ت��ص��در ع��ن قسم رع��اي��ة وتنمية
الطفولة ف��ي العتبة الحسينية
المقدسة السنة العاشرة لشهر
شعبان المبارك 1440هـ الموافق
لشهر نيسان  2019م

شعر  :جليل خزعل
رسوم  :أحمد الخزعلي  /العراق

سا ْن
شقيقي َح ّ
َقا َل َ
عدنان
ان ُ
ي يا َ
ظ ْر َم ِع ْ
ش ْعبان
َه َّل ِهال ُل َ
ض ًحا
ي ُم َو ِ ّ
أَشا َر ِل ْ
و َحدَّدَ ال َمكان
وبَ ْعدَ أ ْن َرأيتُهُ
قُ ْلتُ ألُختي ف َِر ًحا:
ظري يا إيمان
َهيّا ان ُ
َهذا ال ِهال ُل َق ْد بان
شعبان َح َّل بَينَنا
َ
بالخَي ِر واألَمان
شعبان
قا َل أبي :يا َم ْرحبًا بِ َ
س َّرة ٌ
أَيا ُمهُ َم َ
غفران
و َر ْح َمةٌ و ُ
نَبيُّنا يُ ِحبُّهُ
با َر َكهُ ال َّرحمن
ص ُّلوا على نَبيِّنا
َ
صالت َ ُكم
ع ِّ
ط ُروا َ
و َ
بالو ْر ِد وال َّريحا ْن
َ
ُك ُّل ُموا ٍل ف َْرحان
سجاد
ُ ال ُحسين والعَبّا ِس وال َّ
ِ
ِوالدة
ب ال َّزمان
صا ِح ِ
واألكبر و َ

السالم عليكم ورحمةالـ ...وبركاته
كيف حالكم يا أصدقائي  ،،جميل أن أتحدث معكم من خالل هذه النافذة والتي أشارككم فيها بعض
المالحظات والمعلومات  ،واليوم أحببت أن أحدثكم عن هذا الشهر الفضيل الذي نحن فيه  ،أال وهو شهر
شعبان المبارك أو (شهر األفراح)  ،ففيه والدة األئمة الميامين اإلمام الحسين وأخيه إبي الفضل العباس
.
وأيضا اإلمام المنتظر
وعلي األكبر
واإلمام السجاد
ّ
في حقيقة األمر أن كل الدنيا تفرح وتبتهج بهذه الوالدات الطاهرة  ،وعلينا أن نعرف أنه في هذا الشهر
البد لنا من تزكية أنفسنا وتهذيبها من خالل اإللتزام والدعاء والعبادة والصالة وطاعة هللا والوالدين  ،ال
أن نقضي أوقاتنا باللهو والمزاح الثقيل بحجة أننا فرحون بمناسة الوالدات المباركة  ،تذكروا هذا جيدا يا
أصدقائي ويمكنكم أن تسألوا أهلكم بما يجب فعله أو تركه خالل هذه األيام .
أهنئكم بهذه المناسبات السعيدة وأدعو هللا سبحانه وتعالى أن يوفقكم في حياتكم .
إنه سميع مجيب...

b

f

ً
حذرا من هتك األسماء المقدسة
تنبيه :يرجى عدم رمي أوراق المجلة في سلة المهمالت

سيناريو :كرار الخفاجي
رسوم :غزال محمد  /العراق

نصائح مرورية
كان محبوب واصدقاؤه عائدين من المدرسة وشاهدوا أمامهم هذا الموقف

السالم عليكم

وعليكم السالم
أهال بك يا
محبوب

لماذا يقوم

رجل المرور
بمحاسبة

هذا
الشخص

ألن هذا

الشخص ال

يرتدي حزام

هنالك مجموعة من القوانين على سائق
المركبة اتباعها وهذه واحدة منها

األمان

4

وماذا

أيضا ؟

على السائق ان

يكون حاصل على
إجازة السوق

وأيضا يجب أن تتوفر
في المركبة مطفأة حرائق
ومعدات السالمة العامة

واألهم أن يلتزم بآداب
السير في الشارع

صحيح  ،هذا ألن قيادة
السيارة فن وذوق وأخالق
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العدد 120

حكاية صغار الدجاج الشقية

قصة  :قاسم سعودي
رسوم :كنانة محمد  /سوريا

من السادسة صباحاً إىل منتصف النهار ،ينقرون جسمي مبناقريهم احلادة فيسببون
لي األمل  ،رغم أني جاثم يف مكاني ال أحترك وال أسبب األذى لآلخرين ،لكنهم دائماً
كانوا يهجمون علّي وال أستطيع منعهم ،هؤالء الكتاكيت الصغرية الصفراء املنتشرون فوق
السطح ،يلتقطون طعامهم بفرح ومتعة وأمسعهم يتحدثون عين :

(( هذا الربميل املعدني الكبري يقف حائال بيننا
وبني فتحة السور الوحيدة اليت نشاهد منها ما
حيدث يف األسفل ،يسدها بإحكام فال نستمتع
بشيء  ،البد من القضاء عليه ))
وما ذنيب أنا وقد وضعتين صاحبة البيت يف هذا املكان  ،ملاذا ال يرون حقيقيت وأهمييت
هلم؟؟

6

حنن أخوة كثريون ننتشر يف كل األماكن  ،يف الشوارع واحلدائق والبيوت واملدارس
واملؤسسات وغري ذلك  ،منا من يكون بالستيكياً صغرياً ومنا من هو حديدي كبري  ،نفرح
كثرياً حني منارس عملنا  ،وخصوصاً أن
أمن النظافة تتفقدنا كل يوم وتشجعنا
وتساعدنا على مواصلة عملنا  ،لكننا
يف بعض األحيان حنزن كثرياً
حني يتكاسل طفل ما ويرمي
قمامته قربنا  ،دون أن
يكرتث لذلك ،
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العدد 120

علي ،رغم
إال أنين ال أعرف ماذا أفعل مع هؤالء الكتاكيت األشقياء  ،فلقد كثفوا من همجاتهم ّ
أنين أمحل بقايا أطعمتهم الفاسدة وقمامة املكان  ،وال أتذمر من ذلك حتى لو امتألت بها .
تسكنين الكثري من األوراق املمزقة واألكياس البالستكية واملعلبات
الفارغة وأغلفة األشياء املنتهية ،وأحتملها مجيعاً ،فهذا عملي ،وأنا أحتفظ
بذلك رغم رداءته ،فأجعل السطح نظيفا ،يستطيعون اللعب واجلري فيه ،
حتى احلشرات ال حتاول االقرتاب حني يكون ما حولي نظيفاً  ،كم سأبذل
من جهد لتعويض كل هذه اخلسائر اليت أصابت جسدي .

