم وتاريخه في الكتابة والتأليف.
وله مرقد في بلدة "جبشيت" في جبل عامل بلبنان أصبح مقصداً
ً
ومركزا للعبادة منذ دفنه في ذلك المكان.
للزوار

ً
أيضا بأكاليفا  ،وهو عبارة عن شجيرة تتواجد في
ويسمى

ماليزيا وغينيا الجديدة  ،وهي شجيرة مزهرة ،واألزهار
فيها كثيرة عبارة عن سنابل متدليات يصل طول أحدها
ً
سنتمترا أو تزيد ذات لون أحمر قاني تشبه ذيل
إلى ()25
القط لذلك سمي بنبات ذي��ل القط ،وق��د تأخذ األزه��ار
أل��وان أخ��رى كاألبيض أو البنفسجي  ،أوراق��ه��ا كبيرة
الحجم خضراء اللون ،والنبات سريع النمو.

صقر القزم" وه��و ن��وع من الطيور والمعروف لدى
"ال
ّ ��اري��ن ب��اس��م ال��ش��ري��اص ي��ت��واج��د ف��ي ال��س �ودان
ال��ص��ق
ومال  ،ويعد أصغر أنواع الصقور على اإلطالق
والص
إذ يتراوح طوله ما بين  20 - 19سنتمتر.

غ����ذاؤه ف��ي��ت��غ��ذى ع��ل��ى ال���ق���وارض و ال��ح��ش��رات
أم���ا

حالي إذ ينقض على الفريسة المتواجدة على
والس
األرض ويتخذها غذاء له.
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إعداد :ضياء العيداني

رسوم  :عباس راضي

شهر شعبان
السالم عليكم أحبتي األصدقاء في عدد جديد ،سأحدثكم في هذا العدد

عن أهم مناسبات هذا الشهر شهر شعبان التي حدثني أبي عنها .فقال لي:

بأن في هذا الشهر يصادف والدة سيد الشهداء وأبي األحرار اإلمام الحسين g
اليوم الثالث منه ،ووالدة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس  gفي اليوم الرابع وفي اليوم
الخامس منه والدة اإلمام السجاد  gوفي الحادي عشر منه والدة علي األكبر  gابن اإلمام
الحسين وأخو اإلمام زين العابدين  ، gووالدة منقذ البشرية من الظلم والجور اإلمام
الغائب المهدي  fفي الخامس عشر منه.
وقد أخبرني أبي بأن اإلمام المهدي  fهو اإلمام الثاني عشر والذي ولد في سامراء ولكنه
في

غاب لكي ال يقتله الحكام الظالمون وله غيبتان األولى التي تسمى الصغرى كان يلتقي بنواب
عنه وصل عددهم إلى أربعة ،بعدها غاب الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا.
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ثم أخبرت أبي ومتى سيظهر؟ فقال :عندما يأذن هللا تعالى له وذلك بتوفر الشروط منها أن نكون
ً
وجورا.
نحن على استعداد كامل في تطبيق ما يريده لكي يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما
لذلك فإن فرحنا في مواليد أهل البيت  bيع ّد كتجديد للبيعة لهم والسير على خطاهم  ,والفرح

بليلة النصف من شعبان هو فرح باألمل الذي سيقضي على االنحرافات والظلم ويعيش المجتمع
تحت رايته بأروع صور العدل ونشر الفضائل األخالقية وسيجتنب المجتمع بعد حكمه  gكل
الرذائل.

ً
إسالميا ذا قيم أصيلة وبهذا يتحقق قول هللا تعالى (هُ َو ا َّلذِ ي �أَ ْر َ�س َل َر ُ�سو َل ُه
إذ سيكون العالم كله
ِين حْ َ
ِّين ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه مْال ُ ْ�ش ِر ُكو َن ) سورة التوبة  /آية ()33
ال ِّق ِل ُي ْظ ِه َر ُه َعلَى الد ِ
ِبا ْل ُهدَى َود ِ
كما وأوصاني أبي أن أؤدي أعماالً في هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان منها:

الغسل ،وزيارة اإلمام الحسين g

 ،واالستغفار والدعاء والصالة وغيرها من األعمال المتوفرة

في الكتب الخاصة باألعمال واألدعية.
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سيناريو :وسام القريني
رسوم :يوسف صادق

حمدان  ،أيها

القاضي حمدان

أخرج بسرعة

ماذا هناك ؟ لماذا
أنتما مرتعبان؟

تعال وانظر

ذهب الجميع ليجدوا
أحضروا من كان
يحرس السجن

خال من
أن السجن
ٍ

الضباع والصقر الذهبي
يا سيدي لقد لقد هجم
فقدنا الوعي علينا أحدهم
وضربنا على
رأسنا

كال ما ذنبهما  ،ليعد
كل إلى عمله  ،لقد انتهى األمر
وال أظن بأن ا
لضباع سوف تهاجمنا بعد اليوم

علبين
ال أصدق الث َ
الماك َرين ،إنهما
خائنان ويجب
معاقبتهما

وبعد يومين
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لغد تركنا القاضي
ورحل عن الغابة

ال أظن إنما

هو يغيب أياما
يقضيها في

العبادة والتفكر

وفي مكان آخر

أيها الذئب
حاصرهم

من اليمين

خذ هذه أيها
الضبع الخبيث

آآآآآآآآآآآآآه ،
حاولوا الهرب

وانتهت المعركة

بين حمدان والضباع
التي الذت بالفرار

أنا
سأباغتهم
م
ن الخلف

ال

أصدق !! الثور هو من

خاننا

وأطلق سراح السجناء

كيف عرفت
أيها القاضي ؟

لنعد إلى
المملكة
لقد أعطيت األمان ل
لجميع ولم أكترث لهربهم لكنني
أخذت أراقب المخارج مع
أصدقائي الدب والذئب والفهد

عل
ينا أن نكون أكثر حذرا ونراقب
كل ش
يء من أجل التفوق واإلنتصار
على أعدائنا  ,تذكروا ذلك دوما

فلحقنا الثور حتى
أوصلنا إلى مكان

السجناء وقاتلناهم
لكنهم هربوا
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احترام اآلخرين

