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ً
مرحبا بكم أعزائي  ...كل عام وأنتم بخير متمنين لكم سنة
سعيدة تحققون فيها طموحاتكم وأمانيكم  ,أصدقائي
لقد مرت علينا سنة 2017م وقد ذهب معها كل شيء من األمور الجيدة
والسيئة التي م��ررن��ا بها فينبغي علينا أن نطور األم���ور الجيدة الى
األفضل وأن نصحح األمور السيئة التي مررنا بها ونستفيد من أخطائنا
السابقة لنصححها في هذه السنة  ,وال ننسى في عام  2017م ق ّدم العراق
للعالم أجمع أجمل ص��ور في حب اآلخ��ر والمسامحة واالح��ت��رام بين
أطياف الشعب وكيف دافع أبناء الوطن عن أراضيهم من دنس اإلرهاب
فقد حققنا االنتصار بفضل هللا تعالى وفتوى المرجعية الدينية العليا
واستجابة أبناء الشعب العراقي لها ,اآلن تبدأ مهمتكم أنتم جيل
المستقبل فنجاحاتكم الدراسية والعلمية ومساعدتكم لبعض
هذا ما نطلبه منكم لجعل بلدنا من أفضل البلدان ونحن كلنا
ثقة وأم��ل بكم وأنتم أهل للثقة سائلين
العلي القدير أن يمن على بلدنا باألمن
واألمان  ,إنه سميع مجيب

سيناريو :وسام القريني
رسوم :غزال محمد  /العراق

مصنع السجاد

ذهب محبوب
إلى مصنع

إنتاج السجاد
والمفروشات

تعال معي يا بني
لتعرف ما الذي نصنع هنا؟

هذه مكائن غزل الخيوط الحريرية
حيت يتم إعدادها لمرحلة النسج

هنا يقوم الحرفيون برسم

الصور والمنقوشات الملونة
لغرض نسجها على السجاد

4

هذه الماكينة تقوم بنسج الخيوط مع بعضها
إلكترونيا مع وضع الرسومات الخاصة بها

هنا قسم المنسوجات

في آخر األمر تنتج الماكنة

اليدوية  ،حيث يقوم

هذه السجادة الجميلة  ،والمكائن

الحرفيون بنسج

تنتج أحجاما مختلفة

السجاد يدويا

منتجات رائعة

وجميلة سلمت أيديكم

شكرا

لحضورك
يا بني
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الفضاء يؤدي
الخدمات

إعداد :زهير عاصم
رسوم  :سرى غزوان  /العراق

كابتن فريد :عندما كنت صغيرًا أجلس أم��ام التلفاز وأش��اه��د البرامج
التلفزيونية وأتمعن وأتفكر بهوائي التلفاز ،وتبادر في ذهني أسئلة كثيرة
ومنها ،كيف تصل اإلشارة الى التلفاز أو الهاتف أو المذياع؟

لذا سوف يشرح لنا البروفسور علي عن أغراض األقمار الصناعية ،وفوائدها.
البروفسور علي  :نعم يا أصدقائي سأعرفكم على القمر الصناعي واستخداماته

القمر الصناعي
جهاز تابع لألرض من صنع اإلنسان يدور حول األرض
في مدارات معينة كما يدور القمر الطبيعي حولها.

6

وتصنف حسب استخداماتها

أقمار االتصاالت
تقوم هذه األقمار
بتوصيل اإلشارات للمناطق
البعيدة عن بعضها مثال ذلك
االتصال الداخلي أو الخارجي
(من العراق والى أي دولة
يتواجد بها أقرباؤنا)

األقمار العلمية
تحديد المواقع
واالتجاهات ورسم خرائط لقاع
البحار والمحيطات ،والكشف
عن الموارد الطبيعية في
األرض مثل الفحم والنفط
والمعادن.

أقمار التلفاز
تقوم ببث اإلرسال
التليفزيوني من نقطة
إلى أخرى (مشابهة
ألقمار االتصاالت).

األقمار العسكرية

تستخدم هذه
األقمار لجمع المعلومات
أقمار الطقس
االستخباراتية وتمتاز هذه
تساعد خبراء اإلرصاد
األقمار بالدقة في
الجوي في التنبؤ بالطقس
التصوير.
أو رؤية ما يحدث من
تغيرات في الوقت
الحاضر.

أقمار المالحة
تقوم بمساعدة
السفن والطائرات
في معرفة
مسارها.
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قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :فراس قاسم  /العراق

مساعدة الناس

العمة هدى  :يحكى أنه قد حصلت مجاعة وقحط في بغداد بحيث ّ
قلت
المواد الغذائية والخبز والسكر والشاي وغير ذلك في تلك األيام  ,فكان

الناس الضعفاء ال يتمكنون من إشباع بطون عوائلهم .
نرجس :كان هللا في عونهم وعون جميع الفقراء.

العمة هدى  :وفي تلك األيام الصعبة من المجاعة قرر تاجر من بغداد أن
ً
خيرا  -فكتب
يشتري بضاعة ثم يبيعها بسعر منخفض للفقراء  -جزاه هللا
الى أحد أصدقائه التجار في الهند رسالة طلب فيها من صديقه التاجر

أن ي��رس��ل ال��ي��ه ف��ي أس���رع وق���ت ()100

ص��ن��دوق ش��اي على عنوانه ف��ي بغداد
ليبيعها وينتفع بما فيها ,مع علمه بأن

الوضع المعاشي للناس في حينه متردٍ
ً
جدا ,وبعد أن ف��رغ من كتابة الرسالة

وضعها في زاوية ليجف حبرها.

حوراء :قد ال يستطيع التاجر البغدادي
بيع هذه الكمية الكبيرة من الشاي ولو

بسعر قليل بسبب ال��وض��ع المعاشي
ً
جدا للناس ,ومن ثم ستتكدس
المتردي

البضاعة وتتجمد أمواله .

العمة هدى  :إن كل تاجر له خبرة وهو
ِّ
يقدر كيف يدير تجارته .
الذي
العمة ه��دى  :وم��ن التقدير اإلل��ه��ي أن

وضعت ذبابة أرجلها ق��رب العدد ()100
ً
خيرا ألجل
في الرسالة وسقط شيء من برازها فصار الرقم ( , )1000ذلك ان هللا تعالى أراد أن يجزي التاجر على إحسانه

إعانته الضعفاء ومساعدته للناس .
ً
حقا ياعمة هذه حكاية مشوقة ونحن تواقون لسماع بقية هذه الحكاية .
فاطمة :

العمة هدى  :وضع التاجر الرسالة في الظرف وأرسلها إلى الهند  ,ولما قرأ التاجر في الهند الرسالة وضع الصناديق األلف في

السفينة وارسلها إلى بغداد ,وطبيعي في ذلك الوقت كان السفر عن طريق البر والبحر ولم تكن هنالك طائرات مُ عدة للسفر,
فوصلت البضاعة بعد بضعة أشهر الى

بغداد .

زه��راء  :هل أن اسعار الشاي ارتفعت أو

انخفضت أو بقيت كما كانت ؟

العمة هدى  :كانت األسعار قد تضاعفت

ألن وص��ول الرسالة ال��ى التاجر الهندي
وإرس���ال ال��ش��اي م��ن الهند ال��ى ب��غ��داد قد
ً
جدا.
استغرق مدة طويلة
ري��ح��ان��ة  :وم����اذا ف��ع��ل ال��ت��اج��ر ال��ب��غ��دادي
عندما رأى هذا العدد من صناديق الشاي ؟

العمة هدى  :تعجب تاجر بغداد من ذلك

وقال في نفسه لنبيع الشاي ثم نرى عاقبة

8

األمور ثم أرسل رسالة الى التاجر الهندي

وسأل فيها عن سبب ذلك ,وبعد عدة أشهر وصل جواب الرسالة وكان فيها ((إن هذا العدد من صناديق الشاي أنت الذي كتبته

الي وطلبته مني وهو  1000صندوق شاي )) .

