تصدر عن قسم رعاية وتنمية الطفولة
في العتبة الحسينية المقدسة السنة
الثانية عشرة لشهر ربيع االول 1442هـ
الموافق لشهر تشرين الثاني  2020م

التوكل على هللا

أعزائي
نبارك لكم والدة نبينا وشفيعنا محمد  sهذه الذكرى
العطرة ال��ت��ي نستذكرها ك��ل ع��ام لكي نحتفل ب��ه��ذه ال���والدة
المباركة التي غيرت مجرى حياة البشر ورسمت طريق الصالح لهم،
وبما اننا نعيش في هذه الفترة أجواء الدراسة والمدرسة لنستذكر معا
احد األسماء التي كان يتميز بها نبينا وهو (المتوكل) فكان  sال يفعل
ً
شيئا في حياته إال وتوكل على هللا واستعان به عزه وجل لكي يساعده

ويسانده في حل أمور المسلمين ،فعلينا احبتي ان نتعلم من قدوتنا هذه
األم��ور في حياتنا الدراسية ونجعل التوكل على هللا غايتنا في
طلب العلم لكي نحصل على افضل من يساندنا ويعطينا العزم
لتحقيق احالمنا رغم جميع الظروف التي تعيشونها  ،نسأل
هللا عزه وجل في هذا اليوم المبارك ان يمن عليكم أصدقائي
ب��دوام الموفقية والنجاح في حياتكم وان تكونوا من
خيرة المتوكلين على هللا ،إنه سميع مجيب..

s

في الموعد المنتظر ،وقفت الكائنات البحرية
تنتظر خروج السالحف الصغيرة من البيض

لقد اخترت مكانا
جيدا لتخبئة بيض
السالحف بعيدا عن
النوارس الجارحة

سيناريو :عمرو الطاروطي  /مصر
رسوم  :تامر صالح  /السودان

عملية انقاذ

أنظروا ..أول
سلحفاة خرجت من
تحت الرمل

هيا ،تحركي نحو
الماء ..يم ِ
كنك فعلها

وفجأة يسمعون
صوت النورس

عرف النورس
مخبأ البيض..
احموا السلحفاة
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أنقذنا واحدة..
وباقي الكثير

عشرات النوارس
تقترب ..لن نستطيع
صدها بواسطة دروعنا
البسيطة

هذا القارب ،يمكننا
استخدامه كمظلة ضخمة

4

والسالحف بدأت في
الخروج ..ما العمل؟

ال يوجد حل
آخر ..تحركوا
بسرعة

أقلبوه قبل أن
تصلنا النوارس
وتشتبك معنا

احتموا تحت القارب ..وتحركوا
بسرعة ..فالسالحف الصغيرة
مكشوفة ويسهل اصطيادها

النوارس ستستميت
في محاولة التقاط أي
طريدة ..تماسكوا

ال تدعوهم
يفلتوا ..اهجموا

ثم...

تمت العملية
بنجاح

أحسنتم يا
أبطال
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قصة  :مهند العاقوص  /سوريا

رسوم :سرى غزوان  /العراق

ُيحكى عن غابة اسمها غابة الطيور  ،تعيش فيها طيور من كل لون ونوع
ذات يوم  ،ومع قرب انتهاء فصل الصيف  ،راحت الطيور تستعد لرحلة الخريف نحو البالد
الدافئة.
في تلك األثناء  ،كانت الحمامة البيضاء تلتقط الحب  ،حين سقط عليها غصن كسر جنحها!
تألمت الحمامة كثيرا  ،فأسرعت الطيور لمساعدتها  ،حتى قال طبيب الطيور « مسكينة ِ
أنت يا
ِ
ِ
ستمنعك من السفر معنا»
إصابتك
حمامة ،
حزنت الحمامة وخافت  ،فقد سافر الجميع  ،وظلت هي وحيدة مكسورة الجناح في غابة ظالمها
مخيف!
كانت الحمامة تتحسن كل يوم  ،وتشكر اهلل على وجود ساقين  ،فتخدم نفسها بنفسها.
وذات صباح  ،هبت عاصفة قوية  ،اسرعت فيها الريح  ،وارتفعت األمواج عاليا  ،فاختبأت الحمامة

6

البيضاء في جحر صغير  ،وقلبها يسأل «
لماذا كان قدري مختلفا عن الجميع؟»
في تلك األثناء  ،تحطم قارب على
الشاطئ  ،وأصيب شاب كان فيه  ،وراح
يتألم فاقدا الوعي!
كانت الحمامة على ضعفها تساعد الشاب ،
تحمل له قطرات الماء والطعام  ،حتى استعاد
وعيه.
بعد أيام  ،تعافت الحمامة  ،فكتب الشاب رسالة
 ،وعلقها برجل الحمامة  ،وأرسلها الى أهله.
وصلت تلك الرسالة للملك  ،فقد كان الشاب
هو األمير  ،لذلك أسرعت السفن إلنقاذه.
كان األمير يحمد اهلل بعين دامعة  ،ويقول « سبحان من
سخر لي حمامة تنقذني»
وكانت الحمامة تشكر ربها  ،وتقول « سبحان من هداني لنجدة األمير»
صارت الحمامة أشهر طيور البالد  ،تنقش صورتها على النقود  ،ويحكي الجميع حكايتها ،
انها حكاية « حمامة األمل».

7
العدد 139

 ...األرض المنفجرة ...