قصة  :كرار الخفاجي
رسوم :أحمد الخزعلي

تحكي قصتنا عن صديقنا أحمد التلميذ المشاكس الذي يقوم
بالتقليل من احترام عامل الخدمة في المدرسة  ,وكان أحمد
يتعمد رمي بقايا الطعام والنفايات على األرض بحجة وجود
عامل الخدمة وعمله تنظيف ما نقوم برميه على االرض ,وذات
يوم شاهده المعلم يقوم برمي األوساخ على االرض .
المعلم  :السالم عليكم كيف حالك يا أحمد؟
أحمد  :وعليكم السالم يا معلمي بخير والحمد لله
المعلم  :لقد شاهدتك يا أحمد وأنت ترمي األوساخ على
األرض لماذا هذا الفعل غير الصحيح يا أحمد؟ فكما تشاهد بأن
ً
جميعا
مدرستنا جميلة وأنت تقوم بتخريبها بهذه األفعال  ,علينا
أن نحافظ على نظافتها ونساعد عامل الخدمة في تنظيفها
ألنها بيتنا الثاني .
أحمد  :ولكن يا معلمي هنالك عامل خدمة وهذا واجبه أن
ينظف المدرسة ال نحن نقوم بأعماله .
استأذن أحمد من المعلم وذهب إلى صفه  ,ولكن المعلم لم
يترك الموضوع وقد كلف بعض التالميذ من مراقبة أحمد
وغيره من التالميذ الذين يقومون بالموضوع نفسه .
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وبعد بضعة أيام شاهد التالميذ صديقهم أحمد وهو يقوم برمي األوساخ على األرض
فتحدث معه زميله علي وقال له  :ما تفعله غير صحيح أنك ال تحب المدرسة وأيضا ال
تحترم عامل الخدمة  ,هل ترمي األوساخ هكذا في منزلك؟ أكيد ال تفعل هذا ألنك تحترم
والديك ويجب عليك أن تحترم اآلخرين ومنهم عامل الخدمة .
أحمد  :وما دخلكم انتم ؟ هل عينكم لكي تدافعوا عنه ؟ هذا عمله وال تتدخلوا به  ,هيا
إلى اللقاء يا لكم من تالميذ متطفلين .
وفي هذه األثناء كان المعلم يشاهد أصدقاء أحمد وهم يكلمونه .
ً
درسا
واثناء الدرس قال المعلم للتالميذ قبل أن نبدأ بدرس اليوم يجب علينا أن نتعلم
مهما في حياتنا درس ُيدرس للكبير والصغير  ,وما يجب أن نتعلمه جميعا هو حب التعاون
بيننا وأن نحترم عمل اآلخرين  ,وأيضا نظافة مدرستنا واجب على الجميع وليس على
ً
ً
بسيطا
شيئا
شخص واحد فعامل الخدمة موجود لمساعدتنا  ,ولو كان كل واحد منا يرفع
جماال ,وأن نتوقف عن
من األوساخ ويرميها في مكانها المخصص ستصبح مدرستنا أكثر
ً
عاداتنا السيئة برمي النفايات على األرض فقد روي عن اإلمام الرضا  gأنه قال ( :من
أخالق األنبياء التنظيف) فيجب علينا أن نقتدي بأنبياء الله ,أليس كذلك ؟
استأذن أحمد من المعلم للكالم وقال  :أنا لم أقصد أن أقلل من شأن عامل الخدمة فهذا
عمله .
المعلم  :صحيح هذا عمله ولكن نظافة مدرستنا مسؤوليتنا جميعا .
وبعد انتهاء الدرس اعتذر أحمد من معلمه وشعر بالخجل من أفعاله ووعده بأن يكون ملك
النظافة في المدرسة ويحث التالميذ على النظافة  ,فرح المعلم بكالم أحمد ألنه تعلم
الدرس وفي اليوم الثاني طلب أحمد من زمالئه أن يتعاونوا في رفع بعض األوساخ من
المدرسة رافعين شعار النظافة من األيمان .
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سيناريو :نادية غازي

متى ستصل عمتي

ستصل

أنا مشتاقة لها جدا؟

قريبا مع

طفلها ,هيا

مرحبا عمتي

رسوم :غزال محمد

شكرا أحبائي كم أنتم رائعون!!

نحن سعداء
بمجيئك

اجلبي

لي بعض
األقداح

عمتي هل يمكنني
أن أحمل نذير؟؟

اسكت حبيبي لن اتركها تأخذك مني

حسنا خذيه ولكن

انتبهي ال تسقطيه

انه ال يبكي بسببي
بل ألنك أرعبتيه

دعيني أحمله قليال

إنه ابن عمتي ايضا

ابتعدي يا مريم سيسقط ال تسحبيه

لنأخذه ألمه صوته مزعج
هيا يا

حبيبي
اسكت
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عمتي هل مازال
يوسف نائما؟

علينا أن نترفق

بالطفل وسأتركك
تحملينه قليال

مسكين الطفل

نعم لقد بكى كثيرا تعب ونام

لقد جعلتيه يخاف

بصياحك وسحبك له

حسنا لقد اخطأنا

حدث هذا

وسنصلح األمر

نأخذ يوسف؟

هيا سأحملك

بحمله قليال لما

سنلعب معه فقط

هل يمكننا أن

ما بك يا يوسف؟

لو سمحتي لي

انه خائف منكن لقد ارعبتماه

حسنا ولكن ال
تجعليه يبكي

لقد تصرفنا بغباء

نعم يبدو أن الصغار يعرفون
ما يريدون أكثر منا

انت تحب هذا

ههههههههههه
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إنه الحسين وأهل بيته األطهار
السالم عليكم أعزائي أصدقاء مجلة الحسيني الصغير مبارك علينا وعليكم الوالدات الميمونة
لشهر شعبان المبارك ففي الثالث منه ولد السبط المظلوم الغريب في أرض الطفوف والدة
معلمنا في الصبر والشجاعة الذي تعلمنا منه حب الصالة كيف أقامها وهو في المعركة فلم
يتأخر عن اقامتها للحظة  ,لقد علمنا الوقوف بوجه الظالم وعدم الخضوع وعلمنا الكثير والكثير

s
j

j

)  ,وفي الرابع منه والدة القمر المشرق وحامي
) إنه الحسين (
كان لنا درسا في كل شيء إنه ريحانة رسول الله (
) إنه ابن علي الضرغام (
عيال اإلمام الحسين (
فنعم األخ الذي فدى بيديه وعينه إلحياء كلمة الحق
) إنه أخ الشهيد
َ
إنه العباس كفيل زينب ( ) والعيال  ,لقد تعلمنا منك سيدي دروس الوفاء وحب األخ وكيف الوقوف بوجه الطغاة وحماية
األعراض  ,وتمضي األيام لخامس هذا الشهر ذكرى والدة الزكي وسيد الساجدين  ,كنت لنا مدرسة في اإليمان وحب طاعة
) كنت ً
ً
أبا لأليتام والمحتاجين بعد جدك أمير المؤمنين (
الله لقد أكملت ما بدأ به جدك نبي الله محمد (
فهنيئا
)

j
h

j

s

لنا بكونك إمامنا ومعلمنا  ,وتسير األيام السعيدة
لتأخذنا إلى ذكرى والدة علي األكبر ريحانة اإلمام
الحسين (
) وع��زي��ز قلبه إن��ه ال��ش��اب الباسل
نطقاً
ً
ً
وم ِ
والهمام إن��ه أشبه الناس َخلقا ُ
وخلقا َ
برسولنا كنا اذا اشتقنا الى رؤية نبينا نظرنا اليه
هكذا ن��ادى اإلم��ام الحسين (
) حين خرج ولده
في يوم كربالء  ,شكرا لك يا موالي لقد أعطيتنا
دروس ف��ي طاعه ال��وال��دي��ن والتضحية م��ن أجل
إعالء كلمة الحق  ,وفي الخامس عشر من شهر
شعبان يصمت العالم وينتظر ويترقب ذكرى والدة
منقذهم ومكمل ل��دع��وة رس��ول ال��ل��ه ,وينتظره
الناس في كل صباح ي��وم جمعة ليخلصهم من
عدال وسالم بعد أن
ظلم األشرار وليمأل األرض
ً
مألها الظالم وعبث بها األشرار ,إنها ذكرى والدة
إمامنا المهدي المنتظر (
).

