
الحسينية  العتبة  في  الطفولة  وتنمية  رعاية  قسم  عن  تصدر 
1441هـــ  األولــى  جمادى  لشهر  عشرة  الحادية  السنة  المقدسة 

الموافق  لشهر كانون الثاني  2020 م



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

م��رح��ب��ًا بكم أص��دق��ائ��ي األع����زاء ، ك��ل ع��ام وأنتم 
على  سعيدة  سنة  السنة  ه��ذه  هللا  جعلها  بخير 
أحبتي   ، وأمانيكم  أحالمكم  وتحقيق  قلوبكم 
لقد انقضى عام 2019 الذي كان يحمل بطياته 
افراحنا وأحزاننا وتفوقنا وأيضا اخفاقاتنا 
في الحياة او في الدراسة فمن واجباتنا 
ما  على  نحافظ  ان  السنة  ه��ذه  خ��الل 
 ، ال��ع��ام  خ��الل  نجاحات  م��ن  حققناه 
أصعب  ه��و  ال��ن��ج��اح  على  فالحفاظ 
من تحقيق النجاح ، هذا من الجانب 
األول والجانب الثاني علينا ان ندرس 
اسباب اخفاقاتنا ونحاول تصحيحها بما 
وجميلة  سعيدة  حياتنا  تكون  لكي  نقدر 
تملؤها النجاحات ، ندعو هللا العلي القدير ان 
يوفقنا وإياكم خالل هذه السنة الجديدة وإن 
شاء هللا يعم االمن واألمان على بلدنا الحبيب ...

 إنه سميع مجيب ...



سيناريو: وسام القريني        رسوم : حسنين الرسام 

كيف اسلمت وانت لم تَر النبي محمد s؟

يكفي أن كالمه 
أنار لنا الدنيا 
وهدانا للحق

يا موالي كيف 
أنفى إلى الشام 

فأكون بعيدا عنك 

اصبر يا صعصعة فإن هللا مع الصابرين

ولد الجليل صعصعة بن صوحان العبدي سنة 24 قبل الهجرة النبوية

كان صعصعة واحدًا 
من كبار أصحاب 
 g اإلمام علي
والمخلصين له 

صعصعة بن صوحان



وهللا يا أمير المؤمنين ، لقد زينت الخالفة وما زانتك  
ورفعتها وما رفعتك ، ولهي إليك أحوج منك إليها

وهللا لن أهدأ وموالي علي 
g ما زال يقاتل 

يا صعصعة إنك 
جريح ، أترك القتال

ماذا تريد 
يا صعصعة

أنا رسول أمير المؤمنين 
علي g وراوي وقائع 

حرب صفين

وما تريد 
أن تقول 

أقول عودوا إلى 
دياركم فإنكم تحاربون 

رجال أينما حل ، حل 
معه الحق والفضيلة

ال نستطيع مواجهة هذا 
الرجل ، إنه قوي جدا

وفي حرب صفين

قال قولته المشهورة بعد أن أصبح اإلمام 
علي g خليفة على المسلمين

شارك مع أمير المؤمنين g في كل 
حروبه فكان بطال صنديدا
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يا صعصعة إني اخترتك شاهدا 
على ما سأكتبه في وصيتي

هذا وهللا شرف 
ما بعده شرف

لقد سئمت 
من فصاحة 

صعصعة 
وبالغته فهو 

يحرجني 
انفوه إلى 
مكان بعيد

اصبر يا 
صعصعة كما 
قال موالي 
علي عليه 

السالم 

يا قوم هذه جنازة 
العبد الصالح صعصعة 
ابن صوحان العبدي 

ونفي رضوان هللا عليه 
للمرة الثانية ولكن هذه 

المرة إلى البحرين

كان صعصعة بن صوحان كثير 
الحديث في مناقب وفضائل 

g اإلمام علي
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ُيحكى أن رجال فقيرا عاش مع زوجته في كوخ بسيط ، وكان الرجل يعمل في بيع الحطب ؛ 
فيجني القليل من المال ، لكنه يحمد اهلل ويرضى بما أعطاه .

وكانت لذلك الرجل دجاجتان ، تبيضان كل يوم بيضتان ، فيوزع الرجل بيضة على 
الجيران ،  ويأكل مع زوجته البيضة الثانية .

قصة : مهند العاقوص / سوريا          رسوم : سرى غزوان 
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ذات يوم ، رأى الرجل حلما غريبا ، كأن في الحلم شيخ بثياب بيضاء ، يربت على كتف 
الرجل الفقير ، ويقول ) أوفي بالنذر ، اذبح دجاجة وأطعم من هو أفقر منك (

في الصباح ، قص الرجل الحلم على زوجته ، فضحكت وقالت ) حلم ال معنى له ، ليس 
هناك من هو أفقر منا ( 

لم يستمع الرجل لكالم زوجته ، بل راح يبحث عمن هو أفقر ،وحل الليل قبل أن يجد 
صاحب حاجة أكثر منه ، لذلك خلد إلى النوم قلقا متعبا .

في تلك الليلة ، عاد الشيخ الى الحلم ، وقال ) اذهب الى الطريق الصحراوي، 
وستجد من هو أفقر منك ( 

في الصباح، ذبح الرجل الفقير إحدى الدجاجتين ، وذهب الى الطريق الصحراوي ، وهناك 
وجد شابا يتضور جوعا !

شوى الرجل الفقير الدجاجة ، وقدمها للشاب بسعادة كبيرة ، ثم ودع الشاب طالبا العودة .

قال الشاب لقد حلمت بشيخ قال لي : اذهب الى الطريق الصحراوي وقابل أكرم الناس.
دهش الرجل الفقير، فتابع الشاب كالمه » أنا أمير البالد ، تنكرت بزي فقير أللقاك«

فرح الفقير كثيرا ، فقد ساعده األمير ، وأعطاه بيتا وعمال في القصر ، فعاش مع زوجته وأبنائه 
حياة سعيدة ، يتذكر فيها كل يوم دجاجة أكرم الناس .

قصة : مهند العاقوص / سوريا          رسوم : سرى غزوان 
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في قرية عربية قديمة اسمها )القرنفل( عاش صديقانا طربوش ومنكوش، تعالوا نعيش معهما مغامرات شائقة

يطل القمر هالالً وديعًا فوق روابي الفستق الحلبي المليئة باألشجار المثمرة

إلى أين تمضي بهذا 
الكيس يا طربوش؟

وهذا الكيس مليء بحبات 
البطاطا الفاخرة سأقوم 

بزراعتها 

على الرحب والسعة

على أن تساعدني 
في جني المحصول 

وقت نضجه

على عيني ياحبة عيني

يا سالم يعني أستطيع أن 
أعتبر مئونتي من البطاطا قد تم 

تأمينها عن طريقك يا صاحبي

أنا ذاهب
 للحقل

سيناريو ورسوم : رامز حاج حسين 
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ومضت األيام

هيا يا منكوش
قد نضجت حبات 
البطاطا وآن أوان
جمع المحصول

لقد تأخر
 منكوش

لقد أتيت يا 
صاحبي 

لقد بحثت في كل بيوت القرية حتى 
وجدت هذا السلم عند بيت أبو أسعد

ولماذا أحضرت 
السلم يا منكوش؟

رأيت أنك نسيت إحضاره 
فقلت أهّون عليك األمر لنصعد 

عليه ونقطف ثمار البطاطا

حبات البطاطا هي جذور 
تنمو تحت التراب وال 
حاجة للساللم يا فهيم

هذه ضريبة تغيبي 
عن حصة العلوم 

درس البطاطا

ولكن

وطربوش 
ينتظر

وينتظر فترة 
أطول فأطول على بركة هللا، 

اسبقني للحقل وأنا 
سأحضر العدة 
وألحق بك فورًا
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وعالمة خطأ في مربع التصرف الخاطئ  ضع عالمة صح في مربع التصرف الصحيح