اعداد  :زهير عاصم

هل تعرفون يا أصدقائي ان األرض التي نعيش عليها
تحتوي على الكثير من األشياء التي نحتاج الى معرفتها
والـتأمل فيها لكي ندرك أهمية هذا الكوكب وكيف
نحافظ عليه؟ واليكم بعض المعلومات المهمة عنها:
•القشرة األرضية

• اللب الخارجي

•اللب الداخلي
• الوشاح
 .1نشأت األرض منذ ماليين السنين ،وتتكون من الصخور والمعادن وغيرها.
 .2يتغير سطحها باستمرار مثل اصطدام القارات وارتفاع الجبال واتساع المحيطات.
 .3وتنقسم األرض الى عدة اقسام ومنها:
• القشرة األرضية
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• الوشاح

• اللب الخارجي

• اللب الداخلي

 .4تنقسم القشرة إلى قطع تسمى الصفائح التكتونية والتي دائما ما تتحرك وتتصادم مع بعضها البعض.
 .5تسمى أكبر طبقة على األرض بالوشاح او سطح األرض،يبلغ سمكها حوالي ( 2900كيلومتر).
 .6يتكون اللب الخارجي من طبقة سائلة تتكون بشكل رئيسي من الحديد والنيكل وتحيط باللب الداخلي
الصلب لألرض ،تتراوح درجات الحرارة في اللب الخارجي لألرض من حوالي (° 4030م ) في المناطق الخارجية
إلى حوالي (° 5730م ) بالقرب من اللب الداخلي لألرض.

 .7يتكون اللب الداخلي في الغالب من الحديد وبدرجة حرارة (° 6000 - 5000م ) ،وبالرغم من الحرارة المرتفعة
فان اللب الداخلي لها يكون صلب.
 .8أطول سلسلة جبال على اإلطالق هي سلسلة جبال األطلسي الوسطى والمخبأة في أعماق المحيط..
 .9أكبر صحراء في العالم هي صحراء أنتاركتيكا او (قارة أنتاركتيكا)والتي تقع في الجزء الجنوبي من الكرة
اإلجمالية حوالي أربعة عشر مليون كيلو متر مربع ،وتكون مغطاة بالجليد بنسبة .%98
األرضية،وتبلغ مساحتها
ّ
 .10دوران االرض :

 .1حول نفسها

حول نفسها من الغرب إلى
ي المركز الثالث،تدور األرض
مجموعة الشمسية وتقع ف
ان األرض حول نفسها ثالث
األرض أحد كواكب ال
دة يوم كامل ،وينتج عن دور
م
ذه الدورة  24ساعة تقر ً
يبا أي
طاردة التي أدت الى انتفاخ
الشرق وتستغرق ه
في الزمن ،تكون القوة ال
عاقب الليل والنهار ،االختالف
ظواهر فلكية هي :ت
في وسط الكرة األرضية.

في ال2وق .حول الشمس

ت ال
ذي تدور فيه ا
ألر
ض
ح
و
ل
فهي
ن
ف
سها
تدور حول الش
م
س
بن
ف
س
حول نفس
اتجاه دورتها
ها من الغرب إل
ى
ال
شر
ق،
و
الد
تك
مل هذه
ورة في ( 365
)
ي
ً
و
ما
،
م
ما
ي
ال
نتج عنه تعاقب
فصول األربعة،
ويكون كاآلتي:

• االنقالب الصيفي
• االنقالب الشتوي

• االعتدال الخريفي
• االعتدال الربيعي
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سيناريو :كرار الخفاجي

السالم عليكم

رسوم :احمد علي  /العراق

لقد وافق المدير على

وعليكم

دخولك للمدرسة .

السالم

حسنا لقد انهيت من
عملي هيا لنذهب .

رمي النفايات
اليوم سأكلمكم عن نظافة الشارع
ونحن نستمع
لك يا صديق

سأقسم لكم نظافة

الشارع الى جانبين

أولها هي رمي النفايات
فبعض العوائل تعطي
كيس النفايات للطفل

ً
كبيرا
ويكون هذا الكيس
وثقيالً فال يستطيع الطفل
رفعه ووضعه داخل

الحاوية فيضعه قربها

وعليه قد يتعرض هذا

10

الكيس للتخريب بسبب

الحيوانات السائبة وتتناثر
النفايات في الشارع

وهذا األمر يجلب الحيوانات
السائبة الى المنطقة

واألمر الثاني وهو مهم

جدا  ،وهو رمي النفايات

احسنت ،وعلينا احبتي الطلب

من نافذة السيارة

من األهل تقسيم هذا الكيس

وفي بعض

األحيان نتعرض
لألذى بسبب

النفايات الحادة

ونحن بدورنا سنقوم
بإرشاد أصدقائنا

هذا الشيء
مزعج جدا

وغير حضاري

يجب على

الجميع التعاون
معنا لغرض

إظهار مدينتنا
بأجمل صورة

وسنبدأ مع

اصدقاءنا وعوائلنا

احسنتم يا أصدقائي  ،اآلن علي الذهاب نلتقي في وقت الحق

الى اللقاء
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اعداد  :ضياء العيداني
رسوم :احمد علي  /العراق