لكن مل ميض الوقت بعد ،ومن
يدرى ماذا سيحدث هلؤالء األشقياء؟؟
املهم كيف أختلص من مضايقتهم
لي ؟؟ جلست أفكر طوال الليل وأقول
لنفسي :
عليك أن تفعل ما جيب ))
(( أيها الربميل البدين ..
ِ
جاءتين فكرة كنت أظنها لطيفة  ،فكرة قد تسبب لي بعض األذى
وخصوصاً أني متوتر اآلن وبدأت أفقد أعصابي شيئاً فشيئاً .
8

البد أن أجعلهم يشعرون بأهمية وجودي هلم  ،فأخذت أحرك نفسي بقوة ،مع مساعدة
بعض الرياح اخلفيفة أثناء الليل ،حتى وقعت على األرض ،وخلع غطائي  ،أخذت أتدحرج
وأدور يف كل أحناء السطح وذلك من صفاتي  ،حتى أخرجت الكثري مما أحتوي .
فانتشرت القمامة يف املكان  ،كررت هذا األمر لعدة
ساعات متتالية  ،مل يناموا من الرائحة السيئة
أثناء الليل  ،ومل يلعبوا نهاراً بسبب أكوام البقايا
اليت متأل املكان ،وانتشار احلشرات فوقها
 ،من وقتها ابتعدت عين الكتاكيت
مبناقريها ،وصارت تلقي التحية
على كل صباح  ،كما أنين اعتذرت
ّ
منها على ما سببته من فوضى
يف فكرة كنت أظنها جيدة .
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العدد 120

اعداد  :ميثم البطران

رسوم  :أحمد خليل  /العراق

َ
ورقيين
قدحين
هاتف من
َ

جاء العم كريم لكي يقوم بإصالح الهاتف المعطل وكان حسين وحسان يراقبان العم كريم أثناء عمله وعندما انتهى
حسان  :أيها العم  ،أنا أيضا أريد هاتفا العم كريم  :لكن أليس هذا هاتفكم؟

حسان  :اجل يا عم لكنني أريد هاتفا خاصا بي حتى أتحدث به مع أخي حسين عندما
يكون في الغرفة وأنا أكون في الصالة
العم كريم  :حسنا سأصنع لكما هاتفا خاصا بكما لكنني سأحتاج إلى مساعدتكما
حسين  :قل يا عم ماذا تريد منا أن نفعل؟
العم كريم  :أريد أن تجلبا لي أقداح ورقية وخيط وإبرة وأعواد ثقاب
ذهب حسين وحسان ليجمعوا األشياء التي طلبها العم كريم فجلب حسين
األقداح وأعواد الثقاب من المطبخ وجلب حسان الخيط واإلبرة من علبة الخياطة
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العم كريم  :واآلن نضع الخيط باإلبرة ونثقب بها القدح ثم نربط طرف الخيط بعود الثقاب
حتى ال يفلت من القدح ونأخذ الطرف اآلخر من الخيط ونربطه بالقدح الثاني وبنفس الطريقة
حسين  :وعلى ماذا حصلنا يا عم ؟
العم كريم  :إصبر يا ولدي فالصبر فضيلة  ,اآلن يا حسين خذ القدح األول واذه��ب به إلى
الغرفة وأنت يا حسان أمسك القدح اآلخر  .حسين  :حسنا يا عم
العم كريم  :واآلن شدوا الخيط جيدا وتحدث أنت يا حسان بالقدح األول بينما يضع حسين القدح الثاني على أذنه
وفعال بدأ األخوين بالتحدث واالستماع وإذا بهم يسمعون بعضهم بشكل جيد وهنا قام العم سالم بجمع عدته
والخروج من المنزل .

حسان  :ولكن يا حسين كيف انتقل الصوت بين األقداح .
حسين  :عندما تتحدث أنت بالقدح األول يقوم صوتك بجعل الهواء يهتز مما يؤدي إلى اهتزاز القدح وبالتالي
اهتزاز الخيط وألن الخيط مشدود يقوم بنقل هذا اإلهتزاز إلى القدح اآلخر الذي بيدي فيهتز القدح ويهز معه الهواء
فتتكون موجة صوتية شبيهة بالتي صنعها صوتك مما يؤدي إلى سماعي لصوتك الجميل يا أخي الصغير .
ّ
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العدد 120

قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

العمة هدى  :قال رس��ول هللا ( )أنا
سيد النبيين وعلي بن أبي طالب سيد
الوصيين وأن أوص��ي��ائ��ي إث��ن��ا عشر ،
أول��ه��م ع��ل��ي ب��ن أب���ي ط��ال��ب وآخ��ره��م

المهدي .

ً
البنات
جميعا :اللهم صل على محمد

وآل محمد .

زه��راء  :لنتبرك يا عمة بمجلسنا هذا

بالحديث عن علي بن أبي طالب ()

وصي رسول اللـ. )( .

العمة هدى :نعم ي��ا زه���راء  ،علي بن
أبي طالب هو أول من لبى دعوة النبي

( ، )واعتنق دين اإلسالم وصلى معه .

فاطمة :لم تعرف اإلنسانية في تاريخها
الطويل رج�لاً  -بعد ال��رس��ول األعظم

( )أفضل من علي بن أبي طالب ()

ّ
يسجل ألحد من الخلق بعد الرسول ( )من الفضائل والمناقب والسوابق .
ولم

نورالهدى :قال الرسول األعظم ( ( )لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق اللـ .النار ) .

العمة هدى :الحديث عن علي بن أبي طالب طويل ال تسعه المجلدات  ،وال تحصيه األرقام ،
وحساب  ،ما
أن الشجر أقالم  ،والبحر مداد  ،واألنس والجن ك ّتاب
ّ
حتى قال ابن عباس ( لو ّ

أحصوا فضائل أمير المؤمنين (.) )

12

نرجس  :من الكرامات التي ُخ ّ
صت بعلي بن أبي طالب ( )هي والدته في داخل الكعبة المكرمة

ولم يولد بها أحد قبله وال بعده .

رقية  :قال رسول اللـ )( .فيه يوم برز لعمرو بن عبد ود العامري (( برز اإليمان كله إلى الشرك كله))
وقال فيه بعدما قتله (( ضربة علي لعمرو

يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين )) .

