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يا َجوقةَ الَحماِم
ِطيري الى إمامي

ِطيري وَعلّْي في الفَضا 
ضا اليوَم ِميالدُ الّرِ

 إماُمنا الَمعصوم
وخاِزُن العُلوم

ثاِمُن أقماِر الُهدى
ُخِذي لَهُ َسالمي

********** 
ُزوِري بِالدَ َمْشَهد

وَرفِرفي في الَمْرقد
خاِشعةً ُمطيعة 

في أرِضِه الَوسيعة
وفي الطريِق بَلِِّغي

 تَحيَّةً َعظيمة
ألُختِِه الَكريمة

فاطمةَ الَمعصومة
َموالتِنا الَمظلومة
ُخذي لها َسالمي 

شعر : جليل خزعل
رسوم : زاهد المرشدي / العراق



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

أصحاب  يا  وال��ده  للنوم في حضن  ع��اد  قد  من طفل   ، لكم  شكرا 
البدالت البيضاء ، رغم صغر عمري لكن الكلمات قد بدأت تكبر في 
فمي لكي أتقدم لكم بالشكر والعرفان لقد عشت أيامًا عصيبة وانا 
الصغيرة  أختي  والدتي وهي تسقي وجهها وسؤال  أرى دموع 
ووالدتي  ؟  بها  وعدني  التي  الدمية  لي  وال��دي  يحضر  متى 
وتقول  بدموعها  خالقها  تخاطب  لكي  الشباك  نحو  تنظر 
أرجعُه سالمًا لنا ،،، كان يبتسم عند اتصاله بنا وكنا نشاهده 
غصة  م��ع  ضحكة  ال��ى  ويحولها  دم��وع��ه  يحبس  وه��و 
لقد   ،،، ثانية  القلب من عدم عناقنا وتقبيلنا مرة  في 
استجاب هللا لدعاء والدتي وقد سخر مالئكته من 
أماني مئات األطفال ودعوات  لكي تحقق  البشر 
األمهات ،،، فكنتم انتم المالئكة التي سخرها هللا 
عناق  عند  ج��دا  فرحًا  كنت  لنا  األحبة  لترجع  لنا 
وال����دي م���رة أخ���رى وام���ت���زاج دم��وع��ه م��ع دم��وع��ي 
لتسقي وجوهنا وترجع االبتسامة لوجه والدتي التي 
كانت تحمل اخي في أحشائها وكانت تخشى من عدم 
مشاهدة والده ،،، القصة لم تنتِه هنا وحسب لقد زاد همي 
وفكري بأطفالكم الذين قد حرموا من رؤيتكم بسبب هذا 
الوباء وبعضكم قد فاضت روحة عند ربها وهو يؤدي عمله 
المقدس والفرحة بوجهه بما قدمه للناس ،،، فرسالتي ورسالة 
في  العاملين  بآبائكم  فخورين  كونوا  لكم  العراق  أطفال  جميع 
كأخوانهم  كانوا  لقد  كورونا  فايروس  وباء  من  الشفاء  مراكز 
في الحشد الشعبي والقوات األمنية بالدفاع عن العراق 
من شر وباء داعش ،،، في الختام نقول لكم نحن 
أطفال العراق وبأعلى الصوت شكرا لكم يا 

فخرنا .    

شعر : جليل خزعل
رسوم : زاهد المرشدي / العراق



السالم عليكم 

نعم ، لقد اتصلت بجميع البنات المشتركات في مسابقة 
االعمال اليدوية وسأقوم بتجميع األعمال لدي وننشر صور لها 

في مجموعة المجلة على الفيس بوك ليتم التصويت عليها .

هل اكملِت االجراءات 
الخاصة بالمسابقة والمعرض 

وبعد مرور 
يومين 

احسنِت وانا سأجلب 
لِك عملي اليوم

وعليكم السالم

أجمل عمل

سيناريو: كرار الخفاجي
رسوم: عباس صالح / السودان
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انظروا هذه جميع األعمال التي وصلت لدي وهذه 
فاطمة وجسيكا قدمتا لمساعدتي في المسابقة 

وبعد مرور 
ساعة 

لقد انتهى وقت التصويت 
وسوف اعلن عن النتائج اآلن  

مبروك لِك يا ماري 
كان عملك جمي���الً 

حظًا 
اوفر لبقية 
المشاركات 

سنقوم بوضع جميع األعمال ونكتب عليها 
شكرا لكم اسماءكن في صف األعمال اليدوية في المدرسة 

وننتظركم 
في المسابقة 

القادمة 

لقد فاز معنا عمل التطريز على القبعة 
وحصل على نسبة 47% من نسبة المصوتين 

اآلن سيبدأ التصويت على األعمال 
وصاحب اكثر تصويت في األعمال 

سيفوز معنا بأجمل عمل لهذا الشهر  

أجمل عمل

العدد 5135



ُيحكى أن ملكا كان يحب نفسه كثيرا ، 
فيستقبل الشعراء لسماع مديحهم، 

ويرسل الطبالين الى كل مكان لينشروا 
أخباره ، ويستأجر

الحكائين ليقصوا حكايات بطوالته  
العظيمة! 