فكرة : كرار عبد عودة
رسوم: عباس صالح / السودان
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عن  معلومات  العدد  بهذا  لكم  نقدم  ؟  حالكم  اأ�صدقائي كيف  عليكم  ال�صالم 
مدينة تراثية يف الوطن العربي �صنتكلم عن قلعة القطيف يف اململكة العربية 

ال�صعودية تعالوا معي لنتعرف علىتراث هذه املدينة. 
القطيف،  قلب مدينة  الأر�ض يف  تقع على مرتفع من  اثرية  قلعة  هي 
اىل  بنائها  تاريخ  يرجع  ال�صعودية،  العربية  اململكة  �رشق 
واتخذها  ال�صا�صانيني  يد  على  امليالدي  الثالث  القرن 
العثمانيون من بعدهم قاعدة ع�صكرية يف اخلليج 
القرن  يف  لها  ترميمهم  بعد  العربي 
بعدها  واأ�صبحت  ع�رش  ال�صابع 
م�صتودعا للب�صائع، ويف 
مقرا  لحق  وقت 

لل�صكن.

قلعة القطيف / السعودية

ت�صميتها:
جاءت ت�صميتها بالقطيف بعد اأن 

اأ�صبحت القلعة حمل الإمارة واحلكم 
ملنطقة القطيف وت�صمى بقلعة القطيف ن�صبة 

اىل املوقع اجلغرايف املتواجدة به يف مدينة 
القطيف ولها العديد من امل�صميات التي 

اأطلق عليها �صكانها مثل )القطيف، 
القلعة، الفر�صة، املحفوظة، حا�رشة 

القطيف(.

جغرافيا:
كانت  واليها  مرتفع  تل  على  القطيف  قلعة  تقع 

توجه جداول البيوت وان�صباب املياه وكانت حتيطها 
واحة القطيف باأ�صجار النخيل ورغم انها كانت على 
�صفاف البحر ال ان مد البحر مل يدخل بيوت �صكانها.

إعداد : كرار عبد عودة
رسوم : زاهد المرشدي / العراق
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f  اإلمام المهدي المنتظر

البيت  أه��ل  أئمة  وآخ��ر  الثاني عشر  اإلم��ام  هو 
المعصومين b  ابتداء باإلمام علي g وانتهاء 
به، ومن المعصومين األربعة عشر ابتداء بالنبي 

s والسيدة فاطمة الزهراء h وانتهاء به.
فكانت والدته المباركة محاطة بالعناية اإللهية. 
إذ  حياتة خمس سنين،  ف��ت��رة  أب��ي��ه  م��ع  وب��ق��ي 
استشهد اإلم��ام العسكري g واإلم��ام المهدي 

في الخامسة من عمره.

إعداد : ضياء العيداني
رسوم: أحمد علي/ العراق

اإلسم: محمد
.g اسم األب: الحسن العسكري

.h اسم األم: نرجس
أشهر األلقاب: المهدي و القائم والمنتظر والحجة وبقية هللا ..

أشهر الكنى: أبو القاسم وهي نفس كنية رسول
 هللا s كما ُيكنى بأبي صالح.

محل الوالدة: سامراء 
العمر الشريف: 1186 سنة

g مدة اإلمامة: منذ زمن وفاة اإلمام الحسن العسكري
ولحد اآلن.

فهو مازال حيًا ُيرزق -أطال هللا عمره- 
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إمامته :
استلم إمامة األمة وعمره الشريف خمس سنوات، 
مختفيًا عن  بعد استشهاد أبيه سنة 260 للهجرة. 
تبقي  وال  قتله  تريد  التي  العباسية  الدولة  أعين 
نفسه  المهدي  اإلم��ام  فأخفى  باقية،  البيت  ألهل 
وأخذ يتصل باألمة من خالل تعيينه لشخص ثقة 
ب�)سفير  المجتمع ُسمي  بينه وبين  يكون واسطة 
ووص��ل ع��دد ال��س��ف��راء إل��ى أرب��ع  اإلم���ام المهدي( 
سفراء الواحد تلو اآلخر وهم: )1- عثمان بن سعيد 
محم�ّد بن عثمان بن سعيد العمرّي، 3-  العمرّي، 2- 
أبو   -4 النوبختي،  روح  بن  الحسين  القاسم  أب��و 

الحسن علّي بن محم�ّد السمرّي(.
غاب  التي  الصغرى  بالغيبة  تسمى  الفترة  وه��ذه 
بها اإلمام المهدي f قرابة سبعين سنة، نتيجة 
إلصرار السلطة الحاكمة على قتله فأخفى نفسه 

عن األنظار.
سبيل  في  عظيمة،  بجهود  األربعة  السفراء  قام 
من  ونهجهم،   b البيت  أه��ل  خ��ّط  على  الحفاظ 

خالل كونهم الواسطة بين الناس وبين اإلمام.
وبعد آخر نائب لإلمام المهدي f انتقلت الغيبة 
إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة الغيبة الكبرى التي 
نعيشها إلى يومنا هذا ، وقد أوصى اإلمام المهدي 
لديهم  ممن  الثقاة  العلماء  إلى  بالرجوع  شيعته 
ويسيرون  والمذهب  الدين  على  والحرص  العلم 
على نهج أهل البيت b وهم مراجع الدين رحم 
هللا الماضين منهم وحفظ الباقين، والذين سنذكر 

بعضهم في األعداد القادمة إن شاء هللا .
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أصدقائي الصغار، هل 
فكرتم يومًا مثلي، كيف 

يمكن أن نربح عمرنا؟

وكيف 
يكون ذلك؟

سأحكي لكم 
قصة أحدهم.

يحكى ان عالمًا أراد تقليل ساعات نومه ليتقدم 
أكثر في العلم،.. وكما تعلمون انه لم تكن ساعات 

التنبيه في ذلك الزمان ، فابتكر وسيلة للتنبيه..

ارب���ح
عم�����رك

قصة : سارة العبادي        رسوم : أبو داوود / مصر
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كان يضع السراج الذي ينير له فوق إناء من النحاس، ويضع 
يده فوق االناء وينام قليالً..

الحرارة،  يده  فتلسع  السراج  بحرارة  اإلن��اء  فترة يسخن  وبعد 
وبذلك يستقظ ويعود لطلب العلم .

لم يكن الوحيد، بل 
هناك آخرون مثله..

لذلك كانت االكتشافات 
كثيرة على يد العلماء 

األوائل..

أحقًا كان يعمل ذلك؟

نعم ألننا وببساطة 
نسينا أهمية العلم، 

وما جاء في أحاديث 
أهل البيت b في 
الحث على طلبه، 
فمما روي عن أمير 

  g  المؤمنين علي
قوله "العلم خير من 
المال، العلم يحرسك، 

وأنت تحرس المال".