العمة هدى  :حكايتنا لها بقية إذ أنه كان هناك تاجر آخر في بغداد يتجر ببيع وشراء السكر ,وقد استغل الوضع المتأزم الذي

كان يعيشه الناس من مجاعة ,فقام بشراء جميع السكر الموجود في األسواق لغرض أن يرتفع سعره ومن ثم يقوم ببيعه,

ً
مطلقا بمساعدة الضعفاء  ,وأخفاه في مخزن كبير لحفظ الماء في داره وكان المخزن قد جف من الماء وطلب
ولم يفكر

من مسؤول الماء عدم اجراء الماء الى المخزن وقام بغلق مجرى الماء .

رقية  :ياله من إنسان جشع وال يفكر إال باستغالل الوضع المعاشي المتردي ليجمع أكثر مايمكنه من أم��وال على حساب

الضعفاء من الناس .

العمة هدى  :وذات ليلة لم يعرف أحد ما الذي حدث لتاجر السكر ,فقد جرى الماء الى مخزن داره وهو الي��دري ما جرى
اذ ان مسؤول الماء قد تم استبداله
بمسؤول آخ��ر وق��ام بفتح ال��م��اء في
مجاري اخرى للماء فجرى الى المحلة
التي فيها بيت التاجر وأدى ذلك الى
تلف جميع كميات السكر التي كان

التاجر قد أخفاها في المخزن وبذلك
خسر التاجر الجشع المحتكر جميع

مالديه من أموال .
ً
العمة ه��دى  :علينا جميعا ان نسعى
لمساعدة الناس بحسب ما نقدر عليه

وننتظر م��ن��ه ت��ع��ال��ى ح��س��ن التوفيق

واألجر والثواب الجزيل .
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سيناريو :نادية غازي
رسوم :غزال محمد  /العراق

ستذهب مدرستنا في رحلة
الى حديقة الحيوانات هل
يمكنني الذهاب معهم؟

سنسأل
والدك أوال

وإن شاء
هللا يوافق

لماذا تتعبين نفسك
بتجهيز الشطائر ياعمتي
سنشتري من هناك

أنا ال أثق بطعام
الشوارع ستأكلن
فقط مما عملته َل ُكن

هللا كم ستكون
سفرتنا جميلة

سنصل الى أقفاص
القرود إنها كثيرة

انظري كم هو صغير
كنت اظنه أكبر من ذلك

10

ابقين معا
يابنات ال تتفرقن

نعم وما أجمل
فروه وذيله الطويل

انظري يا مريم هناك
مكتوب السنجاب لم
أره على الحقيقة ابدا

لقد غادر صفنا

المكان هيا لنلحق بهم

هيا لنراه هم ما زالوا
يتفرجون على القرود

ولكن قد ال نجدهم  ..علينا أن
نبقى
هنا الى أن يعودوا للبحث عنا

سف ضاعت

مع األ
علينا الجولة

ولكن الى متى سنبقى هنا ؟

نعم وصار
الناس يتفرجون
علينا مع القرود

ال أدري إنها وصية أبي إذا
افترقنا عن جماعتنا نبقى في
مكاننا حتى يعودوا الينا
يا ِ
لك من مضحكة
نحن ال نشبه القرود

ال تبكي يا مريم ها هم
بنات صفنا هيا لنلتحق بهم
قبل أن يالحظوا غيابنا

حقا ؟ هيا بنا

نعم نحن مجرد غبيتان لم تسمعا
الكالم وسنبقى هنا الى الليل ويغلقوا
علينا باب الحديقة اهي اهي

هيا لنتناول شطائرنا فأنا لم

أتناول شيئا من شدة الخوف

ترى ماذا كان سيحصل
لنا لو لم يعودوا ؟؟

كانوا سيقفلون الباب
في الليل ونضطر للنوم مع
الحيوانات ههههه

ال تضحكي ستوبخنا امي
لقد كانت غلطة كبيرة

نعم تعلمنا درسا قاسيا

11
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h
إع

داد :ضياء العيداني

رسوم

 :أح
مد الخزعلي  /العراق

اهالً بكن أيتها الفتيات سنتحدث في هذا العدد عن قدوة َل ُكن
.
في التضحية والوفاء أال وهي :أم البنين

وه��ي أم ألربعة ذك��ور وه��م (العباس
،
وع��ث��م��ان وجعفر و عبد هللا)
وق��د ربّـتهم تربية ال��ح��ب والعطاء
ً
كثيرا بالحسن والحسين
كما اهتمت
أبناء فاطمة الزهراء
وزينب
بعد
ألن��ه��ا ت��زوج��ت اإلم���ام علي
.
استشهاد فاطمة
وكانت تتعامل مع اإلم��ام علي
زوج� ً��ا وإم��ام� ً�ا مفترض ال��ط��اع��ة ،كما
تعاملت مع الحسن وكذلك الحسين
بأنهما أم��ام��ان مفترضا الطاعة
ون��ق��ل��ت ه����ذه ال��ت��رب��ي��ة إل����ى أب��ن��ائ��ه��ا
وأعدتهم من صغرهم لنصرة اإلمام
لما سمعت م��ن اإلم��ام
الحسين
عن حادثة كربالء ،وكان لها
علي
دور كبير في واقعة الطف إذ ق ّدمت
أوالده���ا األرب��ع��ة شهداء دون اإلم��ام
وق���د بقيت بالمدينة
الحسين
تنتظر ق���دوم خ��ب��ر اإلم����ام الحسين
 ،وبعد أن رجع السبايا من النساء
واألط����ف����ال ي��ت��ق��دم��ه��م اإلم������ام زي��ن
كانت خير مواسية لهم.
العابدين

b

b

h

g

h

g

c

g

g

g

g

g

ً
غريبا على امرأة تربت على يد
وليس
ً
عفيفة
أبوين صالحين فأمها كانت حرّ ًة

طاهرة ،ذات عقل رشيد ،وأبوها رجل ذو
كانت مثاالً
ْ
ْ
كبرت
شجاعة وك��رم ،وعندما
ً
شريفا بين النساء في ُ
الخلق الفاضل الحميد،

لذلك اختارها عقيل بن أبي طالب زوجة ألخيه
علي بن أبي طالب والتي زادت مرتبتها بعد الزواج
.
من أمير المؤمنين
 ،ومثاالً في
وأصبحت مثاالً في الوفاء له وألبناء فاطمة
زرع روح التضحية داخل أبنائها ليستشهدوا بين يدي اإلمام
وم��ث��االً في المواساة فقد كانت خير مواسية
الحسين
وباقي النساء بعد رجوعهن من واقعة
للعقيلة زينب
كربالء.

g

g

b

h

لذلك أصبحت قدوة النساء
12
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إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :أحمد الخزعلي  /العراق

الحوت ونبي هللا يونس

g

تعيش الحوت في البحار والمحيطات وتلد فيها ,ويع ّد الحوت األزرق من أضخم الحيتان وأكبرها ،ولقد تم ذكر الحوت في القرآن الكريم