* الطوفان *
ف��ي إح��دى صباحات ي��وم جميل
ذهب االبن ألبيه ليحدثه عما رآه
من عمل لنبي الله نوح  gوالذي
كان على الرغم من كبر سنه يجمع
ً
أل���واح���ا م��ن ال��خ��ش��ب ومسامير
ف��س��أل االب���ن أب���اه ع��ن سبب ما
يفعله؟ فأجابه األب  -وق��د كان
هو وابنه من المؤمنين برسالة
نبي الله نوح  - gيا بني إن نبي
الله نوح عليه السالم من أنبياء
أولي العزم وقد دعا قومنا مئات
السنين لعبادة الله وح��ده وترك
عبادة األصنام فلم يستجب له إال
عدد قليل وبهذا فإن الله تعالى
أوح��ى إليه بأنه سينزل العذاب
على القوم ،فصاح االبن عذاب!!
ن��ع��م ي��ا ب��ن��ي ال��ع��ذاب فتساءل
االبن وأي نوع من العذاب سينزل
يا أبي؟ فأجابه األب :لقد حدثني
نبي الله نوح  gبأن العذاب الذي
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ً
ً
عظيما من المياه إذ ستتفجر عيون الماء
بحرا
سينزل هو عذاب الطوفان ،فستكون هذه الصحراء
غزيرا ،وعليه أوحى الله إليه أن يصنع سفينة كبيرة ً
ً
ً
جدا ومن يركب
مطرا
منها وستمطر السماء
فيها سينجو من عذاب الله .فتساءل األبن :وماذا عن الحيوانات يا أبي؟ فأجاب نوح  :gيا بني
أوحى الله إلى نبي الله نوح  gأن يجعل من كل نوع من الحيوانات زوج (ذكر وأنثى) يصعدون
في السفينة لكي يستمر نسلهم بعد النجاة من الغرق بإذن الله تعالى.
ولكن لماذا يا أبي أرى القوم يستهزئون ؟ األب :ألنهم لم يؤمنوا برسالته لذلك لم يؤمنوا بما
يصدر عنه من أعمال ولكنهم سيخسرون يا بني .

وبالفعل جاء يوم الطوفان...

ً
جميعا أن اركبوا في السفينة
فنادى نوح عليه السالم بالقوم
لتنجون من الغرق القادم ،فلم يركب بها إال من آمن به ومن
ضمنهم األب وابنه اللذان دار الحديث بينهما وأبناء نبي الله
نوح  gالثالثة أما زوجته وابنه كنعان فلم يركبا وصعد كنعان
ً
ظنا منه أنه سينجو! وركب السفينة الحيوانات
إلى أعالي جبل
ً
أيضا من كل نوع زوج.
وما هو إال وقت قصير وإذا بالسماء قد أمطرت واألرض قد
تفجرت عيونها فارتفعت السفينة في وسط أمواج عالية من
المياه أخذت تتالطم وسط رياح قوية ً
جدا ،فغرق الكافرون الذين
لم يؤمنوا بنوح  gكما غرقت زوجة نبي الله نوح وابنه كنعان
المتمرد على والده ،وبعد ذلك بلعت األرض المياه ووقفت
األمطار وهدأت الرياح فوقفت السفينة في أرض يابسة وعاد
ً
سابقا ،فنزل المؤمنون ونوح  gونزلت
كل شيء على ما كان
الحيوانات ورجعت الحياة إلى طبيعتها بعد معجزة إنقاذ الله
تعالى للمؤمنين عن طريق سفينة نوح.g
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قصة  :سعد الدين البناء
رسوم :أحمد الخزعلي  /العراق

غزوة األحزاب (الخندق)

العمة ه��دى  :غ��زوة األح���زاب (الخندق)
هي الغزوة التي سميت س��ورة قرانية

باسمها بسبب أهميتها البالغة.
وف��ي السنة ال��راب��ع��ة او ف��ي الخامسة
للهجرة س��ار ع��دد من اليهود ال��ى مكة

وقاموا بتحريض أهلها لقتال النبي s
واستئصال المسلمين ،واتصلوا أيضا
بقبيلة غطفان ،وقبائل عربية أخرى
ل��ل��غ��رض ن��ف��س��ه ،ووع��ده��م ب��األم��وال،
فساروا وهم الوف كثيرة الى المدينة
إلنجاز هذه المهمة.
فاطمة :نعم يا عمة عندما بلغ ذلك
الخبر النبي

s

حفر خندقا حول

المدينة وقد شارك النبي s

بنفسه

في حفر الخندق ،وك��ان ل��واء النبي

 sمع علي .g

نرجس :ع��ن��د وص����ول اآلالف من
األح��زاب فوجئوا بالخندق ،ونزلوا
من الجهة األخرى منه وحاصروا المسلمين ،وذهب (حيي بن اخطب) اليهودي الى بني قريظة الذين كانوا
على عهد مع المسلمين وطلب منهم ان يشاركوا في الحرب ،فاستجابوا له ونقضوا العهد مع المسلمين.
زهراء :اشتد األمر على المسلمين وضاقت عليهم األرض بما رحبت ،وعظم البالء ،ونجم النفاق ،وكثر
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الكالم ،وبلغت القلوب الحناجر ،وقال المنافقون من بينهم الذين في قلوبهم مرض( :ما وعدنا هللا ورسوله
اال غرورا).

نور الهدى :كان امير المؤمنين  gيحرس معسكر المسلمين ليال ،ولم يكن بين المسلمين والمشركين

قتال اال الرمي بالنبل والحصا ،وكان
المشركون يتناوبون على الخندق،
وال يستطيعون ع��ب��وره والمسلمون
يمنعونهم بالنبل والحجارة.
رقية :قام المشركون بمحاوالت عدة
لعبور الخندق ،فأتوا مكانا ضيقا من
الخندق ،وأكرهوا خيلهم على عبوره،
فعبره عكرمة بن ابي جهل ،وعمرو بن
عبد ود ،وض���رار ب��ن الخطاب الفهري،
وآخرين.
زينب :طلب عَ مرو بن عبد ود االمبارزة
فلم يخرج اليه احد من المسلمين لقتاله،
وخ��اف��وا منه خوفا ش��دي��دا لما يعرفون
من شجاعته وفروسيته ،وكان يعد بألف