ذات يوم ، قال الوزير 

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

6



للملك » عليك أن تخلد اسمك في التاريخ يا سيدي« 
فكر الملك بذلك أليام ، ثم أعلن عن مسابقة بين النّقاشين ، ومن ينقش اسم الملك 

بطريقة تخلده ، يفوز بجائزة عظيمة! 
جاء النجار ، وقد نقش اسم الملك على لوحة خشبية ، وجاء النحاس وقد نقش اسم 

الملك على ملعقة نحاسية ، وأما الصائغ فقد نقش اسم الملك على الذهب. 
أما الخياط فقد نقش اسم الملك على سجادة ، ونقش النحات اسم الملك على لوح 

رخام ، وجاء كاتب نقش اسم الملك في كتاب. . . 
قال الملك للنجار » خشب تأكله الحشرات لن يخلد اسمي« 

وقال للنحاس » نحاس يهزمه الفوالذ ال يخلد اسمي«
وقال الملك للنحات  » سينمحي اسمي عن الرخام يوما ما« 

وقال للخياط » اسمي أكبر من كل قماش البالد« 
خرج بعض المشاركين من المنافسة ، وبقي الكاتب والصائغ. 

وبينما كان الوزير يحاول اقناع الملك بفوز الصائغ ، دخل الحكيم وصاح » أنا استحق 
الفوز يا موالي« 

استغرب الجميع من الحكيم ، وقال الملك » لكني ال أرى شيئا بين 
يديك، أين نقشت اسمي ؟«

قال الحكيم » نشرت بين الناس أنك ستطعم الفقراء وتنشر 
العدل وتحاسب الفاسدين ، نقشت 

اسمك في قلوب الناس« 
وفجأة ارتفع صوت الناس 
» عاش الملك ... عاش 

الملك« 
فرح الملك بما سمع ، فكافأ 
الحكيم ، ونفذ الوعود للناس 

، فنقش اسمه بحروف من 
حب في قلوب تنبض أبدا 

بالحياة.

العدد 7135



سيناريو: وسام القريني
رسوم : حسام الدين  / مصر يا ويلي ، ضاع كل شيء ،، 

سرقوا محلي ، ساعدوني

قدمت عند الصباح ووجدت 
الباب مفتوحا وال أثر لجلودي 

أشم رائحة 
غريبة يا سنان 

ال أثر لكسر أو خلع للقفل، 
لنذهب للمحالت األخرى 

ونكتشف بعض االدلة

ماذا تريد الشرطة مني؟ 
أ لم تعثروا على السارق؟

نبحث عن 
بعض األدلة

سنان أني أشم 
نفس الرائحة

أنها رائحة 
صناديق الجلود

هذه السرقة الثالثة 
محالن للجلود في نفس الشهر

وواحد لبيع 
التوابل 

الكنز المنهوب

وفي محل بيع الجلود 
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انهم من التجار المعروفين 
 في البلد ، هنالك لغز في 

هذه القضية 

لقد شممنا رائحة صناديق الجلود 
في محالت بيع التوابل!! أعتقد 

بأن السارق هو أحد التجار

أنظر يا سيدي لديهم نفس سجالت 
الشحن، باخرة واحدة فقط تجلب 

بضاعتهم، سأقوم بمراقبتهم مع سنسن

إذن إنهم يهّربون آثار 
البلد، في سفن الشحن ، 
سأخبر الضابط بهذا األمر

كونوا حذرين 
وال تدعوهم 
يشعرون بكم

ال تخف لقد 
أخفيت اآلثار 

جيدًا في السفينة

لقد انكشفت حيلتكم 
 وجار التحقيق مع القبطان

لقد إعترف قبطان السفينة بكل 
شيء ، مصيركم السجن أيها الخونة

انظر الى جمال هذه اآلثار، هذا وبعد ساعة
تاريخنا ، من ال يحافظ على 
تاريخه ال يستحق العيش معنا

الحمد لله إننا استعدنا 
كنزنا المنهوب يا سيدي

تّدعون السرقة حتى تأتيكم بضاعة جديدة ثم تهّربون 
اآلثار بنفس السفينة التي تحضر الجلود والتوابل لكم أخشى أن تكتشف

الشرطة خّطتنا

وبعد مراقبة التجار لفترة

العدد 9135



دمــاغ  مــن  تــطــورًا  أقــل  دمــاغــَا  الحيوانات  تمتلك 
اإلنسان بكثير ولكن ذلك ال يمنع من وجود ذكاء 
تعالى  الله  جعله  الحيوانات  بعض  عند  نسبي 

عالمة على عظمته ومن هذه الحيوانات:

الفيــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــلة 
 تتميز الفيلة بالذاكرة القوية التي تحفظ 
ــاء واألمـــاكـــن لــســنــوات عــديــدة،  األشــي
في  تــلــك  ــه  ــرت ــذاك ب الــفــيــل  ويستفيد 
فترات  في  المياه  موارد  إلى  الوصول 
كما  طــويــاًل  تستمر  قــد  التي  الجفاف 
القوية  السمع  حاسة  الفيلة  تستخدم 
التي لديها للتواصل مع بعضها البعض.

النحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـل
المستوى  على  عاٍل  بذكاء  النحل  يتميز 
له  الــنــحــل  وإن  ــجــمــاعــي،  وال الـــفـــردي 
طريقة خاصة في طريقة تنظيم أسرته 
فــيــهــا، وكــذلــك  الــتــي يعيش  والــخــلــيــة 
التقسيم الوظيفي لكل فرد بين الملكة 

والشغاالت.

األخطـ ـ ـ بوط العمــ ـ الق  
يعيش اإلخطبوط العمالق في عمق 
المحيط أو البحر، وهو األذكى من بين 
مجموعة  تضم  التي  الفصيلة  نفس 
المعروفة  األخطبوطيات  من  كبيرة 
قــدرات  فلديه  عــام؛  بشكل  بذكائها 
وقدرة  والمالحظة  التذكر  على  عالية 

متطورة على حل المشكالت.