في قصة نبي هللا يونس  gفي أكثر من آية في سور قرآنية متعددة منها ما ورد في سورة الصافات قوله تعالىَ ( :و ِ�إ َّن ُيو ُن َ�س مَل َِن
ني * َفا ْل َت َق َم ُه حْ ُ
ال ُ
ني * �إِ ْذ �أَ َب َق �إِ ىَل ا ْل ُف ْلكِ ا مْلَ�شْ ُحونِ * َف َ�سا َه َم َف َكا َن مِ نْ ا مْلُد َْح ِ�ض َ
مْال ُ ْر َ�س ِل َ
وت َوهُ َو ُملِي ٌم) ،اآليات (.)142 - 139
g

g

إلى قوم فأخذ يدعوهم إلى عبادة هللا تعالى وحده
تبدأ عندما أرسل هللا تعالى نبي هللا يونس
وقصة الحوت مع نبي هللا يونس
ً
ال شريك له ،ولكن القوم لم يسمعوا إليه وكذبوه واستمر بذلك طويال بعدها أنذرهم بنزول عذاب هللا تعالى إن استمروا على عنادهم،
وغادر المكان واتجه إلي سفينة ترسو فى ميناء صغير وسافر مع الركاب.
وبينما السفينة تبحر وإذا بحوت كبير يعترضهم بالقرب من السفينة ،فأرادوا أن يبعدوه بأن يعملوا قرعة ألسماء الركاب ومن يظهر
فقذفوه في
اسمه يقذفونه في الماء ليبتلعه الحوت ويتركهم ،وبعد أن أجروا قرعة في كل مرة كان يخرج اسم نبي هللا يونس

g

المياه عندها تلقاه الحوت وابتلعه ،فأوحى هللا إلى الحوت بأن ال يمسه بسوء،
في داخل الحوت يُ سبح هللا ويستغفره لينجيه من بطن الحوت،
وبقي يونس

g

فاستجاب هللا دعاءه وقذفه الحوت على أطراف المياه ونجى من الموت وذهب
إلى قومه فوجدهم مؤمنين بالله تعالى ألنهم بعدما تركهم يونس التجؤوا إلى
ً
كثيرا.
هللا تعالى وعبدوه ففرح نبي هللا يونس
لذلك

g

13

105

سيناريو :وسام القريني

لماذا ال تتكلم يا حمدان؟

رسوم :أبو داوود  /مصر

لقد حدث شجار

عنيف يا حمدان

ألن العسل لذيذ

وأنا أستمتع بطعمه

عقوبتك هي السجن

ستة أشهر جراء ما فعلت
ولكن يا موالتي أنا بريء

أنا متعب جدا من العمل هنا وال أستطيع الكالم أكثر

إذا أردت النجاة
فعليك بالصدق

إنها زوجة نحول
لماذا لم تخبر الملكة باألمر؟
هناك أنظري

كيف أتيتما إلى هنا ؟

14

ال وقت لدي أسرعي لنذهب

سحقا
أين ذهبت
هذه النحلة
البغيضة ،
أيعقل إنها
هربت؟

كنت أخشى لو أخبرت أحدا أن ينتشر

هل يعقل هذا؟!

الخبر ويصل إلى دبور فيفعل ما يريد

نعم  ،لقد هدد دبور بأن يسرق

زوجة نحول إذا لم يفعل ما يريد
لم أعثر عليه يا موالتي لقد هرب دبور .
حسنا  ،وأنت يا نحول لقد عفوت عنك

الحمد لله لقد فرجت
كم أنا فرحة ألجلك

الشكر لله وعلينا أن نكون أكثر حرصا من دبور ودسائسه
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إعداد :كرار الخفاجي
رسوم  :سرى غزوان  /العراق

مرحب ًا بكم أصدقائي  ،كيف حالكم ؟ اليوم قد وصلنا الى الجزء
األخير من تركيبة أذن األنسان وهي (األذن الداخلية) وهي المرحلة
األخيرة من وصول الصوت إلى الدماغ عبر (العصب السمعي)
إلعطاء األوامر لباقي أعضاء جسمنا  ،هيا لنبدأ رحلتنا .
الطبيب  :كما تشاهدون أعزائي أن األذن الداخلية تحتوي على
األعصاب الحسية الخاصة بالسمع والموجودة في القوقعة  ،وأيضا
توجد األعصاب الحسية الخاصة باالتزان والتي تتواجد في القنوات
الهاللية والدهليز .
علي  :هل هنالك أجزاء تتكون منها األذن الداخلية ؟
الطبيب  :األذن الداخلية كباقي أج��زاء األذن فهي تتكون من القوقعة
المملوء بالعصارة الليمفاوية  ,وتتخذ شكال ملتوي ًا يشبه الصدفة وترتبط
باألذن الوسطى من خالل فتحة تعرف باسم (الفتحة البيضاوية) المتكونة من غشاء رقيق ينغمس فيه عظم
الركاب .
جعفر  :وكيف يتم نقل الصوت عبر عظم الركاب ؟.
الطبيب  :سؤال جيد يا جعفر  ،عند اهتزاز عظم الركاب ينقل هذه االهتزازات الى غشاء الفتحة البيضاوية
والتي بدورها تنقلها عبر العصارة الليمفاوية التي بدورها تنقل الموجات الى الغشاء الحساس ومن ثم الى
الخاليا الشعرية التي تحث النهايات العصبية فترسل إشارات عصبية الى الجهاز العصبي المركزي .

محمود  :ولكن ما هذا الشيء الحلزوني وسط األذن ؟

الطبيب  :هذا العضو مهم جد ًا في
اال
ذن
ال
داخ
لية
و
يس
مى
بـ
(ع
ضو
ك
ورت
ي)
وهو المسؤول عن السمع
ويتكون من مجموعة كبيرة
من
الخ
اليا
ال
شع
رية
و
غش
اؤه
ح
سا
س
مك
ون
من مادة جيالتينية تنغمس فيها
أهداب تلك الخاليا .
علي  :نسمع الكثير عن القنوات الهاللية والدهليزية فهل لها أهمية مثل القوقعة ؟

الطبيب  :بالفعل لديها وظائف مهمة في تركيب األذن فاهلل سبحانه وتعالى لم
يخلق أي عضو في جسمنا إال وله وظيفة محددة يقوم بها ..

16

فالقنوات الهاللية تتكون من ثالث قنوات حلقية متعامدة يوجد عند قاعدة كل منها انتفاخ يوجد
بداخله خاليا شعرية منغمسة على مادة جيالتينية  ،فعندما نقوم بحركة دائرية أو الدوران يهتز هذا
السائل الموجود داخل القنوات فيزيح المادة الجيالتينية من مكانها وبدورها الخاليا الشعرية المتواجدة
تنقل إحساس اإلنسان بالدوران أو االلتفاف عبر األلياف العصبية إلى المخيخ .

الطبيب :واآلن أحبتي قد وصلنا إلى الجزء األخير من تركيب األذن الداخلية وهو
الدهليز وهو عبارة عن غرفة عظمية تقع بين القوقعة والقنوات الهاللية ويكون تركيبه
مشابه ًا للتركيب الداخلي للقنوات الهاللية فإذا حنى اإلنسان رأسه اهتز السائل

الموجود داخله مسبب ًا تحرك أيضا بالكتلة الجيالتينية التي
تتواجد عليها الخاليا الشعرية
التي ترسل إشارات إلى المخيخ

عبر األلياف العصبية فنشعر بوضعنا
الجديد نحو جاذبية األرض .