العدد 15129



لقائنا  ف���ي  ه����دى:  ال��ع��م��ة 
النبي  أن  ذك��رن��ا  ال��س��اب��ق 
s خرج من الغار منطلقا 
المنورة،  المدينة  باتجاه 

وكانت قريش قد اعلنت عن 
مكافأة مائة من األبل لمن يّدل على 

النبي s ، وخرج من جملتهم )سراقة بن جشم( 
فلحق برسول هللا s فقال s: أللهم اكفني سراقة بما 

يامحمد  شئت ، فساخت قوائم فرسه في الرمال ، فقال: 
اني علمت أن الذي اصاب قوائم فرسي أنما هو من قبلك ، 

فأدع هللا أن يطلق ألي فرسي ، فلعمري ، أن لم يصبكم خير 
مني لم يصبكم مني شر ، فدعا رسول هللا s فاطلق هللا 
عز وجل فرسه ، فعاد في طلب رسول هللاs حتى فعل 

ذلك ثالث مرات ، فلما اطلقت قوائم فرسه في الثالثة ، 
يامحمد ه��ذه إبلي بين يديك فيها غالمي ، فخذ   : ق��ال 

منها ماشئت ، وانا أرجع فأرد عنك الطلب .
فقال : الحاجة لي فيما عندك 

فنزل  )أم سعيد(  بلغ خيمة  s حتى  :ثم سار  الهدى  نور 
مايحضرني شيء ، فنظر رسول هللا s إلى شاة في ناحية  بها، وطلبوا عندها ماتقدمه لهم ، فقالت : 

قد تخّلفت من الغنم لضرر فيها ، فقال : اتأذنين في حلبها ؟ 
قالت :نعم ، ولكن الخير فيها .

ريحانة: مسح رسول هللا يده على ظهرها ، فصارت بأذن هللا من أسمن مايكون من الغنم ، ثم مسح يده 
على ضرعها ، فأرخت ضرعًا عجيبًا ، ودّرت لبنًا كثيرًا  .  

من الغار إلى المدينة 

قصة : سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق
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قصة : سعد الدين البناء
فاطمة : ثم عرضت عليه )ام معبد( ولدها الذي كان مريضًا خامالً ، اليتكلم ، واليقوم ، فأخذ s رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

تمرة فمضغها وجعلها في فم الولد ، فنهض في الحال ، ومشى ، وتكلم وجعل نواها في األرض 
فصار نخلة في الحال ، وقد تهّدل الرطب منها ، واشار بيده الشريفة إلى جوانبها فصار مرعى .

العمه هدى والبنات جميعا: اللهم صل على محمد وآل محمد 
مّر بي رجل من  ورأى ذلك سأل زوجته عن سببه فقالت :  فلما عاد )ابو معبد(  رقية: 
ثم قصد   ، sفعرف ابو معبد أنه النبي ، s قريش وذكرت اوصاف النبي

بعد ذلك رسول هللا sإلى المدينة ، فآمن هو وأهله .
وكراماته   s األعظم  النبي  على  بكثير  كله  ذل��ك  ليس  هدى:  العمه 
الظاهرة ، ومعجزاته الباهرة ، فهو أشرف الخلق وأكرمهم على هللا من 

األولين واألخرين إلى يوم الدين .
العناية  من  بتدخل  الهجرة   تتم  ان  الممكن  من  ك��ان  ان��ه  هل   : زينب 
اإللهية ، وبذلك سوف لن يعاني ماعاناه النبي s من مصاعب ومتاعب 

طيلة فترة الهجرة من مكة إلى المدينة ياعمة ؟
إن هللا تعالى شاء ان ُيجري األمور بأسبابها وليكون هذا الرسول   : العمة هدى 
 ، الحياة  ، في مواجهة مشاكل  لكل واحد منا  الحسنة والقدوة  s هو األس��وة 
، ومصاعب  تعالى بكل ما فيها من متاعب  الى هللا  الدعوة  أعباء  وتحمل 
وأزمات ، فأن لألزمات التي يمر بها اإلنسان دورًا رئيسًا في صنع 
خصائصه ، وبلورتها ، وتعريفه بنقاط الضعف التي يعاني 
وتجعله   ، ونشاطًا  حيوية  فيه  تبعث  وهي   ، منها 
جديًا في مواقفه وتصرفاته ، فإنه إذا 
كان هدف هللا سبحانه تعالى هو 
إعمار هذا الكون باإلنسان ، فإن 
يعتمد  ال��ذي  الخامل  اإلنسان 
والمعجزات  ال��خ��وارق  على 
بمهمة  ي��ق��وم  أن  يمكنه  ال 
اإلع���م���ار ه����ذه ، وخ��الص��ة 
القول ان ذلك يساعد على 
تربية اإلنسان وتكامله في 

عملية إعداده ليكون عنصرًا فاعالً وبانيًا ومؤثرًا ، ال منفعالً ومتأثرًا وحسب .
نرجس : وماذا حصل لإلمام علي g إذ إنه لم يغادر مكة مهاجرًا الى المدينة ياعمة ؟

العمةهدى : هذا ما سنتحدث عنه في لقائنا القادم بإذنه تعالى .
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السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم 

معا كيف يتم  صنع سمكة  باستخدام مجموعة 

من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

ورق فوم ملون المع ، قلم رصاص ، مسطرة ، مقص ، عيون متحركة 

األدوات 
المستخدمة 

 خطوات العمل 
أوالً : نقص ورقة فوم على شكل مربع و نقوم بثنيها 

بشكل قطري ثم نرسم خطوطًا متوازية مع أحد األضالع ثم 

ثانيًا : نقوم بفتح تقص الورقة وفق الخطوط المرسومة كما في الصورة 

الالصق من األطراف 

ما عدا نهايته 

الصغيرة 

ثالثًا : نقوم بلصق األطراف 

من األعلى إلى األسفل بالتناوب 

ليتشكل لدينا جسم السمكة 

رابعًا : هكذا نقوم قد انتهينا من صنع السمكة بعد ذلك 

نقلب السمكة إلى الطرف اآلخر و نلصق الفم و العين 

و هكذا 

أصبحت 

سمكتنا 

جاهزة لنزين 

بها غرفنا

إعداد ورسوم :  سوسن محمد نور / سوريا
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اليوم  ؟  حالكم  كيف  األص��دق��اء  أيها  بكم  مرحبا 
س��ن��ت��ن��اول ع��ل��م دول����ة ع��رب��ي��ة وه���ي اح����دى دول 
الخليج العربي هي دولة البحرين هيا يا أصدقائي 

لنذهب معا لنتعرف على قصة علم البحرين.

حديثا

تأريخ علم البحرين
ان أقدم علم في البحرين كان لونه أحمر فقط عام 1820م وفي عام 1932م وضع مجموعة مثلثات 
وبعدها أصبح عدد المثلثات الموجودة في العلم ثمانية يقال انها تشير الى الحروب التي خاضتها 

البحرين مع الدول المجاورة والرأي اآلخر يقول السبب هو التشابه في 
.  األعالم مع الدول األخرى . 

في عام 2002 تم اعتمام العلم الوطني 
لمملكة البحرين الذي يتألف من لونين 
بينهما  ويفصل  واألحمر،  األبيض  هما 
ال��ذي  األح��م��ر  ال��ل��ون  مثلثات،  خمس 
يتواجد في العلم يقال بأنه يشير إلى 
المعارك التي دارت في المنطقة ، في 
اللون األبيض السالم، أما  حين يمثل 
بالنسبة للمثلثات الخمسة، فهي تمثل 

عدد أركان اإلسالم الخمسة.