إعداد: ضياء العيداني  الذكاء عند الحيوانات
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الببغــ ـ اء األفريقــ ـ ي الــ ـ رمادي 
وقد  البشر  صوت  تقليد  على  القدرة  له  الببغاء   
يستطيع تمييز األلوان واألشياء وبعض اإلشارات، 
على  الببغاوات  من  النوع  هــذا  يــدرب  أن  ويمكن 

المحادثة مع البشر والتفاعل معهم.
الكلمة  بإعادة  ويمكنه حفظ ألف كلمة وال يكتفي 
التي ُتقال أمامه بل يستطيع ان يربط كلمة بحدث 
عبارات  تكوين  على  المهارة  لديهم  وبعضها  ما، 

قصيرة ذات معنى .

رود  ــ  ــ  ـ  ـ  ــ  ـ  ــ  ـ  القــ 
على  ــاء  ــذك ال فــي  ــقــرود  ال تتفوق   
من  لها  لما  الحيوانات  من  العديد 
مميزات تمتاز بها والتي منها ذكاؤها 
أعينها  عــلــى  ــرود  ــق ال تعتمد  حــيــث 
جمع  فــي  الــقــويــة  شمها  وحــاســة 
تعيش  التي  البيئة  عن  المعلومات 
التكيف  من  ذلك  فيساعدها  فيها، 

في العيش بتلك البيئة.

ذكـ ـ ـ ـ ـاء الغــ ـ ـ ـ ـراب
 الغراب من الطيور القادرة على تمييز وجوه 
البشر والتعامل مع صاحب الوجه فمثاًل لو 
فإن  الغربان  أحد  على  اعتدى  ما  أن شخصا 
الغربان الموجودة في المكان ستحفظ وجه 
هذا الشخص وتتذكره وتتعامل معه بعدائية 
وإنما  تتذكره  أنها  فقط  ليس  قابلته.  كلما 
الشخص  هــذا  تخشى  أن  صــغــارهــا  تعّلم 

وتحذر منه حين تراه.

العدد 11135



)) مضامين أخرى لوثيقة المدينة ((

قصة : سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

إن  ق��ررت  المدينة  وثيقة  إن  منها   ، لبنائه  هامة  كثيرة  أم��ور  تنظيم  الى  يحتاج  الجديد  المجتمع  إن   : العمة هدى 
المسلمين أمة واحدة ، رغم إختالف قبائلهم وانتماءاتهم ، وتفاوت مستوياتهم ، وطموحاتهم ، واختالف حاالتهم 
المعيشية واالجتماعية وغيرها وبطبيعة الحال فإن أبعادًا ستترتب على هذا القرار إذ سيكون له آثار وانعكاسات 

على التكوين االجتماعي، وعلى الحالة : النفسية ، والعاطفية ، والفكرية ، والمعيشية ، والحياتية بصورة عامة .
رقية : وجاء في الوثيقة أيضًا إن مسؤولية دفع الظلم تقع على عاتق الجميع ، وال تختص بمن وقع عليه الظلم .

ريحانة : ُيْعّد هذا القرار من أهم القرارات التي تضمنتها الوثيقة ، فذلك يجعل مقاومة الظلم مسؤولية اجتماعية  ال 
تنحصر بالحاكم فقط ، فأحيانًا يقع الظلم من الحاكم نفسه وبذلك يتضامن أفراد المجتمع لردع الحاكم عن الظلم .

آية : إن لهذا القرار تأثير روحي ونفسي على األمة ، فهو أيضًا يضفي شعورًا  باإلطمئنان والراحة على أفراد المجتمع، 
فيشعر الفرد بأنه ليس وحيدًا عند وقوع أي ظلم عليه ، بل هناك أعداد كبيرة من أفراد المجتمع سيقفون الى جانبه 

لنصرته .
في هذه الوثيقة أيضًا تكريس للسلطة اإلسالمية وإعتراف مسجل بها من قبل أكبر أعدائها وهم اليهود،  حوراء : 
قرار،  كل  وإنهم مصدر   ، االمتيازات  كل  ، أصحاب  أنفسهم وحدهم دون كل من عداهم  يعّدون  اليهود  كان  وقد 

ويعّدون أنفسهم هم الحكام على الناس ، والناس كلهم يجب أن يكونوا تحت سلطتهم .
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قصة : سعد الدين البناء
رسوم: أحمد الخزعلي / العراق

وقررت الوثيقة ان ال يخرج أحد من اليهود إال بإذن رسول هللا )s( ، وإن الحاكمية إنما هي لدين هللا  نرجس : 
ورسوله ال ألحد سواه .

هو المرجع الذي يتولى حل المشكالت ، التي تنشأ فيما   )s( ونصت الوثيقة أيضًا على إن رسول هللا  : فاطمة 
بينهم وبين المسلمين .

زهراء : إن الوثيقة قد ضمنت لمن تهود - أي أصبح يهوديًا - من األنصار ، حقوقهم العامة ، مثل حق األمن والحرية 
بشرط اال يفسدوا وهذان الحقان ، يؤكدان على إن اإلسالم ال يخشى شيئًا إذا كان منطلقًا من الواقع ، وقائمًا على 

أساس الحق والصدق ، ولكنه يخشى من اإلفساد .
أظهرت الوثيقة إن المسلمين أمام أعدائهم قوة واحدة متماسكة ومتناصرة ، وهذا له أثر كبير في   : نور الهدى 
تكريس الهيبة لهم في النفوس ، وإبعاد األطماع في أن ينفذ نافذ الى المسلمين عن طريق التالعب بالعواطف 

القبلية وغيرها .
زينب : إن الوثيقة لم تعِط للمشركين حقوقًا ، ولكنها فرضت عليهم قيودًا ، فليس للمشرك أن يجير ماالً لقريش ، 

وال نفسًا ، وال يحول دونه على مؤمن .
العمة هدى : اللهم انصر اإلسالم والمسلمين وادفع السوء والبالء عنهم .