j

j

إعداد  :كرار الخفاجي
رسوم :غزال محمد

f

ً
جميعا
وفي الختام نقول مبارك لنا
والدة أئمتنا األطهار وجعلنا الله
وإياكم من السائرين على خطاهم
مقتدين بهم وم��ن المنتظرين
لفرج ظهور منقذ البشرية اإلمام
المهدي (
) أرواحنا له فداء .

f
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علم أنتيغوا وباربودا
السالم عليكم يا أصدقائي  ,في هذا العدد
سنقوم بالسفر إلى دولة أنتيغوا وباربودا التي
تقع في البحر الكاريبي وتتكون هذه الدولة من
ثالث جزر هي جزيرة ريدوندا وجزيرتين مهمتين
هما الجنوبية أنتيغوا والشمالية باربودا .
إعداد  :كرار الخفاجي

رسوم  :زاهد المرشدي

وتوجد عاصمة ه��ذه الدولة على جزيرة أنتيغوا وتدعى
(سينت ج��ون��ز)  ,ويبلغ ع��دد س��ك��ان ه��ذه ال��دول��ة حوالي
( )67,448الف نسمة ومساحتها تقدر بـ ( )442كم , 2وهذه
الدولة هي عضو في رابطة األمم المتحدة ورئيس الدولة
هي الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة (منذ
 )1952م ،وممثلها في الدولة هو الحاكم العام .

أستقلت هذه
الدولة في سنة
( )1981م حيث بقيت
الملكة إليزابيث الثانية
لرئاسة الدولة ،وتولى
(فير كرومويل برد)
منصب رئيس
الوزراء .

واعتمد علم ه��ذه ال��دول��ة ألول م��رة في ( ) 27
فبراير سنة ( 1967م )  ,حيث صممه معلم مدرسة
ً
جاهدا أن يكون
يدعى رجينالد سأمويلز  ,ح��اول
العلم يمثل جميع أطياف الشعب  ,حيث اعتمد
على اللون األحمر في أطراف العلم من اليمين
واليسار وفي أسفله دالل��ة على الطاقة وجعل
داللة ألسالفه األفارقة
ً
في أعاله اللون األسود
المتواجدين في الدولة ,ووض��ع في منتصفه
اللون األبيض ليدل على السواحل الرملية الجميلة
التي تتمتع بها الدولة باإلضافة إلى اللون األزرق
ليكون دليال للبحر ووض��ع في وسطه الشمس
لترمز لغد جديد إلى الدولة .
إلى هنا أصدقائي تنتهي رحلتنا في هذه الدولة
الجميلة إن شاء الله استمتعتم معنا في هذه الرحلة
إلى اللقاء في العدد القادم وقصة علم أخرى.
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إعداد :كرار عبد عودة
رسوم :فراس قاسم

كيف حالكم أصدقائي الرياضيين؟ في هذا العدد سأتحدث إليكم عن رياضة جديدة تتميز بسرعة القوة
وتصنف ضمن ألعاب القوة وهي لعبة الرمح إذ أن المتسابقين يأخذون ثالث رميات أو ستة تحسب أفضل
رمية قانونية و الفائز هو صاحب أفضل رمية هي تكون األبعد في المسافة ،أعزائي الرياضيين إن مثل هذه
شخص بأذى .
اللعبة التمارس في المنزل وال في الشارع إنما تلعب في ساحة مفتوحة حتى ال يصاب
ٌ

أحبائي األعزاء
لنذهب معا

لمعرفة نبذة عن
هذه اللعبة

رياضة تقليدية قديمة  ،كان اإلنسان يمارسها قديما في الحروب
كرهِ
وفرهِ إذ كان يرمي الرمح دفاعا عن نفسه وظهرت
ِّ
و الصيد وفي ِّ
في بلدان عديده مثل اليونان ومصر القديمة ،وتطورت هذه الرياضة
فأصبحت لعبة مهمة اليمكن االستغناء عنها وانتشرت في كل أرجاء
واسع في بلدان العالم وكان
جمهور
أوربا و تمارس بشكل كبير ,لها
ٌ
ٌ
أول ظهور لها بشكل رسمي ضمن ألعاب القوى في األولمبياد.

كيف يقوم الالعب برمي الرمح ؟
الالعب يجب أن تكون لديه القدرة
على قوة الدفع التي تنتقل إلى
الرمح بتأثير سرعة الجسم ،بمعنى
أن يعدو سريعا لمسافة تصل إلى
ً
مترا وعندما يصل المتسابق
() 30
إلى موضع الرمي ،يبدأ في إبطاء
عدوه ،بينما يتراجع الذراع و الكتف
الحامالن للرمح إلى أقصى حد
إلى الخلف وبدفعة قوية بالرمح
الى األمام.
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إعداد  :الشيف زهير عاصم

رسوم  :زاهد المرشدي

السالم عليكم  ،كيف حالكم أحبائي
األوالد والبنات؟ اليوم سنتعرف
على األكلة الشهيرة في جمهورية
مصر أال وهي الملوخية .

نبذة عنها  :وهي من النباتات الخضراء
المصنفة ضمن الفصيلة (الزيزفونية)،
وتستخدم أوراقها للطبخ فقط وليس
سيقانها ،وتعد أكثر األكالت شعبية
ببعض البلدان وخاصة (جمهورية مصر
العربية)  ،ففي الماضي البعيد كانت
أكلة الملوك وبالحاضر أكلة الفقراء،
فأما زراعتها يجب توفر المناخ المناسب
وضمن درجات حرارة معتدلة لكي
يتم زراعتها.

المقادير

نصف كيلوغرام أوراق الملوخية ،خضراء
ً
جيدا ومصفاة ومقطعة
مغسولة
 3فص ثوم مفروم
 1ملعقة كبيرة كزبرة ،يابسة
 1ملعقة كبيرة دهن
 4كوب مرق دجاج ،أو مرق لحم,
أو مكعبات مرق حسب الرغبة

طريقة العمل  :مدة العمل  30دقيقة

نضع قدر على النار ونضيف المرق حتى تسخن قليال ،ثم
نضيف الملوخية الى المرق ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا ً
معا.
عندما تبدأ الملوخية بالغليان قليال نحضر مقالة ونضع فيها
الدهن ،الثوم والكزبرة ونضعهم على النار معا حتى يصبح
مائال الى الذهبي ،عند ذلك نضيفهم الى الملوخية
لونهم
ً
ونقلب سريعا حتى االمتزاج.

