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أعزائي : 
استثمار الوقت وتنظيمه هو من أهم ما يتعلمه اإلنسان ويعتاد عليه منذ صغره ألنه في هذا األمر إفادة كبيرة 
فدائما نجد الشخص الذي ينظم وقته من أنجح األشخاص في المجتمع وتسير أمور حياته بانسيابية عالية 
تقدم  أسباب  عن  نبحث  فعندما  المجتمع  على  حتى  ويؤثر  كبير  بشكل  الحياة  على  يؤثر  الوقت  احترام  ألن 
المجتمعات نجد من أهم األسباب هو احترامهم للوقت ,وقد حثنا ديننا الحنيف على احترام الوقت واستغالله 
بما هو مفيد ومرضي لله سبحانه وتعالى ,فقد روي عن رسول هللا k أنه قال : )اغتِنْم خمًسا قبل خمس: شباَبك 
قبل َهَرِمك، وصحَتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراَغك قبل ُشغلك، وحياَتك قبل موتك(  ومن هنا نجد ان 
احترام الوقت وتنظيمه بما هو مفيد هو سبب مهم لنجاح االنسان وتقدمه خاصة وإننا نعيش اليوم في عصر 
السرعة الذي يحتم علينا أن نكون منتظمين في حياتنا ونحن نشد على أيديكم أصدقائنا فأنتم أملنا وأمل بلدنا 

وبكم ننهض ونتقدم ألنكم قادة المستقبل .



أخذ محبوب يستمع ألخيه الكبير عدنان 
عن عمله في المحاماة بعد أن تخرج فسأله

ثانيا نتابع 
التحقيقات 

التي تقوم بها 
الشرطة 

أوال نقوم بقراءة أوراق القضية ودراستها 
جيدا وفهمها من أجل بدء البحث عن الحقيقة

أنا أدافع عن 
األشخاص 
األبرياء 

والمظلومين 
وأخرجهم من 

السجن

أريد أن أعرف أكثر 
عن عملك يا أخي

سيناريو: وسام القريني         رسوم: غزال محمد / العراق
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بعدها نراجع 
الشخص الذي 

ندافع عنه ونسمع 
أقواله وكالمه 

ثم نقدم مرافعتنا أي دفاعنا عن الموكل 
وهو الشخص الذي ندافع عنه أمام 
القاضي ومستشاريه وممثل الشرطة

الحمد لله في كل قضية نعيد الحق لصاحبه ، وهي 
فرحة ال توصف ، ويجب أن تعلم أن كل محامي 

يختص بقضايا معينة ، مثل تخصص المعلمين في 
الرياضيات أواللغة العربية أوالعلوم وغيرها

هذه المهنة تحتاج 
لتفكير كثير 

بالتأكيد فالحق 
يحتاج لمجهود كبير 

وعقل واسع ونير
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ُيحكى أنَّ رجال بسيطا عاش في قرية صخرية، وكان 
في جوار بيته صخرة كبيرة، وكان الماء يتدفق من 

تلك الصخرة قطرة قطرة.
كان ذلك الرجل يجمع قطرات الماء في وعاء، 

ويصبر حتى يمتلئ الوعاء، وكان يسقي العابرين 
العطاشى، ويسقي شجرة التفاح أمام بيته.
كان ذلك الرجل محبوبا بين الناس، حتى 

وصفه البعض بأكرم الكرماء، وهم يرونه 
يجمع قطرات الماء بعناء، ثم يقدمها 

لآلخرين.

قصة: مهند العاقوس / سوريا
رسوم : سرى غزوان / العراق
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وذات يوم، ازداد تدفق المياه من الصخرة، فزرع الرجل غراسا جديدة، وراح يسقيها حتى 
نمت وأثمرت، ووزع بعض ثمارها على أهل القرية الفقراء.

مع مرور األيام، ازداد تدفق المياه أكثر، وتحولت تلك القطرات إلى جدول ، وصار عند 
الرجل الطيب بستان مليء بأشجار التفاح، وانتشرت أخبار الرجل والجدول في كل القرى 

وتحول إلى مثل يقول )قطرات قليلة قد تصبح جدوال(.
ذات يوم، أراد الناس انتخاب مختارا للقرية، وتدفق الناس إلى بيت ذلك الرجل الطيب، 

وتعالت األصوات )أنت مختارنا أيها الرجل الكريم(.
وحين استغرب الرجل الطيب ذلك، قال أحد الحكماء: إن فعلك للخير مثل قطرات 

قليلة، وهذه الناس مثل الجدول، صدق من قال: )قطرات قليلة قد تصبح جدوال(.

قصة: مهند العاقوس / سوريا
رسوم : سرى غزوان / العراق

7111



ماذا تفعلين؟ 
لقد أنهينا 

الدروس كلها 
هيا لنلعب

نعم ولكن يجب أن نتهيأ لالمتحان
سنقرأ في يوم 

االمتحان هيا لنلعب

حسنا سوف ألعب معكم 
اليوم فقط وعلينا أن نضع 

جدوالً للمراجعة من الغد

الباب ُتطرق سأرى 
من الطارق

مرحبا عبير لدينا بعض األشياء 
نسألك عنها في الرياضيات

طبعا 
طبعا 

تفضلن 

لماذا ال تحضرن دروسا 
خصوصية فالمادة صعبة

إن حالة أهلنا المادية ال 
تسمح وال نريد إزعاجهم 

مريم لماذا تدخلِت فيما ال يعنيك ؟ سوف استاذن 
أمي لتدريسهن طوال فترة المراجعة ويوميا 

ماذا؟ 
ومتى 

سنلعب؟

نلعب في 
العطلة

ال عليكن 
يمكنكن المجيء 

متى شئتن 
سأكون سعيدة

هههههههههه

سنلعب اليوم ونفكر غدا 

سيناريو: نادية غازي
رسوم: غزال محمد / العراق
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ما رايِك يا أمي 
فيما قلته ؟

شكرا 

إنه عمل خير رائع يؤجرك 
عليه هللا ويحبك الناس

وأنا يا 
عمتي ؟

شكرا ياعمتي 
هذا ما أريد

هيا يا بنات استراحة 
نحن متحمسات قصيرة درستن فترة طويلة

للدراسة مع الست 
عبيرههههه

نجحنا يا 
أمي كلنا حتى 
شيماء وسهى 

عظيم هيا لنخبر أمي

ألف مبروك اذن سنقيم 
حفلة نجاح وسندعو شيماء 

وسهى وأمهاتهن ايضا 

لقد درسنا 
ونجحنا وبعدها 
سنلعب ونلعب

أال تفكرين إال باللعب انظري 
الى الجميع كم هم سعداء

انا ايضا سعيد سآكل 
الكثير من الكيك 

ههههههههههه

هذا آخر يوم في 
االمتحان لقد كانت 
أجوبتنا جيدة جدا

الفضل للست 
عبير هههههههه

طبعا ست عبير معلمة ممتازة

شكرا يا أمي

ستدرسين أنِت ايضا  وسيكون 
لكم وقت محدد للعب ايضا

سيناريو: نادية غازي
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اإلحسان للوالدين
أن  أج��م��ل  م��ا  العمة ه���دى: 
يؤسس اإلنسان شخصيته 
وح����ي����ات����ه ع����ل����ى ق����اع����دة 
والبذل  بالعطاء  اإلح��س��ان 
ب��ال تفكير  ال��خ��ي��ر  وت��ق��دي��م 
ما  بمقابل  ب��دالً  ينتظر  ب��أن 