البنات جميعًا : آمين رب العالمين .

العدد 13135



فكرة : ضياء العيداني         رسوم : عباس صالح / السودانمساعدة اآلخرين

�أ�ساعد �أهلي يف �أعمال �لبيت �أ�ساعد جدي

�أ�سارك يف �أعمال �ملنزل �أ�ساعد �أمي يف �ملطبخ

�أ�ساعد �لفقري �أ�ساعد �أخي �لأ�سغر
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سيناريو: وسام القريني        رسوم : حسنين الرسام  / ايران

سأقوم برعايتك أيها الصبي 
وسأسميك بإسمي أنا األسود فأنت 

منذ اليوم المقداد بن األسود

ومن هم يا رسول هللا حتى 
نفوز برضا هللا لحبهم

إن عليًا g منهم 
وسلمان الفارسي 

وأبا ذر والمقداد بن 
األسود الكندي

من أنت أيها الصبي
أنا المقداد بن عمرو 

جئت الجئا إلى مكة بعد 
خصام لي مع أحدهم

لقب بالمقداد بن األسود

وكان من األربعة الخواص 
الذين أمر النبي s بحبهم 

s المقداد بن عمرو واحد من كبار صحابة النبي

المقداد بن َعمرو

إن هللا أمرني بحب أربعة من 
أصحابي وأخبرني أنه يحبهم
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ما بك أيها 
المقداد ؟

طلبت الزواج 
من بنت عبد 

الرحمن فغضب 
علي وزجرني

وأنا سأزوجك ، لقد اخترت لك ابنة 
عمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب

أين تحث 
الرحيل يا مقداد؟

ال يقاتل أحدكم 
المقداد بمفرده 
فيقضى عليه 

عليكم به برهط 
يقاتلونه سوية

أمرنا الرسول بالهجرة 
للحبشة وأنا سأهاجر مع 

المجموعة الثانية

كان من المسلمين األوائل

كان فارسا صنديدا يهابه الكثيرون
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أيها الناس إنكم إن بايعتم 
عليًا g سمعنا وأطعنا، وإن 
بايعتم غيره سمعنا وعصينا

جعلناك مع رهط من ثقاتنا في 
شرطة الخميس أيها المقداد 

سمعا وطاعة يا 
أمير المؤمنين

إن حان أجلي يا قوم، 
فالتمسوا لي العذر من 

أمير المؤمنين g لعدم 
نصرتي له في حربه

من ذاك 
الذي يركب 

الفرس

إنه المقداد بن األسود أول 
من يقاتل بفرس بعد الحمزة

يا رسول هللا، ال نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل 

لموسى ﴿ اذهب أنت 
وربك فقاتال إنا ههنا 
قاعدون﴾ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتال إنا 

معكما مقاتلون

وفي يوم بدر

وكان أول 
فارس في بدر

كما كان من شرطة الخميس كان شديد الحب 
g لإلمام علي

توفي المقداد 
سنة 33 للهجرة 

ودفن في المدينة 
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إعداد: كرار الخفاجي
رسوم : احمد الخزعلي / العراق

مرحبًا أصدقائي سنتعلم معًا بعض 
األشياء التي نشاهدها في المطبخ 

وذلك من خالل هذا التمرين.

هيا نتعلم الّلغة اإلنكليزية 
Let's learn English
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شارع
إشارة المرور

رجل مرور
سيارة

رصيف
 مكان عبور المشاة

سلة مهمالت
عالمة مرورية

Street
traffic light
Traffic police
Car
Sidewalk
Crosswalk
Wastebasket
Traffic sign

1
2
3
4
5
6
7
8

جواب العدد السابق

فــي هــذه الــلــوحــة تــوجــد أرقــام 
ــاء  مــؤشــرة عــلــى بــعــض األشــي
الرقم  وضــع  باستطاعتكم  هــل 

الصحيح أمام الكلمة الصحيحة ؟

Pot
Gas oven
Cook
Pans
Blender
Tea cups
knife
Dishes
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إعداد: ايمان كاظم               رسوم : أحمد علي/ العراق

�لريا�سة
ق����رر األص����دق����اء ُه���م���ام وع��ل��ي 
وعمار أن يقترحوا على زين أن 
يدربهم يوما في األسبوع على 
إلى  وذهبوا  الرياضة,  ممارسة 

بيت زين ليطرحوا عليه الفكرة خصوصا وإنهم سمعوا كثيرا عن دور الرياضة في تقوية جهاز المناعة لمواجهة 
فيروس كورونا.. وحينما أخبروا زين عن هذه الفكرة؛ طرح عليهم سؤاال موحدا وهو: ماذا تعرفون عن الرياضة؟

الرياضة هي حركات جسدية نقوم بتكرارها لتحريك الدورة الدموية في الجسم, ولهذه الحركات   " قال ُهمام: 
تأثير مفيد على الصحة".

حرك زين رأسه وهو يبتسم تعبيرا عن صحة رد ُهمام على سؤاله, وانتقل بنظراته إلى علي ليستمع لجوابه.
قال علي: "الرياضة... ال أعرف ماذا أضيف على كالم ُهمام, لكني أشعر إنها مسلية جدا".

"أحسنت يا علي  صاح زين: 
وهذا أمر  مهم جدا"

ما  عمار..  يا  "وأنت  قال:  ثم 
رأيك؟".