فوائد األكلة

أوراق الملوخية :تحتوي على الحديد المفيد لمرضى
فقر الدم ،كما تحتوي على الكالسيوم المذاب
والمهم لبناء العظام ،وكما تحتوي على مادة
اللزجة (ميوسولج) حيث اثبتت األبحاث على انها
تساعد على البناء السليم للغضاريف في الركب
والمفاصل بشكل عام وتساعد على استمرارية
اللزوجة في المفاصل .
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قصة  :سعد الدين البناء

رسوم :أحمد الخزعلي

ا ل هُبلو ل

العمة هدى  :سأوضح لكن عزيزاتي من
هو (بهلول) إنه وهب بهلول بن عَ مرو
الصيرفي الكوفي  ،ول��د بالكوفة في
العراق زمن هارون العباسي وكان من
أص��ح��اب اإلم���ام ال��ص��ادق  ، jوك��ان
الخليفة ه���ارون العباسي يسعى في
قتل اإلم��ام موسى الكاظم  jوذلك
ل��ك��ون��ه ك���ان ي��ت��ص��ور ب���أن اإلم�����ام j
يخطط لمؤامرة يستهدف منها سلب ذلك الملك العزيز منه  ،وهذا التصور خاطئ وغير صحيح ,فأرسل إلى
ً
متهما اياه بالخروج عليه  ،فاستجاب فقهاء
الفقهاء وأصحاب الفتوى يستفتيهم في اباحة دم اإلمام  jوقتله
البالط لطلبه  ،ولما بلغ الدور إلى العالم العارف وهب بن عَ مرو (البهلول) وطلب منه أن يفتي بذلك امتنع فلما كان
ً
راكبا عصا مهروالً بها في األزقة والشوارع في هيأة المجانين ،يحيط
الصباح في اليوم التالي فوجئ الناس ببهلول
به األطفال يسخرون منه  ،ويقوم بحركات تثير السخرية والضحك ويقول افسحوا لي الطريق اليطأكم فرسي
وبذلك تخلص من قيامه بإصدار فتوى
تؤيد إباحة دم اإلم��ام موسى الكاظم
.j
ف���اط���م���ة  :ه����ل أن ال���ب���ه���ل���ول ت��ظ��اه��ر
بالجنون؟ .
العمة هدى :نعم هو كذلك  ،ولكن الناس
جن فعالً فقيل
تصوروا أن البهلول قد
ّ
ذل��ك ل��ه��ارون العباسي  ،فقال  :ماجن
ولكن فرَّ بدينه منا بتظاهره بالجنون
ً
حفاظا على عقيدته وصونا لدينه .
رق��ي��ة  :وك��م م��ن ال��وق��ت بقي (بهلول)
ً
متظاهرا بالجنون ؟
العمة هدى  :بقي على ذلك الحال إلى
نهاية عمره .
نرجس :وماذا صنع معه الخليفة هارون
العباسي ياعمة ؟
ال��ع��م��ة ه����دى :اض��ط��ر الخليفة ه���ارون
ً
وكثيرا ماطلب موعظته
العباسي إلى عدم مطالبته باصدار الفتوى المذكورة ولكنه كان يطلب لقاءه والحديث معه
وعلى الرغم من تظاهر (بهلول) بالجنون إال أن الناس كانوا يتقربون إليه ويستمعون إلى اقواله التي امتازت
بالتقوى وصراحة في قول الحق يطلقه بأسلوب الظرافة تارة والسخرية تارة اخرى  ,وسأحكي لكن حكاية وهي
ً
مجتمعا
أن هارون العباسي كان قد أجاز لبهلول الدخول عليه بدون استئذان ومتى شاء  ،وذات يوم كان هارون
بعدد من كبار رجال دولته  ،فدخل عليهم بهلول القصر بال إذن أحد وجلس إلى جانب هارون .
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زهراء  :وماذا فعل هارون للبهلول ؟
ً
العمة هدى  :لم يأمر بإخراجه من القصر  ،وكان بهلول في ذلك المجلس يقلد أفعال هارون  ،حيث كان واضعا احدى
ً
ً
مقلدا في ذلك هارون فضحك الحاضرون في
ايضا
رجليه على األخرى  ،فوضع بهلول إحدى رجليه على األخرى
المجلس من فعل بهلول الذي كان يؤذي هارون لحظة بعد أخرى وفجأة خطر بذهن هارون فكرة يمكنه من خاللها
ً
جالسا إلى جانبي وسأعطيك الف دينار من
تأديب بهلول فقال هارون  :البد لك من الجواب على هذا اللغز مادمت
الذهب  ،واذا لم تجب عنه فسوف نأمر بحلق لحيتك ثم نضعك على حمار يدور بك أزقة المدينة .
أيمان  :وماذا فعل بهلول؟
العمة هدى  :قال بهلول أن اجبتك ال أريد األلف دينار ولكن أريد منك أن تأمر الذباب بعدم التعرض لي وايذائي .

ً
مؤيدا كالم هارون ثم قال ( :الينبغي أن
فقال هارون :اليمكنني ذلك ألن الذباب اليعمل بأمري فحرك بهلول رأسه
ً
شيئا) البد من البحث عن أحد يتمكن أن يأمر الذباب بذلك .
أتوقع من شخص ضعيف وعاجز أمام الذباب
العمة هدى  :استحسن الحاضرون فعل بهلول في قلوبهم وصار لون هارون يتغير والحظ الحاضرون ذلك ثم
قال بهلول  :أنا مستعد اآلن أن اجيبك عن سؤالك .
فقال هارون  :ماهي الشجرة التي لها من العمر سنة واحدة ولها من الفروع واألغصان اثنا عشر  ،وعلى كل غصن
منها ثالثون ورقة  ،في وجه من وجوه
كل ورقة ظالم وفي الوجه اآلخر منها
ً
فورا بقوله:
ضياء ونور ؟ فأجابه بهلول
أما الشجرة فهي السنة وأما أغصانها
ً
يوما
فهي األشهر تتكون من ثالثين
وأم���ا م��ا ك���ان ف��ي وج���ه أح���د أوراق��ه��ا
الظالم فهو الليل واآلخر النهار .
حوراء  :وماذا فعل هارون ؟
العمة ه��دى  :اضطر ه���ارون أن يقول
له (أحسنت  ...أحسنت ) وكذلك فعل
الحاضرون ثم خرج بهلول من القصر
ً
جميعا .
وهو لم يهتم بهم
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إعداد  :كرار الخفاجي
رسوم  :زاهد المرشدي

تربو
ي
ة
ل
ل
ع
ا
ئ
لة
ً
توترا
 .1يجب أن تصبح عالقتنا بأطفالنا أقل
عطاء مما هي عليه اآلن .
وأكثر
ً
 .2أن نحقق أكبر قدر من الفعالية في تأثيرنا
على أبنائنا ،بأن نكون خير قدوة لهم  ،حيث يقلد
الطفل في مراحله األولى تصرفات الكبار.
 .3أن ن��ج��ع��ل عالقتنا
بأطفالنا أك��ث��ر حميمية
وأكثر مودة  ،وأن نتذكر
دائ��م��ا أننا كنا ص��غ��ارا ،
فنترفق بهم  ،ونراعي
صغر سنهم  ،وبالتالي
تزيد من قدراتهم على
إدراك عالم الكبار .