إلى هنا قد انتهينا من معرفة تركيب األذن  ,وهنالك بعض
النصائح التي علينا مراعاتها للحفاظ على أذننا من األذى .

اضف لمعلوماتك

 -1من الضروري إجراء فحص دوري لألذن لالطمئنان عليها حتى وإن لم نشعر بسوء قد أصابها .
 -2عدم إدخال أجسام غريبة أو أعواد قطنية حتى ولو بقصد التنظيف ألنها قد تسبب ضرر ًا باألذن .
 -3تجنب الضجيج والضوضاء واالبتعاد عن االستماع لألصوات العالية وخصوص ًا سماع األصوات
العالية في سماعات الرأس .
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سيناريو :وسام القريني رسوم :عمر شريف  /مصر

الصبي المفقود
حسين أسرع

هنالك خطب ما

أخبرني ما
الذي حدث؟

لقد ضاع ولدي  ،خرج

لشراء الخبز قبل أربع
ساعات ولم يعد بعد

اءنا أن
ماهر أخبر اصدق َ

لنذهب من هنا باتجاه

عوا للبحث عن الصبي بعد

يجتم

أن يروا

ساحة كرة القدم

صورته سأمضي أمامكم

لم أ َر هذا الصبي يشتري
مني  ,ربما من خباز آخر

اسمعني هذا
الخباز يقول إنه قد
اشترى الخبز منه
قبل فترة طويلة

18

لقد خرج مع ولدي

حسنا إذا لم يكن في الملعب ،

وذهبا ليلعبا في محل

ربما ذهب إلى أحد أصدقائه

األلعاب اإللكترونية

لقد أخطأت ألنك لم تأخذ اإلذن من

أمك ولم تعد للبيت وهي قلقة عليك

إنني ألعب هنا ولم أكن
ً
ضائعا لماذا أنتم غاضبون
ً
شيئا ؟
مني ؟ أنا لم أفعل
لقد أغضبت أمك

وأغضبت هللا سبحانه

وتعالى  ،إذهب معنا وال
تكرر مثل هذا الخطأ

أنا آسف يا أمي ولن أكرر

غلطتي مرة ثانية سامحيني

ال بأس يا بني ،

وأشكر حسين ورفاقه
ألنهم ساعدوني

19
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اج��ت��م��ع��ت ال��ف��ت��ي��ات ف���ي س���اح���ة ال��م��درس��ة
ت��ت��وس��ط��ه��ن أم��ون��ة ب��زي��ه��ا ال��م��درس��ي األن��ي��ق،
قضين دقائق م��ع��دودة لالستراحة ،استعدن
ّ
خ�لال��ه��ا ن��ش��اط��ه��ن ل��ل��ب��دء ب��ال��ح��ص��ة ال��دراس��ي��ة
التالية وكانت في مادة الجغرافية..
ً
مميزا ،إذ سمحت المعلمة
كان درس ذلك اليوم

ي
ارة العباد مصر
س
وو د /
قصة  :بو دا
م:أ
رسو

نهر النيل

للتلميذات بالتحدث
ب������م������ا ل������دي������ه������ن م���ن
م��ع��ل��وم��ات ع��ام��ة عن
ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ال����ذي ك��ان
درسهن ذلك اليوم..

استأذنت أمونة من معلمتها لتتحدث عن قصة نهر النيل والنبي موسى g

..

َّ
عم السكون داخل الصف ..الجميع ينتظر لما ستتحدث عنه أمونة ،أما المعلمة فكانت تنظر بفخر الى تلميذتها المهذبة التي بدأت

قرون من الزمان..
حديثها بـ (بسم هللا الرحمن الرحيم) وتابعت القول " استمعوا الى ما تعلمته من القرآن عند قصة حدثت قبل
ٍ

كان هناك حاكم ط��اغ ج� ً
�دا أكثر في
ٍ
األرض ال��ف��س��اد ،يحكم م��ص� ً
�را يسمى

(فرعون) ،سمع ذات يوم إن هناك طفالً
س��ي��ول��د وع��ن��دم��ا ي��ك��ب��ر س��ي��ك��ون ه�لاك

(فرعون) الطاغية على يد ذلك المولود..
أم�� َر ف��رع��ون ج��ن��وده أن يقتلوا

كل مولود ذكر في ذلك العام..

وش��اءت قدرة هللا أن يولد النبي
م��وس��ى ف��ي ت��ل��ك األي�����ام ..خافت
األم ك��ث��ي� ً
�را ع��ل��ى ول��ي��ده��ا ،إذ ان

جنود فرعون يفتشون عن الصغار

المولودين لذبحهم ..حتى أوحى
ً
ص��ن��دوق��ا من
هللا ل��ه��ا أن ت��ص��ن��ع

الخشب وتضع الصغير (موسى)

20

داخله وترميه في اليم..

أرادت المعلمة ان تختبر أمونة فسألتها قائلة:

لكن لم نعرف ما عالقة النبي موسى g

بـ (نهر النيل) وهو موضوع درسنا لهذا اليوم..

بأدب واحترام :
أجابت أمونة معلمتها
ٍ
ُ
َ
وسى
ذكر الباري عز وجل هذه الحادثة في القرآن الكريم باآلية (وَ أوْ َح ْينَا ِإ َلى أ ِّم مُ َ
ت عَ َل ْيهِ َفأَ ْلقِ يهِ فِ ي ْ
ال َي ِّم وَ لاَ َت َخافِ ي وَ لاَ َت ْح َزنِي ِإ َّنا رَا ُّد ُ
وه ِإ َل ْي ِ
ضعِ يهِ َف ِإ َذا خِ ْف ِ
َأ ْن َأرْ ِ
ك
وه مِ َن ْ
وَ َجاعِ ُل ُ
ِين) سورة القصص  /آية ( )7واليم هو نهر النيل..
المُ رْ َسل َ
وهكذا اطمأنت أم موسى وألقت بوليدها في

اليم وأخ��ذت األم��واج تحرك الصندوق الخشبي،
وف��ي تلك األث��ن��اء أرسلت ابنتها ل َتتبـع الصندوق
وترى الى أين تستقر به األمواج ،حتى وصل الى

الساحل (ضفاف النهر) حيث قصر فرعون..

وفي قصر فرعون في مصر كانت تقف زوجته وحيدة
ً
كثيرا مما يفعله زوجها
إذ أنها لم تلد طفالً ،كانت تتألم

فرعون ،وقفت تتأمل السماء الواسعة وتشعر في قلبها ان
رحمة هللا واسعة كهذه السماء بل أكثر ..كانت تدعو ربها

ان ينجيها من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين..
سألت احدى التلميذات أمونة ،ما اسم زوجة فرعون؟

أجابتها أمونة  :زوجة فرعون تسمى آسيا بنت مزاحم وهي

إح��دى النساء األرب��ع المبشرات بالجنة لقوة إيمانها وصبرها
على جبروت زوجها وثباتها على دينها رغم ما كانت تعانيه من

ٍ
عداء لها وفساد القصر الذي تعيش فيه..

أثنت المعلمة على ما تحدثت به أمونة وطلبت من جميع التلميذات ان

يطالعن الكتب الخاصة بسيرة أهل البيت عليهم السالم وقصص األنبياء
ّ
حل
وخصصت هدية لمن تساعد أمونة في اكمال قصتها وتخبرنا ماذا

بالنبي موسى بعد ان القته امه في نهر النيل..
وسيكون ذلك في لقائنا القادم ..
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إعداد  :كرار عبد عودة
رسوم :فراس قاسم  /العراق

مرحبا أصدقائي كيف حالكم؟ في هذا العدد سنتعرف على بعض التفاصيل لقوانين رياضة
تنس الطاولة وأيضا مقاسات هذه اللعبة هيا بنا يا أصدقائي لنتعرف على هذه المعلومات.