فارس ،وطلب علي  gمن النبي s

ان

يأذن له بمبارزته فلم يأذن له ،فكرر عمرو
النداء ،ووبخ المسلمين ،فطلب اإلمام علي

g
 ،sفلما كان في المرة الثالثة ،ولم يبادر
ال��ى ذل��ك س��وى علي  gاذن له النبي s
وألبسه عمامته ودعا له وقال النبي  : sبرز
االيمان كله الى الشرك كله ،فبارزه علي g
فقتله ففر من كان قد عبر الخندق فقال s
االذن مرة أخرى فلم يأذن له الرسول

(ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين الى يوم القيامة).
آية :ثم أرسل هللا سبحانه الريح القوية على المشركين فكانت تكفأ قدورهم ،وتطرح خيامهم ،وتعبث بكل
ما يحيط بهم ،وقذف هللا في قلوبهم الرعب ،فعادوا بالخزي والخيبة ،والرعب يالحقهم وكفى هللا المؤمنين
القتال.
العمة هدى  :احسنتم كثيرا عزيزاتي ونسأله تعالى ان يجعلكم وايانا من المحبين والسائرين على نهج
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النبي محمد  sواله االطهار ببركة الصالة على محمد وال محمد.
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الخديعة

ويحك أيها الرجل كيف

وفي الليل

تتهم الملك بالسرقة ؟

اللص  ،النجدة .

هاهاهاها  ،ال أحد

سوف أشتكي

يقبض على الملك

للشرطة إذن

وفي اليوم الثاني

أنت  ،توقف أيها

سيناريو :وسام القريني
رسوم  :حسام الدين  /مصر

ِ
أنت
يا سيدتي هل
متأكدة مما رأيتيه

نعم  ،إنه الملك

هل يوجد عاقل في

بنفسه

الدنيا يصدق أن
الملك يسرق

وتوالت السرقات بين فترة وأخرى

تجمهر سكان المدينة أمام القصر

يجب أن يرحل
الملك السارق

16

سوف نقتحم القصر

ونقبض عليه بأنفسنا

وفي داخل القصر

كيف يحدث هذا ؟ لماذا
لم يخبرني أحد بذلك؟

أنا سأسلم نفسي ريثما
يتم التحقيق باألمر

ال فائدة من

اإلنكار أيها اللص

لقد ألقيت القبض على

الملك اللص أيها الناس
وسوف أساعدكم في

ها ماذا تفعل
يا سيدي ؟

فرح الجميع بما قام به
مدير الشرطة

نعم أنت يجب

إنه الملك

نحن الشعب

ونخولك بفعل
الصحيح

وبين الجموع

لي الوزراء بذلك

هذا أمر خطير يجب
الكشف عنه  ،،إنها
خديعة كبرى

17
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أن تكون ملكا

سيدي أرجوك

وأمام الناس

إرجاع حقوقكم لو سمح

 العراق/  احمد الخزعلي: رسوم

 زهير عاصم:إعداد

I Live in Karbala
A: Where do you live?

B: I live in Karbala.

A: Where is Karbala?

B: It›s in Iraq.

A: Is it in northern
of Baghdad?

B: No. It›s in 100 km
southwest Baghdad.

A: Is Karbala a big city?

B: It›s pretty big.

A: How big
is «pretty
big»?

A: How much
is the area of
Karbala?

B: It has more
or less than
850,000 people.

B: 43.7
km2.
18

شعر  :جليل خزعل
رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

َش ْهرُ (ر ُ
َبيع األوَّ ل)

والعامُ (عامُ الفيل)
ٌ
ٌ
حِ
عروفة
كاية مَ
َ
وشرْ ُحها َطويل
في مَ َّك َة المُ كرَّ مة

ومِ ن ِجوا ِر بَيتِها المَ عمور
السرور
انطلقت بَشائرُ ُّ
وب ِ
َيت عَ بدِ المُ َّطلِب
ِئ بال ُّنورْ
مُ م َتل ٌ

بمولد المعصوم
محم ُد المختوم

وحينها شاع الخبر
محم ٌد خير البشر
تحققت آيات

فيهن معجزات
َت َه َّدمَ ْ
ت َأصنام

َ
السالم
وانتش َر َّ
ِسرى
اه َت َّز عَ رْ ُش ك ْ
ت َ
َ
وانه َّد ِ
األركان

في َ
الق ْ
ص ِر واإليوان
ْ
انطفأت نيران
جوس
وللمَ
ِ

تيم مَ أل ِّ
الي ُ
الديار
هذا َ
َ
َ
واألنوار
بالخي ِر
بي المُ ختار
َ
هو ال َن ُّ
ص ِّلوا على مُ حمَّ دٍ وآلِهِ َ
األطهار
َ

19
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..تحدي القمة..

صة  :زهير عاصم
ق
الرسام  /ايران
رسوم :حسنين

نظمت مجموعة من الفتيات ذات يوم مباراة
لصعود أكبر سلم على الجبل (شيخا دار)
ف��ي ش��م��ال ال���ع���راق ،ك���ان ال��ه��دف من
المباراة الوصول إل��ى قمة الجبل ،
وتجمهر الناس في نقطة البداية
والنهاية ،لمشاهدة هذا
ال���س���ب���اق وت��ش��ج��ي��ع
المتسابقين.