فاطمة  :لقد قام اإلسالم على ركائز هي:

دعوة الرسول ( )وجهاده وتفانيه في
سبيل نشر الدين  ،ودفاع عمه أبي طالب
عنه  ،والتزامه إياه َ ،
وذوْ ُده عنه  ،وجهاد

علي  ،وأموال خديجة .

زينب  :في معركة خيبر التي دارت بين

المسلمين واليهود حاول أكثر من شخص

من المهاجرين أن يقتحم باب خيبر ولكن
ً
منهزما  ،حتى غضب النبي ()
يرجع

وق��ال  (( :ألعطين الراية غ ً
��دا رج�لاً يحب
اللـ .ورسوله  ،ويحبه هللا ورسوله  ،كرار

غير فرار  ،ال يرجع حتى يفتح هللا عليه ))
وأصبح الصباح فأستدعى رسول هللا ()
ً
عليا ( )وأعطاه الراية  ،فأقبل يهرول بها

ً
مرحبا )) واقتلع باب
إلى الحرب حتى قتل ((
الحصن  ،وقتل من اليهود مقتلة عظيمة ،

وتم النصر للمسلمين .

نورالهدى :وفي معركة ( يوم حنين ) َفرّ المسلمون بأجمعهم إال عشرة أشخاص أحدهم علي ()

وهو يدافع عن النبي ( )ويكشف الكتائب عنه  ،حتى قتل بسيفه حامل راية المشركين وفرت

جموع المشركين وتم النصر  ،وكسب المسلمون المعركة  ،وهكذا بقية مشاهد رسول هللا ()
وغزواته .

العمة ه��دى  :ب��ارك هللا بكن عزيزاتي وجعلكن وإي��ان��ا م��ن المتمسكين ب��والي��ة علي ب��ن أبي

طالب (.)
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اعداد  :لبيب السعدي
رسوم :احمد الخزعلي  /العراق

املروءة  :التحبب �إىل النا�س و�إعزاز النف�س
يحكى أن اإلمام جعفر الصادق g

إنه قال  ( :كان علي بن الحسين  gال يسافر إال مع رفقة

ال يعرفونه ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون إليه  ,فسافر مرة مع قوم

فرآه رجل يعرفه فقال لهم  :أتدرون من هذا ؟ قالوا  :ال  ,فأجابهم  :هذا علي بن الحسين g
فوثبوا إليه فقبلوا يديه ورجليه  ,وقالوا  :يبن رسول اهلل أردت أن تصلينا نار جهنم  ،لو بدرت منا
إليك يد أو لسان أما كنا هلكنا إلى آخر الدهر ؟ فما الذي يحملك على هذا ؟فقال لهم  : gإني

كنت قد سافرت مرة مع قوم يعرفونني فاعطوني برسول اهلل s
إلي) .
أن يعطوني مثل ذلك فصار كتمان أمري أحب َّ

14

ما ال أستحق به  ,فإني أخاف

فكرة  :كرار عبد عودة

ضع عالمة صح في مربع التصرف الصحيح

رسوم :عباس صالح  /السودان

وعالمة خطأ في مربع التصرف الخاطئ.
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الوفاء بالعهد
سيناريو :نادية غازي

لقد طلبت منا المعلمة
تطريز وردة أنظري لوردتي

ال أدري هل يمكنك
مساعدتي؟

وماذا
ستفعلين؟

يا الهي
ماهذا؟

رسوم :غزال محمد  /العراق

نعم

إنها بشعة
ال أجيد

التطريز كثيرا

حسنا هل نذهب لها
لكي تعلمني ؟

إسمعي يا مريم لبنى
تجيد التطريز كثيرا

عبير أخاف أن تلحقنا
ّ
بطاتهم الشريرات

ال تخافي الجدة ام محاسن
تحتجزهم اآلن خلف البيت

ممكن هيا
نستأذن أمهاتنا

مرحبا لبنى

كيف حالك؟

وماذا في ذلك؟ أنا
أحب المساعدة

أهال صديقتاي إنها زيارة نطلب فيها
زيارة جميلة
المساعدة يا لبنى
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علمت إ
نك تجيدين التطريز وأريدك
أن
تعلمينني حتى أنجز واجبي

طيب اجلبي قطعة قماش
وخيوط وسأساعدكِ

نعم على مريم أن تساعدني
نظيف بيت ال ّ
بطات
غدا في ت

شكرا لك يا
لبنى أنت رائعة

ها يا مريم هل
أنت موافقة؟

ولكن

لدي شرط

ماذا ؟

طبعا هي ستساعدني

شرط!

هللا ما أجمل
هذه التطريزة

نعم سأحصل
على درجة

وأنا سأساعدها

ِ
عليك أن
ال تنسي

سوف لن أذهب ,أنا
ّ
البطات
أخاف من

تذهبي لمساعدة لبنى

عالية غدا

ولكنك

وعدت لبنى ؟

ماذا هناك؟ مابها مريم؟

حسنا يا أمي سأذهب

لقد وعدت لبنى أن تساعدها

اآلن رغم خوفي من
ّ
بطهم الشرير

ولكنها ال تريد أن تذهب اآلن

بنت شاطرة
يا مريم

ال يا مريم إذا وعدتي
يجب أن ِ
تف بوعدك

سأرافقك وأساعدكم
أيضا هيا بنا
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العدد 120

اعداد  :ضياء العيداني

زينب :أهال بك يا عصفورة اليوم سنحتفل بشهر األفراح.
العصفورة :وما هو شهر االفراح ؟
زينب  :هو شهر والدة الحياة والوفاء والعبادة والعدل
العصفورة  :أخبريني يا زينب ماذا يعني شهر الحياة ؟