أحبتي تعالوا معي لمعرفة مقاسات أما قوانين وطريقة لعب كرة تنس
الطاولة فهي كاآلتي :
تنس الطاولة.
تكون مساحة طاولة التنس بطول (2,7م )
وبعرض(1.5م)  ،وتكون مستطيلة الشكل لونها
زرقاء ،ويكون في وسط الطاولة خط فاصل
خضراء أو
َ
يقسمها إلى قسمين يمثل كل منهما منطقة الالعب
الواحد ،اما ارتفاع الشبكة (15,25سم) ،ويبلغ طول
مضرب كرة الطاولة حوالي (15سم) ويبلغ قطرها
تقريبا (40ملم)  ،وهي كرة تتميز بالخفة وتصنع من
السليوليد.

• الفردي :يرسل الالعب ضربة في البداية ثم
يقوم المرسل برد الكرة وبعدها يتم التناوب

بينهما على رمي الكرة.

إرسال
• الزوجي :يرسل الالعب ضربة
ٍ
ويستقبلها الطرف اآلخر ويردها ويقوم الزميل

باإلرسال فيقوم الزميل للطرف اآلخر بالرد
السليم.

• ضرب الكرة لمرتين .

• مالمسة الكرة ألي شيءٍ من غير المضرب .

• عندما ال تسقط الكرة على النصف اآلخر لجهة الخصم .
• وضع اليد التي ال يلعب بها على سطح الطاولة.
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باحا  ،ثم أمضي إلى الفرن لشراء الخبز .
قظ ص
أستي ُ
كان يبيع أكياس النايلون  ،فأفكر « لماذا
في الطريق  ،أمر بد
وأبيعها  ،فأجني ثمن الخبز وأوفر على
ال أشتري أكياس الخبز
أبي بعض المصروف؟!»
أشتري األكياس ثم أسرع نحو الفرن ...
أن���ادي على بضاعتي  ،فيقبل ال��ن��اس على
شراء األكياس مني  ،فأشعر بسعادة كبيرة .
لم أكن أقصد مضايقة أحد  ،لكن وجودي
ضايق بائع األكياس  ،فقد رأيت الغضب
والحسد في عينيه !
قال لي غاضبا ( اذهب من هنا )
فقلت له « اهدأ  ...الرزق على الله »
بعد قليل  ،حمل بائع األكياس مسمارا،
وثقب أكياسي ب��رأس المسمار  ،ثم قال
مبتسما ابتسامة شريرة ( اآلن أرني كيف
ستبيع أكياسك )
حزنت كثيرا  ،لكنني سرعان ما اهتديت لفكرة
 ،فرحت أنادي « أكياس مع فتحة تهوية ،
الثقب يمنع الخبز من التعجن ويحفظ الخبز
طازجا»
ازداد عدد الزبائن  ،فبعت كل األكياس ،
واشتريت الخبز للبيت ،ثم ابتسمت لبائع
األكياس قائال ( قلت لك  :الرزق على الله )
ثم ع��دت إل��ى البيت أق��ص على إخوتي
مغامرتي الجديدة ...

قصة :مهند العاقوص /سوريا

رسوم  :كنانة محمد /سوريا
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سيناريو:

سلوننا نحن لحماية الذهب؟

لماذا ير

وبعد ثالثة أيام

بكما أيها المحققان

من اللطيف اللقاء
الذي تفعالنه هنا؟
الرائعان ما

لقريني

وسام ا

الذهب المسروق

م :عمر

رسو

ليس لحمايته
بل لمعرفة من
سيسرقه  ،لقد أ
صر قائد الحرس
على
مرافقتنا لهم أث
ناء نقل الذهب

سيدي لقد ُسرق الذهب
واختفى سنان ومالك
ماذا؟!

واألجمل إننا التقينا ِ
بك يا
سيد
تي أكثر من خمس مرات
إنهم يبحثون عنا
في كل مكان لماذا

فعلت ذلك يا سنان؟
اصمت
أحدهم
قادم
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شريف

 /مصر

كما توقعت يا سنان
إنهم يلحقون بي

وسوف يقبضون علي

ال أحد يتحرك
المكان كله محاصر

كيف

تفعل ذلك
يا سنان؟

أخبرني بما

جرى يا سنان

لقد أصر قا
ئد الحرس على ذهابي
مع الذهب
فساورني الشك ،لذلك
اتفقت مع الشر
طي رحمن على خطة

نعم أيها

الملك كنت مكلفا بمراقبة

س وقد كان يتنكر ويبدأ

قائد الحر
بة سنان ومالك من بعيد
بمراق

مستحيل أنت كاذب انت من سرق الذهب
يا قائد الحرس لن

أنسى وشم القرش

على راحة يدك وهو

ما الحظته في المرأة

التي تنكرت في زيها

ولكنك اخذت
الذهب يا سنان

لم يتحرك الذهب من مكانه لقد
وضعنا الذهب أمانة لدى رحمن

الخطط ال
عبقرية التي اشير بها
على سن
ان تأتي بثمارها دوما

نحن ؟
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دة اآلخرين

مساع

قال تعالى :

نا مْال ُ ْ�ؤمِ ُنو َن �إِ ْخ َو ٌة
(�إِ مَّ َ

آية ( / )10سورة الحجرات
فكرة وسيناريو  :كرار عبد عودة
رسوم  :عباس صالح  /السودان
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)

إعداد  :الشيف زهير عاصم
رسوم  :زاهد المرشدي

مرحبًا بكم أصدقائي اليوم سنذهب برحلة جميلة داخل مطبخي
الجميل لنتعلم معا طريقة عمل (مكعبات الجلي) ,فأنا احب أكل
الجلي ومشاهدته وهو يتحرك في الصحن يمينًا ويسارًا وماذا
عنكم ه��ل تحبون تناوله؟ لقد نسيت ان أخبركم ال��ي��وم قام
بزيارتي صديقي العزيز (دكتور بروتين) وطلبت منه أن يتحدث لنا
عن فوائد بعض الفواكه والخضار لتقوية جهاز مناعتنا  ,هيا لنبدأ

باكيت جلي الذي يحبه طفلك
كوب ونصف ماء
الفواكه (حسب الرغبة)
سكر للزينة
 .1نقوم بغلي الماء ونضع الجلي عليه ونحركه جيدا
 .2نضعه بأبريق الماء (دولكة) ليسهل علينا صب الجلي
 .3نقوم بتحضير قوالب الثلج الموجودة عندكم ونسكب
الجلي بالقوالب
 .4نتركه ليبرد ثم ندخله الثالجة لمدة ساعة
 .5نقوم بتغطيس الجلي بالسكر

واآلن لنستمع لبعض المعلومات
التي سيقدمها لنا دكتور بروتين
دكتور بروتين :
اليوم سنتعرف على (البروكلي)

فيؤكد خبراء التغذية أن البروكلي من أفضل الخضراوات لصحة األطفال
وكذلك الكبار ،فهو يحتوي على مضادات لألكسدة
وغني بالفيتامينات والمعادن واأللياف ،ومن
فوائده المهمة أنه يمنع اإلصابة بسرطان
األمعاء ويحمي الجهاز المناعي ويحسن
الجلد والمزاج ،كما أن
تناول البروكلي بصفة
دائمة يحسن عمل القلب
واألوعية الدموية ويقوي العظام .
بالصحة والعافية ونلتقي مع معلومة
جديدة وطبخة جديدة إلى اللقاء
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د .امامة اللواتي  /سلطنة عمان
رسوم  :كنانة محمد  /سوريا

