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ثمرة النجاح

نبارك لكم أعزائنا نجاحكم في عامكم الدراسي فهذا النجاح ثمرة جهودكم التي بذلتموها أثناء 
السنة الدراسية الماضية من مواظبتكم على الدوام وانتباهكم ومتابعتكم لما قدمه لكم المعلمون 

رشادات وما بذلوه من جهود طيبة  والمعلمات جزاهم اهلل خيرا أثناء الدرس من نصائح واإ
مخلصة في تعليمكم وشرح مواضيع منهجكم الدراسي وبنفس الوقت كنتم أنتم حريصون على 
التحضير اليومي المتواصل لدروسكم وكتابة واجبكم البيتي ومطالعتكم ومراجعتكم ومذاكرتكم 
الجيدة وخصوصًا في امتحانات نصف السنة وآخر السنة فحققتم النجاح باستحقاق وجدارة 
, فنحن مسرورون وسعداء جدًا بنجاحكم ونقول لكم تهانينا وألف مبروك , وبنفس 
الوقت عليكم االستعداد للعام الدراسي القادم خالل عطلة آخر السنة وذلك 
بتخصيص ساعة أو ساعتين يوميًا لمذاكرة وحفظ دروس الصف 
الجديد بعد أن تحصلوا على المنهج أو المالزم المدرسية أو دفاتر 

الدروس من أصدقائكم لتكونوا ضامنين للنجاح المتواصل بإذنه تعالى 
ونحن ندعو لكم بالتوفيق . 

امل�رشف العام

السالم عليكم



حكايات  العمه هدى  ......�ص 16

احللقةالأخرية

ق�سة : عقيل ال�سريفي
ر�سوم : زاهد املر�سدي

بعد اأن قام فريق الفر�ضان يف لعب اأكرث من مباراة �ضمن 
النهائية  للمباراة  الو�ضول  يف  جنح  املحافظة  بطولة 
البطولة  بكاأ�س  للفوز  النوار�س  فريق  يناف�س  اليوم  وهو 
للنوار�س على فريق  بتفوق هجومي  املباراة  بداأت  وقد   ,
كميل حلد  املميز  العبه  معه  ي�ضرتك  الذي مل  الفر�ضان 

االآن وهو يجل�س على دكة االحتياط

ال تدعه مير يا عبا�س 

حافظوا على هدوئكم وتركيزكم فال تزال 
املباراة يف بدايتها ون�ضتطيع اأن نحقق الفوز

انطلق ب�ضرعة يا مرت�ضى ارمي الكرة اأمامي يا ح�ضن 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ما ت�ساور قوم اإال هدوا اإىل ر�سدهم(
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ال يزال فريق النوار�س يفر�س تقدمه 
بهدف وقد ي�ضجل هدف اآخر بعد اأن ف�ضل 

الفر�ضان من اخرتاق �ضفوف دفاعات 
النوار�س اأو الو�ضول اإىل هدفهم 

هيا يا كميل عليك اأن ت�ضارك يف املباراة الن 
الوقت بداأ ينفد وعليك اأن تقوم بالت�ضديد 

من خارج منطقة اجلزاء الن مدافعي 
النوار�س اأقوياء وميلكون مهارات كبرية 

ال تقلق يا كابنت �ضنحقق 
الفوز اإن �ضاء اهلل 

تلقاها يا كميل 

رائع كميل يقلب النتيجة بعد دخوله اإىل 
امللعب ويحقق التعادل بت�ضديدة قوية 
من خارج منطقة اجلزاء اإىل الزاوية 
البعيدة عن احلار�س الذي وقف بدون 

حراك اأمام هذه الكرة اخلاطفة

لن تنجح يف املرور هذه املرة 

حافظوا على متا�ضك الدفاع 
وال تتجاوزوا خط الو�ضط 

واأر�ضلوا الكرات العالية اإىل 
مرت�ضى وكميل يف العمق

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اطلبوا املعروف والف�سل من رحماء اأمتي تعي�سوا يف اأكنافهم(
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عن النبي : )اذا اتاكم كرمي قوم فاكرموه( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اطلبوا املعروف والف�سل من رحماء اأمتي تعي�سوا يف اأكنافهم(

هيا يا كميل افعلها 
مرت�ضى ينجح يف اخرتاق دفاعات النوار�س من الزاوية اليمنى ويحاول و�ضجل لنا هدف الفوز

اأن يرفع الكرة اإىل كميل املتواجد يف منطقة جزاء النوار�س ولكن تبعد 
الكرة اإىل �ضربة ركنية يف الدقائق االأخرية من املباراة

اتركها يل يا مرت�ضى واذهبوا كلكم 
اإىل داخل منطقة اجلزاء فاملباراة 

مل يبَق منها غري دقيقتني 

لن ا�ضمح لها باملرور 
يالها من مفاجئة !!!