زينب :ولدت الحياة بوالدة من استشهد في سبيل بقاء اإلسالم الذي لوال استمراره بفضل اإلمام الحسين
 gلما كانت هناك قيمة للحياة  ،فقد حافظ اإلمام الحسين  gعلى اإلسالم بوقوفه ضد الظلم واالنحراف،
ولوال استشهاده لزال اإلسالم  .هذا اإلمام الذي ولد بالمدينة المنورة في اليوم الثالث من شهر شعبان من
السنة الرابعة للهجرة النبوية الشريفة ،وعندما ُز ّفت البشری لرسول اهلل صلی اهلل عليه وآله  ،بميالده
أسرع إلى دار علي وفاطمة  cوسماه حسينا  ،فبوالدته ولدت الحياة ألنه لوال استشهاده لما استمر اإلسالم
ّ
الحكام الظلمة أرادوا أن ينشروا دين ًا مزيف ًا باسم االسالم لكي يستمر حكمهم.
إلى يومنا هذا ألن
العصفورة :وماذا تقصدين بشهر الوفاء؟
زينب :يرتبط اسم اإلمام العباس  gبالوفاء وذلك من خالل مواقفه وخاصة في يوم العاشر من محرم
في واقعة كربالء ،فقد كان وفي ًا للدين اإلسالمي بوقوفه مع إمام عصره وأخيه اإلمام الحسين  ،gوقد
كان مناصر ًا لإلمام الحسين  gكما كان أبوه اإلمام علي g
مناصر ًا لرسول اهلل  ، sوقد ّ
كلل وفاءه عندما وصل إلى
نهر الفرات وكان عطشان ًا لكنه لم يشرب قطرة ماء واحدة
ألنه تذكر عطش أخيه اإلمام الحسين  gوعطش النساء
واألطفال ،وقد ولد هذا اإلمام العالِم البطل الوفي في اليوم
الرابع من شهر شعبان.

العصفورة :بقي أن أعرف ماذا تقصدين بشهر العبادة؟
زينب :لقد كان اإلمام علي بن الحسين يلقب بالسجاد ألنه ُعرف بأكثر أهل زمانه عبادة وقد
ولد في شهر شعبان في اليوم الخامس منه .كما أنه في نفس الشهر وباليوم الحادي عشر منه
18

ولد اإلمام علي األكبر  gالذي استشهد مع أبيه الحسين  cفي واقعة كربالء وقد كان شبيه ًا
للنبي محمد .s
العصفورة :و ماذا يعني العدل؟
زينب :هذا هو مسك ختام األنبياء واألئمة صلوات اهلل عليهم أجمعين ،هو الذي ينشر العدل
والسالم واإلسالم في كل المجتمعات اإلنسانية وبظهوره يتخلص الناس من الظلم واالنحراف
ويعيش المجتمع بأمن وأمان لعدالته مع وجود أنصاره
العصفورةّ :
لعل ِ
ك تقصدين اإلمام المهدي عليه السالم الذي يصادف والدته في الخامس عشر
من شهر شعبان المبارك.
ِ
احسنت يا عصفورتي هو كذلك واآلن لنحتفل بهذه االفراح .
زينب:
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سيناريو :وسام القريني

سر الطباخ
منذ أيام ونحن

نسير في المياه

وعددنا يتناقص
أراك سارح
البال

لكن لماذا زعزوع
يطبخ الطعام ؟! اين
الطباخ يا ترى ؟!

حسب كالم
زعزوع أن الطباخ
ً
مريض
جدا

الطعام جاهز
فليتفضل الجميع

بدأ الشك
يساورني هنالك
خطب ما
 ،يجب أن نبحث

ي لن أدعكم

قلت لكم بأنن
ترونه

فمرضه معدٍ

20

حسنا

بدأ سنان بحثه عند الليل

وفجأة

دعني من
أنتم اتركوني

ألم
أقل لك ال تتدخل
فيما ال يعنيك ؟

إنهم

البحر

السفينة وبقينا هنا كيف

لقد رحلت
كل يا سنان ؟ فكر أرجوك
سنأ

ينزلوننا في عرض

أفعل شيئا يا سنان

أنا
أفكر لماذا فعل
وا ذلك ؟ ومن
ه
م ؟ وكيف عر
فوا من نحن ؟
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لن تهربوا
بفعلتكم

قصة  :مهند العاقوص  /سوريا
رسوم  :سرى غزوان

أشعب رجل بخيل جدا  ،كان يعيش في قرية على ضفة نهر  ،لكن قصة بخله كانت

معروفة في كل البالد .

ذات يوم  ،أراد أهل القرية بناء جسر فوق النهر  ،فطلبوا من الجميع المساعدة في ذلك .
تبرع بعض الرجال بالمال  ،والبعض اآلخر بالجهد والعمل  ،حتى األطفال والنساء

قدموا استطاعتهم ،إال أشعب فلم يشارك في شيء!

اجتمع أهل القرية  ،وقرروا تأديب أشعب  ،فأعلنوا أن من ال يساعد في بناء الجسر

سنسميه أحمق .

علي من دفع فلس واحد )
ابتسم أشعب وفكر ( كلمة أحمق أهون
َّ
وعندما أنجز الجسر  ،قال الناس ألشعب  :ألم تسمع بالمثل القائل « باألحمق
يجرب النهر»؟ .

22

ثم اصطحبوه لتجريب الجسر  ،وكان لشدة بخله يرتدي حذاء باليا!

فتعثر أشعب فوق الجسر ،وسقط بالنهر ،وذهب بعيدا حتى قيل « النهر يأكل
البخالء والحمقى ».
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إعداد وسيناريو  :ضياء العيداني
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

الموقع اإلعرابي
أهال بكم أحبتي األصدقاء
ً
لنتعرف سوية على كيفية
إعراب كل كلمة داخل
الجملة الواحدة واإلعراب
هو ضبط أواخر الكلمات،
ً
معا كيف نقوم
وسنتعرف
ّ
بإعراب الكلمات بالشكل الصحيح والذي يتم بعد معرفة ثالث حاالت األولى أن نعرف الموقع اإلعرابي
مبتدأ أو فاعل  ..للكملة والثانية أن نعرف الحالة اإلعرابية للكلمة (الرفع ،النصب ،الجر ،الجزم) والثالثة
أن نتعرف على عالمات اإلعراب (الضمة ،الفتحة ،الكسرة ،السكون الواو ،األلف ،الياء  )..وسنتناول
في هذا العدد الموقع اإلعرابي فتعالوا معي لنتعرف عليه سوية.

الجملة كما ذكرنا تكون إما اسمية أو فعلية ،والجملة االسمية
هي التي تبدأ باسم ،والموقع اإلعرابي له يسمى المبتدأ :مثل:
الطالب نشيط ،فالطالب هو المبتدأ وقد وقع في بداية الجملة.
والموقع اإلعرابي للكملة التي تأتي بعد المبتدأ وتتمم معناه
نشيط.
الطالب
ُيطلق عليه الخبر مثل:
ٌ
ُ
فنشيط جاء موقعه بعد كلمة الطالب وتمم معنى الجملة فهو خبر.
والموقع اإلعرابي لالسم الذي يأتي بعد حرف الجر ُيطلق عليه
(اسم مجرور) بحرف الجر مثل( :في الدار) في :حرف جر ،الدار :اسم
مجرور.