يقدمه.
هذه صفة حسنة   : فاطمة 
أن  علينا  وينبغي  ومباركة 
نرّوض وُندّرب انفسنا على 

ممارستها.
العمة هدى: هذا التصرف في غاية األهمية ويدل على المكانة السامية لمن يحظى بهذه الصفة، وهنا يتبادر في أذهاننا سؤال 
وهو كيف إذا كان األمر  يتعلق بتقديم ما يمكن تقديمه من األبناء تجاه الوالدين؟ وهما اللذان كّرسا حياتهما في رعاية األبناء 

واالهتمام بهما.
نور الهدى : مهما فعل األبناء فلن يوفيهما أجرهما وهما ال ينتظران ذلك أو يطلبانه، فاإلحسان للوالدين هو القاعدة العامة األساسية 

التي تحكم تصرفات األوالد ذكورًا كانوا ام إناثًا.
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما  اُه َوِباْلَوالَِدْيِن ِإْحَساًناۚ  ِإمَّ نرجس: قال هللا تعالى في كتابه المجيد ) َوَقَضٰى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ
بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا )24((  ْحَمِة َوُقل رَّ لِّ ِمَن الرَّ َفاَل َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْواًل َكِريًما )23( َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ

سورة االسراء 
أم��رن��ا هللا  وك��ذل��ك  رقية: 
ْيَنا  ََوصَّ تعالى الشكر لهما )) 
َحَمَلْتُه  ِب��َوالِ��َدْي��ِه  اإْلِن��َس��اَن 
������ُه َوْه����ًن����ا َع���َل���ٰى َوْه�����ٍن  ُأمُّ
َوِف��َص��اُل��ُه ِف��ي َع��اَم��ْي��ِن َأِن 
اْش��ُك��ْر لِ��ي َولِ��َوالِ��َدْي��َك ِإَل��يَّ 
اْلَمِصيُر )14( (( سورة لقمان 
العمة هدى: يتبين لنا من 

ذلك أمور عدة منها : 
اإلح����س����ان  رب������ط   : اوالً 
لله  ب���ال���ع���ب���ادة  ل���ل���وال���دي���ن 
َأالَّ  َربُّ��َك  َوَق��َض��ٰى    (( تعالى 
اُه َوِباْلَوالَِدْيِن  َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ
 ،  23  : االس��راء   ))  ۚ ِإْحَساًنا 
تكون  العبادة  فاستكمال 
ب��ه��ذا اإلح����س����ان، وك��ذل��ك 
ربط الشكر للوالدين بشكر 

هللا تعالى .

قصة : سعد الدين البناء    رسوم: أحمد علي / العراق
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ب��اإلح��س��ان  االه��ت��م��ام  ثانيًا: 
وع��ل��ى وج��ه ال��خ��ص��وص عند 
ك��اله��م��ا  أو  اح���ده���م���ا  ب���ل���وغ 
العمر  ف��ي  م��ت��ق��دم��ة  م��راح��ل 
ألن��ه��م��ا ف���ي م���وق���ع ال��ض��ع��ف، 
وه�����م ب���أم���س ال���ح���اج���ة ال���ى 
اإلح����س����ان إل���ي���ه���م���ا، وك���ذل���ك 
هذه  العمرية  مرحلتهم  ف��أن 
تستلزم وتتطلب رقة وحنانًا 

وتدليالً ورحمة بهما.
م���ا ه���ي خ��ط��وات  ح������وراء : 
اإلحسان العملية لهما يا عمة؟
ت��ح��س��ن  أن  ه�������دى:  ال���ع���م���ة 
ت��س��ع��ى  وأن   ، ص��ح��ب��ت��ه��م��ا 
بهما،  وااله��ت��م��ام  لرعايتهما 
يسأالك  ان  تكلفهما  أن  دون 
أي  إليه،  يحتاجان  مما  شيئًا 

أن تستقصي وتستنتج ماذا يريدان قبل أن يطلبا ذلك منك وكذلك إن أضجراك أو تعتقد إنه قد صدرت إساءة منهما فال تقل لهما 
)أف( وكذلك حتى لو ضرباك فال تنهرهما، بل تقول لهما قوالً كريمًا.

زهراء : وكذلك علينا أن ال نرفع صوتنا فوق أصواتهما وال ننظر إليهما نظرة غضب أو نظرة ليست رحيمة.
بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا(( االسراء _ 24، وقال نبينا محمد k )) إذا مات المؤمن  زينب : وكذلك علينا الدعاء لهما بالرحمة )) َوُقل رَّ

انقطع عمله من ثالث : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له((
العمة هدى: لكن إذا أمر الوالدان ولدهما الشرك بالله، وحاوال تقديم أسباب ومعلومات إلبعاده عن طاعة هللا وعبادته فال يجوز للولد 
قال تعالى ))َوِإن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك  أن يطيعهما أو يتبعهما، بل عليه أن يرفض ذلك ولكن مع المصاحبه لهما بالمعروف. 

ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن )8((( العنكبوت . ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ۚ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبِّ
المؤمنين  أم��ي��ر  ع��ل��ي  وق���ول 
g ب��ر ال��وال��دي��ن واج��ب وان 
لهما  كانا مشركين، وال طاعة 
وح��ذار  الخالق،  معصية  ف��ي 
م���ن ال���ع���ق���وق وه����و م��خ��ال��ف��ة 
اإلح���س���ان وم��ن��ه إغ��ض��اب��ه��م��ا 
ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  وإحزانهما 
يتمكن فيه من عدم إيذائهما.

وف��ي ال��ح��دي��ث ال��ش��ري��ف عن 
الرسول k ) من أحزن والديه 

فقد عقهما(
إي��اك��م   (  g ال���ص���ادق  وق����ال 
وع��ق��وق ال��وال��دي��ن ف���إن ري��ح 
الف  الجنة توجد من مسيرة 

عام وال يجدها عاق(
العمة هدى:جعلنا وإياكم من 
البارين لوالدينا ببركة الصالة 

  . على محمد وآل محمد
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السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم معا كيف نصنع 

القرص الدائر باستخدام مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

كرتون ملون – قلم رصاص – الصق 
– مدور – مقص – خيط -أزرار 

األدوات المستخدمة 

 خطوات العمل 
1 – نرسم دائرتين متساويتين 
على الكرتون األصفر و دائرتين 

أكبر بقليل على الكرتون األخضر 

على شكل وردة ثم نقصها و نقص الدوائر الخضراء كما هي 2 – نرسم على محيط الدوائر الصفراء خطوط منحنية لتصبح 

3 – نزين الورود الصفراء ببعض 

الرسومات البسيطة باستخدام األلوان

4 – نلصق الدوائر الخضراء بشكل منطبق 

5 – نلصق الورود الصفراء على جانبي 
الدوائر الخضراء 

6 – نلصق األزرار في مركز الورود الصفراء 

على كال الجانبين أيضًا

7 – ندخل الخيط في فتحات األزرار بعد 

ثقبها و نربط الخيط من الجهة الثانية 

نقوم  حيث  المسلية  لعبتنا  على  نحصل  هكذا  و 
بتدوير  نقوم  ث��م  الخيط  جهتي  م��ن  اإلب��ه��ام  بضم 
القرص قلياًل و نشده و نرخيه بالتتالي فيدور القرص 

بسرعة فائقة وتمتزج األلوان مشكلة منظرًا رائعًا

إعداد ورسوم :
 سوسن محمد نور / سوريا
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جنوب  في  الجميلة  رحلتنا  ستكون  اليوم  أحبتي  بكم  مرحبًا 
بلدنا الجميل حيث األهوار والطبيعة الجميلة وأيضا المعالم األثرية 
الرائعة , اليوم سنتعرف على مدينة اثرية جميلة وهي مدينة إريدو 
وعلى  تبعد  التي  شهرين(  )أب��و  الحاضر  وقتنا  في  تعرف  كما  او 

مسافة 15 كم من مدينة أور القديمة  .