إعداد : كرار عبد عودة
رسوم : زاهد المرشدي / العراق
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سيناريو: كرار الخفاجي        رسوم: عباس صالح / السودان

السالم عليكم

Hiوعليكم السالم

ماذا بك يا حيدر؟ اراك حزينًا جدا لماذا؟ 

يوم امس 
كنت اشاهد 
االخبار مع 
والدي وقد 

شاهدت 
بعض حاالت 
الفقرالشديد 
لدى االطفال 
الموجودة في 

بلدي

كيف هذا ؟ لقد علمت من 
والدي بان العراق بلد غني

ال تحزن الحل موجود، سأطلب من والدي التحدث 
مع الناس في الكنيسة لجمع المساعدات لهم

وانا سأطلب من عمي التحدث 
مع الناس في الجامع ايضا 

شكرا لكم على المساعدة فان 
هللا ال يضيع اجر المحسنين

العراق غني 
بأهله الطيبين 

حملة تبرع

20



ماذا تحملين 
لقد اتفق والدي مع عمي في العراق بيدك يا نرجس؟ 

الستالم االغراض وتوزيعها على االطفال 

تفضلوا هذه الهدايا من 
وفقكم هللا لكل خير ألنكم رسمتم اصدقائكم في لندن 

االبتسامة على وجوه األطفال 
شكرا لهم ولكم 
على مساعدتنا 

في اليوم التالي 

في العراق

بعد مرور اسبوع 

انها مجموعة من 
الدمى اشتريتها مع 
صديقاتي للتبرع بها 
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القلم: هل تخربين يا �صديقي ما هي عالمات الرتقيم؟
املكتوبة  الن�صو�ص  يف  ت�صتخدم  الرتقيم  عالمات  لبيب: 
ن�صتخدمها يف لغتنا العربية عند كتابة ن�ص وفقرات لتدل 
على معاين معينة واأمثالها ).( ، )؛( ، )؟( ... وغريها وهذه 
العالمات ت�صبه اإ�صارات املرور التي نراها يف الطريق والتي 

ت�صري اإىل معاين معينة فتعال يا �صديقي لتلك 
العالمات لتحدثنا عن نف�صها.

نهاية  يف  دائماً  اأكون  النقطة  اأنا �صديقتكم 
فقرة  كل  نهاية  يف  اأو  املعنى  تامة  اجلملة 
الكالم  باأن  فاعلم  راأيتني  فاإذا  الن�ص؛  من 
تامة  قبلي  اأ�صبحت  اجلملة  واإن  انتهى  قد 

املعنى، مثل: القناعة كنز ال يفنى .

عالمات الرتقيم

إعداد وسيناريو : ضياء العيداني
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

النقطة

اأهالً و�صهالً بكم اأحبتي االأ�صدقاء �صنتعرف 
معاً على عالمات الرتقيم .
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اأهالً بكم اأ�صدقائي نحن نقطتان نقف فوق بع�صنا 
البع�ص تبداأ القول وم�صتقاته بنا، ويتم ا�صتخدامنا 
منها  موا�صع  بعدة  وناأتي  وبيانه  الكالم  لتو�صيح 
�صديقك(  اأنا   : علي  )قال  مثل:  القول  جملة  بعد 
اأكون بعد كلمة )مثل( فعندما يوجد هناك  وكذلك 
التف�صري يف  واأكون يف مو�صع   )  : مثال نقول )مثل 

الكلمة ومعناها مثال ذلك ) َعَذَل : الَم (.

الطويلة  اجلمل  يف  بع�صه  عن  الكالم  اأف�صل  اأنا 
حتى ال تتعب يف قراءتها لذا جتدين بني اجلمل 
املتتابعة مبعنى اإن الكالم مل ينتِه بعد فاأنا حمطة 
ا�صرتاحة، فمثال: اأكون بني اأنواع ال�صيء واأق�صامه 
فعندما نقول ) اأنواع املادة ثالثة: اأج�صام �صلبة ، 

واأج�صام �صائلة ، واأج�صام غازية( .
بعد  اأتواجد  كما  مادة،  كل  بني  و�صعي  مت  فقد 
الَق�َصم مثل:  انتبه( وبعد   ، النداء مثل: )يا رجل 
)واهلل ، الأكرمنك ( وبعد حرف اجلواب مثل: )نعم، 

اإين اأحب الدرا�صة (.

النقطتان

الفا�صلة
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الجميلة  أتقدم لكم من خالل مجلتنا  الحسيني الصغير،  أنا صديقكم  كيف حالكم أصدقائي؟ 
بأجمل التبريكات والتهاني بقدوم السنة الجديدة وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم، نعم 
يا اخوتي إنها سنة التسامح ، ما رأيكم بأن نطلق على هذه السنة سنة التسامح لنفكر قليال 
بكل األمور التي يمكننا مسامحة من أخطأ بحقنا ، لنقول له نحن نسامحك لكن عليك التعلم من 
هذه الدروس لقد أخطأت بحقنا وانا اقبل اعتذارك ، قد يكون هذا الشخص يريد االعتذار منا لكنه 
خجل بان نرفض اعتذاره لنسبقه بخطوة لتكون لدينا األفضلية ونقدم له التسامح ، فالتسامح 
 s فقد روي عن النبي  b  وأهل بيته األطهار  s  يا أصدقائي هو من شيم نبينا األكرم
أنه  قال : ) أال أخبركم بخير خالئق الدنيا واآلخرة ؟ : العفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، 

واإلحسان إلى من أساء إليك ، وإعطاء من حرمك (  .
وانا سأكون أول من يعمل بهذا األمر في مطلع هذه السنة وانا على يقين بأنكم ستكونون 
أفضل المسامحين هذه السنة ألننا جيل المستقبل الزاهر الذي يعتمد عليه بلدنا بالنهوض 
بواقعه االجتماعي والثقافي والمعماري ، وفي الختام أقول لكم كل عام وانتم بخير وجعل 

الله أيامكم مملوءة بالمسرات واألفراح ،،، الى اللقاء    

24



سيناريو: عمرو الطاروطيإحتالل 
رسوم : مصطفى البرشومي / مصر

يوم جديد، والحاكم يمر 
على رعيته.

ماذا تفعلون 
أيها الصغار؟

نقوم بتقليد أشكال 
الكائنات البحرية

فهذا دولفين...

وهذا قنديل

وهذا حاكمنا، 
السيد سلحفاة.

ويظهر 
األخطبوط

سيدي.. مصيبة 
كبيرة تحدث في 

مملكتك

ومتى أتيتني 
بخبر سعيد!!.. 

أخبرني بما عندك

الشعاب المرجانية، وطرد الصباح يستولي على منطقة القرش يا سيدي، بدأ منذ 
جميع األسماك التي تسكنها.

هااا.. دعنا 
نرى...

هاهاهاها.. 
جميل جدا
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وعند منطقة الشعاب 
المرجانية...

ماذا تفعل هنا 
أيها القرش؟

لن يخرج القرش بالطرق 
التقليدية.. يجب أن نبحث عن 

حيلة إلبعاده.

لقد استولى القرش على منطقتنا.. 
إبحث لنا عن حل أيها الحاكم

حتما يوجد حل
ربما لو استعنا بكائن 

بحري قوي، سيخشى 
منه القرش ويهرب.