24

أما الموقع اإلعرابي للجملة الفعلية
التي تتكون من فعل وفاعل ،مثل جاء
علي ،أو من فعل وفاعل ومفعول به،
الكتاب ،فالفعل يأتي
مثل يدرس محمد
َ
موقعه في بداية الجملة وينقسم
ماض أو مضارع أو فعل أمر.
ٍ
إلى فعل
واالسم الذي يأتي بعد الفعل والذي
يبين من قام بالفعل نطلق عليه فاعل
ماض،
ٍ
مثل :جاء محمد  ،جاء :هو فعل
ومحمد :هو الفاعل.

الكتاب  ،فـ(يدرس) فعل مضارع جاء في بداية الجملة الفعلية ،
وكقولنا :يدرس محمد
َ
ومحمد :هو الفاعل والذي قام بالدراسة ،أما الكتاب :فيطلق عليه (مفعول به) ألنه وقع
عليه الفعل أي وقعت عليه الدراسة.

ماذا تعلمتم يا أصدقاء
تعلمنا الموقع اإلعرابي لبعض الكلمات لكي نعرف اإلعراب،فإذا جاء االسم المعرفة في بداية
الجملة سمي مبتدأ واالسم الذي بعده ويتمم معناه يسمى الخبر ،واالسم الذي يأتي بعد حرف
الجر يسمى اسم مجرور .
ماض ومضارع وأمر ،واالسم الذي بعد الفعل
ٍ
والفعل الذي يأتي في بداية الجملة يقسم إلى
ويبين من قام بالفعل يسمى الفاعل ،واالسم الذي يأتي بعد الفاعل ويبين من وقع عليه الفعل
يسمى المفعول به.
( فتعرفنا على الموقع اإلعرابي للمبتدأ و الخبر والفعل
والفاعل والمفعول به ) .
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هيا

نتعلم ال ّلغة اإلنكليزية

إعداد :كرار الخفاجي

Let's learn English

ً
م����رح����ب����ا أص���دق���ائ���ي
سنتعلم س��وي��ا بعض
الكلمات والمصطلحات
ت��داوال من حولنا
األكثر
ً
والتي تساعدنا بالسفر
والتنقل وذلك من خالل
هذا التمرين.
ف��ي ه���ذه ال��ل��وح��ة ت��وج��د أرق���ام
مؤشرة على بعض األشياء هل
باستطاعتكم وضع الرقم الصحيح
امام الكلمة الصحيحة ؟
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رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

جواب العدد السابق

بنطلون

trousers

1

قميص

Shirt

2

جاكيت

jacket

3

حذاء

Shoe

4

حقيبة نسائية

Purse

5

قبعة

Hat

6

خياط

tailor

7

Necktie

8

Men coat

9

ربطة عنق
معطف

Car
Bus
Train
Plane
Motorcycle
bicycle
ship
27

120 العدد

سيناريو :وسام القريني
رسوم :عمر شريف  /مصر

هيا يا طه أسرع
إنك بطيء

مصابيح

الزينة ثقيلة

ما الذي أفعله

انظروا
إلى اولئك

ما الذي
تفعلونه ؟

الصبية

إنها والدات اإلمام الحسن

واإلمام الحسين c

لقد أخطأت

إنك ال تعرف ؟
مهال
نحن نحتفل

بهذه المناسبة

28

وأيضا والدة اإلمام

أوال في هذا

السجاد وعلي األكبر c

الشهر المبارك
والدة اإلمام

الحسين وأخيه
أبي الفضل

العباس c

ووالدة اإلمام المهدي المنتظر f

ن كيف نحتفل؟

بإحياء مجالس

إذ

والدات أهل البيت b

وايضا إحتفلوا بتوزيع الحلوى والعصائر
واستذكروا أعمالهم وما وصونا به
المفرقعات
والرقص

والتصفير
أفعال غير

والمفرقعات؟

مهذبة

فاجتنبوها
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قص
رس ة  :م
ه
ن
د
ا
و
لعاق
م:ك
نانة مح وص
/
مد  /سو سوريا
ريا

كان في بيتنا وعاء كبير ،وعاء يشغل حيزا فال يترك لنا مساحة كبيرة في الغرفة ،كان ذلك الوعاء
يجمعنا حوله كحكواتي يقص علينا القصص ونستمتع معه فيكفي الطعام ويزيد ،وأحيانا كان كمهرج،
نعم كنا نضحك من مزاحه معنا حين يخفي الطعام بلمح البصر....
ذات يوم ،صار الوعاء أكبر من قدرتنا على ملئه طعاما ،فحولناه ليصير مصبا تتجمع فيه قطرات المطر
التي يبكيها سقفنا المعدني شتاء.
وفي يوم ،وجدت أمي كل شيء مبلال ،فعتبت علينا « هل نسيتم وضع الوعاء تحت الدلف؟»
فضحكنا جميعا ضحكة يتسع بها القلب « لم ننس يا أمي ،لكن الوعاء صار يدلف أيضا»
حين كبرنا ،أدركنا أن الوعاء لم يكن كبيرا ،بل الغرفة هي التي كانت صغيرة ،وان الطعام لم يكن
قليال ،بل نحن كنا كثيرين ،والسقف لم يكن يبكي...
« كنت اكتب لكم الحكايات بالمطر» هكذا يقول لنا كلما استيقظ في مخيلتنا.
( الدلف  :وهو قطرات الماء المتساقطة من
سقف البيت اثناء المطر )
30

إعداد :ضياء العيداني

الخائنون

رسوم  :أحمد الخزعلي  /العراق

ذكر اهلل تعالى الخائنين في كتابه الكريم في سورة الحج ﴿ إ َّن هََّ
الل ُي َدا ِف ُع َع ِن
ِ
ين آ َم ُنوا إ َّن هََّ
ُ
الَّ ِذ َ
ور﴾ [الحج ،]38 :وقال في سورة
الل اَل ي ِ
ُح ُّب ُك َّل َخ َّو ٍ
ان َكف ٍ
ِ
النساء ﴿ :إ َّن هََّ
ُح ُّب َم ْن َك َ
ان َخ َّو ًانا أَ ِثي ًما ﴾ [النساء ،]107 :وبين تعالى
الل اَل ي ِ
ِ
بأنه ال يحبهم.