20

بدأ السباق وال أحد من الناس كان يظن بانه من الممكن الوصول إلى قمة الجبل ،ألنها مهمة شاقة
جدا ،بسبب عدم وصول اي شخص بعمرهم الى قمة الجبل
عال جدا وفيه ساللم كثيرة وبعضها متعرج ومتكسر
ال وجود ألي احتمال في نجاح المتسابقين ألن الجبل ٍ
ألنه قديم جدا ،وعلى جانبي الساللم نجد أشجار الصنوبر بأوراقها اإلبرية وثمارها المخروطية.
هكذا كان المتجمهرون يقولون …
بدأت الفتيات بصعود الساللم الواحدة تلو األخرى وفي منتصف الطريق بدأت تظهر مالمح اإلرهاق
على وجوههن اال أن بعضهن استمرين في مواصلة الصعود ،وبعض من جمهور المتفرجين على
جانب الساللم يهتفون لتشجيعهن على مواصلة وإكمال السباق ،وبعضهم اآلخر يهمسون لبعضهم
البعض ،أنها مهمة صعبة جدا وال أحد سينجح.
انصاع بعض المتسابقين لما يقوله الجمهور من همس لما حل بهن من إرهاق وتعب واعتراهن اليأس
وتخلين عن السباق ،ولكن بعضهن استمرين بالمحاولة ،ولكن لم ينجحن  ،اال فتاة واحدة بقت تحاول
الصعود إلى األعلى واستمر الجمهور بالهتاف من مؤيد او معترض طالبين منها وضع حد لأللم
واإلرهاق الذي انتابها  ،ألن الوصول إلى القمة مستحيل ،ولكن الفتاة أخذت تحاول مرة تلو األخرى
بعزيمة وإصرار أقوى حتى تبلغ هدفها
بعد جهد كبير.
في النهاية أرادت المتسابقات
والمتفرجون معرفة السر الغامض
لنجاح تلك الفتاة ،وما هو هدفها من
المواصلة؟
شرحت لهم الفتاة أنها مصابة بسرطان
العظام وقال لها األطباء بانها ال تستطيع
السير والعيش لفترة أطول في الحياة.
لذلك كانت تحارب من اجل اثبات ان ال
مستحيل في الحياة .

21
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إعداد  :زهير عاصم

النظافة ثقافة
ما أجمل النظافة التي تظهر كل ما حولنا
بشكل جميل ،ه��ل ت��ص��ورن��ا ي��وم��ا كيف
كانت العصور القديمة؟ هل كانت تهتم
بالنظافة؟
كل الدول القديمة والحديثة والمتقدمة
كانت تهتم بهذا الجانب المشرق الذي
يحافظ على ك��ل ش��يء ويظهره بألوان
زاهية.
ما أجمل األل��وان التي تزين حياتنا فالله
سبحانه وتعالى خلقها لنا لكي نشعر
ب��ال��ج��م��ال ونستمتع ب���ه ،وك��ذل��ك ديننا
الحنيف أكد على االهتمام بالنظافة وامر
بها فالحديث الشريف لرسولنا الكريم s
حينما قال (تنظفوا فان اإلسالم نظيف)
والمقصود بالنظافة ليست نظافة االبدان
فقط بل حتى األماكن التي نعيش فيها
��ض�لا ع��ن نظافة ال��ق��ل��وب فجميل ان
ف
ً
نجعل حياتنا زاهية األلوان لنكون كاألزهار
المتفتحة.

أواظب على غسل
ال��ي��دي��ن ون��ظ��اف��ة
القدمين.
اج���م���ع ال��ق��م��ام��ة
وألقيها في سلة
المهمالت.

22

أق���وم بتنظيف
المرحاض جيدا.

اح�����������رص ع���ل���ى
ن��ظ��اف��ة غ��رف��ت��ي
كي تبدو جميلة.

أساعد أبي وأمي
ف�����ي األع����م����ال
المنزلية.

أب�����دل م�لاب��س��ي
الشخصية يوميا.

احرص على نظافة
أس��ن��ان��ي وتقليم
أظافري.

أرت���ب اغ��راض��ي
بعد االنتهاء من
اللعب.

إذن أنا
نظيف

إعداد  :ياسر العامري

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

أعزائي كلنا نعلم أن األسد هو ملك الغابة.
األسد نعم صحيح أنا ملك الغابة و لكن هل تعرفون ما
هو اسم صغيري؟
وما هي المدة التي يستغرقها في بطن أمه ؟

هيا لنعرف ذلك..
اهال بكم أصدقائي انا زوجة األسد وأسمي اللبوة
ً
يوما
تتراوح فترة الحمل  ،بطفلي من ( ) 119 - 110
وألد بين (  ) 3_2طفل .

واآلن أعرفكم على صغيري واسمه الشبل  ،تولد اشبالي
وهي عمياء وصماء إال أنها تتمكن من السمع واألبصار
في أول أسبوعين من حياتها

اآلن قد عرفتم اسمي وحياتي وسأقول لكم انني
ً
شهرا ،اخرج مع القطيع لكي
بسن الحادي عشر
اشاهدهم وهم يقومون باالصطياد

23
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سيناريو ورسوم  :رامز حاج حسين

في قرية عربية قديمة اسمها (القرنفل) عاش صديقانا طربوش
ومنكوش ،تعالوا نعيش معهما مغامرات شائقة