وما هو الكائن البحري 
األقوى من القرش؟

الحوت القاتل 
بالطبع

وهكذا بدأ الجميع في التسبب 
بأكبر قدر من الضوضاء

يا لها من موسيقى هادئة 
تساعد على النوم واالسترخاء !!

ربما لو تسببنا في بعض 
الضجيج، سيشعر القرش 

بعدم الراحة ويترك لنا المكان ما الحل؟.. ما الحل؟

هذا المكان يعجبني 
وسأسكن فيه.. هل لديك 

إعتراض؟
ال.. ال.. 

بعدها...
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ولكن الحوت القاتل ال 
يسكن بحرنا.. ولن يمكننا 

استدعائه لمساعدتنا

ولكن يمكننا 
تقليد شكله

وعند منطقة 
الشعاب المرجانية...

أنت أيها القرش...

ما هذا الصوت 
الغليظ.. من أنت؟

أنا الحوت القاتل، وسمعت أنك تضايق 
أصدقائي األسماك وتستولي على 

منطقتهم.. وجئت ألرى بنفسي األمر.

ال.. ال.. لقد كنت فقط أمر من هنا.. أنا ال أضايق 
األسماك.. ويمكنك سؤالهم بنفسك.. سأرحل 

من هنا ألني تذكرت موعدا هاما في المحيط 
المجاور البد أن أذهب إليه.. الوداع..

وبعد ابتعاد القرش...
 لقد صّدق القرش أن هذه 

األسماك الصغيرة عبارة عن 

حوت قاتل
لقد قمنا بتلقينه 
درسا لن ينساه

هاا.. كيف؟؟

هل فهمتم الخطة ؟
نعم سيدي 

الحاكم

 بعدها...
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الحيوانات  مملكة  إلى  القرود  تنتمي 
فيما  والحجم  الوزن  حيث  وتختلف من 
بينها فمنها ما يكون متوسط الضخامة 

الِقَردة 

قرد األسد الذهبي :
يتميز بلونه البرتقالي الذي يميل إلى الحمرة وتتدرج إلى 
مخالب  وله  الوجه  حول  كثيف  وشعره  والبني  الذهبي 
حادة، وذياًل طوياًل ، ويعتمد في غذائه على الشجيرات 
وبالرغم من صغر طوله ، إال أن له ذيل طويل يستطيع 

من خالله ان يمسك بأفرع األشجار.

القرد األزرق :
ُيسمى باألزرق ولكّنه ليس أزرق تمامًا، فلونه 
وبعض  واألس��ود،  باألبيض  ُمنّقط  زيتونّي 
مع  ليتناسب  للرمادّي  يتحّول  الّسنة  أوقات 

البيئة الُمحيطة به. 

القرد طويل األنف: 
لهذا  المميزة  والسمة  ُبني محمر،  لون  ذو  قرد  وهو 
اشتق  هنا  ومن   ، المالحظ  الطويل  األنف  هو  القرد 
 ، تحذيرية  كعالمة  الطويل  انفه  ويستخدم  اسمه، 

فحينما يغضب القرد يتضخم أنفه ويصبح أكبر . 

إعداد: ضياء العيداني  

يصل  ما  ومنها  )الليمور(  مثل  كغم   )30( وزنه  يصل 
وزنه إلى عشرة أضعاف وزن الليمور كالغوريال التي وزنها )300( كغم، ومنها خفيف الوزن 

جدًا يصل إلى )100( غم فقط كالقرد القزم.

وهناك أنواع عجيبة للِقَردة تعكس عظمة خلق الله تعالى في مخلوقاته والتي منها:
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قرد البابون:
ويسمى الرباح أيضًا وهي 
قرود كبيرة وقوية تقضي 
سطح  على  وقتها  معظم 
األرض، لديها رؤوس كبيرة 
م��ع ك��م��ام��ة ط��وي��ل��ة مثل 
الكلب وحقائب الخد لتخزين 
ولديها  الغذائية،  ال��م��واد 
تساعدهم  ح���ادة  م��خ��ال��ب 

على الدفاع عن نفسها .

القرد القزم:
يعد القرد القزم أصغر أنواع القرد عمومًا إذ يتراوح طوله 
بين ) 14-16 ( سنتميترًا، و يبلغ وزن الذكور منه  )140( 

غرامًا ، أما اإلناث فيبلغ وزنها  لديهم )120( غرامًا.
التي  األل��وان  من  بمزيج  القزم  القرد  ف��راء  لون  يتميز 
واألس��ود،  وال��رم��ادي،  والذهبي،  البني،  بين  تتراوح 
واألصفر، والبرتقالي، أما وجهه فيوجد عليه بقع بيضاء 
بين  يفصل  أبيض  عمود  وخط  الخدين،  منطقة  على 

العينين، أما ذيله فال يخلو من حلقات سوداء اللون.

القرود  فإن  صحيحة،  غير  المقولة  هذه  أن  إال  فقط  للموز  آكلة  القرود  أن  األشخاص  جميع  ويعتقد 
حيوانات تأكل اللحوم والنباتات، وهناك من القرود من تأكل المكسرات، البذور والزهور وكذلك الفواكه، 

باإلضافة إلى أنواع أخرى من القردة التي تتناول السحالي و الحشرات.
عها ألن له في خلقه شؤون. فسبحان الله تعالى الذي أبدع في خلقه ونوَّ

القرد السنجابّي: 
وهذا النوع يشبه السنجاب لذلك 
ق��ادرٌة  وه��ي  بالسنجابي  ُسمي 
عّدة  مع  كبير  بشكل  ف  الَتكيُّ على 
ونظامها  ُمختلفة.  بيئات 
ال���غ���ذائ���ي م��ت��ن��وع إذ 
أي شيء  على  تتغّذى 
تجده أمامها كالحشرات 
وال��ف��واك��ه واألغ��ص��ان 

وأوراق األشجار.
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في بغداد
سيناريو: وسام القريني         رسوم :    أحمد الخزعلي

مرحبا بالمتحريان ، 
حمدا لله على سالمتكما

لقد تم تحرير العالِم 
حسان بسهولة وألقي 
القبض على العصابة

نلتقي غدا بإذن هللا ، اذهبا للراحة 
اآلن ، فهناك مفاجأة تنتظركما

ال اكاد أصدق ،، سنسن 
لقد اشتقت كثيرا لك 

وأنا أيضا ، لقد 
أصبحت لدي عائلة

مبروك يا سنسن 

أخي ، لقد اعددت لك طعامك حمدا لله على سالمتك يا 
المفضل ، الفاصولياء

كانت مهمة 
متعبة أيها الملك 

عاد سنان إلى بغداد مع 
رفيقه مالك من المهمة التي 
أوكلت إليه فاستقبله الملك
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العالم حسان خبير 
في علم اآلثار ولذا 

خطفوه ليتعاون معهم 
في تهريب اآلثار  

ما هي المفاجأة 
التي وعدتنا بها 

أيها الملك

تفضال من هنا ،، 
ها ما رأيكما؟

أخبراني عن سبب 
خطف العالِم حسان

هل هذا 
مكتبنا 
الجديد

رائع جدا،، 
جميل

سنعود لنباشر 
عملنا في المكتب 

الجديد مكتب 
فريق التحري

تعاال معي

وفي اليوم التالي

العدد 31129



اأحد تطبيقات التوا�صل الجتماعي ملجموعة من الأ�صدقاء ليحدد موعد للقاء  اأر�صل زين ر�صالة موحدة عرب 
معهم يف فلكة الرتبية ولفت نظرهم ل�رشورة اللتزام بالوقت ولب�ض القمي�ض الأبي�ض وحمل العلم العراقي...