صحية عامة

 .1حاول ان تشرب على األقل
( )2لتر من الماء يوميا
 .2ال��ن��وم ل��م��دة ك��اف��ي��ة ( على
االقل  7ساعات ) وتجنب السهر
 .3زيارة الطبيب مرة في الشهر
على األق���ل لفحص ع��ام حتى
وأن لم يكن الطفل يعاني من
أي م��رض  ،واي��ض��ا االستفادة
من اإلرشادات الصحية والطبية
التي نحصل عليها.
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 .1تعنى ه��ذه ال��ع�لام��ة بأن
ات��ج��اه السير بالطريق يكون
ً
إجباريا لألمام وال يوجد دوران
ً
ً
يسارا .
يمينا أو

ورية

مر

 .2ه���ذه ال��ع�لام��ة تعنى أن
الطريق أمامك دائري وإجباري
الدوران مع الطريق .
 .3وتعني ه��ذه العالمة أنه
يجب على جميع المركبات
ً
إجباريا لألمام
االلتزام بالسير
أو لليسار .
ان االل��ت��زام ب��ه��ذه اإلش����ارات يقلل
بنسبة كبيرة من خطر حوادث المرور

د

ينيــــة

 .1ال�����ح�����ف�����اظ ع��ل��ى
ال���ص���ل���وات ال��خ��م��س ,
األك��ث��ار م��ن ال��دع��اء ألنه
سالح المؤمن
 .2حفظ القرآن
 -3االك��ث��ار م��ن الصالة
ع���ل���ى ال���ن���ب���ي م��ح��م��د
وعلى اله في الصلوات
وال���دع���اء وق��ب��ل وب��ع��د
قراءة القرآن

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عمر شريف  /مصر

في الحلقة الماضية ألقي

القبض على أفراد العصابة

العودة إىل بغداد
لقد

انتهى كل شيء ولكن

است

عدوا يا رفاق يبدو أن

لدينا

مغامرة رائعة جديدة

وبعد أيام

األمر معقد ،،
يريدوننا في بغداد
وكذلك في الصين

ونحن نجهل أي
تفاصيل عن القضايا

يا رفاق لقد
وصلتنا رسالة
عاجلة من الصين

ا

ألمر بسيط أنا وسنسن نذهب
إلى بغداد وأنتم إلى الصين

اشتقت كث

يرا لبغداد  ،،،،ما أجملها  ،ولكن

لدينا عمل يا

سنسن هيا لنذهب إلى القصر

ما أجمل
العودة إلى
الديار!
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هذه األخبار
ال تسر

مرحبا ببطل بغداد
المحقق سنان

السيطرة على هذه

ال نستطيع
قات والجرائم لكن
السر

ه
ذا لغز محير  ،،هل
نت
حرى األمر يا سنان؟

حدث أمر غريب ،

ي
بعض ا
قيدين وال يعرفون
م
كيف يحدث ذلك

لمجرمين نجدهم

ال فائدة من البحث
لقدد حققنا كثيرا

لنذهب إلى

مركز الشرطة

أ

ريدك أن تطلق سراح
سجينين وثق بي

سوف أعرف السر

24

وفي الليل

سنعود لعملنا بعد

إطالق سراحنا هاهاها

ما هذا

الدخان؟

ووقعا على األرض مغشيا عليهما

وبدأت المطاردة

سنسن هناك فوق
السطح شخص ملثم

هجم سنسن على الملثم

لن تقبض علي

اآلن يا سنسن

وانقض سنان على الملثم أيضا وأطاح به أرضا

ال

غاز  ،،إنه .....

لن تهرب

وأغش
ي على
س
نان و
سنسن
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النحام
قصة  :سارة العبادي
رسوم :هايدي يوسف  /مصر

ُ
حصلت
أمونة  :السالم عليكم عصفورتي  ..انظري

على هديةٍ اليوم

ال��ع��ص��ف��ورة  :وعليكم ال��س�لام صديقتي الغالية

ِ
حصلت عليها ؟
أمونة ،من أين

ً
ُ
معا ونرى ما بداخلها.
تفوقت في امتحاناتي المدرسية ،ومعلمتي أهدتني إياها ،لنفتحها
أمونة :
ُ
ً
جيدا اني أحب المطالعة فأهدتني قصةٍ جميلة ،انظري عصفورتي ،هذا الطائر يشبه
ياللروعة ،إنها قصة ،معلمتي تعرف
طائر النعام.

العصفورة :صديقتي المتفوقة تستحق الهدية بجدارة ،هذا الطائرالشبيه بالنعام ،يسمى (الفالمينغو) أو (النحام)

ً
حسنا ،سأقرأ ِ
لك في قصتي عن الـ (نحام) ..هو طائر مهاجر يمتاز بلونه الوردي أو االحمر وله ريش
أمونة :
ٌ
ساق
اسود على أطراف جناحيه ،أما ساقيه فهما رفيعتان وطويلتان ،ومعروف بوقفته المميزة على
ٍ
واحدة ،بينما يرفع االخرى تحت جسمه ،يتغذى النحام بشكل أساس على الكائنات البحرية (الروبيان
والمحار) ُ
ويعزى لونه ال��وردي إلى طبيعة غذائه هذا ،فإذا قلل النحام من تناول الروبيان والمحار
ً
ً
يصبح لون ريشه ورديا فاتحا أو ابيض ،يساعده منقاره الكبير المنحني نحو االسفل
طين ووحل عالق به من الماء.
وكذلك لسانه على تنظيف غذائه مما يعلق به من
ٍ

26

العصفورة  :وكيف يعيش طائر النحام؟

ام��ون��ة  :ان طائر النحام ه��و طائر اجتماعي يعيش بشكل

تجمعات كبيرة ،لتجنب مهاجمة أع��داءه له ،وتشارك الطيور في المجموعة

الواحدة ببناء األعشاش وإيجاد الطعام المناسب لهم وكذلك حضن
البيوض لحين تفقيسها.

حين تفقس بيوض النحام عن صغارها ،يقوم طائر النحام بإفراز مادة
مستحلبة تحتوي على البروتينات والدهون لتغذية الصغار ُتفرز من غدة

تقع في نهاية القناة الهضمية ،ويتعاون ذكر النحام مع انثاه برعاية
صغارهما حتى يكتمل نموها ويصبح الجهاز الهضمي ومن ضمنه
ً
قادرا على تناول األغذية البحرية وتنظيفها مما هو
المنقار
ً
تماما كما هو في الطيور البالغة من النحام.
عالق بها،

ِ
رأيك أن نذهب الى شاطئ البحر لرؤية
العصفورة :ما
طائر النحام يا أمونة؟

ً
علي أوالً أن
حسنا عصفورتي الغالية ،لكن
امونة :
ّ
ً
أحصل على موافقة والدي ومن ثم نذهب معا ،أما

اآلن فحان الوقت لنودع أصدقاءنا الصغار من قرّ اء
مجلتنا الحبيبة (الحسيني الصغير) فإلى اللقاء.
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قصة :ضياء العيداني

28

رسوم :أحمد الخزعلي

إعداد :كمال شبر

رسوم  :زاهد المرشدي

سالم على األخوة واألخوات  ...ورحمة منه تعالى وبركات
ً
مع���ا ونعمة البصر  ,ولنبدأ بما جاء ع���ن األمير ( )jمن خبر ( ليس
ال زلن���ا
في الحواس الظاهرة شيء أشرف من العين ) .
توقفن���ا أحبتي في العدد الس���ابق عند هذه الكلمة ألمي���ر المؤمنين (,)j
وهنا س���ؤال قد يس���أله البعض ّ
منا  :لماذا أش���رف الحواس ونحن بس���ببها
ً
نرتكب الحرام
أحيانا من خالل النظر إلى األش���ياء المحرمة
مثال أو النظر إلى
ً
والدينا بغضب
مثال وغير ذلك .
ً

أوال هذا س���ؤال جي���د ويدل على
والج���واب أحبتي ً :
الذكاء واالنتباه لكالم الحكماء .
ً
وثانيا  :تكون العين أش���رف الحواس اذا اس���تخدمت
بصورة صحيحة  .مثال ننظر بها إلى أصحاب العاهات
والمعوقين لنش���كره تعالى على س�ل�امتنا ونعمل
عل���ى الحفاظ عل���ى النع���م  ,وكذلك ننظ���ر بها إلى
عجائب المخلوقات وكيفية تركيبها وتناسقها (جسم