H.R. Hall في عام )1919م(. ثم توقفت أعمال بدأ العمل في تنقيب هذه المدينة األثرية في تل أبو شهرين في عام )1918م( بِإدارة  .ر. هل  سفر عام )1946م( وانضم ِإليه سيتون لويد S.Lloyd وناجي األصيل عام 1948.التنقيب سنوات عدة وعاد العمل بعمليات التنقيب على يد عالم اآلثار العراقي فؤاد كامبل طومبسون وتبعه ه� 

من االعتقادات السائدة لدى العلماء ان اريدو كانت من 
بابل أوائل مدن السومريين وربما يرجع تاريخ بنائها إلى 5000 سنة  برج  موقع  كانت  المدينة  موقع  ان  وأيضا  الميالد  قبل 

الشهير وليست مدينة بابل وذلك للسببين التاليين :

أريدو هي أكبر حجما  األثري في  الموقع  المكتشفة في  الزقورات  : ان  أواًل 
بكثير من الزقورات المنتشرة في أنحاء عموم العراق مما يدل على مطابقة 

هذه الزقورات الضخمة مع الوصف  لبرج بابل  الذي لم يتم تكملته.

واآلن أدعكم مع هذه الصور 
الجميلة ألهم اآلثار التي وجدت 

في هذه المنطقة , إلى اللقاء 

في العدد القادم مع إحدى مدن 
العراق األثرية الجميلة .

الضخم  المكان  تعني  السومرية  باللغة  اريدو  تسمية   : ثانيًا 
وهذا أيضا اعتقاد على وجود بناء البرج بها .

مدينة  إلى  اإلش��ارات  أق��دم  وتعود 
إريدو في الكتابات القديمة إلى مؤسس 
ساللة لكش المعروف ) أور نانشه ( وقد 

حكم في حدود ) 2700 ق.م ( . 

إعداد: كرار الخفاجي
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

13111



هيا أصدقائي استعدوا 
سنبدأ بعد قليل

لن أدع ماهر 
وأصدقاءه 

يفوزون يجب أن 
نربح بأي شكل لقد أعددت كل 

شيء كما خططنا له

نحن 
متقدمون 
يا ماهر 
لنستمر

حسين هل نسترح قليالً

وبعد ساعة

ها!! ، لقد نسيت

لقد أضعنا الطريق أين وضعت عالمات 
الداللة التي إتفقنا عليها  قبل إنطالقنا

سيناريو: وسام القريني
رسوم: عمر شريف / مصر

14



أريد حباال طويلة ، سنجعل الحبل 
بين طَرفي النهر ليلتقطوه وننقذهم

حسنا سوف نتوجه

نحن نسير نحو الشالل ، 
سوف نغرق ساعدونا ، النجدة

أمسكوا 
الحبل

وقع 
مخلد 
في 
الماء

امسك حبل 
الطوافة واربط به 

الصبي يا ماهر

حمدا لله على سالمتكم يا 
ماهر ، لقد قمت بعمل شجاع

الحمد لله أن 
الجميع بخير

كابتن أنظر إلى 
شاشة الكاميرات

ماذا؟
ماهر إن مخلد 

في مشكلة وأنت 

أقرب فريق له

سيناريو: وسام القريني
رسوم: عمر شريف / مصر
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عانى رجٌل إعرابي )من يسكن الصحراء( هو وزوجته من 
الفقر الشديد حيث كانا يعيشان في مكان بعيد في الصحراء 
وال معين لهما. واتفقا يوما على أن يمضي االعرابي إلى 

الملك ليطلب مساعدته، ولكن اإلعرابي قال لزوجته:

إعداد : امامة اللواتي / سلطنة عمان        رسوم : كنانة محمد  / سوريا 

ال  وأن��ا  هدية  دون  للملك  أذه��ب  كيف 
بعض  لدينا  زوجته:  فقالت  شيئا؟  أملك 
الجرة، هي أثمن ما نملك،  ماء المطر في 

فلتحملها إلى الملك هدية.
فقال اإلعرابي مترددا: وهل تليق جرة الماء 

بمقام الملك؟
ف��ق��ال��ت زوج���ت���ه: وه��ل 
ي��وج��د ف��ي ال��ص��ح��راء ما 
ه��و أع���ذب وأث��م��ن من 
فالملك  ال���م���اء؟  ه���ذا 
وإن كانت خزانته مليئة 
والجواهر  بالذهب 
مثل  ل��دي��ه  فليس 

هذا الماء النادر.
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أغلقت زوجة اإلعرابي الجرة باللباد )نوٌع من القماش(، وخيطته حتى ال ينسكب الماء. وسافر اإلعرابي 
من الصحراء البعيدة إلى ديار الملك، وحين وصل وأخبر الحراس بالهدية التي يحملها ضحك الحراس 

وقبلوها، ثم أدخلوه ليقابل الملك.
وعندما أبصر الملك اإلعرابي وعرف أحواله، والهدية التي جاء بها ابتسم وقال له: ما أنقى قلبك أيها 

اإلعرابي، فقد جئت إلينا بأثمن ما تملكه رغم فقرك وحاجتك الشديدة. 
أمر الملك أن ُيهدى لإلعرابي جرة مليئة بالذهب وأكرمه بالكثير 
من العطايا، ثم قال لحراسه: رافقوا اإلعرابي في عودته إلى دياره، 

فقد جاء إلينا عبر الصحراء البعيدة، واألفضل له أن يعود مسافرا 
عبر نهر دجلة، فطريق النهر أقرب له. 