ال�صاعة التا�صعة �صباحًا كان اأغلبهم متواجداً على دكة الن�صب ينتظرون بقية الأ�صدقاء لي�صاركوا يف التظاهرة 
بداأ  قبالتهم وبداأ يتحدث معهم وكالعادة  لل�صري جل�ض زين  اأن ي�صتعدوا  باحلقوق، وقبل  التي تطالب  ال�صلمية 

حديثه ب�صوؤال موجه للجميع دون ا�صتثناء: ملاذا نحن هنا؟
اإجابة موحدة:)نريد وطن(!

�صديقنا زين

اأبت�صم زين ووقف ومد ذراعيه على اجلانبني وقال "هذا وطننا" !
اعرت�ض عمار وقال: "الكل يقول نريد وطن كيف ت�صري اإليه بب�صاطة هكذا وكاأنه موجود ول نراه مل اأفهم" 

�صم ُهمام �صوته اإىل �صوت عمار وقال: "نعم مل اأفهم ق�صدك"
بابت�صامة مر�صومة على وجهه  تفاجاأ  اأي�صًا لكنه  يفهم هو  اإن كان مل  اأدار زين نظراته �صوب علي مت�صائاًل 

واإ�صارة منه على الفهم برفع العلم عاليًا...

إعداد: ايمان كاظم
رسوم : زاهد المرشدي/ العراق

جل�ض زين وقال: "تخيلوا معي اإن هذه ال�صاحة منزلنا ونحن اأخوة نعي�ض حتت �صقف واحد، هل تتغري هذه احلقيقة 
لو ت�صاجرنا؟ تتغري اإن انقطعت الكهرباء ومل نتمكن من روؤية بع�صنا لياًل؟ تتغري اإن جعنا اأو مر�صنا اأو دخل كل 

منا لغرفته اأو اأو اأو ...."؟  ارت�صمت عالمات ال�صتفهام على وجوه احلا�رشين!
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�صحك زين وكرر مد ذراعيه وا�صتدار حول نف�صه مرتني وقال: "هذا وطننا ول ميكن لأي �صيء اأن يغري هذه 
احلقيقة، ولهذا اأنا جمعتكم اليوم لأخربكم ب�رشورة التفكري جيداً بكل كلمة ن�صمعها قبل اأن تتناقلها األ�صنتنا، 

الوطن موجود والأوطان ل ت�صيع ول ينبغي اأن نعرتف بفقدان الوطن، لكننا نريد حقوقنا امل�رشوعة التي مينحها 
الوطن لأبنائه، وهي كثرية ل ميكنني ح�رشها الن، ومنها العي�ض بكرامة، العدالة بني اأفراد املجتمع بتوزيع فر�ض 

العمل عليهم ح�صب الكفاءة وال�صهادة، الأمان،... وغريها 
ابت�صم زين متامًا حينما ُنعمر منزلنا ونرممه لنعي�ض براحة وا�صتقرار فيه.. يظل منزلنا يف جميع الأحوال ولكن نحاول 

دائمًا اأن جنعله اأجمل ومتجدد؛ لذا نحن ل نبحث 
عن وطن هو موجود اأ�صاًل، بل نحاول اأن نتوحد 
ثرواته  وتوزيع  وبنائه  الوطن  تعمري  اأجل  من 

بالعدل وحمايته ممن يريد به �صوءاً...
)نريد  نقول  اأن  وبدل 
اأن  علينا  ماذا  وطن( 

نقول؟
�صاح  �صادح  ب�صوت 

علي: )الوطن يريدنا(
لهذه  اجلميع  ابت�صم 
ورددوها  املوؤثرة  العبارة 
اأخرى  هتافات  و�صط 
�صماء  عليها  �صهدت 

العراق.
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إعداد: كرار الخفاجي
رسوم : احمد الخزعلي / العراق

م����رح����ب����ًا أص���دق���ائ���ي 
م��ع��ًا بعض  س��ن��ت��ع��ل��م 
أس��م��اء ال��م��ه��ن وذل��ك 
من خالل هذا التمرين .

ال��ل��وح��ة توجد  ف��ي ه���ذه 
أرقام مؤشرة على بعض 
باستطاعتكم  هل  األشياء 
الرقم الصحيح أمام  وضع 

الكلمة الصحيحة ؟
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 سرير
 وسادة

 شرشف
 حاسوب

 كرسي دوار
 شباك
 مكتبة

 ساعة جدارية

Bed
Pillow
sheet
Computer
rolling chair
window
Library
Wall hour

1
2
3
4
5
6
7
8

جواب العدد السابق

Doctor
Engineer
Farmer
fireman
soldier
Pilot
Painter
Teacher
Judge
Postman
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لماذا انت 
سارح الفكر؟

هذه األمطار الغزيرة 
تقلقني يا أمي

هذه األكياس 
التي طلبتها

لننطلق 
جهة البيوت 
القديمة في 
أطراف الحي

اجمعوا كل 
الحبال

كل األكياس 
يجب ان 

تمتلئ بالرمال 

حسين الشوارع بدأت 
تنقطع بسبب الفيضانات

الفيضان

سيناريو: وسام القريني     رسوم : أحمد الخزعلي

اتصل باألصدقاء 
ولنلتقي عند الجامع
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أنا سأعبر 
واربط األكياس 
بالجانب اآلخر

هل الجميع 
كلنا قد بخير يا عم

عبرنا 

لتستريحوا في بيوتنا أيها األعزة وسوف 
الحمد لله اننا انقذنا الناس من األذى نساعدكم في كل شيء تحتاجونه

لنسترح يا أصدقاء بارك هللا بكم 

قام حسين ورفاقه بمد جسور بين 
الشوارع الفائضة، لعبور الناس
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ُشكرًا فرشاة األسناْن ،

ُشكرًا .. 

شكرًا ... 

هذي ُفرشاُة األسناْن 

حَة لإلنساْن ..  ُتعطي الصَّ

تجعُل أسناني بيضاْء 

شكرًا فرشاة األسناْن 

شعر : فاضل الكعبي 
رسوم : زاهد المرشدي / العراق
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شعر : فاضل الكعبي 
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

فرشاُة األسناِن صديقْه 

للُكلِّ صغيرًا وكبيْر 

تعمُل مخلصًة ودقيقْه 

ال تعرُف معنى التقصيْر ..

من ال يهواها خسراْن 

وسيلقى ألَم األدراْن 

شكرًا فرشاة األسناْن 

جعلْت عندي االطمئناْن ،

شكرًا .. 

شكرًا .. 

شكرًا فرشاة األسناْن ..

والثغَر جمياًل ،

اْء ..   وضَّ

تجعُل عندي االطمئناْن  

شكرًا فرشاة األسناْن ،

شكرًا .. 

شكرًا .. 

*******
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أبو محمد: هل تتذكر يا أخي أبا حسين حينما ذهبنا 
في رحلة كشفية الى غابات الموصل الجميلة.

أبو حسين: نعم وكيف أنسى هذه األيام الجميلة.
محمد : لماذا ال تخبرانا عن رحلتكم هذه .

الغابات  الكتشاف  المجموعة  ابتعدنا عن  لقد  أبو محمد: 
تعثرت  الغابة  ف��ي  السير  واث��ن��اء   ، ج��دًا  ب���اردًا  الجو  وك��ان 

فجرحت قدمي ولم استطع السير . 