فمن هم الخائنون؟

الخائن :هو كل شخص غير مخلص وغير أمين وغير صادق ولهذا ال يمكن الوثوق به ،والخيانة إحدى
عالمات النفاق فقد روي عن النبي محمد صلى اهلل عليه وآله أنه قال لإلمام علي  :gيا علي للمنافق ثالث
عالمات إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان.
وعكس الخيانة صفة األمانة وهي ُخ ٌ
أخالق اإلسالم ،ونبيّنا مح ّمد sقد ُعرف بين قومه بأنه
لق َعظي ٌم من
ِ
الصادق األمين قبل أن يبعث.
فإذا أودع أحد عندنا أمانة علينا أن نرجعها له ،وإذا أسر لنا أحد بأسرار وال يريد أن يعرفها أحد فال يمكن
أن نكشفها ألنها أمانة.
وهناك آيات قرآنية أمرت بأداء األمانة و منها َ
{ف ِإ ْن أَ ِم َن َبع ُ
ُؤ ِّد الَّ ِذي ْ
ْض ُك ْم َبعْضاً َف ْلي َ
اؤ ُت ِم َن أَ َم َان َت ُه َو ْلي ََّت ِق
هََّ
الل َر َّب ُه} سورة البقرة  /آية ( ، )283ونهانا ربنا عن خيانة األمانة {:يَا
ونوا هََّ
الر ُس َ
ول َو َت ُخ ُ
ين آ َم ُنوا ال َت ُخ ُ
ونوا أَ َم َانا ِت ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم َتعْلَ ُم َ
ُّها الَّ ِذ َ
أَي َ
ون}
الل َو َّ
سورةاألنفال /آية (. )27
والخيانة الكبرى هي خيانة الوطن ،لذلك علينا أن نحب وطننا وأن نكون
مستعدين للدفاع عنه وحبه وعدم خيانته.
فيا أحبائي الصغار إذا أردنا أن نكون
محبوبين عند اهلل علينا أن نكون أمناء
ألن الخائنين الذين ال أمانة عندهم
يبغضهم اهلل تعالى.
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سيناريو :كرار الخفاجي
رسوم :عباس صالح  /السودان

أصدقائي بعد غد

سيصادف عيد ميالد حيدر

عيد الميالد

هل تعلمون؟
والدة حيدر
في أيام

مباركة لديهم

اذن ما

العمل؟

في كل سنة عائلة حيدر وأصدقاء العائلة

تعمل احتفاال بهذه األيام المباركة لنستغلها
ونفاجئ حيدر بعمل احتفال لعيد ميالده

اذن سأحضر الكيك على شكل
خارطة بلده ألنه يحب بلده

ونضع عليها صورة حيدر
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ففيها والدات
ألهل بيت
نبيهم

وعند اإلحتفال حضر

كل عام وأنت بخير

األصدقاء وهم فرحون
و يحملون الكيك

ما هذا ؟!

شكرا لكم يا

إخوتي على

هذه المفاجئة

أنتم فعال أصدقاء طيبون تذكرون بعضكم
بالسرّ اء والضرّ اء أدام هللا المحبة بينكم

هيا تفضلوا لتناول الكيك والعصير
شكرا جزيال لكم على إسعاد ولدي
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وعرف
َعمِل لقمان الحكيم لدى رجل من األثرياءُ ،
هذا الرجلبمعاملته السيئة لمن حوله ،ومع ذلك
ك��ان يعجز ع��ن رؤي��ة أخ�لاق��ه المعوجة،
ويعتقد ان اهلل سيجازيه خيرا ألنه يقوم
بتوظيف الفقراء ل��دي��ه .وف��ي ي��وم من

قصة  :إمامة اللواتي  /سلطنة عمان
رسوم  :كنانة محمد  /سوريا

األيام قال الثري للقمان :سأذهب إلى المدينة لشراء بعض الحاجيات وأريدك أن تحرث المزرعة
ٌ
وويل لك
جيدا ثم تزرع فيها السمسم ،كما أريد منك أيضا أن تذبح لي شاة و ُتحضر لي أفضل ما فيها،
إذا وجدتك متكاسال ومتباطئا فيما أمرتك به.
غادر الرجل الثري وباشر لقمان الحكيم بتنظيف األرض وتهيئتها للزراعة ،وحين عاد السيد الثري من
34

المدينة وقت العصر ،قام يصرخ غاضبا حين رأى لقمان الحكيم يزرع الشوك بدال من السمسم كما
طلب منه.
فقال له :ماذا تفعل أيها الخادم المجنون ؟ ألم آمرك أن تزرع السمسم في أرضي الخصبة فلم تزرع
فيها شوكا؟
أجابه لقمان بكل هدوء :ال تقلق أيها السيد فرغم أني أزرع الشوك في
األرض لكني آمل أن ينبت فيهاالسمسم!
رد السيد الثري غاضبا :أيها المغفل ،وهل رأيت من قبل شوكا
ينبت من السمسم أو أي حبوب أخرى؟
قال لقمان :ولكنك يا سيدي منذ سنوات تزرع الشوك هنا وهناك،
ومع ذلك فأنت تتحدث بيقين عن رضا اهلل عنك ودخولك المؤكد
للجنة! وكان لقمان يقصد إلى تنبيه سيده أن الكالم السيئ مثل
الشوك ال يمكن أن ينبت منه ما يسر ويفيد ،في حين أن الكالم
الطيب ُينبت المحبة ويألف بين القلوب.
سكت الثري هنيهة وكان قد فهم مقصد لقمان لكنه أعرض بوجهه
وهو يقول :هيا قم وأجلب لي أفضل ما في الشاة التي حضرتها
لي .فقام لقمان وأحضر له القلب واللسان .وأراد السيد
مضايقة لقمان فقال له هيا أحضر لي أسوأ ما في هذه
الشاة .فقدم له لقمان القلب واللسان مرة
أخرى!
فقال السيد الثري متعجبا :وكيف
يكون ذلك؟

فقال لقمان الحكيم :ال توجد فضيلة
في اإلنسان في هذه الدنيا أفضل من
القلب النقي واللسان الحلو ،فإن
ك��ان اإلنسان سيئ الخلق ف��إن أسوأ
شيء فيه يكون أيضا قلبه ولسانه.
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آلة موسيقية

إعداد ورسوم  :سوسن محمد نور  /سوريا

السالم عليكم
أصدقائي في هذا العدد سنتعلم معا كيف يتم صنع
آلة موسي
قية باستخدام مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

األدوات المستخدمة
ورق فوم الصف ملون  ،مقص  ،الصق  ،قلم  ،قطعة
خشبية  ،غطاء علبة بالستيكية  ،مطاطات ملونة