اإلنس���ان وروح���ه  ,الحيوان���ات  ,الجب���ال  ,البح���ار ) وكل
شيء حولنا لو دققنا النظر فيه لتعبرنا في دقة صنعه
وبالتال���ي يزداد إيماننا به تعال���ى  ,وأنه حكيم لم يخلق
ً
كل منا بفعله ( َف َمنْ َي ْع َم ْل
عبثا وال بد من يوم يجزى ّ
هذا
مِ ْث َق ��ا َل َذ َّر ٍة َخ�ْي�رْاً َي� � َره * َو َم ��نْ َي ْع َم ْل مِ ْث َقا َل َذ َّر ٍة َ
�ش� � ّراً َي َره )
سورة الزلزلة  /آية . 8 – 7
يقول اإلمام السجاد (  ( ) jإن البصر باب االعتبار) ,
ً
جيدا ودخلناه حصلنا على
فاذا اس���تفدنا من هذا الباب
الش���يء الكثير  ,فاإلنس���ان العاقل الذي يعتبر ويتعظ
الع َبر وأقل المعتبر كما تقول الحكمة
بما حوله فما أكثر ِ
ويتعظ
فالذي يرى عاقبة الس���يئين ويتجنب طريقتهم
ّ
تحول الدنيا وتقلبها وعدم ثباتها
م���ن اخطائهم  ,ويرى ّ
على ح���ال ويس���تفيد من ذل���ك ويرى الذي���ن يأخذون
ً
اضعافا
المال العام بدون اس���تحقاق كيف يخس���رونه,
مضاعفة في الدنيا قبل اآلخرة وغير ذلك الكثير ....
وقبل الختام لنقرأ القصة التالية وبتأمل وتدبر .

التجار فوضع���وا جنازته
توفى تاجر م���ن
ّ
نه���ارا وكان ابنه
ً
في المس���جد ليدفنوه
ج���ودا  ,بعد دقائق ج���اءت جنازة أخرى
ً
مو
جدا وضعوها بجانبها ...
لش���خص فقير ً
نظر ابن التاجر إلى الجنازتين نظرة طويلة
وأخ���ذ يفك���ر ما الف���رق بين ه���ذه وهذه
س���ببا لتحوله من
ً
فص���ارت ه���ذه النظرة
الالمباالة وعدم االلتزام إلى العكس .

وف���ي الخت���ام أس���اله تعال���ى ل���ي ولكم
ً
وفاء لحق البصر
الع َب���ر
حس���ن النظر لكثير ِ
فقد وعد بالزيادة لمن حمد وشكر
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قصة :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي

يا ويلي لقد حصلت على نتائج غير مرضية
لوالدي كيف أتخلص من توبيخه لي؟

بك
ما َ
يا كرار؟

أريد طريقة أتخلص بها من
عقاب أبي بسبب درجاتي.

ال عليك،
لدي فكرة.

ماذا تفعل بكارت
النتائج يا كرار؟

30

أريد ،أريد..

نريد أن نغير النتائج
لكي ال يعاقبه أبوه.

ال تأخذ بكالم
عماد يا كرار
فإن هذا خطأ
كبير كيف
تخفي النتيجة
الحقيقية عن
أبيك؟

وما الحل
برأيكما؟

ً
شكرا لكما
يا أصدقائي
لقد كدت
أن أتصرف
بحماقة.

إن علم أبوك سيعاقبك
فضال عن
عقوبة أشد ,
ً
رذيلة الكذب والغش
التي تعملها.

وأنا والقلم
سنساعدك على
أي شيء تحتاجه
وسنذاكر سوية
لكي يتحسن
مستواك.

إذهب إلى أبيك
وأخبره النتيجة
الحقيقية وأوعده
بأنك سوف تبذل
جهدا أكبر في الشهر
القادم ،واوفي
بعهدك بعدها.

تذكر يا كرار
إن النجاة في
الصدق.
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كنيسة األقيصر

إعداد  :كرار الخفاجي
رسوم  :زاهد المرشدي

السالم عليكم أصدقائي  ,اليوم سنذهب بجولة جميلة في صحراء
محافظة كربالء الرائعة لنتعرف سويا على أقدم كنيسة في الشرق
حسب ما ج��اء بمذكرات علماء اآلث��ار في المنطقة  ,انظروا ها قد
وصلنا أنه مكان جميل ورائع.

واآلن بعد ان استمتعنا بمشاهدة هذا
ال��م��ع��ل��م االث����ري ال��م��ه��م وأخ���ذن���ا بعض
الصور التذكارية له سأقرأ لكم ما ذكره
علماء اآلثار عن هذا األثر.

وأم��ا أص��ل تسمية
ه�������ذه ال���ك���ن���ي���س���ة ف��ل��غ��اي��ة
ي��وم��ن��ا ه���ذا ل���م ي��ع��رف اسمها,
ول���ك���ن م���واط���ن���ي ه����ذه ال��م��ن��ط��ق��ة
ك��ان��وا يطلقون عليها اس��م (كنيسة
األقيصر) ,وكلمة األقيصر هي مصغر
لكلمة قصر حسب ما كان متداول عند
سكان تلك المنطقة ألن تلك المنطقة
ك��ان��ت م��ش��ه��ورة بقصور كبيرة مثل
(األخيضر وش��م��ع��ون و البردويل)
وألن بناء الكنيسة صغير أطلق
عليها الناس هذه التسمية .
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تشير المصادر بأن هذه
الكنيسة تقع على بعد  70كيلو
متر في الصحراء الغربية لمحافظة
كربالء وأيضا تبعد خمسة كيلو متر عن
ً
سابقا ,ومن
حصن األخيضر الذي تحدثنا عنه
طريقة بنائها والتي لم تشهد العصور اإلسالمية
مثلها فقد قدر بناؤها إلى القرن الخامس ميالدي
أي قبل البعثة النبوية بـ  120سنة وه��ذه القيمة
البنائية أثبتت أن��ه��ا أق���دم كنيسة شرقية في
التاريخ .
وهذه الكنيسة مثبتة لدى االخوة المسيحيين من الكلدان الذين
كانوا يأتون ال��ى الكنيسة لزيارتها كل ع��ام إلحياء قداسهم
وإقامة الصالة في مذبح الكنيسة و ذلك بعد اكتشافها على يد
بعثة تنقيب في فترة السبعينيات من القرن الماضي .
واآلن وصلنا إلى نهاية رحلتنا الجميلة إن شاء
هللا قد استفدتم من هذه المعلومات الجميلة
ع��ن تراثنا العريق  ,ألتقيكم ف��ي ال��ع��دد القادم
ورحلة أثرية جديدة في أمان هللا وحفظه .