"سمعت  بثقة:  ع��م��ار  أج���اب 
أبي يقول : إن للرياضة دورا 
رئ��ي��س��ي��ا ف��ي ال��ح��ف��اظ على 
صحة االنسان إذ تجعله أقل 
عرضة لألمراض , كما قرأت 
في نشرات التوعية المعلقة 
على جدران المركز الصحي 
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الرياضة  ممارسة  أهمية  ع��ن 
بشكل يومي, وفي هذه الفترة 
بكثرة  ع��ن��ه��ا  ال��ح��دي��ث  ت��ك��رر 
ط���رق محاربة  إح���دى  ك��ون��ه��ا 

الفيروس الوبائي )كورونا(".
قال زين: "من واجبي أن اصفق 
ذكرتموه..  م��ا  ك��ل  ع��ل��ى  ل��ك��م 
ب���ص���راح���ة م��ع��ل��وم��ات��ك��م ع��ن 
يمكنني  جدا,  جيدة  الرياضة 
ل��ك��م ألذك��رك��م  أن اخ��ت��ص��ره��ا 
مني  طلبتموه  ال���ذي  بطلبكم 
يوما  الرياضة  ممارسة  ح��ول 

في األسبوع, فالرياضة يا اصدقائي وكما قال عمار حسب ما ُيذكر في نشرات التوعية الصحية إن الرياضة يجب 
أن تكون أداء يومي, ونشاطا روتينيا حتى يتعود الجسم وال نتعرض أللم العضالت إذا تركنا ممارسة الرياضة 
أليام ونعود إليها الحقا, كما ال نحتاج أن نعتمد على أحد في ممارسة اللياقة البدنية ألن ببساطة من أهم الحركات 
الرياضية التي تسهم في تحسين الدورة الدموية والحفاظ على جسم مرن ومتعاٍف هي رياضة المشي أو الهرولة؛ 
خصوصا إن كانت في الهواء الطلق وفي ساعات الصباح األولى, أما بقية الحركات واأللعاب الرياضية فهي تكون 
وفق حاجة الجسم وتوجيهات المدربين؛ ألن شكل أجسامنا يختلف من شخص آلخر وأوزاننا كذلك, وطبعا بعض 

إذا  ال���ري���اض���ي���ة  ال���ح���رك���ات 
خاطئ  بشكل  أداؤه����ا  ك��ان 
ت��س��ب��ب ب���ع���ض ال����ع����وارض 
الصحية المتعلقة بالمفاصل 
وال����ع����ض����الت.. وع���ل���ي���ه أن���ا 
أدع��وك��م ل��م��م��ارس��ة ري��اض��ة 
متوسطة  ب��س��رع��ة  ال��م��ش��ي 
وبشكل يومي حتى نستفيد 
ونتسلى في الوقت ذاته, ما 

رأيكم؟".
واحد:  ب��ص��وت  الجميع  رد 

)مرحى ولتحيا الرياضة(.
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في قرية عربية قديمة اسمها )القرنفل( عاش صديقانا طربوش ومنكوش 
تعالوا نعيش معهما مغامرات شائقة

سيناريو ورسوم : رامز حاج حسين / سوريا

ما الذي تفعله 
ابحث عن حلول يا منكوش؟

لموضوع السكن.

ما شاء هللا يبدو أنك ستقضي 
على أزمة السكن كليًا.

سوف ترى بعد أيام قدراتي 
الخارقة.

وهل أسعفك الحظ وعقلك النير 
هذا في إيجاد الحلو الناجعة.

يوج�������د في بالي فكرة خاّلقة 
سوف أقوم بت����������نفيذها وأحل 
مشكلة السكن ألهل القرية   

جميعًا.
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ألذهب فورًا ألرى 
ما هي نتيجة عمل 

منكوش الحثيث

ولكن أين 
منكوش ال أراه 

في الجوار
 أنا هنا يا 
طربوش.

أين أنت؟
أنا هنا داخل 

قوقعتي

لقد راقبت هذه السلحفاة لعدة أيام 
وتوصلت إلى أن أفضل حل لمشكلة 

السكن هو عمل قوقعة خاصة بكل فرد 
من أفراد القرية

وبذلك نحل أزمة 
السكن كاملة.

هههههههههه آه منك 
ومن أفكارك أيها 
السلحفاة الخارقة.

قوقعتك
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السالم عليكم أحبتي األصدقاء سنتعرف معًا 
على علم من أعالم الحوزة العلمية والذي لقب 
هللا  من  العناية  ن��ال  وال��ذي  األعظم(  ب�)الشيخ 
ووالدته فأصبح نجمًا ساطعًا يشار إليه بالبنان 

إنه:
الشيخ مرتضى األنصاري

إلى  األن��ص��اري  مرتضى  الشيخ  نسب  ينتهي 
الصحابي المعروف جابر بن عبد الّله  األنصاري،  
إيران  الواقعة جنوب  ديزفول  مدينة  في  ولد 
في يوم الغدير األغر وكان )رضوان هللا عليه( 
قوى، قام  من أسرة علمية معروفة بالصالح والتَّ
زعيمًا  وأصبح  الدينية،  العلوم  طلبة  بتدريس 
بحيث  زمانه،  في  الحوزة  فازدهرت  للمذهب 

خّرجت ثّلة كبيرة، من العلماء والفضالء.
أم الشيخ األنصاري

كانت أم الشيخ االنصاري إمراة صالحة وعابدة 
ومؤمنة تقية من أسرة علمائية عريقة، جمعت 
والتقل  واألدب،  والفضل  والعمل  العلم  بين 

الشيخ مرتضى األنصاري
إعداد : ضياء العيداني             رسوم: أحمد علي/ العراق
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الشيخ  بابنها  اهتمت  أبيه،  أس��رة  عن  شرفًا 
المرتضى منذ كانت حامل به فكانت )رحمها 
هللا( ال ترضعه إال وهي على وضوء حتى في 