ُيحكى أن أح��د ملوك الهند كان
ي��ه��وى جمع ال��ح��ي��وان��ات الغريبة،
ويبعث مساعديه للبحث عنها
داخ��ل ب�لاد الهند وخ��ارج��ه��ا .وفي
يوم من األيام جلب له مساعدوه
حيوانا ُيسمى الفيل!
ل��م يكن ال��ن��اس ف��ي مدينة
ذل��ك الملك ق��د ش��اه��دوا
أو سمعوا شيئا عن الفيلة
من قبل ،فشعروا بالفضول
ال��ش��دي��د ل��رؤي��ة م��ا ه��و هذا
الفيل .وك��ان ه��ذا الملك
الهندي ظريفا وطيبا ،فأمر
م��س��اع��دي��ه أن يعلنوا عن
جائزة ثمينة لمن يتمكن من
وصف شكل الفيل!
وض����ع م���س���اع���دو ال��م��ل��ك
ال��ف��ي��ل ف���ي ح���ج���رة ك��ب��ي��رة
م��ظ��ل��م��ة .ودخ�����ل ال��ن��اس
ف���ردا ف���ردا م��ن أج��ل ذلك
االختبار الذي وضعه الملك،
ولما كانت رؤية الفيل غير
ممكنة في الظالم الدامس،
فقد أخذ الناس يتحسسون
28

الفيل بأيديهم .وق��ال أحد الهنود بعد أن وضع كفه
على خرطوم الفيل :إن شكله مثل األنبوبة!
أما الثاني فقد وصلت كفه على أذن الفيل فقال :ال..
ال أنت مخطئ  ،إن شكله مثل المروحة.
أما الثالث فعندما تحسس قدم الفيل صاح قائال:
كالكما مخطئ  ..إن شكل الفيل كعمود ثقيل!
وأم��ا ال��راب��ع ال��ذي وض��ع يده
على ظهر الفيل فقد قال
محتارا :هذا الفيل كأنه أريكة
وثيرة يمكن الجلوس عليها!
وهكذا قال كل شخص لمس
ال��ف��ي��ل ش��ي��ئ��ا مختلفا عن
اآلخرين ،بل أن بعضهم من
شدة اختالفهم قالوا ان شكله
معوج مثل ح��رف ال��دال في
ٌ
األب��ج��دي��ة العربية ،وبعضهم
مستقيم
ق���ال :ال ..ب��ل إن��ه
ٌ
كحرف األلف!
وحينها أمر الملك مساعديه أن يشعلوا شمعة
في الغرفة المظلمة ،وحين رأى الناس ما هو
الفيل .
ابتسموا بسعادة وعانقوا بعضهم بعضا فقد
كانوا جميعهم على حق ،أما الملك فقد أمر
لهم بجوائز جميلة ونقل الفيل إلى حديقة كبيرة
ليتمكن أهل المدينة من رؤيته دائما.
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f
عندما يظهر اإلم���ام المهدي f

األنصار وسيكونون خير عون له.

عيسى :نبي هللا عيسى g

إعداد :ضياء العيداني
رسوم  :أحمد الخزعلي  /العراق

سيكون ل��ه مجموعة من

ما زال

ً
حيا إلى اآلن وقد رفعه هللا تعالى
عندما أرادوا قتله ،وسيكون أحد

وزراء اإلم���ام ال��م��ه��دي f

وي��ده

ال��ي��م��ن��ى وع���ن���دم���ا ي��ص��ل��ي اإلم�����ام

المهدي f

في بيت المقدس يصلي

خلفه نبي هللا عيسىg
لنبي هللا عيسى  gدور كبير إذ
 ،وسيكون

سوف يؤمن به مجموعة كبيرة من
الذين هم على دين المسيح والذين
ينتظرونه ،وب��ع��دم��ا ي��رون��ه يصلي
خ��ل��ف اإلم�����ام ال��م��ه��دي س��ي��ؤم��ن��ون

ه��ؤالء ال��ن��اس المسيحيون بإمامة

المهدي المنتظر عجل هللا فرجه،
ً
دورا ف��ي ق��ت��ل ال��دج��ال
ك��م��ا أن ل��ه

المعادي لإلمام المهدي وسيتخلص

منه نبي هللا عيسى g

ويقتله.

الخضر :وله مرتبة عظيمة عند هللا تعالى وله

ق��ص��ة م��ع ن��ب��ي هللا م��وس��ى g

ذك��ره��ا ال��ق��رآن

ً
حيا يرزق ومع اإلمام المهدي f
الكريم ،وهو ما زال

يؤنس وحشته ،وسيكون من وزرائه وخاصته عند ظهوره.

 :313سيكون لإلمام المهدي f
مكة المكرمة عند ظهوره  fوسيكون لهم دور كبير في نصرة اإلمام وتوليهم مهام كبيرة كالقيادة وفيهم نساء لما للمرأة

ً
شخصا وهؤالء سوف يبايعون اإلمام المهدي في
أعوان وأنصار مخلصين عددهم ()313

من دور كبير في زمن الغيبة وزمن الظهور.

ً
أيضا ولكنهم أقل مرتبة من نبي هللا عيسى والخضر g
القاعدة العامة :وهم من المؤمنين الذين لهم درجات عالية

ً
أيضا في نصرة اإلمام وإقامة دولته العالمية.
الـ( )313ولهم دور كبير
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ومن

افتتحت العتبة الحسينية المقدسة ،روضة السيدة رقية h

لألطفال األيتام ،لتضيفها الى بوادرها اإلنسانية المتعددة في
مجال رعاية االيتام وتلبية جميع احتياجاتهم.

وقال المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد

المهدي الكربالئي"يأتي افتتاح روضة السيدة رقية h

ضمن

دائ��رة اهتمام العتبة الحسينية المقدسة بالجانب التربوي
والتعليمي وشريحة األيتام الذين يشكلون نسبة مهمة في الشعب العراقي وخصوصا أيتام الشهداء".

وأضاف ( ان احتضان هذه الشريحة ورعايتها وتوفير البيئة المناسبة لتربيتهم بعد فقدان آبائهم فهنالك الى الجانب التعليمي جانب

تدريبي وتربوي ونفسي).

وبين " :ستكون هنالك رعاية أخرى لأليتام على مدار السنين الى أن يتخرج من الجامعة ،ألننا نحتاج الى بناء شخصية الفرد
َ
العراقي وخصوصا منذ البداية".