وعندما ركب اإلعرابي السفينة ورأى نهر دجلة الذي يجري 
بماء كأنه السكر شعر بالخجل وقال: يا للطف هذا الملك 

وتواضعه، فقد تقبل مني جرة الماء القليلة، ولم يسخر 
من هديتي البسيطة رغم أن بجواره يجري نهٌر من الماء 
العذب. وسار اإلعرابي إلى دياره وهو 

يشعر باالمتنان والرضا.
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إن فكرتك 
مذهلة يا حمدان

بستان الزهور 
ستكفينا سنوات 

لجمع الرحيق 
ولن نضطر لقطع 
مسافات طويلة

إنه يحاول السيطرة على المملكة 
ويدعي أنه بطل أمام اآلخرين 

يجب أن تنهي ما 
بدأناه يا دبور 

وبعد يومين

لم يتبَق سوى القليل 
أكثروا من الماء 

أيتها الملكة هنالك حريق 
في بستان الزهور

نعم ولكن البد من حماية 
هذه المزرعة بأعداد 

كبيرة من الحراس
سيناريو: وسام القريني
رسوم: أبو داوود / مصر

حريق البستان
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أحدهم يهرب من بين الدخان 

توقف في مكانك يا دبور

وبعد مطاردة طويلة

وفجأة ضرب 
حمدان ضربة 

قوية من الخلف 
أفقدته الوعي

أنا لست دبورًا

أنت ،، مستحيل

ما العمل اآلن ؟

سنسجنه أيتها الملكة الجديدة

ربما أختفى وغادر المملكة

كال أنا متأكدة من حصول مكروه له

أنا له
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إعداد: ضياء العيداني
رسوم : أحمد الخزعلي / العراق

كم جميل أن يكون الشخص محبوبًا عند هللا , سنتعرف في 
هذا العدد على صفة يحب هللا حاملها أال وهي التقوى.

عن  تتحدث  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  ف��ي  كثيرة  آي���ات  وردت  وق��د 
َبَلى َمْن َأْوَفى  المتقين وعن حب هللا لهم، منها قوله تعالى : 

ِقيَن )آل عمران: 76(. َقى َفِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَّ ِبَعْهِدِه َواتَّ
وغيرها من اآليات التي نجد فيها وعد هللا للمتقين بالجنة 
َأْنَهاٌر  ۖ ِفيَها  ُقوَن  َثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَّ )مَّ منها قوله تعالى: 
ْن  ْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر مِّ لَّْم َيَتَغيَّ لََّبٍن  ن  اٍء َغْيِر آِسٍن َوَأْنَهاٌر مِّ ن مَّ مِّ
ىۖ  َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكلِّ  َصفًّ ْن َعَسٍل مُّ اِرِبيَن َوَأْنَهاٌر مِّ ٍة لِّلشَّ َخْمٍر لَّذَّ
وبعد معرفتنا    .15 سورة محمد /  بِِّهْم ۖ (  ن رَّ َمَراِت َوَمْغِفَرٌة مِّ الثَّ
لمنزلة المتقين وهي حب هللا لهم في الدنيا وتكريمهم بالجنة 
في اآلخرة ال بد أن نعرف ما هي التقوى؟ ومن هم المتقون؟
االجتناب عن محارم هللا تعالى، والقيام بما أوجبه  التقوى: 
عليهم من التكاليف الشرعية، والمّتقي هو الشخص المتمسك 

بشريعة هللا َوَمخاَفته وتجنب ما ال يرضي هللا. والذي يّتقي 
بصالح عمله عذاب هللا.

فالله  وقد جعل هللا تعالى ميزان التفاضل بيننا هو التقوى .. 
ونسبه  أمواله  إلى  ال  ليكرمه  الرجل  تقوى  إلى  ينظر  تعالى 
ومنصبه فجاء في كتابه المجيد: )ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم( 

الحجرات/ 13
البالغة عن صفات  نهج  g في  لإلمام علي  وهناك خطبة 
المتقين عندما سأله أحد أصحابه يسمى همام عنها فأجاب 

اإلمام g بأروع جواب. 
َخَلَق  َوَتَعاَلى  ُسْبَحاَنُه  اللََّه  َف��ِإنَّ  َبْعُد  ا  )َأمَّ مطلعها:  في  جاء 
اْلَخْلَق ِحيَن َخَلَقُهْم َغِنّيًا َعْن َطاَعِتِهْم آِمنًا ِمْن َمْعِصَيِتِهْم أِلَنَُّه 

ُه َمْعِصَيُة َمْن َعَصاُه َواَل َتْنَفُعُه َطاَعُة َمْن َأَطاَعُه (. اَل َتُضرُّ
  فهنئيا لهم حب هللا والجنة

أحباب هللا

المتقون
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فكرة وسيناريو : كرار عبد عودة
رسوم : عباس صالح / السودان

التجسس
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الناقة 
المعجزة

قصة : سارة العبادي     
رسوم : أبو داوود / مصر

تسعى أمونة الى استثمار أيام العطلة الصيفية بالقراءة لزيادة معلوماتها الثقافية.. 
فتحت حصالة النقود الخاصة بها، وجمعت ما بداخلها وذهبت إلى مكانها المفضل..

إنه مكتبة الحسيني الصغير.. فهناك تجد مختلف القصص المشوقة برسومها ومعلوماتها.. وكانت المفاجأة الكبيرة 
لها.. ان ما ادخرته من مال يكفي لشراء العديد من القصص الممتعة فجميع أسعارها رمزية.. جمعت بعض العناوين 

القصصية، وعادت مع أمها إلى دارهم.. 

جمعت أخويها الصغيرين ليشاركاها ما ستّطلع عليه من معلومات عن   ) الناقة المعجزة ( وبدأت تقرأ لهم :
فكان  عاش في قديم الزمان قبيلة تسمى قبيلة ثمود، عاشت هذه القبيلة في منطقة زراعية تحيطها الجبال..   "

وفي ذلك الزمان كان  واصنامًا يعبدونها..  قوم ثمود يزرعون الصنوف المختلفة وينحتون من الجبال بيوتًا لهم.. 
بينهم رجل صالح يتكلم ويعمل بحكمة اختاره هللا ليكون رسوالً إلى قوم ثمود يدعوهم إلى ترك عبادة األصنام 

..g والتمسك بعبادة هللا وحده ال شريك له.. كان ذلك الرجل الصالح هو النبي صالح

ما ان بدأ النبي صالح دعوته، حتى انشق الناس الى شقين بعضهم آمن بدعوته واآلخر كفر..
وازداد عداؤهم  وما زال قومه على طغيانهم يعمهون..  مرت األيام وما زال النبي صالح يدعو قومه لعبادة هللا.. 

للنبي واتباعه.. بدأوا يسخرون منهم وطلبوا من النبي صالح أن يخرج لهم ناقة من الجبل حتى يؤمنوا به..
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وطلبوا من النبي موعد ليروا  لم يكن طلبهم هذا اال تحدي منهم للنبي g ظانين ان ذلك على هللا عسير.. 
الناقة تخرج من الجبل..

واعدهم النبي صالح g بصباح اليوم التالي..
اجتمع الناس وكانت األنظار تترقب هذا الحدث العظيم والنبي يناجي ربه داعيًا إياها ان يخرج لهم ناقة من 
مازال النبي يدعو ربه ليظهر لهم آية على صدق رسالته ومازال قوم  وكان على يقين انه قادر على ذلك..  الجبل.. 

ثمود يتطلعون الى الجبل لينظروا كيف ستخرج الناقة.. 

وقوم  بدأت الصخور تتساقط تلو األخرى..  كان صوت تشقق صخور الجبل..  وفجأة سمع الجميع صوتًا قويًا.. 
ثمود منبهرين مما يرون..