خطوات العمل
أوالً  :ن
قص من الفوم
المل
ون دائرة بحجم
الغ
طاء البالستيكي
و نل
صقها داخله و
نغط
ي حواف الغطاء
أيضًا
بالفوم الملون

ثانيًا  :نضع
المطاطات
الملونة على

شكل أوتار
متوازية في
منتصف
الغطاء

ثالثًا  :نغطي القطعة
الخشبية بالفوم الملون
و نضع المطاطات الملونة
بشكل متوازي طوليًا
و في األعلى أيضًا نضع
مطاطات صغيرة

رابعًا  :نلصق
العود الخشبي
بالغطاء
البالستيكي من
الخلف لتتشكل
لدي آلة موسيقية
جميلة
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اعداد  :كرار الخفاجي
رسوم  :زاهد المرشدي

كيك الدونات بالكاكاو
مرحبا بكم أصدقائي  ،اليوم سنتعلم معا طريقة تحضير كيك
الدونات بالكاكاو اللذيذة وكلنا نحبها وستكون أفضل وجبة نأخذها
معنا إلى المدرسة  ،هيا لنرتدي الصدرية الخاصة بالطبخ ولنبدأ معًا .

المكونات

طريقة التحضير

 .1كأس كبير طحين .
 .2بيض واحدة .
 .3فنجان صغير زيت .
 .4فنجان صغير حليب .
 .5ملعقتان صغيرتان بيكنغ بودر .
 .6معلقتان صغيرتان فانيال .
 .7ملعقتان صغيرتان كاكاو .
 .8نصف ملعقة صغيرة فانيال الليمون.
 .9سكر بحسب الرغبة .
 .10كاكاو سائل حسب الرغبة .
 .11عصى سكر صغيرة ملونة .
 .12جوز الهند مبروش (مجموعة الوان)

نضع البيض والسكر والفانيال ونقوم بخلطها جيدا ,ثم نقوم
بإضافة الحليب والزيت على الخليط وخلطهما ج ّيدًا  ,بعدها
نضع الطحين والبيكنج باودر والكاكاو على الخليط بالتناوب  ,وقبل
اإلنتهاء نضع الخليط النهائي في آلة الدونات حتى ينضج وبعدها
نقوم بتغطية نصف الدونات بالكاكاو او عصى السكر الملونة أو
جوز الهند المبروش .
ّ
واآلن أترككم كي تتذوقوا هذا الكيك اللذيذ
إلى اللقاء في العدد القادم
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ً
مرحبا بكم أصدقائي الورود هيا لنحرك قليال من خيالنا

الكبير وننمي ون��وس��ع األف��ك��ار ف��ي عقولنا  ,هيا بنا جميعا
ّ
لنتصور
ونفكر في الموقف التالي :
إعداد  :لبيب السعدي

تصور نفسك تسكن في بيت كبير وجميل ولكن ليس له
باب ! ماذا تتوقع ؟ واكتبوا لي بماذا كنتم تفكرون فأنا متشوق
لمعرفة إجاباتكم الجميلة وأيضا ّ
ليطلع عليها أصدقاؤكم .
ي���م���ك���ن���ك���م إرس��������ال

اإلج���اب���ات ع��ل��ى صفحة

المجلة على الفيس بوك
(الحسيني الصغير)

أي البالونات الثالثة يحمل الرقم األكبر

إذا كان مجموع أرقامها الثالث يساوي ()12

هل هو البالون األزرق أو األصفر أو الوردي ؟

جواب العدد
السابق
البالون الوردي
يحمل الرقم ()11
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إعداد  :لبيب السعدي

إعداد  :حنان شاهين

عزيزي الحسيني الصغير
علي
اشطب حروف األحاديث التالية ،الواردة عن اإلمام
ّ
السر المؤلفة من تسعة
ال��رّ ض��ا  ، gلتحصل على كلمة ّ
حروف وهي معنى طلب التوبة من هللا تعالى.
"األخ األكبر بمنزلة األب"

"من أخالق األنبياء ال ّت ّ
نظف"
"ال ّتو ّدد إلى ال ّناس نصف العقل"

"ليس لبخيل راحة وال لحسود ّ
لذة"
"صديق كل امرئ عقله وعدوّ ه جهله"
حسن ظ ّنه بالله كان هللا عند ظ ّنه"
"من ُ
الوالية
جواب العدد السابق  :الغفور
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محمد حرب
 9سنوات
لبنان

مؤمل رحيم
 11سنة
العراق

علي
 7ترحيني
سنوات
لبنان

كوثر مغربل
 10سنوات
لبنان

ايناس يعقوب
 9سنوات
العراق

رضا حسنين
 2سنة
العراق

محمد صفا
 10سنوات
لبنان

رضا احمد
 10سنوات
العراق

فاطمة حايك
 12سنة
لبنان

علي غازي
 9سنوات
العراق

جود مصطفى
 5اشهر
العراق
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محمد فاضل
 12سنة
العراق

اسعد
ن
حس نصف
سنة و
لعراق
ا

ة فحص
فاطم
سنوات
6
لبنان

احمد تحسين
 5سنوات
العراق

ي حسن
ل
ع سنوات
5
العراق

علي محمود جعفر  /العمر  12سنة
كربالء المقدسة
لقد حضرت المسرحيات جميعها مع عائلتي وكانت
عروضًا جميلة وهادفة وقد أعجبتني مسرحية زيدون
وأصدقاؤه الطيبون .

رؤى علي حيدر  /العمر  9سنوات
كربالء المقدسة
المسرحيات كانت جميلة فقد شاهدت مسرحية ال
تقل كاو كاو كانت مسرحية رائعة تربوية ومضحكة
وقد أعجبتني شخصية الصوص

حنين قاسم موسى  /العمر  11سنة
كربالء المقدسة
لقد شاهدت أغلب العروض المسرحية وكانت جميلة
ورائعة أتمنى أن يتم عرضها مرة أخرى

زينب حسن عبد السالم  /العمر  9سنوات
كربالء المقدسة
لقد شاهدت مسرحية دعبول والمارد األكول كانت
مسرحية ممتعة وكنت سعيدة بمشاهدتها نشكر
القائمين على المسرحية والمهرجان

روان إبراهيم إسماعيل  /العمر  12سنة
النجف االشرف
لقد استمتعت بمشاهدة مسرحية شيبوب ولصوص
الصحراء فكانت مسرحية هادفة ومضحكة أتمنى أن
أشاهدها مرة ثانية وأشكر القائمين على المهرجان
وأنا أنتظر بشغف هذا المهرجان كل سنة