تلك الليالي واأليام الباردة .
زاهدًا  عاش  الذي  االنصاري  الشيخ  فأنجبت 
المؤمنين  أم��ي��ر  بإمامه  مقتديًا   ، دن��ي��اه  ف��ي 
g فيرى مساعدة الفقراء والمحتاجين من 
وظائفه ، واما عن عبادته فكان مواظبا عليها 
الى آخر عمره الشريف، من الفرائض والنوافل 

الليلية والنهارية واالدعية والتعقيبات.
 g الحسين  ب��اإلم��ام  مرتبطًا  الشيخ  وك��ان 

بشكل وثيق .
وقد أطلق عليه عدد من العلماء لقب )الشيخ 
على  الكبير  وفضله  العلمية  لمنزلته  األعظم( 

الحوزة وحرصه على مسيرة طلب العلم.
راضيًا مرضيا عن عمر  ربه  ج��وار  الى  انتقل 
ناهز السابعة والستين سنة، ودفن في صحن 
بباب  المتصلة  الحجرة  في   g علي  االم��ام 
االسالمي  والعالم  ال��ع��راق  اهتز  وق��د  القبلة، 
التي  الكبيرة  والثلمة  الجلل  المصاب  ل��ه��ذا 
الشعراء  من  العديد  ورث��اه  االس��الم،  أصابت 

واالدباء تعبيرا عن حزنهم الكبير.
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1. نور الزهراء كرار / العمر 11 سنة / كربالء المقدسة
العصر  صاحب  مقام  إل��ى  والتبريكات  التهاني  بأجمل  اتقدم 
والزمان f بهذه المناسبة الجميلة ذكرى والدة األمام الرضا 

g وأتمنى من هللا ان يكتب لي زيارته مع أهلي .

2. علي محمد رضا / العمر 9 سنوات / النجف األشرف
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد نبارك لكم ذكرى والدة األمام الرضا g وادعو هللا بفضل هذا اليوم المبارك 

ان يخلصنا من شر وباء فايروس كورونا .

3. مؤمل صادق محمد / العمر 12 سنة / بغداد 
, وادع��و هللا ان   g b بذكرى والدة اإلم��ام الرضا  اتقدم بأفضل التهاني والتبريكات لألئمة المعصومين 

يحفظ بلدي العراق وجميع البالد اإلسالمية .

4. جيهان أحمد نوري / العمر 8 سنوات / بابل 
g بهذه الذكرى العطرة وهي ذكرى  المؤمنين  السالم عليك يا موالي يا غريب طوس مبارك لشيعة أمير 

والدة األمام الرضا g ، أتمنى من هللا التوفيق للجميع .

5. عالء عبد هللا حسن / العمر 12 سنة / كربالء المقدسة 
اليوم  بهذا   b المعصومين  , واألئمة   s لنبينا محمد  بالتهنئة  المناسبة السعيدة على قلوبنا اتقدم  بهذه 
بوباء  المصابين  المرضى  يشفي جميع  ان  وأدع��و هللا   g الرضا   اإلم��ام  ذك��رى والدة  قلوبنا  على  السعيد 

فايروس كورونا.
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لقد كان المطر غزيرا ليلة أمس

ما هذا؟؟؟!!!
الالفتة االرشادية سقطت بفعل 

المطر.. والسيارات القادمة لن تالحظ 
المنحنى إال بعد فوات األوان

سيدي 
الحاكم.. سيدي 

الحاكم

يجب أن نتحرك 
على الفور

سيبقى مع األخطبوط لمراقبة الطريقمعي إلعادة تثبيت الالفتة.. والبعض السير على اليابسة.. البعض سيأتي سنستعين بالكائنات التي يمكنها 

وحكى األخطبوط ما 
رآه على الجزيرة

الفتة ارشادية

سيناريو: عمرو الطاروطي            رسوم : مصطفى البرشومي / مصر
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مهمتنا ستكون يسيرةالوضع هادئ.. أعتقد أن 
ما رأيكم...؟

أرى أن نقوم 
بدايًة بعمل حفرة

نعم.. ثم نضع 
فيها الالفتة

ثم نقوم بتثبيتها 
بالحجارة

حسنا.. هيا 
إلى العمل

إلى أن يصلحوا الالفتةسيارة قادمة.. يجب إيقافها 

نفذوا سريعا 
ما أقوله

أركضوااااااا

وعند الالفتة...

ناحية األخطبوط
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أبي.. أنظر...

بعد وننهي عملناأخطبوط.. نحتاج دقيقتين خطة عبقرية يا 
زائدتي الدودية.. يا للقسوةالطحال، سببت لي صداعًا في آه يا قلبي.. أعاني من آالم في 

افتحوا 
الطريق...

أبي.. يوجد منحنى هدئ السرعة يا 
خطر

عبرت السيارة 
بأمان

أحسنتم يا أبطال

وبعد دقيقتين...

وبعد تحرك السيارة...
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جديد  عدد  يف  الأ�صدقاء  اأحبتي  بكم  اأهال 
من جملة احل�صيني ال�صغري يف واحة اللغة 
والقلم،  لبيب  �صديقيكما  مع  العربية 

لنتعرف على معلومات متنوعة.

القلم : ما معنى كلمة وراء يا لبيب؟
لبيب : ورد ذكر الكلمة يف القراآن الكرمي 

بثالثة معاين وهي: اأمام، خلف، بعد
مبعنى )خلف(: قال تعاىل )فنبذوه وراء ظهورهم(.

إعداد وسيناريو : ضياء العيداني
رسوم : زاهد المرشدي / العراق

...مفردات لغوية...