وأعرب الكربالئي ،عن شكره للمرأة الفاضلة ،التي تبرعت بالدار بصفة هبة للعتبة الحسينية المقدسة واشترطت أن يكون دارا أو
روضة لأليتام.
ً
من جانبه قال المشرف على الروضة السيد سعد الدين هاشم البناء ،ان العتبة الحسينية المقدسة تقوم حاليا بإنشاء مدرسة أوالد
ً
مربعا  ,في منطقة البوبيات وقد وصلت نسبة اإلنجاز
مسلم لأليتام حيث تتكون من خمسة طوابق على أرض مساحتها(  )1250مترأ

إلى  , %70وتشرف العتبة الحسينية على أربع مدارس لأليتام هي مدرسة السيدة رقية ومدرسة السيد علي األصغر عليها السالم
ً
يتيما ويتيمة .
(االبتدائي والثانوي ) تابعة لممثلية مكتب السيد السيستاني دام ظله الوارف وتظم ()1125
وأوضح البناء " ان الطاقة االستيعابية لألطفال في هذه الروضة هو (  ) 250طفل قابل للزيادة اما من جانب الخدمات فتقدم لهم مجاناً
من ناحية التعليم والنقل والتغذية والقرطاسية فضال عن الخدمات الطبية وغيرها .
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ا

لسالم عليكم مبروك النجاح

اذا أراكم منزعجين اليوم ؟

ولكن لم

سيناريو :كرار الخفاجي

رسوم :عباس صالح  /السودان

مساعدة التلميذ

وعليكم السالم,
اليوم استلمنا
نتيجة الشهر الثاني

وصديقنا ضرغام
للشهر الثاني يرسب
في االمتحان.

وهل سألتموه
عن السبب ؟

إن والده قد توفى

السنة الماضية ووالدته ال
تجيد القراءة والكتابة .

نعم  ,ويقو
ل ال يوجد لديه أحد
في المنزل ي
ساعده على الدراسة

اتركوا األمر

السالم عليكم كيف
حالك يا ضرغام ؟
وعليكم السالم ,

أنا بخير والحمد لله

32

ً
جيدا ظروفك العائلية ,
أنا أعرف

لماذا هذه النتائج غير الجيدة في

االمتحانات فأنت تلميذ هادئ وجيد

المشكلة بأ

نني أعاني من قلة

ولكن هل طلبت المساعدة من أحد؟

لدروس وال يوجد

فهم بعض ا
اعدني في المنزل
من يس

أنا أخجل من
طلب المساعدة,
وعرض بعض
األصدقاء المساعد
ولكنني رفضت

شاكل في الدراسة  ,اليوم سأطلب من بعض

ولكن خجلك سيسبب لك الم
أن يساعدوك في الدراسة وأنا معهم أيضا.
التالميذ الذين أثق بهم

شكرا لك يا معلمي
لوال حرصك هذا
كنت أفكر بترك
المدرسة والذهاب
الى العمل .

كيف حالك يا ضرغام ؟
لقد كلفنا المعلم

بمساعدتك في الدراسة .

اليوم سنجتمع في
بيت أحمد لندرس م ً
عا

ً
شكرا لكم وأنا
آسف ألنني رفضت في السابق مساعدتكم
ً
لي  ,اليوم س
تكونون ضيوفا عندي في البيت لندرس معا

شكرا المعلم الفرسان على مساعدتهم لصديقهم ضرغام وطلب منهم
أن يحثوا باقي التالميذ على هذا األمر لكي تعم الفائدة على الجميع
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الطريقة الصحيحة
للقراءة
السالم عليكم
ورحمة الله.
العيداني
صة :ضياء
ق
د المرشد
سوم  :زاه
ر

ي  /العراق

وعليكم السالم
أهال بك يا لبيب.

واآلن اكتمل عددنا
فلنبدأ المذاكرة سوية.

وبدأ األصدقاء يذاكرون سوية
ً
جالسا لم يذاكر
ولكن لبيب بقي
معهم و ينظر إليهم باستغراب.

اسمحوا لي أن أقدم لكم
الطريقة الصحيحة للمذاكرة،
ألن طريقتكم غير صحيحة.

34

وما هي الطريقة
الصحيحة إذن؟
اسمح لي يا صديقي لبيب ،إن
الفوضى التي أنتم بها ال تدل
على المذاكرة فاللهو بالهاتف
مع المذاكرة خطأ ،واالنشغال
ً
أيضا.
مع التلفاز خطأ

وما الحل؟

اغلقوا الهواتف النقالة
والتلفاز وأنا سوف أشرح
لكم المادة كوني درستها
ً
جيدا ولكن انتظموا في
ً
جيدا.
جلوسكم وركزوا معي
شكرا لك يا صديقنا العزيز على
مساعدتك لنا وعلى تعليمك
إيانا الطرائق الصحيحة للدراسة.
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إعداد  :لبيب السعدي

إعداد
حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير

اشطب حروف األحاديث التالية الواردة عن
أهل البيت  bفي فضل فعل الخير ،لتحصل

السر المؤلفة من ثالثة حروف
على كلمة ّ
وهي اسم من أسماء نار جه ّنم.

"ال ّدال على الخير كفاعله"

"خيركم من ّ
ذكركم هللا رؤيته"

"من لبس الخير تعرّ ى من ّ
الشر"

السالم"
ُ
"س ّنة األخيار لين الكالم وإفشاء ّ
ً
ّ
فإن
تحقروا منه
"إفعلوا الخير وال
شيئا ّ
صغيره كبير وقليله كثير"
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جواب العدد السابق :
إسرافيل

في هذه األبيات الشعرية حكمة  ,هل تستطيع أن تستنتجها ؟ لكي
تطبقها في حياتك  ,ومن هو قائلها ؟ يمكنك االستعانة بأحد الوالدين .

تغرَّ ب عَ ن َ
َ
ب ُ
العلى
األ
وطان في َط َل ِ
ِ
ِ
َ
��م َواِك � ِت��س��ـ� ُ
عيشـةٍ
�اب مَ
تنفس َه� ٍ

وت َ
َفمَ ُ
الفتى َخيرٌ َل� ُ�ه مِ ن َحياتِه

َوسافِ ر َففي َ
مس َفوائِدِ
األسفا ِر َخ ُ

ص���ح��� َب� ُ
آداب َو ُ
َوعِ ���ل� ٌ
�اج��ـ��دِ
ٌ
��م َو
��ة م� ِ
�اس��دِ
واش َوح� ِ
�ن
ِب����دا ِر َه�
ٍ
���وان َب��ي� َ
ٍ

قراؤنا ا
ألعزاء ورد سهوًا خطأ في
ا
لع
دد
(
)104
ف
ي
فق
ِّ
رة
فكر وطبِّق
وهي
كلمة الفاجر و الصحيح ه
ي
كل
مة
ال
فا
خر
ل
ذا
وج
ب التنويه

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 أقل من دقيقة .

تيح Keys …….
مفا
عنب Grape …..
ورق Paper …..
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تعلن إدارة السيدة رقية  hلأليتام التابعة
ل��ل��ع��ت��ب��ة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ال��م��ق��دس��ة ع���ن ب��دء
التسجيل اعتبارا من يوم 2017 / 12 / 18
في مقر الروضة الكائن قرب مستشفى
ال��وائ��ل��ي (رحمه هللا )  /ش��ارع االس��ك��ان /
الشارع المجاور للمستشفى الفرع الثامن
على جهة اليمين  ....وان جميع الخدمات
( التعليم  -النقل  -التغذية -القرطاسية -
ً
مجانا .
العالج الطبي )

مالحظة :
أوال  :يكون القبول للذكور واإلن��اث األيتام
لألعمار م��ن شهر شباط 2012م لغاية شهر
كانون الثاني  2013م للمرحلة التمهيدية .
ثانيا  :يكون القبول للذكور واإلناث األيتام
لألعمار م��ن شهر شباط 2013م لغاية شهر
كانون الثاني  2014م لمرحلة الرياض .
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المستمسكات المطلوبة :
( جنسية الطفل أو البطاقة الوطنية -
بطاقة السكن  -شهادة الوفاة لألب أو
األم  -ص��ور ع��دد (  ) 4للطفل  -جنسية
ً
متوفيا أو جنسية
األم اذا ك��ان األب
األب اذا كانت األم متوفاة  -البطاقة
التموينية ) .