إعداد
لبيب السعدي

أوجد العدد
المفقود في
مقدمة الطائرة
األولى باالستعانة
باألعداد الموجودة

لعدد
با
جوا سابق
ال

6 = 3×2

جواب العدد
السابق
قم بتحريك عود ثقاب واحد
لكي تصبح المعادلة صحيحة

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

جواب العدد السابق:
قدر  -أرنب  -داوو
قارب  -منقار
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ً
مرحبا أصدقائي :
صل هذه الحروف فيما
بينها لكي تشكل اسم
هذه الظالل الثالثة
دون التقاطع في
الخطوط

لقد أكمل العب فريق المتميزين تجميع هذه الكلمات
خالل دقيقة واحدة بمساعدة أصدقائه وبقي العب فريق
التحدي هيا لنساعده بإكمال الكلمات مستعينين باألحرف
الموجودة على المنضدة وبوقت أق��ل من دقيقة .

عصفور Bird....
كأس Cup…..
إمراة Woman…..
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العدد السابق:
جواب

عامودي

اكتب أسماء األشكال
عامودياً وأفقياً

أفــــــــــقي

جواب
العدد
السابق

إعداد :حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف األحاديث التالية
ال���واردة عن أه��ل البيت (صلوات

كبر ،لتحصل
هللا عليهم) في ذمّ ال ّت ّ
السر المؤلفة من ثمانية
على كلمة ّ
حروف وهي اسم لسورة قرآنية.

ّ
متكبر حقير"
"كل
ّ
"إن ف�����ي ج����ه���� ّن����م ل�����واد ًي�����ا
ّ
للمتكبرين"
ّ
"ال يدخل الج ّنة من في قلبه
مثقال ذرّ ة من كِبر"
"إي������اك وال��� ِك���ب���ر ف���إ ّن���ه أع��ظ��م
ّ
الذنوب وأألم العيوب"
تجبر إال
تكبر أو
ّ
"ما من رجل ّ
ّ
لذلة وجدها في نفسه"
جواب العدد السابق  :نرجس
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كوثر كرار
 3سنوات
العراق

فاطمة أحمد
سنة ونصف
العراق

محمد أحمد
سنة ونصف
العراق

مصطفى حسام
سنة واحدة
العراق

زينب جاسم
 5سنوات
العراق

فاطمة خليفة
سنتان
لبنان

فرح شرف الدين
 5سنوات
لبنان

هادي وهبي
 7سنوات
لبنان

حال البستاني
 5سنوات
لبنان

عدنان مهنا
 7سنوات
لبنان

غدير مهنا
 9سنوات
لبنان

ريحانة كرار
سنتان
العراق

آية كريم
 3سنوات
العراق

بتول كرار
 8سنوات
العراق

لجين محسن
سنة واحدة
العراق

آية محسن
 3سنوات
العراق

يوسف حسن
 4سنوات
العراق

مريم حليم
 8سنوات
العراق

علي محمد
 4سنوات
العراق

منتظر حليم
 12سنة
العراق
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حاوره  :كرار عبد عودة

أع��زائ��ي كيف ح��ال��ك��م؟ عسى أن ت��ك��ون��وا ب��أل��ف خير في

موهوب آخر يتميز بحبه لموهبته
ٌ
هذا العدد سيكون معنا

ويجيدها بإتقان تعالوا معنا أحبتي لمعرفة من هو ذلك
الموهوب؟

 -1االسم الكامل والعمر في اي

صف المدرسة واسم المدرسة والمحافظة؟

• اسمي عباس رياض ناصر عمري ( )12سنة أسكن في

 -2ماهي المواهب التي تمتلكها ؟

محافظة كربالء المقدسة وأدرس بمدرسة الشريف

• أحب موهبة تصليح األلكترونيات

الرضي في الصف السادس االبتدائي.

واالستفادة من أدواتها بتصنيع
أشياء أخرى.

ر اكتشف

ي أي عم

 -3ف

ت موهبت

ء ذلك ،

ك ومن

قارب أو

ل أو األ

مثل األه

دعمها؟
كان ورا
قاء في
د
األص
جيعي ف
مت بتش
ي من قا
لتصليح
الدتي ه
أدوات ا
•و
اجه من
ل ما أحت
ألشياء.
بعض ا
ك
بصناعة
وايضا

ي شراء

 - 4هل لديك موهبة أخرى مثل
الرسم أو الشعر أو اإلنشاد .؟

• نعم أمتلك موهبة التمثيل ايضا

 - 5كلمة أخيرة تود أن تقولها
الى أصدقائك .

• أريد أن أقول لهم حاولوا دائما
البحث عن مواهبكم واسعوا

جاهدين وراء ما تطمحون اليه
فأنتم قادة الغد.
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آآآآه
آآآآآآه

إلى هذه
أنظر
ها جميلة
فراشة  ,إن
ال

دبدوب..
دبدوب

آه رأي ُ
ت
المئات مثلها

ما األمر ؟

تمتلك
خمس حوا
س،
ا
لل
م
س،
السم
ع ،الشم ،الن
ظر ،والذوق.

هذا  ،وتقول
كل
ما فائدتها

و ما فائدتها ؟

! ...
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فأل

بحث عما أمأل به بطني

إنني
جائع .

إنها مخلوقة جميلة
تنسيك الجوع ريثما
تحصل على طعامك

قول لدبدوب  ،أن
فاتني أن أ
ار الطلع  ،وهنالك
الفراشة تنقل غب
ل البودوتريشيا و
فراشة سامة مث
يوس و المونارش
الهيلكوف

حتى هذا ما
كان ليهمه  ،فهو
ال يهتم إال ببطنه

آه  ..فراشة
 ..ما أروعها
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رسوم
زاهد المرشدي

االستهزاء باآلخرين
عثمان محمود قاسم  -العمر  12سنة  -ديالى
ً
ً
جدا وكانت له صفات جميلة في الوقت نفسه إال أنه كان ال يهتم
شقيا
كان هنالك فتى يدعى ماجد ...ولكنه كان
بنظافة الشارع فكان دائما يأكل الحلوى ويرمي بالورق في الشارع  ..كان يسبب لجيرانه المضايقات ألن هذا العمل
كان يتسبب في وجود الحشرات حول منازلهم ..وكان ماجد يفضل من الفواكه (الموز ) وفى يوم من األيام كان ماجد
يأكل الموز وعند انتهائه من األكل رمى بالقشرة في الشارع كعادته .
وكان له جارة كبيرة في السن ونظرها ضعيف تسير في الشارع ومعها سلة من البيض  ,وأثناء سيرها سارت على
قشر الموز وأرادت أن تسقط على األرض  ,ظل ماجد يضحك من هذا المشهد ألنه اعتقد انه يتسلى ويلعب ...وحاول
في اليوم التالي أن يلقي بقشر الموز مرة أخرى في الشارع وبالفعل ألقاه ومشى بعيدا ليشاهد من يسقط بقشر الموز,
وفي هذه األثناء سمع ماجد صوت بكاء من خلفه  ,فالتفت وإذا به يشاهد أخته الصغيرة ساقطة على االرض وأمامها
ً
مسرعا وقال لها أنا آسف  ,فردت عليه  :أنا آسفة يا أخي العزيز لقد حطمت الهدية
علبة جميلة محطمة فذهب إليها
التي أحضرتها لك بمناسبة عيد ميالدك كله بسبب قشر الموز هذا واللوم على من رماه على األرض  ,فقال ماجد  :أنا
اعتذر يا أختي ألنني أنا من رمى بقشر الموز هذا ,لكي أرى الناس وهم يسقطون وأقوم بالضحك عليهم لقد عاقبني