اعتلى المكان األتربة  حقًا انها الصخور تتفتت وتتساقط.. 
وهي   ( ومن وسط ذلك بانت لألعين ناقة عشراء  والغبار.. 
جميلة  ناقة  كانت  أشهر(  عشرة  حملها  على  مضى  التي 
المواصفات  بتلك  تمامًا  كانت  غيرها..  عن  تختلف  ودودة 

التي طلبها قوم ثمود من النبي صالح..

رأتها أعينهم، حين سجد النبي صالح g شكرًا وحمدًا 
قوم  من  بعٌض  معه  وسجد  دعوته..  استجاب  ال��ذي  لله 
الذي  فالله  العظيمة..  هللا  لقدرة  واج��الالً  تعظيمًا  ثمود 
يخلق كل شيء وقادر على كل شيء اخرج لهم الناقة 

وحصلت المعجزة بإذنه تعالى..
هل آمن قوم ثمود بنبيهم بعد أن رأوا آية هللا في اخراجه 
الناقة المعجزة من صخرة الجبل؟ وماذا فعلوا بعد ذلك 

اليوم؟
ال��ق��ادم والجزء  ال��ع��دد  ه��ذا م��ا سنعرفه ف��ي 
الثاني من قصة الناقة المعجزة.. فإلى اللقاء..
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أريد حال يا سنان 
السرقات قد زادت

إنني أعمل على 
وضع خطة محكمة

عصابة أبو سمكة تشغلك عن حماية المدينة يا سنان 
وال يوجد رابط بينها وبين السرقات التي تحصل

العالم حسان 

أنظر هذا دليل يقودنا 
أهال يا سيدي تفضل بالجلوس إلى أفراد العصابة

مطعمنا يقدم أطيب األكالت

أحدهم 
يراقبنا

هيا لنهرب يبدو 
أنه تم كشف أمرنا

سيناريو: وسام القريني     رسوم: عمر شريف / مصر
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وفجأة دوى انفجار عنيف ودخان كثيف

وبعد يومين

حاول إخراج 
الجميع يا مالك

إنها قنبلة دخانية 

أنظر إلى هذه 
الورقة الغريبة

مستحيل إنها تحمل توقيع 

السيد حسان عالم اآلثار الشهير

هل عثرت على 
ما تبحث عنه

نعم وأعرف إلى 
أين سأذهب

إذن ستذهبان 
إلى البصرة 

ربما هنالك 
خطب جلل 

يجب أن أحقق 
في كل شيء
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أهل  خ��ط  على  ِس���رَن  نساء  هناك 
البيت b وجعلن قدوتهن الزهراء 
إلى  فوصلن   h زينب  وال��ح��وراء 
النساء  ه��ؤالء  وم��ن  العال  م��رات��ب 
مارية القبطية البصري التي كان 
أب��وه��ا ن��ص��ران��ي��ًا ودخ���ل اإلس���الم، 
وت��زوج��ت من رج��ل شجاع م��واٍل 
وول��دت مجموعة   b البيت  أله��ل 
ال����رج����ال ك���ان���وا خ��ي��ر معين  م���ن 
ففي  البصرة؛  مدينة  في  لإلسالم 
g عندما خاض  اإلم��ام علي  زمن 
ح����رب ال��ج��م��ل ف���ي ال��ب��ص��رة ضد 
الناكثين شارك زوجها وأبناؤها مع 
اإلمام g حتى استشهدوا جميعًا، 
وبقيت مارية على عهد اإلخالص 

b وعندما  ال��ب��ي��ت  وال����والء أله���ل 
 g إل��ى الحسين  وص��ل��ت اإلم��ام��ة 
البصرة  إلى  مبعوثه  اإلم��ام  أرس��ل 
أهل  من  يطلب  زري��ن  بن  سليمان 
يزيد  مواجهة  في  نصرته  البصرة 
لهذه  الداعيات  من  مارية  فكانت 
النصرة وقامت بفتح ابواب دارها 
الثورة  دعم  لكيفية  الندوات  لعقد 
ال��ح��س��ي��ن��ي��ة واس���ت���م���رت ب��دع��وة 
 g للحسين  ل��الن��ض��م��ام  ال��م��وال��ي��ن 
الى أن علم أزالم السلطة األموية 
بضعة  بالسجن  باعتقالها  فقاموا 
ش��ه��ور ث���م إط����الق س��راح��ه��ا بعد 

تدخل كبار قبيلتها.

الكبير  م��اري��ة دوره���ا  أدت  وب��ه��ذا 
ف����ي ح����ث ق���وم���ه���ا ع���ل���ى ن��ص��رة 
اإلم����ام ال��ح��س��ي��ن g ووف��ق��ه��ا هللا 
ب����أن اس��ت��ج��اب ال��ب��ع��ض م���ن أه��ل 
الحسين  اإلم����ام  ل��ن��ص��رة  ال��ب��ص��رة 
إليه  ما ستؤول  تنتظر  وبقيت   g
األم�����ور وت��ت��رق��ب أخ���ب���ار إم��ام��ه��ا 
مقتله  خبر  وصلها  حتى  الحسين 
حتى  والبكاء  الحزن  يفارقها  فلم 
بارئها  إلى  الطاهرة  فاضت روحها 

راضية مرضية.

إعداد: ضياء العيداني
رسوم : أحمد الخزعلي / العراق
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طاعُة اآلباِء فرٌض   
فأطْعمهم يا صديقي   
فأبي دومًا وأّمي   
وبهم أحيا عزيزًا   
فأبي يكدُح دومًا   

ثم أّمي قد رعتني   
وإذا ما رحُت أشكو   
أرضعتني حبَّ ربي   

من إلِه العالميْن 
وانتظر خيَر المعيْن

هم سروري كّل حيْن 
ثم مرفوَع الجبيْن 
كي يرانا ناجحيْن 
وأنا بعُد جنيْن 

ساهرْت بين السنيْن
بعده طَه األميْن

إعداد: ضياء العيداني
رسوم : أحمد الخزعلي / العراق

شعر : حسين عطية
رسوم : كنانة محمد/ سوريا
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 العمالق الصينيالسلمندر
السالم عليكم ,,, كيف حالكم أحبتي ؟ اليوم سنتعرف على حيوان غريب في خلقه 
السلمندر  انواع  أكبر  وهو  الصيني  العمالق  السلمندر  أنه  فريدة  مميزات  ولديه 
في العالم ويشبه السحالي، ويصل طوله الى 180 سم تقريبًا ويتواجد في أمريكا 

الشمالية، وأوروبا وآسيا.

غرائب  من 
ه���ذا ال��ح��ي��وان أن���ه عند 

ت��ع��رض��ه ال����ى خ��ط��ر ف��ي��ق��وم 
يشبه  اس��ت��غ��اث��ة  ن����داء  ب���إط���الق 

قدرته  مميزاته  وم��ن  األطفال  بكاء 
الماء،  تحت  التنفس  المذهلة على 
يأتي  األرض  ع��ل��ى  يتنفس  ك��م��ا 
بني،  أسود،  باللون  الماء  سمندل 

البرتقالي،  األخضر،  رم��ادي، 
األحمر، األصفر.