 ابو محمد : اذهب انت يا قاسم واعثر على المجموعة .
الجو  ه��ذا  في  لوحدك  اتركك  لن  حيدر  كال   : حسين  أب��و 

البارد سوف اشعل النار 

أبو محمد : ماذا نفعل االن سيحل الظالم عما قريب 
اتتني فكرٌة ستنقذنا سنصنع منطادًا  لقد  تهتم  ال   : أبو حسين 

ونعلق فيه رسالة حتى يعثر علينا أصدقاؤنا 

وبعد مرور الوقت 

اعداد : ميثم البطران     رسوم : أحمد خليل / العراق
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ولكن  م��ح��م��د:  أب���و 
ك�����ي�����ف س���ي���ط���ي���ر 
ه���������ذا ال����م����ن����ط����اد 
غ��اًز  نملك  ال  ون��ح��ن 
أخ�����ف م����ن ال���ه���واء 
م��ث��ل ال��ه��ي��ل��ي��وم او 

الهيدروجين.
تقلق  ال  حسين:  أبو 
ي�����ا ص���دي���ق���ي ف���ان���ا 
المناسب  الحل  لدي 
ال��ى  اح��ت��اج  لكنني 

دفتر مالحظاتك.

أبو حسين : سأقوم بقص األوراق بهذا الشكل من ثم أقوم بلصقها مع بعضها 
تعلم  فكما  المنطاد  داخ��ل  الهواء  ونسخن  الرسالة  نعلق  ثم  منطاد  لنشكل 

الهواء الساخن اخف من الهواء البارد بذلك سيطير المنطاد  .

رعد : ما هذا المنطاد 
محمود : هنالك احد يحتاج الى انقاذ

يونس: لنذهب وننقذهم 

أبو حسين: ثم أتت المجموعة وقاموا بإنقاذنا
حسين : سنقوم بصنع منطاد مثل الذي صنعته يا ابي هل تساعدانا؟ 

أبو محمد : نعم وبكل سرور 
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يجب ان اركض بسرعة سوف أتأخر عن 

أنقذوا صديقي ... 

ما بك يا صديقي؟

ارجوك انقذ 
صديقي انه يغرق.

حسنا ال تقلق
ساعدني سأغرق؟

انا بقربك يا صديقي 
حرك قدميك ويديك بانسيابية اعمل ما أقوله لك.

وال تجهد نفسك كثيرا.
نفسي نوعا اسيطر على نعم انني 

ما؟

حسنا ماذا افعل؟

لماذا يصرخ بصوت عاٍل 

اإلنقاذ
انني أغرق أنقذوني.. 

أنقذوني

سيناريو: كرار عبد عودة      رسوم : رامز حاج حسين / سوريا

التدريب؟

انه يغرق.

ذلك الفتى؟
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احسنتم تقدموا الى اإلنقاذ
اليابسة بسرعة 

ممتاز لقد انقذت صديقي من الغرق.

كيف تسبح في النهر وانت ال 
تعرف السباحة جيدا؟

إبق بقربي ال تتركني ارجوك صبرا يا صديقي 

هذا خطأ منك عليك 
التعلم أوال في المسبح 
الخاص ، هنالك كادر 

لتعليم السباحة.

هيا انهض لكي تذهب 
الى البيت

هل تعرف اين ذلك المسبح؟ اريد 
ان اتعلم السباحة

شكرا لك إلنقاذي أوال 
وللنصيحة ثانية.

ال عليك يا صديقي 

نعم وانا أحد المدربين فيه 
وسأعلمكم السباحة جيدا 

ظننت انني اجيد 
السباحة.

االن دعني اسحب يدك حاول ان ال 
تمسكني سأسحبك الى اليابسة. انه مجهد سنذهب بهدوء 

كي ال تتعب مرة أخرى.

ولكن ال تعاود السباحة في 
النهر مرة أخرى.
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لذيذة  ساندويشات  عمل  معا  سنتعلم  اليوم  ؟  أصدقائي  حالكم  كيف  عليكم  السالم 
كثيرة  مكونات  الى  تحتاج  ال  سهلة  عملها  طريقة  وأيضا  كثيرة  بروتينات  على  وتحتوي  للفطور 
فجميع مكوناتها متوفرة في مطبخنا الجميل ، هيا بنا لننطلق في عامنا الجميل داخل أروقة 

المطبخ ونرتدي صدرية الطبخ ونبدأ بالعمل .

في  ونضعه  المسلوق  البيض  نفرم   •
طبق.

الملح  م��ع  الكريمي  الجبن  نخلط   •
والفلفل والبصل األخضر.

ون��م��زج  ال��م��ف��روم  ال��ب��ي��ض  نضيف   •
المكونات حتى تتجانس.

التوست  خبز  على  الخليط  ن���وزع   •
ونقدمه فورًا.

• البيض : 4 حبات )مسلوق ومقشر(
• جبن كريمي : عبوة 100 غم 

• ملح : ربع ملعقة صغيرة
• خبز التوست : 4 شرائح

• فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
• البصل األخضر : نأخذ العود فقط مقطع 

طريقة التحضيرالمقادير

اعداد : كرار الخفاجي     
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زهراء علي يوسف / العمر 10سنوات / محافظة بابل.

لو كنت سبورة في الصف أحب ان يكتب حديث النبي محمد s النظافة من االيمان ليكون 

الصف نظيفا بعيدا عن رمي االوساخ على األرض.

هيثم محمد حسين / العمر11 سنة / محافظة كربالء المقدسة.

أكون سعيدا بذلك سأحفظ كل المعلومات التي يكتبها المعلم واخزنها بذاكرتي وأيضا اساعد 

التالميذ بنقل ما يكتبه المعلم على السبورة.

نور احمد عالء / العمر 9 سنوات / محافظة ذي قار.

أتمنى لو كنت سبورة ان يكتب في وسطها »بسم الله الرحمن الرحيم« وقل ربي زدني علما، 

وبعدها التأريخ واليوم وعنوان الدرس لتعطي منظرًا جميال ومشوقا الى التالميذ في الدرس.

حيدر قاسم عباس / العمر11سنة / محافظة بغداد.

يكتب عليها »العلم نور والجهل ظالم« لتكون في ذاكرة التالميذ ان العلم والتعليم طريق النور 

والمستقبل والجهل يؤدي الى الظالم وضياع المستقبل بالعلم والنور نبني اوطاننا ونحدد 

مستقبلنا.

مهيمن إبراهيم صالح / العمر 12سنة / محافظة ديالى.