بم تفكر يا صديقي
منكوش

أمر يحيرني وال أستطيع
ايجاد حل منطقي له

قال جاري الثري اليوم بأنه اشترى
نجمة لزوجته من وكالة الفضاء

24

هل يمكن شراء ما

ليس لنا يا صديقي

وماهو هذا

األمر يا صاحبي

ممممممم

أنا لدي القدرة على
شراء نجمة  ،ال بل نجمات
عديدة يا منكوش

هل هذا ممكن
يا صاحبي

يا الال يا الال ما أحلى السفر

انظر حولك سترى العديد من

نجمات البحر ملقاة فوق رمل
الشط الرطب

ً
ً
طبعا تعال
طبعا
معي لنذهب في
رحلة للساحل

ها قد وصلنا إلى

شاطئ البحر الجميل

ً
ومجانا
خذها
يا منكوش

ً مادمت
حسنا
أستطيع
ول على
الحص
فهيا بنا
نجمة،

لم أعرف حتى اآلن
ما دخل الشاطئ

بقصة شراء النجوم

هههههههههه يا

ألفكارك المميزة يا
طربوش

25
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إعداد وسيناريو  :ضياء العيداني

رسوم  :زاهد المرشدي  /العراق

�أه ً
ال بكم �أحبتي الأ�صدقاء � ..سنتحدث اليوم عن
�سورة الفاحتة و�سنتناول بع�ض ما يتعلق بها على ل�سان
�صديقيكم لبيب وقلمه العجيب.
لبيب� :س�أتلو عليكم �سورة الفاحتة يا �أ�صدقاء فتابعوا معي..

ب�سم هَّ ِ
الل ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم
ني 4
ني  1ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم َ 2ما ِل ِك َي ْو ِم ِّ
الحْ َ ْمدُ للِ هَّ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ين � 3إِ َّي َاك َن ْع ُبدُ َو�إِ َّي َاك ن َْ�س َت ِع ُ
الد ِ
ال�ص َر َ
يم �ِ 5ص َر َ
وب َع َل ْي ِه ْم َو اَل َّ
ال�ضا ِّل َ
ني 6
ا ْه ِدنَا ِّ
اط ا َّل ِذ َ
ين َ�أ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم َغيرْ ِ المْ َغ ُْ�ض ِ
اط المْ ُ ْ�س َت ِق َ
القلم� :إن هذه ال�سورة تتكون من �سبع �آيات لذلك ت�سمى ب�سبع
املثاين ،وت�سمى �أي�ض ًا ب�أم الكتاب وب�أ�سماء �أخرى.
لبيب :نعم يا �صديقي القلم ،كما �أن �سورة الفاحتة هي من ال�سور الواجب
قراءتها يف كل �صالة ،وهي ال�سورة الوحيدة التي ذكرها اهلل تعاىل يف �أواخر
�سورة احلجر �آية ( )87يف قوله تعاىل " :ولقد �آتيناك �سبعا من املثاين والقر�آن
العظيم " وجاء يف تف�سريها :ال�سبع املثاين هي �سورة احلمد على ما ف�سر يف
عدد من الروايات امل�أثورة عن النبي  sو�أئمة �أهل البيت . b
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القلم :والآن تعالوا معي لنتعرف على بع�ض معاين مفرداتها:
ني  :جمي ُع اخللق .
ال َعالمَ ِ َ
الر ْحمة العظيمة التي ال تنتهي .
الر ِح ِيم  :ذو َّ
مـ ِن َّ
َّ
الر ْح َ
ين  :مالك الأمر كله يف يوم القيامة .
َما ِل ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
لبيب :والآن �س�أ�شرح لكم �أحبتي الأ�صدقاء ما ورد يف كتب التف�سري لهذه ال�سورة وب�شكل خمت�صر
فهذه ال�سورة بد�أت ب�سم اهلل كما هو حال باقي ال�سور ما عدا �سورة التوبة ،وهي دعوة من اهلل تعاىل
نفتتح القراء َة ل�سور القر�آن الكرمي
ليعلمنا �أن نبد�أ �أعمالنا بذكر ا�سم �إالهنا ليكون العمل مبارك ًا مثلما ُ
ني بربكة ا�سم اهلل الذي ال معبود بحق �إال هو ،
بت�سمية اهلل ب�أ�سمائ ِه احل�سنى و�صفات ِه ال ُعال  ،ون�ستع ُ
ذي الرحمة الوا�سعة  ،ويعلمنا اهلل تعاىل �أن هذا الإله املعروف بالرحمة على املخلوقات ِم َن الإن�س ،
والدواب ،ميلكهم ويدبر �أمورهم وميلك يوم القيامة الذي فيه يكون احل�ساب .
واجلن  ،واملالئك ِة ،
ِّ
ِّ

كما �أن اهلل ي�أمرنا �أن ندعوه
ب�أن يوفقنا �إىل طريق احلق
والثبات عليه وهو الطريق الذي
يو�صلنا �إىل اجلنة،و�أن ال ن�سلك
الطرائق التي ي�سلكها املنحرفون
يف عقائدهم الذين �أ�ضاعوا دينهم
وم�صريهم النار.
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قصة  :ضياء العيداني
رسوم  :حسنين الرسام  /ايران