إعداد : زهير عاصم      رسم : أحمد الخزعلي
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يحتوي جلدها على السموم للدفاع عن نفسه من 
الحيوانات المفترسة, ويصل وزن هذا الحيوان الى حوالي 

25-35 كغم , وتبلغ سرعته 42 كم / ساعة.

الثعابين  على  يتغذى   .1
وال��ع��ش��ب وال��ط��ي��ور، وال��ض��ف��ادع 

الصغيرة.
2. يكون متوسط عمره ما بين 2 إلى 15 سنة.

ف��ردي  بشكل  يوضع  ال��م��اء  سمندل  بيض   .3
ويتعلق على النباتات ويضع من 400 الى 500 

في المرة الواحدة .
4. تنحدر هذه الفصيلة من عصر الديناصورات 

تقريبا قبل 170 مليون سنة. 
ال��م��ه��ددة  ال��ح��ي��وان��ات  م���ن  وي��ع��د   .5

باالنقراض

معلومات 
عامة عن هذا

 الحيوان

إعداد : زهير عاصم      رسم : أحمد الخزعلي
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بعد انتهاء االمتحانات 
قرر الفرسان االجتماع في 
أحدى منازلهم للقاء بينهم 

السالم عليكم كيف حالك؟ يا 

صديقي أحمد  لقد اشتقت لك كثيرًا

وعليكم 
السالم 

ونحن أكثر 
شوقاً 

لماذا لم تحضر 

معك عثمان ؟

من يطرق الباب 
بهذه القوة ؟

علي يا علي افتح 
الباب أرجوووك

إنه عثمان 
يا ترى ما به؟ 

بأن والده سيوصله لقد اتصلت به وقال 

طكطكطكطك

كيف حالك يا 
عثمان ما بك ؟

أخبرنا ما بك , ال 
تقول لقد هجم عليك 

الكلب مرة ثانية 
نعم وهذه آخر مرة 
احضر بها إلى هنا 

أنا أنا لقد، لقد 
الكللللب , دعني 

أدخل أرجوك

سيناريو: كرار الخفاجي        رسوم: عباس صالح / السودان

ذكريات جميلة
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لقد رميته 
بالحجار وقام 
بالجري خلفك

قولها هيا ؟؟!! 
وبعدها سقطت 
بمياه األمطار 

عليك 
التحلي 
بالقوة 

والشجاعة 

هههه , 
والغريب أن 

أحد زوج 
حذائك لم 
نجده لغاية 

اآلن  . 

هههههه 
, كانت 

عبارة عن 
أكياس 

بالستيكية  

ههههه , هل تتذكر 
يا عثمان ماذا حصل 
معك في الشتاء مع 

نفس الكلب .

الطرفة ليست سقوطك بل ارتدائك 
مالبس أخي الكبير حسين .

وهل نسيت 
الحقيبة ؟

تفضل هذي مجموعة من 
الشوكوالتة لنتناولها معا

انظر يا عثمان 
الكلب سوف يقفز 

من فوق السياج

كان السبب 
منك لقد رميته 

بالحجار 

نعم كنت خائفًا 
وأريد ابعاده عني 

, دعونا ننسى 
الموضوع ألنه 

يصيبني بالجنون
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األسماء
قصة: ضياء العيداني    رسوم : زاهد المرشدي / العراق

تحدثنا في العدد السابق وقلنا أن الكلمة في اللغة 
العربية إما أن تكون اسمًا أو فعاًل أو حرفًا وفي هذا 
تمييزه عن  )اإلسم( وقلنا يمكن  العدد سنتحدث عن 
الفعل والحرف بأن نضيف له )ال( مثل كتاب الكتاب.

أو مؤنثًا. فالمذكر  يأتي مذكرًا  أحبتي  يا  االسم 
مثل )محمد، كتاب( والمؤنث مثل )فاطمة(، واذا 
و)هذه(  للمذكر  )هذا(  نضع  بينهما  التمييز  أردنا 

للمؤنث فنقول: هذا محمد وهذه فاطمة.

هذا يعني أنا مذكر.

ويأتي االسم مفردًا أو مثنى أو جمعًا، فالمفرد يدل على 
للمؤنث  اثنتين  أو  للمذكر  اثنين  على  والمثنى  ال��واح��د 
أوالد(،  ول��دان،   ، )ول��د  نقول:  أكثر  أو  ثالثة  على  والجمع 

)بنت، بنتان، بنات(.
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يكون  أن  إم��ا  وال��ج��م��ع 
تتبعثر  ال  )أي  س��ال��م 
بل  جمعه  عند  ح��روف��ه 
ال��واو  ح��رف  له  نضيف 
للمذكر  )ون(  وال��ن��ون 
م��ث��ل م��ح��م��دون وأل��ف 
للمؤنث،  )ات(  وت����اء 
جمع  أو  فاطمات  مثل 
ونسميه  س��ال��م  غ��ي��ر 
حروفه  لتبعثر  )تكسير( 

)مثل قلم : أقالم(.

أسماء  هي  الكلمات  من  مجموعة  وهناك 
أيضًا نطلق عليها األسماء الخمسة وهي: 
)أبو ،اخو ،  حمو ، فو ، ذو (. أبوك كريٌم. 

تعلمنا أن االسم أحد أنواع الكلمة ويأتي مفردًا 
مؤنثًا  جمعًا  أو  سالمًا  م��ذك��رًا  وجمعًا  ومثنى 
ومؤنثًا  مذكرًا  يأتي  كما  تكسير  جمع  أو  سالمًا 
بإضافة  والحرف  الفعل  عن  تمييزه  ونستطيع 

)ال( إليه، وتعلمنا أيضًا األسماء الخمسة.

ماذا تعلمنا يا أصدقاء؟
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أي البالونات الثالثة يحمل الرقم األكبر اذا 
هل   )9( يساوي  الثالثة  أرقامها  مجموع  كان 

هو البالون األزرق أو األصفر أو الوردي ؟
جواب العدد 

 السابق 
البالون األزرق 
يحمل الرقم )8(

إعداد : لبيب السعدي

جواب العدد السابق  : شهر الرحمة
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اخرج األحرف المتشابهة في هذه الكلمات الثالث 
داخل المربع )1( وقم بوضعها في الكلمات داخل 

المربع )2( التي تحتوي على نقص في الحروف .

عزيزي الحسيني الصغير
عن  ال���واردة  التالية،  األح��ادي��ث  ح��روف  اشطب 
الّسر  ، لتحصل على كلمة   s األك��رم  الّرسول 
المؤلفة من سّتة حروف وهي اسم لسورة قرآنية.

جواب العدد السابق  : شهر الرحمة

Bird …….. طائر 
Bread ……  خبز
Brother ...... أخ

ال تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيته"
"أعبد هللا ك��أّن��ك ت����راه، ف���إن ك��ن��ت ال ت���راه ف��إّن��ه يراك"
"ال ي����زال ال��ع��ب��د ي�����زداد م���ن هللا ُب���ع���ًدا م���ا س���اء خلقه"

"ُك���ن ع��ل��ى ع��م��رك أش���ّح م��ن��ك ع��ل��ى دره��م��ك ودينارك"

…b…n…n
H…mm…r
fr…c…n…

 Apple  Ali  
Tiger

إعداد : حنان شاهين 

2 1
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أي لون سيتغيرسيتغير لون اللبن جرب لتعرف إلى  اللبن ) الزبادي ( .نضيف بعض القطرات من عصير اللهانة إلىلون سيتغيرسيتغير لون عصير الليمون جرب لتعرف إلى أي عصير الليمون .نضيف بعض القطرات من عصير اللهانة إلى دقائق ثم نقوم بتصفية العصير بالمصفاة .إضافة القليل من الماء ثم نتركها لمدة عشرة نضع اللهانة الحمراء بالخالط مع 

واآلن ماذا حصل ولماذا ؟
 هل تعرفون اإلجابة ؟

 انتظرونا في العدد القادم 
لتعرفوا الجواب..