تعاىل  قال   : )اأمام(  مبعنى 
كل  ياأخذ  ملك  وراءهم  )وكان 

�صفينة غ�صباً(.
تعاىل  قال   : )بعد(  مبعنى 

)ومن وراء اإ�صحاق يعقوب(.

30



لبيب: �صاأعرفكم اأ�صدقائي الأعزاء على الفرق بني كلمة نفذ ونفد.
نفد: مبعنى انتهى كما جاءت يف �صورة الكهف 

قال تعاىل: )قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل اأن 
تنفد كلمات ربي ولو جئنا مبثله مدداً(.

نفذ: اخرتق ال�صيء كما جاءت يف �صورة الرحمن.
)يا مع�رش اجلن والإن�س اإن ا�صتطعتم اأن تنفذوا من اأقطار ال�صماوات 

والأر�س فانفذوا ل تنفذون اإل ب�صلطان(.

دلو ................... دلء
عندليب ........... عنادل

فردو�س .......... فرادي�س
عرقلة.............. عراقيل

اء كفيف ............ اأِكفَّ

ي�صتخدم خطاأ كلمة )تنويه( مبعنى التنبيه وهذا خطاأ �صائع
لأن التنويه يف اللغة يعني الثناء والإ�صادة ب�صخ�س معني والرفع من ذكره.
كل  بعيد  معنى  وهو  َوَتْقِديِرِه،  ِبالَعَمِل  الإ�َصاَدِة  اأي  َتْنِويٍه:  َعَلى  َح�َصَل 
البعد عن لفظ )التنبيه( الذي ي�صتخدم لالإنذار فلذلك ل ي�صح قولنا )لزم 

التنويه( بحال اردت تنبيه �صخ�س. بل ال�صواب اأن نقول )لزم التنبيه(.

...فروق لغوية...

...املفرد 
واجلمع...

الأخطاء اللغوية ال�صائعة...تعّلم مع القلم ...
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السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم 

معا كيف يتم صنع  حقيبة كرتونية باستخدام 

مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

شريحة بالستيكية شفافة ، مسطرة ، قلم حبر ، مقص ، الصق شفاف 

األدوات 
المستخدمة 

 خطوات العمل 
أوالً : نرسم هذا 

الشكل الذي سيشكل 

هرم مفتوح من األعلى 
فيما بعد ، طول 

قاعدته الكبرى ) 7 (سم 

و طول قاعدته الصغرى 
) 1 ( سم و طول حرفه 

الجانبي ) 7 ( سم 

ثالثًا : نقص و نثني حروف الهرم 

المرسومة كما في الشكل 

طريقة العرض : سنستخدم 

الهاتف النقال للعرض بحيث 

ندخل موقع اليوتيوب و نبحث 

عن فيديو هولوغرام و نضع 

الهرم الذي صنعناه وسط شاشة 

الهاتف  بحيث تكون القاعدة 

الصغرى في األسفل و نطفىء 

األضواء و نشغل الفيديو و ننظر 

بشكل افقي و نستمتع بعرض 

ثالثي األبعاد من صنع أيدينا 

ثانيًا : نقص الشكل و نثني حروف 

الهرم المرسومة كما في الشكل 

إعداد ورسوم :  سوسن محمد نور / سوريا
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حالكم  كيف   ، عليكم  السالم 
لكم  أتمنى  ؟  األع���زاء  أص��دق��ائ��ي 
اليوم سنتعلم معًا  عطلة سعيدة 
عمل  في  ومختلفة  جميلة  طريقة 
ستبهركم  طريقة  وهي  السبكتي 
مع  مشاركتها  يمكنكم  وسهلة 
ونرتدي  لننطلق  بنا  هيا  اصدقائكم 
سبكتي  لتحضير  الطبخ  ص��دري��ة 

بصلصة الريحان  .

وقت التحضير )15 ( دقيقة
الوجبة تكفي لـ  )5( اشخاص 

• سبكت����ي : 250 غرامًا
• ملح : رّشة

• زيت الزيتون :  ملعقة واحدة كبيرة 
• فص ثوم واحد )مقشر/ بدون هرس(

• أوراق الريحان الطازجة للتزيين

مكونات  ك��ّل  نضيف   : الــريــحــان  صلصة  طريقة 
على  ونخلطها  الكهربائي،  الخالط  وعاء  إلى  الصلصة 
ناعمة  صلصة  على  الحصول  حتى  متوّسطة،  سرعة 

القوام بصورة نصفّية. 
طريقة تحضير السبكتي : نضيف السبكتي إلى قدر 
مع  تسلق  لكي  والملح  المغلي  الماء  على  محتوية 
ضرورة االبتعاد عن المبالغة في السلق ، بعدها ُيضاف 
الزيت والريحان والثوم إلى القدر، ونجعل حرارة الطباخ 
خمسة  لمدة  المكونات  بتقليب  ونقوم   ، متوّسطة 
وأيضا  القدر  من  الثوم  حبة  بإزالة  نقوم  ثم   ، دقائق 
أوراق الريحان ، والخطوة األخيرة  نضيف صلصة الريحان 
تتجانس  لكي  واحدة  دقيقة  لمدة  بهدوء  ونحركها 
المكونات مع بعض ، بعدها نخرج السبكتي ويمكننا ان 
نزينها بورق الريحان الطازج او أي شكل ترغبون بصنعه 

لكي تعطينا منظر جميل .