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ( سورة الرعد/ آية 28  احب ان يكتب عليها اآلية القرانية قال تعالى ) َأال ِبِذْكِر اللَّ

من اجل اطمئنان القلوب والهداية بذكر الله سبحانه وتعالى  
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حسن اسعد
2 سنة 
العراق

زهراء حسين
2 سنة 
العراق

 أمير امجد
7 سنوات

العراق

 مهدي عمار
8 سنوات

العراق

 عباس جاسم
10 سنوات

العراق

 سكينة طالب
9 سنوات

العراق

 حسين علي
10 سنوات

العراق

محمد خالد
10 سنوات

العراق

 عباس علي
 9 سنوات

العراق

محمد وليد
 10 سنوات

العراق

 زهراء جعفر
 10 سنوات

العراق

 حسن نضر
3 سنوات 

لبنان

 رضا نضر
9 سنوات 

لبنان

 كوثر مصري
شهر واحد 

لبنان

 المار شحادة
6 سنوات 

لبنان

 سارة فرحات
3 سنوات 

لبنان

 غدير مصري
3 سنوات 

لبنان

رهف صادق سالم
8 سنوات

العراق

مهدي حسن داخل
7 سنوات

العراق

مؤمل محمد
10 سنوات

العراق
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وننمي  الكبير  خيالنا  من  قليال  لنحرك  هيا  ال��ورود  أصدقائي  بكم  مرحبًا 
ونوسع األفكار في عقولنا , هيا بنا جميعا لنتصور ونفكر في الموقف التالي : 

ي��م��ك��ن��ك��م إرس�����ال اإلج���اب���ات ع��ل��ى صفحة 
المجلة على الفيس بوك )الحسيني الصغير( 

؟   تفعل  ثمار ؟ ما  ان تعطي من  م��اذا تحب  انك شجرة  تصور 
واكتبوا لي بماذا كنتم تفكرون ؟ فأنا متشوق لمعرفة إجاباتكم الجميلة 

وأيضا ليطلع عليها أصدقاؤكم  .

) 19,13,17,5,7,15,10,3,9 (

ضع االعداد 

يساوي )43(

في الدوائر دون تكرار عدد بحيث 
يكون مجموع أي اربعة دوائر 

إعداد : لبيب السعدي
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جواب العدد السابق  : أبو ذر الغفاري          

عزيزي الحسيني الصغير
اشطب حروف أبيات الشعر التالية، الواردة في فضل الصدق، لتحصل 

على كلمة الّسر المؤلفة من تسعة حروف وهي اسم سورة قرآنية.

الّصدق
صدقا م�����ن  ي��ك��������ّرم  وهللا  ُخُلق��ي أزداد ب�ه ألق�ا  
نطقا إذا  الّصدق  ويقول  فالمسلم ال يحكي كذًبا 
وس���واه���ا ال أب��غ��ي ُط��رق��ا والدين هداني لطريقي 
ُخُلقا ل��ه  ال��ّص��دق  دام  م��ا  فالمؤم�ن يزداد جماالً  

إعداد : حنان شاهين 
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شارك قسم رعاية وتنمية الطفولة التابع للعتبة الحسينية 
فعاليات  ضمن  التوالي  على  الثانية  للسنة  المقدسة 
ال� 34  مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بدورته 
المقام في دولة تونس, حيث تواجد في هذا المهرجان 
)120( عرض  أكثر من  )15( دولة عربية وأجنبية بمشاركة 
الدمى  ومسرح  األط��ف��ال  مسرح  من  متنوع  مسرحي 
والعرائس وحول هذه المشاركة كان لنا هذا الحديث مع 
رئيس الوفد األستاذ محمد الحسناوي ’’ كانت مشاركتنا 
النقدية  اللجان  وأيضا  الجمهور  بشهادة  ج��دا  متميزة 
والضيوف حيث قدمنا عرضًا لمسرحية )طربوش وعيادة 
االسنان ( العمل مقدم من قبل فرقة الحسيني الصغير 
للتمثيل المسرحي لمسرح الطفل تأليف وسام القريني 
في  التألق  بعد  الله  وبفضل   ، البطران  ميثم  وإخ���راج 
السنة الماضية من خالل تقديم مسرحية ملك الغابة تم 
للمهرجان  االفتتاحي  العرض  لنقدم  السنة  اختيارنا هذه 
وقد ابهر العرض الجمهور الحاضرين الذين كان معظمهم 

م��ن األط��ف��ال وال��ع��وائ��ل ، وق��د الق��ى ال��ع��رض اعجاب 
الدول  من  والفنانين  االكاديميين  من  الحاضرة  الوفود 
العربية واألجنبية لما يحتويه العمل من مفاهيم تربوية 
العراق  بلدنا  الى  النجاح  , ونقدم هذا  للطفل  وتعليمية 
وعالميا  عربيا  الطفل  لمسرح  متطورة  صورة  نقلنا  ألننا 
وأيضا أتقدم بالشكر واالمتتان الى إدارة العتبة الحسينية 
المقدسة والمتمثلة بسماحة المتولي الشرعي الشيخ 
عبد المهدي الكربالئي )دام عزه( والمشرف العام على 
قسم رعاية وتنمية الطفولة السيد سعد الدين هاشم 
على جهودهم الكبيرة والدعم الال محدود ، وان شاء الله 
الدول  بين  العراق  اسم  رفع  وهو  المبتغى  حققنا  قد 
المشاركة في المهرجان و الشكر موصول لكل من وقف 
المسرحية  ان  المهرجان علما  معنا ودعمنا معنويا خالل 
هي من المسرحيات القليلة التي عرضت اكثر من خمس 
مرات في مدن مختلفة وقد قدمت لنا عروض استضافة 

لعرض المسرحية في دول عربية مختلفة ’’ .
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تقرير : كرار الخفاجي 

أطفالي الهموني على كتابة النص 
وكان لنا هذا الحديث الشيق مع كاتب النص الفنان وسام 
التي  المعاناة  بسبب  لدي  تولدت  النص  فكرة  القريني ’’ 
الى  ال��ذه��اب  م��ن  خوفهم  بسبب  أطفالي  م��ع  رافقتني 
طبيب األسنان وأيضا إفراطهم بأكل الحلوى ، وخوفهم من 
الذهاب الى عيادة الطبيب ألنهم كانوا يظنون ان الطبيب 
أدوات  األطفال ويستخدم  يخيف  كبير  عبارة عن وحش  هو 
كبيرة لقلع االسنان ، هذا من الجانب األول أما الجانب الثاني 
فهو كيفية جعل الطفل محبًا لفرشاة األسنان فهي ضرورية 
لتحسين مظهر االسنان وأيضا التخلص من السوسة التي 
والوحيد  المنام  في  يأكلنا  كبير  وحش  انها  على  جسدتها 
الذي سينقذنا هو التقليل من أكل الحلوى واستخدام فرشاة 
االسنان التي كانت تصارع من اجل اخراج شخصية طربوش 

من فك السوسة بمساعدة معجون االسنان ’’ . 

مخرج العمل ميثم البطران قدمنا ما 
يليق باسم مسرح الطفل العراقي

لقد  نوعها  من  ورائعة  جميلة  تجربة  كانت   ’’
المسرحية  ال��ع��روض  م��ع  بالتنافس  شعرت 
عروضًا  كانت  ال��ع��روض  جميع  ألن  المقدمة 
وكان  المسرحي  اإلخ��راج  جانب  من  احترافية 
وهذا  للمهرجان  االفتتاح  ع��رض  هو  العمل 
للخروج  الكادر  الشيء وضع حماًل ثقياًل على 
ب���ص���ورة م��ش��رف��ة وت��ق��دي��م ع���رض م��ش��رف 
بين  تنقل  من  اإلخراجية  النواحي  جميع  من 
مع  الممثلين  حركة  إيقاع  وضبط  المشاهد 
سبحانه  الله  وبفضل  ش��و  وال��دات��ا  اإلض���اءة 
ان  استطعنا  ال��ك��ادر  جميع  وتكاتف  وتعالى 
,كما  الجمهور  ابهرت  ع��روض  خمسة  نقدم 
أعطينا لآلخرين نظرة جميلة عن مسرح الطفل 

في العراق من خالل عملنا ’’ .
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