شعر  :حسين عطيه
رسوم  :كنانة محمد /سوريا

����وق ال����م� ِ
���اء أرى
م���ن ف� ِ
ن� ّ
��ت ال����ري� َ
��ف���ض� ُ
�س
���ش ع���ل���ى ش��م� ٍ
نفسي

س����ب����ح� ُ
رب
���ت ال�����ش�����ك����� َر ول��������ي ُّ
َ
����������رزق ف���أرض���ان���ي
أع����ط����ان����ي ال�

َ
ُ
وك������ذل������ك أرق�
���������ب ع������ن ب��ع��دٍ
ف��ال��ب��ح� ُ�ر وف�����ي ال���م� ِّ
��د ت��وال��ى
ف���اق���ن� ْ
��ن ح����رّ ًا
��ع ف���ي ال�
�����رزق ت���ك� ْ
ِ

*
*
*
*
*
*
*

ً
��ن ال����س����و ْد
ح������ل������وا ب���ال���ع���ي���ن���ي� ِ
أك����رم����ه����ا وه���������و ال���م���ح���م���و ْد
ِّ
������ان م������وج������و ْد
ف�������ي ك���������ل م�������ك� ٍ
ِّ
���وق ي���ج���و ْد
ول�������ك�������ل ال����م����خ����ل� ِ
أف�����ق� ً
����ا ب���ال���رح���م���ةِ م���م���دو ْد

ي���ع���و ْد
وإل����ي����ن����ا ب�����ال�����خ�����ي����� ِر
ف���ال���ق���ان� ُ
��ع ف����ي ال�����ده����� ِر ي���س���و ْد
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عباس
احمد ستار
 1سنة
العراق

أريام الصافي
 11سنة
لبنان

زهر
اء ضيا
1
 1سنة
ل
ب
ن
ا
ن

رند مهند فالح
 5سنوات
العراق

فؤاد طفيلي
 8سنوات
لبنان

لؤي القادر
 13سنة
لبنان

محمد مهدي
 4سنوات
العراق

مريم والء
 4سنوات
العراق

زهراء رضا
 10سنوات
لبنان

ند عمر
ر
سنوات
5
العراق

ف هاني
وس
ي سنوات
4
العراق

مصطفى شعيب
 9سنوات
لبنان

د سلمان

رضا فراس
 10سنوات
العراق
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مجتبى سعد سلمان
 6سنوات
العراق

مرتضى سعد سلمان
 9سنوات
العراق

طفى سع
مص
 13سنة
العراق

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

القنفذ الجريح
أيليا ماجد الخياط  /العمر  11سنة  /كربالء المقدسة

كان هناك قطة تعيش في قصر ومعها قنفذ مشاغب يحاول في كل
مرة أن يؤذي القطة وكانوا دائما يتشاجرون  ...وفي يوم من األيام
أثناء لعب القنفذ جرح نفسه وكانت القطة نائمة ...
وفي صباح اليوم الثاني كان القنفذ يتألم جدا  ,وفي هذه األثناء
استيقظت القطة من نومها ورأت القنفذ يبكي ...
قالت له لماذا تبكي؟ هل هذه حيلة من حيلك لتشاغب معي
قال القنفذ :ال لقد جرحت في الليل أثناء اللعب وصرخت وتألمت ولم
يساعدني أحد ...
قالت القطة  :أنا أسفة ألنني كنت نائمة ولم أسمعك  ,ال تبكي
سوف أساعدك
ً
شكرا لك ِ ...
قال القنفذ :
قالت القطة :ال شكر على واجب  ,فأنت صديقي رغم ما تفعله بي
وعادوا أصدقاء من جديد ووعدها بعدم مضايقتها مرة ثانية ..

قصة من سلسلة قصص ورشة
تعلم كتابة القصة لألطفال
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تقرير  :كرار عبد عودة

لمسة أمل تنطلق
من أقصى جنوب
العراق

ضمن نشاطات قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية
المقدسة ،نظم القسم فعالية ألطفال مرضى السرطان واللوكيميا في محافظة البصرة.

وقال رئيس القسم محمد الحسناوي ان القسم نظم فعالية لمسة أمل  ،لألطفال والتي شملت إقامة
ورشة لكتابة القصة والرسم الحر وتقديم عروض مسرحية ترفيهية وألعاب خفة استمرت لمدة ثالثة أيام.

طفال ،كان الهدف منها خلق جانب التعزيز
وأضاف الحسناوي ان الفعالية شارك بها أكثر من عشرين
ً
والتحدي لمحاربة هذا المرض الذي يعد الجانب النفسي من أهم عالجاته والتي تساعد المريض على
مقاومته والتغلب عليه ،إضافة إلى تعليمهم جوانب متنوعة يستطيعون من خاللها التعبير عن ما في

داخلهم من خالل الكتابة والرسم وغيرها من الفنون األخرى.
وبين الحسناوي ان الفرحة التي شهدت على وجوه األطفال وهم يتفاعلون مع هذه الفعاليات كانت أهم
ما ميز هذه الورش والذي تعد تغيرا في األجواء عليهم ودعمهم نفسيا وهو ما يحتاجونه بالفعل.
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وأش��ار إلى ان القصص التي
كتبها األط��ف��ال ستجمع وتطبع
ف��ي ك��ت��اب خ���اص ت���دون عليها
أسماؤهم ويكون خير دافع لهم
لالستمرار في الكتابة ،لمعرفة
ما يدور في مخيلتهم وإيصالها
إل���ى اآلخ���ري���ن وه���و أم���ر مهم
يسهم في استمرارهم بالعطاء
وح��ب الحياة وتقديم م��ا يخدم
المجتمع.

كما أكد مسؤول شعبة الفنون وسام القريني «بدأنا
مشروع لمسة أمل الذي أردن��ا من خالله رسم االبتسامة
واألم����ل ع��ل��ى وج���وه أط��ف��ال��ن��ا ،وك��ان��ت المحطة األول���ى
بمستشفى الطفل التخصصي في البصرة ،وخالل أيام
النشاط قدمنا ورش��ة لكتابة القصص لألطفال واشترك
بها ممن لهم القدرة على الكتابة ونتج عنه قصص لطيفة
وجميلة باإلضافة إلى عرض مسرحي ترفيهي وعرض ألعاب
الخفة ،التفاعل كان رائعا وجميال وفرصة للمرضى للترويح
عن أنفسهم والخروج من إطار الروتين اليومي للمشفى.
وأضاف القريني الحقيقة كنا نريد أن نبني بداخلهم روح
التحدي والشجاعة لكننا وجدنا أنفسنا نتعلم منهم معنى
الصبر والشجاعة ،على الرغم من آالمهم ومعاناتهم إال إننا
استطعنا أن نضحكهم ونضحك معهم ،ونحن مستمرون
في تقديم هذه الفعاليات والتي سننشرها في كربالء وبقية المحافظات العزيزة.

وق����ال ال��م��خ��رج م��ي��ث��م ال��ب��ط��ران

«مشروع لمسة أمل الذي كان باكورة
نشاط القسم في مستشفى الطفل
لعالج األورام وس��رط��ان ال���دم ،وقد
مت فقرة الحكواتي التي تفاعل
قد ُ
ّ
معها األطفال بعدما استمع األطفال

وأنتجوا نصوصا قصصية في ورشة
كتابة القصة ،اذ كانوا بقمة االسترخاء
والسعادة والتفاعل معنا خالل هذه
الفترة».
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