• أوراق الريحان : 2 كوب )طازجة(
• جبن قشقوان : نصف كوب )مبشور(

• ملح : حسب الرغبة
• 4 فصوص ثوم )مقشر(

• زيت الزيتون : 3 مالعق كبيرة

 المقادير لصلصة الريحان 

 المقادير لـ)سبكتي(  

طريقة التحضير

اعداد : كرار الخفاجي        
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الحملة الكبرى
سيناريو: وسام القريني

رسوم : أحمد الخزعلي

هذا أول يوم لنا نلتقي 
فيه بعد فترة طويلة

سنقوم بحملة تنظيف 
شاملة لكل المناطق 
وبالتنسيق مع البلدية

حسنا ولكن أليس 
هذا كثير عليكم؟ 

ستتعاون جميع 
المفوضيات 
الكشفية في 

األحياء والمناطق

حسنا سوف نبدأ 
منذ الصباح الباكر 
كل عائلة تنظف 
بيتها ثم الشوارع

هذه مدننا ومناطقنا يا 
إخوتي، يجب أن نتعاون 

جميعنا من أجلها 

متى نلعب في 
الحديقة العامة ؟

سننتهي من 
عملنا هذا وبعدها 
نذهب يا أختي 

، هيا إفتحي 
صنبور الماء

في مقر 
الكشافة 

ولدي 
أمر هام

34



ما شاء هللا 
سننتهي بعد قليل 
كل شيء أصبح 

نظيفا حتى األشجار

التقارير تشير أن الحملة قد تمت بنجاح 
خالل ساعات قليلة شكرا للجميع

ما رأيك يا شيخنا ان نقيم صالة 
العشائين هنا مع الجميع

ما أجمل هذه 
القلوب المؤمنة، 
حمدا لله على 
نعمة اإلسالم

هيا جميعا فقد 
حضرت النساء مأدبة 
طعام لكل المشاركين

وهكذا أمست المدينة وكل شوارعها جميلة نظيفة
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ونوسع  وننمي  الكبير  خيالنا  من  قليال  لنحرك  هيا  أصدقائي  بكم  مرحبًا 
األفكار في عقولنا , هيا بنا جميعا لنتصور ونفكر في الموقف التالي : 

تصور أنك قلم ؟  ، ماذا تحب ان تكتب ؟  
واكتبوا لي بماذا كنتم تفكرون ؟ فأنا متشوق لمعرفة إجاباتكم الجميلة 

وأيضا ليطلع عليها أصدقاؤكم .

)15،3،9،12،6،24،18،21،27(

ضع األعداد 

يساوي )60(

ت��ك��رار  ال���دوائ���ر دون  ف��ي 
عدد بحيث يكون مجموع 

أي اربعة دوائر 

ي��م��ك��ن��ك��م إرس�����ال اإلج���اب���ات ع��ل��ى صفحة 
المجلة على الفيس بوك )الحسيني الصغير( 
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أوج��د ال��ع��دد المفقود ف��ي ال��دائ��رة 
باالستعانة باألعداد الموجودة 

جواب العدد السابق  : نبّي الرحمة          

إعداد : حنان شاهين 

عزيزي الحسيني الصغير
اشطب حروف النشيد التالي ، لتحصل على كلمة الّسر المؤلفة 
من ستة حروف وهي اسم عمل من أحّب األعمال إلى هللا تعالى..

ك�������ش���ع�������ل���ة م�������ن ن���������ور
ق������د ج������اءن������ا ال�����ه�����ادي
ق��������د ج��������اءن��������ا س����اج����د
ب�����ش�����رى ل����ن����ا ال����ب����ش����رى
أوح���������ى ل������ه ال����ّرح����م����ن
ل������ي������رش������د اإلن��������س��������ان

ت�����������ب�����������ّدد ال�����دي�����ج�����ور
م������ا أج�����م�����ل ال����ح����ض����ور
ل������������رّب������������ه ال����������واح����������د
ب��������م��������ول��������د ال�������ق�������ائ�������د
ق�����������رآن�����������ه ال������ك������ري������م
إل���������ى ُرب�����������ى ال����ّن����ع����ي����م
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السرعة والتركيز
سيناريو: كرار عبد عودة

رسوم : رامز حاج حسين / سوريا

ماهر يجب أن تستعد إلى 
نعم أيها المدرب .. البطولة القادمة .

ساكون مستعدا.

اهال كابتن لقد اشتقنا اليك.مرحبا يا اصدقائي

ما بك يا كابتن هل 
هنالك شي خطير؟.

كال .. تعلمون أن بطولة التحدي للمدارس المحلية 
بعد مدة يجب ان اتحضر لتلك البطولة.

نحن جاهزون سنقف معك إلى 
آخر يوم من البطولة ههههههه. 

ال تقلق يا كابتن انه أمر بسيط. 
شكرا لكم يا اصدقائي.

احتاج مساعدتكم في أمر  ما .

سأعد برنامجًا خاصًا السترجاع 
اللياقة البدنية .

جيد عليك اوال استرجاع اللياقة البدنية ال تنسى انك لم تتدرب  
                                              لفترة بسبب اإلصابة. 
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جيد .. من يوم غد 
سنبدأ التدريب. 

نعم... محمود انت معي 
في اللياقة البدنية

وانا ماذا سأفعل؟

مرت ثالثة أشهر من التدريب المستمر إلى موعد البطولة .

ساهزمك من 
الجولة االولى.

حسنا لنرى ذلك .

سامسك بك بكل 
قوتى خذ هذه.

اليك هذه 
الحركة ها.

انتهت المباراة بفوز ماهر.
لقد فزت  هاهاهاهاها .

شكرا لكم جميعا .. 
لوقوفكم معي

لقد فعلتها يا كابتن ماهر.. 
ههههههه..

 ستكون معي في حلبة 
المالكمة هههههه .

ال تقلق ..
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رسوم : أحمد خليل / العراق