النتائج والتفسير العلمي للعدد 110
نالحظ ارتفاع الماء الملون داخل الكوب الزجاجي ليغرق الشمعة

التفسير العلمي :
الضغط الجوي، وهذا يفسر صعود بعض الماء للكأس .بعد انطفاء الشمعة يبدأ الهواء داخل الكأس باكتساب البرودة مما يخفض 

الخطوات :

كشف المواد الحامضية 
والقلوية 

إعداد: ميثم البطران        رسوم : زاهد المرشدي / العراق

2- خالط) لهانة حمراء (1- كرنب أحمر األدوات :
3- ماء 

6- لبن ) زبادي (5- ليمونة4- مصفاة
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إعداد : هديل فيصل
رسوم : زاهد المرشدي

توست الحمص والرمان

المقادير
 )24( جاهزة  توست  شريحة   2

غرام وزن الشريحة.
 ربع كوب من حبوب رمان.

4 حبات جوز .
الحمص  من  كبيرة  مالعق   3

المطحون المعلب.

النصائح 

صة الخبز )توستر( مدة  1 ( نضع شريحة التوست في محمِّ
صًة  محمَّ تصبح  أن  إلى  متوسطة  ح��رارة  على  دقائق   3

بالتساوي من كل الجوانب.
الُمحّمص ثم نوزع حبات  التوست  ( نفرد الحمص فوق   2

الرمان فوقه .
م الجوز إلى قطع متوّسطة ونرّشه فوق التوست  3 ( نفرِّ

ونقدمها مباشرًة .

المكسرات  أنواع  من  العديد  إضافة  يمكن 
إلى شريحة التوست .

العدد  ف��ي  ونلتقي  وال��ع��اف��ي��ة  بالصحة 
القادم مع طبخة جديدة

طريقة التحضير

طبخة   عمل  كيفية  معا  سنتعلم  اليوم  األع��زاء   أصدقائنا  بكم  اهال 
توست الحمص والرمان

2- خالط) لهانة حمراء (1- كرنب أحمر األدوات :
3- ماء 

6- لبن ) زبادي (5- ليمونة4- مصفاة
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العراق3  سنواتسمر ضياء

 رقيه طارق

5 سنوات
 رحمه صفاءالعراق

5 سنوات
العراق

علي عباس حلتم
4 سنوات 

العراق

 شمس علي
5 سنوات

العراق

لبنان10 سنوات  أحمد أشمر

محمد عماد
5 سنوات 

العراق 

 حسين فواز
8 سنوات 

لبنان 

 رنيم كسروان
5 سنوات 

لبنان 

 رضا حدرج
سنتان 
لبنان 

 محمد أشمر
5 سنوات 

لبنان 

 وسام مهدي

4 سنوات
العراق

سنتان  زهراء أشمر
لبنان  

مجتبى عبد الله

5 سنوات 
العراق

سجاد مصطفى
4 سنوات 

العراق

ابراهيم فاخوري
12 سنة 

لبنان
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ما هو 
طموحك في 
المستقبل ..؟ 

وكيف ستخدم 
وطنك..؟

خليل كاظم 
حسين / العمر 12 سنة 

محافظة ديالى 
أتمنى أن أكون مهندسا معماريا 

وأن أخدم بلدي في بناء البنى التحتية 
والجسور والعمارات التي دمرها اإلرهاب 

داعش وأجعل مدن العراق جميلة 
المظهر بذلك أكون قد خدمت 

وطني وبيتي العراق.

حسين عبد 
الرؤوف / العمر 12 سنة  
 محافظة كربالء المقدسة

أحب أن أصبح محاميا من أجل 
الدفاع عن حقوق المظلومين 

وأن أخدم وطني  بتطبيق القانون 
والعدالة وأقدم كل ما أستطيع 

لخدمة وطني وأناصر 
المظلومين واقف بوجه

 الظالم.

رسل عبود 
ناجي / العمر 12 سنة  

محافظة البصرة
طموحي في المستقبل ان أكون 

معلمة علوم ألنني أحب مادة 
العلوم والتدريس ، واخدم بيتي 

العراق من خالل تعليم التالميذ عن 
انواع النباتات والحيوانات والعوامل 

البيئية الطبيعية وغير
الطبيعية وخلق جيل 

متعلم واٍع.

مصطفى جاسم 
جعفر  / العمر 11 سنة

محافظة بغداد 
 طموحي أن أصبح طبيبا وأساعد 

المرضى في عالجهم وأخدم وطني 
بوظيفتي وأتبرع بعالج مرضى زوار 
أبي عبداهلل الحسين عليه السالم 

ومساعدة المرضى المحتاجين 
أينما كانوا في بلدي وال 

أقصر بشيء معهم .

خليل محمد 
علي / العمر 10 سنوات 

 محافظة النجف األشرف 
طموحي هو أن أكون ضابطًا في 
الجيش وأحمي بلدي من اإلرهاب 

الذي سببه لنا في السنوات 
األخيرة من حرب ودمار وأقف 

بوجوههم وأحمي كل شبر من 
أرضه وتحقيق النصر على 

أعداء العراق وبذلك 
أكون خدمت بلدي.  
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القسم  قدم  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  نشاطات  ضمن 
مسرحية لبيب والعم حمدان على خشبة مسرح نقابة المعلمين في كربالء المقدسة 

ومن تمثيل مجموعة من الفنانين العراقيين .

محمد  الطفولة  قسم  رئيس  وقال 
أولويات  ضمن  من  إن   , الحسناوي 
الثقافي  الفكر  نشر  هو  قسمنا 
والتربوي لدى األطفال وبما أن المسرح 
المباشرة  االتصال  وسائل  أقرب  هو 
بالطفل تم عرض مسرحية لبيب والعم 
التربوي  بطابعها  تتسم  التي  حمدان 
العمل  أن  حيث  والفكاهي  والثقافي 
الوالدين, وأيضا تم  يؤكد على طاعة 
ومسابقات  ترفيهية  فقرات  عرض 
األسئلة  طرح  خالل  من  لألطفال 
األطفال  مع  وجميل  تفاعلي  بشكل 

وتقديم بعض الجوائز لهم .

تقرير : كرار الخفاجي        تصوير : احمد مصطفى

40



فيما أكد األطفال الحاضرون على 
المسرحية  مع  الكبير  تفاعلهم 
 ، تقديمها   تم  التي  والفقرات 
الطفل سجاد محمد بعد مشاهدة 
يح�������دثنا                              المس����رحي  الع���������رض 
وكانت  بالعرض  استمتعت  لقد   «
ورائعة       جميلة  المقدمة  الفقرات 
على  بالشكر  العوائل  وتقدمت 
هذه التجربة الجميلة والجديدة ألنه 
من المتعارف عليه في مثل هكذا 
الى  األطفال  اصطحاب  يتم  أيام 
أماكن اللعب ومدن األلعاب فقط . 