زيد علي  /العمر  9سنوات  /كربالء المقدسة
كنت حاضرا مع عائلتي طيلة أيام المهرجان وقد
شاهدت العروض المسرحية كانت المسرحيات
هادفة وترفيهية وتربوية شكرا لكم على هذا
المهرجان الجميل والرائع .
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تقرير  :ضياء العيداني

تصوير  :أحمد مصطفى

ضمن فعاليات قسم رع��اي��ة وتنمية
ال��ط��ف��ول��ة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع للعتبة
الحسينية المقدسة إنطلقت فعاليات
م��ه��رج��ان الحسيني الصغير ال��دول��ي
لمسرح الطفل للسنة الخامسة على
التوالي واستمر أربعة أيام من تاريخ
( )12 - 9من الشهر الثالث لعام 2019م
وت��م ع��رض مسرحيات بمشاركة فرق
مسرحية من داخل العراق وخارجه على
قاعة البيت الثقافي ونقابة المعلمين
لبعض ع���روض ال��دم��ى ،وت���م ع��رض

مسرحيات متنوعة منها مسرح حقيقي
بمشاركة ممثلين ومنها مسرح دمى
ً
ومساء من كل يوم
صباحا
وكان العرض
ً
وتقدمها ع��رض لفيلم يحكي معاناة
مرضى السرطان يوثق زي���ارة شعبة
الفنون التابعة لقسم رعاية الطفولة
ل��م��رض��ى ال���س���رط���ان ف���ي م��ح��اف��ظ��ة
ال����ب����ص����رة وت���ق���دي���م
ال�����دع�����م ال���م���ع���ن���وي
وال����ن����ف����س����ي ل��ه��م
كعالج ساند لدعمهم

ً
نفسيا م��ن تقديم ع���روض مسرحية
لهم ومشاركتهم ف��ي كتابة القصة
والرسوم ومنه كان هذا المهرجان لهذا
العام باسم (محاربوا السرطان) كدعم
لألطفال المرضى والشعور بمعاناتهم
ودعمهم .كما تال عرض الفيلم أوبريت
ً
أيضا.
لدعم مرضى السرطان

وقد امتألت القاعة بالجمهور والعوائل
العراقية والكربالئية مصطحبين معهم
األطفال وقد أعجب كل من رأى هذا

الحضور من داخل العراق وخارجه من
ذوي اإلختصاص لما رأوه من تأسيس
لثقافة مسرح طفل ه��ادف حسيني

ب���أه���داف���ه ورس���ال���ت���ه م���ن خ��ل�ال ط��رح
المواضيع التربوية والتعليمية ممزوجة
بالكوميديا الهادفة.
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وقد حدثنا مدير المهرجان رئيس قسم
رعاية الطفولة محمد الحسناوي عن
قائال:
المهرجان
هذا ِ
ً
(هذا المهرجان كان بمشاركة دولية إذ
شارك فيه أكثر من ست دول تتنافس
فيه تسعة عروض مسرحية على جائزة
المهرجان ال��ذي ج��اء ب��دورت��ه الخامسة
ب���ورش فنية ت��ق��ام على م��دى أيامه
ويعد المهرجان الدولي الوحيد الذي
ّ
يقام في العراق.
وق��د ت��م تنظيم ال��م��ه��رج��ان بمشاركة
لجان تنظيمية وتحكيمية ونقدية ولجنة
م��ش��اه��دة ال���ع���روض ال��م��س��ؤول��ة عن
ق��ب��ول ورف���ض ال��ع��روض المسرحية
تقوم
قبل مشاركتها ،ولجنة نقدية
ِّ
العمل المسرحي المعروض من خالل
جلسات نقدية ت��ك��ون بعد ال��ع��روض
المسرحية مساء كل يوم يتم من خالل
ه��ذه الجلسات ع��رض نقاط الضعف
والقوة للعرض المسرحي ،فضال عن
لجنة تحكيم التي كان لها القول الفصل

وع�����ن أه�������داف ال���م���ه���رج���ان أض����اف
الحسناوي :هناك قيم تربوية ووطنية
ه��ادف��ة لتنظيم سلوك األط��ف��ال من
خ�ل�ال م��س��رح ال��ط��ف��ل بشكل مباشر
وبطريقة مشوقة لتلقي تلك الرسائل
ل��ذل��ك نعمل ب��اس��ت��م��رار على تقديم
مسرح الطفل حتى نمد جسور بيننا
وبينهم لتنمية الذات اإلنسانية وبناء
المهارات المعرفية لديهم).

ب��اخ��ت��ي��ار أف��ض��ل ال��ع��روض المسرحية
وال��ت��ي ك��ان��ت (ال��س��اح��ل وال��م��ص��ب��اح)
فضال
كأفضل عمل مسرحي متكامل
ً
عن اختيار أفضل ممثل وأفضل ممثلة
وأف���ض���ل إخ�����راج م��س��رح��ي وأف��ض��ل
سينوغرافيا وأف��ض��ل ن��ص مسرحي
ً
علما
وقد خصصت جوائز لهذا الغرض،
إن ه��ذه اللجان كانت بمشاركة ذوي
اإلختصاص من داخ��ل العراق وخارجه
كدولة مصر وتونس.

وع��ل��ى ه��ام��ش ال��م��ه��رج��ان ت��م العمل
بورشات خاصة بمسرح الطفل ومنها
ورشة الدمى والتي حاضرتها الدكتورة
حبيبة ال��ج��ن��دول م��ن ت��ون��س وورش���ة
المهرج التي حاضرها الدكتور قيس
ُ
القره لوسي من العراق وورشة صناعة
الدمى والتي حاضرها محمد فوزي
بكار من مصر ،وورشة مسرح األشياء
للمحاضر مروان الصلعاوي من تونس.
وفي ختام العروض المسرحية تم توزيع
ال��ج��وائ��ز على المشاركين والفائزين
مع تقديم شكر لكل من أسهم في
إنجاح هذا المهرجان من داخ��ل العتبة
ً
ً
وفنيا والشكر مسرح الطفل األعزاء.
تقنيا
الحسينية المقدسة بكوادرها ودائ��رة بدعم المهرجان
موصوال لكل العاملين ولجمهور
ال��س��ي��ن��م��ا وال��م��س��رح ال��ت��ي أسهمت كان
ً
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رسوم  :أحمد خليل  /العراق