ِ
تأذيت بسببي وأيضا حرمت نفسي من هدية عيد الميالد .
هللا على فعلتي وقد

لقد حزن ماجد على فقدان هديته وأذية أخته وتعلم درسا
ً
مهما أن مضايقة الناس واالستهزاء بهم عقابه مؤلم وأيضا
غير محبب في المجتمع  ,فأخذ ماجد يساعد عمال التنظيف
في رفع األوساخ من الشارع وأعتذر من جارته المسنة ووعد
أخته الصغيرة بعدم إعادة مثل هكذا أعمال .
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أحمد علي قاسم  /العمر  12سنة  /بغداد
أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لصاحب العصر والزمان اإلمام المهدي
بهذه المناسبة
الجميلة والعطرة داعين هللا أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في اآلخرة .

f

فاطمة وسام عثمان  /العمر  11سنة  /ديالى
أهنئ أئمتنا األطهار ومراجعنا العظام بذكرى والدة اإلمام الحسين وأخيه أبي الفضل واإلمام
المهدي المنتظر
 ،وبهذه المناسبة أتمنى أن يعم األمن واألمان على بالدي العزيزة وأن
تكون سنة مملوءة باألفراح والمسرات على شعبنا العزيز

b

حسين حسن ضرغام  /العمر  11سنة  /بابل
أقدم التهاني والتبريكات إلى أئمتنا األطهار وشعبنا العزيز بذكرى والدة منقذ البشرية اإلمام
المهدي المنتظر
 ,ونعاهد اإلمام السير على خطى أئمتنا األطهار

f

زينب علي طالب  /العمر  9سنوات  /كربالء المقدسة
مبارك علينا هذه الوالدات العطرة وإن شاء هللا الثبات على والية أهل البيت
وأتقدم
بالتهنئة والتبريكات إلى سيدتي وموالتي فاطمة الزهراء
بمناسبة والدة اإلمام الحسين
.

j

b

h

محمد نجم ميثم  /العمر  8سنوات  /النجف األشرف
مبارك علينا هذه الوالدات الميمونة  ،ونعاهد اإلمام الحجة المنتظر
أن نحافظ على
صلواتنا واحترام الكبير ومساعدة المحتاجين  ,وندعو هللا تعالى بالنصر لجيشنا البطل على
األعداء اإلرهابيين وأن يحفظ شعبنا العزيز .

f
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أكثر من ( )2000متسابق ومتسابقة

يشاركون بمسابقة حفظ خطبة الزهراء h
ضمن ن��ش��اط��ات م��رك��ز ال��ح��وراء زي��ن��ب h

ال��ت��اب��ع ل�لأم��ان��ة ال��ع��ام��ة للعتبة الحسينية

المقدسة أقام المركز مسابقة لحفظ خطبة
سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء  hفي

الحائر الحسيني الشريف ولجميع األعمار
م��ن ال��ذك��ور واإلن����اث ول��ك��اف��ة المحافظات

بتأريخ

(  16ـ  17ـ  / )18آذار 2017/م في الساعة التاسعة
ً
صباحا.

وأكد المشرف العام على مركز الحوراء زينب h

السيد سعد الدين هاشم البناء أن العتبة الحسينية

المقدسة مستمرة في إقامة الفعاليات والمسابقات الثقافية وبشكل مستمر منذ عام 2003م والى اآلن
وهذا النشاط هو جزء من النشاطات الثقافية التي تهتم بها األمانة وبتوجيه من قبل المتولي الشرعي
الشيخ عبد ال��م��ه��دي ال��ك��رب�لائ��ي وال��س��ي��د جعفر

الموسوي األمين العام للعتبة الحسينية المقدسة
إلقامة مثل هكذا مسابقات وبفضل هللا تعالى

وأه���ل ال��ب��ي��ت b

حققت ال��م��س��اب��ق��ة م��ش��ارك��ات

واسعة جدا ومن جميع األعمار واستمرت على

مدار ثالثة أيام متتالية.

وأض��اف البناء إن هنالك مراكز أخ��رى إلقامة

المسابقة في محافظات أخرى ،إذ توجد جهات

مختصة م��ن قبل العتبة الحسينية ترسل لهم
أسئلة المسابقة وهم يقومون بإجراءات االختبار،
مبينا ان التركيز على االستمرار من أجل تطوير

وحفظ ثقافة أبناء المجتمع اإلس�لام��ي بثقافة
أه��ل البيت

b

إذ توجد هنالك هجمات غربية

ش��رس��ة ت��ري��د النيل م��ن م��ب��ادئ ديننا اإلس�لام��ي

الحنيف وباستمرار هذه المسابقات والفعاليات

نستطيع الحد من هذه الهجمات .
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كما أك��دت مسؤولة مركز ال��ح��وراء زينب h

س���ارة ال��ع��ب��ادي ان المركز يسعى م��ن خالل
مسابقاته على تحفيز كافة الفئات العمرية

لالطالع على ما يضمه اإلرث و القيم لألئمة

المعصومين من مواعظ وعبر ،لذا أقامَ المركز

م��س��اب��ق��ة لحفظ خ��ط��ب��ةال��زه��راء h

و التي

أوضحت فيها مظلوميتها وج��اءت بالتزامن
م��ع أي���ام م��ول��ده��ا ال��م��ب��ارك وش��ه��دت المسابقة
مشاركات كبيرة لمختلف األعمار من الذكور
واإلناث ومن عدة محافظات ليتجاوز المجموع

الكلي للمشاركين ( )2000مشارك ،ولتقليل الصعوبات أمام الراغبين بالمشاركة من المحافظات فقد تم فتح
عدة مراكز اختبار خارج كربالء في محافظة (البصرة ،بابل ،بغداد ،الديوانية) وقضاء عين التمر في
كربالء وقضاء بلد في محافظة صالح الدين ،وتميزت هذه المسابقة والمسابقات األخرى بتخصيص
جوائز للمشاركين من أبناء شهداء الحشد الشعبي والهدف من ذلك تقوية األواصر الثقافية و الدينية بين

العتبة الحسينية وذوي الشهداء ،وايضا جوائز الى المشاركين في المسابقة منها تذاكر سفر ذهاب وإياب

الى زيارة المراقد المقدسة في مشهد ومصوغات ذهبية وأجهزة موبايل وغيرها من الجوائز االخرى .
وقد حدثنا محمد رضا أحد المشاركين في

المسابقة ال��ذي يبلغ من العمر (  ) 10سنوات
ً
حافزا
ان مشاركتي في ه��ذه المسابقة تع ّد

لي في االستمرار ب��ق��راءة كل ما يخص آل

البيت األطهار b

وأتمنى أن تقوم العتبة

الحسينيةالمقدسة بالعمل على إقامة الكثير
مثل هذه المسابقات لتطوير ثقافة األطفال
وحثهم على مواصلة القراءة وتثقيف أنفسهم

ومعرفة الكثير عن االئمة المعصومين
ً
جميعا.
واألنبياء

b
وأيضا كان لنا لقاء مع المتسابقة زينب علي

حمزة قائلة :عندما رأيت اإلعالن عن المسابقة
رغبت بالمشاركة بها فقمت بحفظ الخطبة

واليوم أنا ضمن األطفال المشاركين ،لنتعلم

من مواعظ وحكم أهل البيت b

.
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