العم  دور شخصية  لقد جسدت   « قائاًل  العمل  دوره في  تحدث عن  الممثل طالل هادي 
البشر  بين  المشاكل  لحل  ودورها  الصغير  الحسيني  مجلة  إحدى شخصيات  حمدان وهي 
وأيضا بين الحيوانات حيث يمثل الحكمة والعقل الراجح في الغابة التي كانت مكان حدث 
المسرحية    وقد أثنى على الدور الذي يقوم به  قسم رعاية الطفولة في العتبة الحسينية 
المقدسة لتقديم مثل هكذا فقرات لألطفال ألن مرحلة الطفولة ليست فقط اللعب واللهو 

أنما علينا تنمية اطفالنا ثقافيًا وأخالقيا وتربويا. 

تحدث  للمشاهدين  وتقديمه  المسرحي   العمل  وحول 
تم  الله  بفضل   « البطران  ميثم  المسرحي  المخرج  لنا 
نواجهها في فترة  كنا  التي  الصعاب  رغم  العمل  عرض 
التحضير وأهمها كان مكان العرض , ولكن رغم هذا تمت 
المسرحي  للعمل  بالنسبة  اما   , لله  والحمد  العروض 
الذي هو من تأليف الكاتب المسرحي عدي المختار لقد 
قدمنا صورة إخراجية جيدة بين شخصيات مجلة الحسيني 
الماضي لشخصية  الزمن  األزياء في  الصغير من حيث 
العم حمدان التي جسدها الفنان الرائع طالل هادي وبين 
لبيب ووالدته اللذان يعيشان في وقتنا الحاضر وقد تم 
ثالث  بشخصيات  المتمثلة  الفكاهة  من  لمسة  إضافة 
كبير  بجهد  العمل  تم  وأيضا  )السنافر(  ممثلون  وهم 
من قبل االخوة في الديكور إلضافة بيئة الغابة للعمل 
التي كانت اغلب أحداث المسرحية تدور بها ، وقد تناول 
والبر  الوالدين  طاعة  و  وتربوية  ثقافية  جوانب  العمل 
»بهما واالنصياع ألوامرهما التي تهدف لحمايتنا ورعايتنا 

«

«

41111



ض���م���ن   رع���اي���ت���ه���ا  األب���وي���ة 
ال��م��س��ت��م��رة ل���رع���اي���ة األي���ت���ام 
الحسينية  ال��ع��ت��ب��ة  اس��ت��ق��ب��ل��ت 
العيد  أي����ام  ث��ان��ي  ال��م��ق��دس��ة 
( طفل وطفلة   1000  ( المبارك 
مؤسسة  أيتام  من  ذويهم  مع 
وت��م   ,  g ال���س���ج���اد  اإلم������ام 
استقبالهم في الحرم الحسيني 
وتقديم لهم التهاني والتبريكات 
بمأدبة  والتبرك  العيد  بمناسبة 
غ������داء ف����ي م��ض��ي��ف ال��ع��ت��ب��ة 
وتزويدهم  المقدسة  الحسينية 
إص���دارات  م��ن  ال��ه��داي��ا  ببعض 
هذا  ,وح��ول  الصغير  الحسيني 
األم���ر ت��ح��دث ل��ن��ا م��دي��ر مكتب 
الحسينية  للعتبة  العامة  األمين 

السيد سعد الدين البناء.

العتبة  إدارة  أولويات  من  أن 
بسماحة  المتمثلة  المقدسة 
عبد  الشيخ  الشرعي  المتولي 
ع��زه(  )دام  الكربالئي  المهدي 
وج��ن��اب ال��س��ي��د األم��ي��ن ال��ع��ام 
المقدسة  الحسينية  للعتبة 
)دامت  الموسوي  جعفر  السيد 
الكبير بشريحة  االهتمام  بركاته( 
من  الثاني  اليوم  ففي  األيتام 
أيام العيد الفطر المبارك استقبل 
مؤسسة  أي��ت��ام  م��ن  مجموعة 
إذ  الخيرية   g السجاد  اإلم���ام 
 )  1000  ( الى  أعدادهم  وصلت 
ذويهم  بضمنهم  وطفلة  طفل 
اإلمام  زيارة  مراسيم  إجراء  وتم 
الحسين g ومن ثم القاء كلمة 
الكربالئي  الشيخ  ع��ن  بالنيابة 

ونقلنا لهم تهانيه بالعيد مؤكدا 
األيتام  بشريحة  االهتمام  على 
الحشد  أيتام  سيما  وعوائلهم 
ثم  وم��ن  وعوائلهم,  الشعبي 
وعوائلهم  األيتام  اصطحاب  تم 
للتبرك بمأدبة غداء في مضيف 
ال��ع��ت��ب��ة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة وال��ق��س��م 
سيد  مجمع  مضيف  في  اآلخ��ر 
للعتبة  التابع  الخدمي  الشهداء 

المقدسة. 
وأضاف البناء من خالل كلمته 
الرضا  اإلم���ام  مؤسسة  »ب���أن 
التابعة  االي��ت��ام  لرعاية  الخيرية 
السيد  األعلى  المرجع  لممثلية 
السيستاني  الحسيني  علي 
كربالء  في  ال���وارف(  ظله  )دام 
ال���م���ق���دس���ة وك����ذل����ك ال��ع��ت��ب��ة 

تقرير : كرار الخفاجي
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الحسينية المقدسة قد وضعتا منهاجًا لرعاية األيتام واحتضانهم 
حيث يتم قبولهم في روضة السيدة رقية h ومدرستي السيدة 
وصل  وقد  والثانوي  االبتدائي   c األصغر  علي  والسيد  رقية 
عدد األيتام في هذه المدارس الى )1125( طفاًل وطفلة ويقدم 
الى  باإلضافة  الطبي  والعالج  والكتب  والقرطاسية  الطعام  لهم 
خطوط لنقلهم من منازلهم الى المدرسة وبالعكس وأيضا هنالك 
مجموعة كبيرة من النشاطات الثقافية والترفيهية تقدم لهم وغيرها 
الخيرين  تكاتف  البناء على ضرورة  وأكد   , كلها مجانية  األمور  من 
والميسورين مع مثل هكذا مؤسسات ترعى األيتام وذلك حرصا 

منا على العمل باألمر اإللهي برعاية األيتام واالهتمام بهم   ».

 g والجدير بالذكر إن إدارة مؤسسة اإلمام الرضا
المقدسة تضع  الحسينية  العتبة  إدارة  وبالتعاون مع 
اللمسات األخيرة إلنجاز مجموعة مدارس أوالد  اآلن 
تتسع ألكبر عدد ممكن من  لكي  لأليتام   b مسلم 
االيتام من البنين والبنات على أرض مساحتها )1250 
م2( تتكون من خمسة طوابق تقع في شارع البوبيات 

وإن نسبة اإلنجاز بها قد وصلت الى %85-%90 .
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