كيف حالكم يا �أ�صدقائي؟ �أنا فتاة ا�سمي ( فدك ) وعمري (� )12سنة� ،سوف �أحكي لكم ق�ص�ص ًا مميزة وجميلة وممتعة
لأنني �أحب التاريخ والرتاث وخا�صة يف بلدي العراق.وكل هذا مع �صديقي الروبوت َفلك ،الذي خ ّزن معلوماتي �أي�ض ًا
كا�سمي وعمري فحني �أناديه �سوف يتعرف علي ب�سرعة ويجيبني عن �أي �س�ؤال.
وقد طلب مني �أ�صدقائي �أن �أحتدث لكم يف كل �شهر عن منا�سبة خا�صة ولدي العديد من املعلومات التي �سوف تفيدكم
يف حياتكم اليومية.
�أه ًال �أيها ال�صديق فلك ،ما هي املنا�سبة لهذا ال�شهر؟
َف َلك�:أه ًال بك يا فدك ،يف مثل هذا ال�شهر ربيع الأول ويف ال�سابع ع�شر منه بالتحديد ولد الإمام ال�صادق  gيف املدينة
املنورة ،وهو الإمام ال�ساد�س من �أئمة �أهل البيت املع�صومني  ،bا�سمه الكرمي جعفر ،وكنيته �أبو عبد اهلل ،و�أ�شهر �ألقابه
ال�صادق.
فتح �أكرب جامعة دينية وعلمية يف زمانه وح�ضر درو�سه الآالف من العلماء الذين كانوا يح�ضرون مدر�سته من خمتلف
البلدان ،وقد د ّر�س فيها خمتلف العلوم الدينية والعلمية ،كالكيمياء ،وقد كانت املعلومات الطبية من العلوم التي كان
يدر�سها الإمام ال�صادق يف مدر�سته.
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فدك:و�سوف �أفاجئكم �أ�صدقائي بعامل قر�أمت عنه يف علم
الكيمياء وقد كان من �أ�شهر تالميذ الإمام ال�صادق g
العال واملفكر جابر بن حيان.
وهو مِ
�أتعرفون؟ �إن من �أ�شهر �أقوال االمام ال�صادق g
ال�صحية الدعوة �إىل عدم الإكثار من الأكل والتي �أثبتت
الدرا�سات الطبية العلمية هذه احلقيقة يف وقتنا احلا�ضر،
فقد ورد عنه � gأنه قال:
(كرثة الأكل مكروهة).
انظروا انظروا يا �أ�صدقائي لقد بد�أ �صديقي َفلك ي�شعر
بالنعا�س وهي �إ�شارة �إىل �أنه يحتاج �إىل ال�شحن فحان
وقت وداعكم وقبل ذلك نود �أن نذكركم �أنا و�صديقي
َف َلك بعدم الإكثار من الأكل ملا ي�سببه من تخمة وبدانة
و�أمرا�ض عديدة قد ت�ضر ج�سدكم ،لذا يجب علينا
االلتزام بحديث الإمام ال�صادق  gونعمل التمارين
الريا�ضية لنحافظ على ج�سم وعقل �سلي َمني.
�إىل اللقاء.
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سيناريو  :كرار الخفاجي

رسوم  :تامر صالح  /السودان

واهلي في المنزل
يلقبوني بـ (فوفو)

مرحبا بكم

أصدقائي انا
اسمي فرح

اسرعي يا فوفو لقد
احضر والدي ِ
لك هدية
يا سالم هيا
لنسرع ونشاهدها
فانا احب الهدايا

جدتييييي جدييييي
اخبراني ماذا جلب والدي؟

ماما ..ماما
ماذا جلب لي
والدي ؟

اصبري
قليالً ال

30

تستعجلي

اصبري يا عزيزتي
فوالدكِ يهيئ الهدية ِ
لك

هيا اغمضي
عينيك يا

يا ترا ماذا
جلب والدي ؟

يا هللا شكرا
لك يا والدي

انظري ماذا
جلبت لك؟
انها القطة

فوفو

التي تتمنينها

واحضرت معها
منزلها لكي تنام فيه
وماذا

سأسميها لولو لكي نصبح
أصدقاء فوفو ولولو

ستسمينها ؟

من اليوم

ستنطلق مغامرتي
مع صديقتي لولو
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ــ سندويش رقائق الشوكوالتة مع الموز ــ

اعداد  :زهير عاصم

م����ن واج���ب���ات���ك ف��ي
مساعدة والديك وهي
غسل الفواكه والخضار
وتعقيمها وترتيبها بشكل
منظم في ثالجة البيت.

اهال بكم أصدقائي في سنة جديدة ووصفات اجدد مع الشيف
الصغير ،اليوم سوف نشرح لكم كيف تساعدون آبائكم وامهاتكم
في المطبخ؟ احبائي الصغار  ...تعلم الطبخ او المساعدة هو أمر في
غاية األهمية ،كما يساعدك الطهي في بناء ثقتك بنفسك ويشجعك
على االستمرار في توطيد عالقتك مع اسرتك.
سنتعلم في هذا العدد واحدة من أسهل الوصفات التي
يمكن صنعها في البيت بدون تعب او كلل ،لذا هي بنا ...
العمر :العمر االبتدائي

الوقت 5 :دقيقة

أحب إيجاد طرق جديدة للجمع بين زبدة الفول السوداني
صدمت عندما أحب أبناء إخوتي
والشوكوالتة والموز  .لقد ُ
(الذين هم من الصعب إرضائهم في األكل) هؤالء األصدقاء

المكونات

طريقة التحضير

ربع كوب زبدة الفول السوداني كريمية .
( )2ملعقة طعام من رقائق الشوكوالتة
الصغيرة.
( )2ملعقة كبيرة عسل.
( )4شرائح توست قمح.
ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
( )1موزة متوسطة ،مقطة الى شرائح
رقيقة .

اخلط زبدة الفول السوداني والعسل
والقرفة مع رقائق الشوكوالتة في
وع��اء ثم اده��ن شريحتين من الخبز
توست مع شرائح الموز .إذا رغبت،في
تقطيع ال��م��وز ال��ى اش��ك��ال مختلف
استخدم قطاعة الكيك.

..
..
..

حقائق غذائية

غراما من
غراما من الدهون 6 ،
 1ساندويتش  502 :سعرة حرارية 22 ،
ً
ً
الدهون المشبعة  0 ،كولسترول  394 ،مليغرام صوديوم  69 ،غرامًا من
الكربوهيدرات  36 ،غرامًا من السكريات  7 ،غرام ألياف  15 ،غرامًا من البروتين.
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( )2شخص

إعداد ورسوم  :سوسن محمد نور  /سوريا

السالم عليكم أصدقائي في هذا العدد سنتعلم
معا كيف يتم صنع طائرة ملونة باستخدام
مجموعة من أدوات القرطاسية هيا لنبدأ

األدوات
المستخدمة
كرتون ملون -

مقص  -مشرط  -ألوان  -عود خشبي  -الصق

خطوات العمل
اوالً  :نقص أجزاء
الطائرة كما موضح
في الصورة (جسم
الطائرة  -أجنحة-
عجالت)

ثانيا :نقص بالمشرط
الخطوط المرسومة
على جسم الطائرة
ونثقب أيضا مكان
العجالت من الطرفين

ثالثا  :نقوم
بإدخال األجنحة
في الشقوق التي
قصصناها بالمشرط

ونثبت العجالت على جانبي الطائرة بالعود
الخشبي مع وضع القليل من الالصق

رابعا  :نزين
طائرتنا الجميلة
باأللوان كما نحب
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اريو :وسام القريني
سين
مد الخزعلي  /العراق
رسوم  :أح

العمــــــــل
كان حسين
يسير مع أمه

أخذ حسين يفكر
في هذا الطفل

في السوق

أرجوكِ يا خالة ساعديني
بشيء من المال  ،انا فقير

لماذا يعمل هذا
الطفل  ،المفروض أنه
اآلن في المدرسة

سأعطيك ولكن عليك أن
تعمل إذا كنت بحاجة للمال

وفي اليوم التالي

لماذا تعمل ؟ هل تدرس
أم ماذا؟ أخبرني عنك
وسأعطيك هدية

انا أعيل

أهلي ألن أمي
حسنا

مريضة وأبي
شهيد  ،وقد

تركت المدرسة
ألحصل على
المال

وفي

الجامع
هذه مشكلة
كبيرة يا ولدي
ولم يجد أي
أحد حال لها
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حسين لديه
فكرة بسيطة

لقد جمعت مبلغا ال بأس به

أمي ستقوم بخياطة األقمشة
بمساعدة صديقاتها

اآلن وفرنا مستلزمات األكشاك
وجمعنا البضاعة ما العمل يا بني ؟

ثوابكم كبير أيها المعلمون  ،من ال يستطيع
الذهاب للمدرسة  ،تعطونه دروسا في بيوتكم

سأجعل األطفال يبيعون
البضائع والسلع بدال من

االستجداء وهو بيع حالل

وفي بيت حسين
إنها فكرة جميلة
أن تساعد األطفال
الفقراء بهذه

الطريقة  ،وفرت
لهم عمال  ،وهيأت
لهم دروسهم

أحدهم يطرق الباب
إذهب يا حسين
وانظر من هناك

وجد حسين في الباب عدد من األطفال الذين ساعدهم
وهم فرحون وأعطوه هدية عرفانا منهم لمساعدته لهم
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الموهوبة أم البنين

السالم عليكم أحبتي األصدقاء في باب مواهب وطاقات

س :ما اسمك الكامل وما عمرك؟

أم البنين :اسمي أم البنين فرقد زهير ولي من العمر

سبع سنوات ،أدرس في الصف األول االبتدائي بمدرسة
الجزائر االبتدائية بكربالء المقدسة.
................ ..................... .....................

...

...

...

...

س :ما هي موهبتك؟

أم البنين :موهبتي الرسم .

......................................................................

ِ
موهبتك؟
س :من الذي ساعدك في اكتشاف

أم البنين :ساعدني والداي في اكتشاف موهبتي

واهتما بتحضير كل ما أحتاجه في هذا الجانب من

ألوان ودفاتر رسم وتوجيهي لرسم المواضيع كالمناظر
الطبيعية واألشجار والشخصيات الكرتونية.

......................................................................
لديك موهبة أخرى؟
ِ
س :هل

أم البنين :لدي موهبة ثانية تتمثل بالتمثيل المسرحي،
ً
أيضا على تنمية هذه الموهبة.
وقد ساعدني والداي
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نراكم في العدد القادم مع موهوب جديد

جنى صفاء
 ٣سنوات

رقيه صفاء
 3أشهر

زينب رضوان
 5سنوات

يسر ايمن
 5سنوات

ابراهيم بشير
 5سنوات

ايات عمار
 6سنوات

حسين االمير احمد
 5سنوات

بنين امجد
 5سنوات

صادق علي اسد
 5سنوات

فاطمة رؤوف
 5سنوات

محمد الباقر مصطفى
 5سنوات

نبأ محمد
 5سنوات

مهدي علي
 5سنوات

نور الزهراء مهند
 5سنوات

محمد رضا ميثم
 5سنوات
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حسنين علي
 7أشهر

سما حسين
 4سنوات

فاطمة حسين
 5سنوات

محمد رضا
 4سنوات

كرم صادق
 3سنوات

إعداد  :لبيب السعدي

أوج���������د ال����ع����دد

ال��م��ف��ق��ود ف��ي ال��دائ��رة

ب��االس��ت��ع��ان��ة ب��األع��داد
الموجودة
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اوج�����د ال��ع��دد

المفقود في المثلث
باالستعانة باألعداد
ال�������م�������وج�������ودة ف���ي

ال��م��رب��ع اس��ف��ل��ه كما
في المثال الموجود
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جواب كلمة السر للعدد السابق  :سورة الذاريات

فكرة  :كرار الخفاجي

رسوم  :أحمد خليل  /العراق