فريق الفر�ضان يقلب 
اخل�ضارة اإىل فوز وي�ضجل 
الهدف الثاين ويف الوقت 
ال�ضائع من املباراة وبقدم 

الالعب البديل كميل 
الذي ي�ضدد كرة مرتدة 
من راأ�س دفاع النوار�س 

لي�ضكنها يف الهدف 
والفر�ضان يح�ضدون 

كاأ�س البطولة فاألف األف 
مربوك للفر�ضان على 
هذا االجناز الكبري 

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )�سدقة ال�سر تطفئ غ�سب الرب(

ولكني �ضاأجربها 
على املرور فنحن 

فريق الفر�ضان

لن ادعك ت�ضدد
 يا كميل 
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اأعزائي:
يف اأحد االأيام ذهبُت اإىل املدر�سة التي يدر�ص فيها ) ولدي ( لتفقد م�ستواه الدرا�سي وو�سعه بني زمالئه . �سلمت على

 ) رجل االأمن ( الذي يقف يف باب املدر�سة  وبعد اأن عرف اأين والد التلميذ ) م�سطفى  ( دلني على غرفة املدير طرقت 
الباب وا�ستاأذنت الدخول وبعد ترحيبهم بي طلبت منهم زيارة ال�سف الذي يدر�ص فيه ) ولدي(  و�سلت اإىل ال�سف 
�سلمت على املعلم والتالميذ فرد اجلميع وقالوا وعليك ال�سالم  ... نظرت اإىل ) ولدي( فراأيت الب�سمة قد مالأت وجهُه 

 ) اأن ) م�سطفى  فاأجاب   .. الدرا�سة  م�ستواه يف  �ساألت معلمُه عن  مع ،  الدر�ص  يف  ي�سارك  رائع  م�ستواه 
اإىل نظافة مظهره  دل زمالئه، حمبوب من اجلميع باال�سافة  وان  لالآخرين  واحرتامه 
فرحًا هذا  على �سيء فامنا يدل على ح�سن اأخالقه وتعامله مع  زدُت  حينها  اأ�سدقائه، 

؟ على ما�سمعته من قول بخ�سو�ص )ولدي ( فقلت للمعلم �سوف  دقائق  ب�سع  وقتك  من  اأخذ 
فقلت اأين هم اأ�سدقاوؤك يابني  اأريد اأن اأحتدث اىل ولدي  م�سطفى واأ�سدقائه فقال تف�سل : 
�سالح (  فقلت : بارك اهلل فيكم فاأجاب اإنهم هنا : هذا ) علي ـ وهذا اأحمد ـ وهذا مهند ـ وهذا 

اجلميع  اأجاب  م�سطفى(   ( �سديقكم  حتبون  هل  نعم ياعم  .فقلت �سوف اأحدثكم عن يااأبنائي 
ال�سداقة  وكيف تختارون ا�سدقاءكم .

نظرًا  ال�سدق  من  ا�ستقت  كلمة  اعزائي  يا  ال�سداقة  حياتنا اأن  يف  ال�سدق  الأهمية 
ال�سداقة  اأهمية  تربز  هنا  فمن  الكذب  نقي�ص  التي هي من �سروريات احلياة ،وال�سدق 

..
اأو كالم جميل  اأو ب�سمة  فال�سداقة لي�ست يف م�سافحٌة 

يدرك  عندما  االن�سان  لدى  يتولد  �سعور  هي  بل   ،
، فهي مبنية على احلب  اآخر يثق به  اأن �سخ�سًا 

يحتاجنا  فعندما  وامل�ساعدة  واالحرتام 
ال�سديق يجب ان نلبي حاجته واذا راأينا 

احد ا�سدقائنا على خطاأ يجب ان ننبهه 
يرجع  حتى  بوجهه  نقف  ان  عن ويجب 
ال  �سادقك  من  هو  )فال�سديق  من �سدقك( خطاأه 

حيث  من  اأ�سدقائه  على  بالغ  اأثر  له  ال�سديق  فاأن  وكذلك 
حثهم على فعل اخلري والعمل ال�سالح وترك كل ما فيه �سرر يف 

البيت وال�سارع واملدر�سة .. 
وهنا خرجت من املدر�سة وانا فرح جدا ملا قدمته اليوم من ن�سائح 

لولدي واأ�سدقائه ..
ان  ويجب  بعناية  ا�سدقاءكم  تختاروا  ان  عليكم  ا�سدقائي  يا  وانتم 
وثبتكم  ال�سوء  ا�سدقاء  من  اهلل  جنبكم  �سيء  كل  يف  معهم  َت�سدقوا 

على طريق االميان وال�سالح.

قال النبي : )اعظم النا�ص قدرًا من ترك ماال يعنيه(

أسرة وطفل 
كيف نختار �أ�صدقاءنا

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من ق�سى ملوؤمن حاجة ق�سى اهلل له حوائج كثري اأدناهّن اجلنة(

اعداد: ح�سني الفتالوي
ر�سوم : زاهد املر�سدي
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ال يحق للموؤمن اأن يهجر اأخاه فوق ثالثة اأيام وال�سابق ي�سبق اإىل اجلنة(

الوقاية
تنظيف اال�سنان والفم ب�سكل جيد وبطريقة 
االأ�سنان  فر�ساة  ا�ستعمال  ينبغي  �سحيحة: 
بعد  النعومة  وال�سديدة  باالأطفال  اخلا�سة 
معجون  م�ستخدمني  ال�سغر.  منذ  الوجبات 
وتقوية  حلماية  باالأطفال،  اخلا�ص  االأ�سنان 
اإىل  الطفل  حلاجة  اجلديدة  اللبنية  االأ�سنان 

االأ�سنان اللبنية للم�سغ.
 

عدم  مع  ال�سريعة  لالأطعمة  االأطفال  تناول  عدم 
االكثار من امل�سروبات الغازية: الأن ذلك يوؤدي اإىل 
عر�سة  يجعلهم  مما  لالأطفال  املناعة  جهاز  �سعف 
ال�سعيف  اجل�سم  يعجز  التي  البكتريية  لالإ�سابات 
فت�ساب  الفم  منطقة  يف  وخ�سو�سًا  مقاومتها  عن 
االلتهاب  اأعرا�ص  وتظهر  بالت�سو�ص  االأ�سنان 
املتكررة للفم. لذلك يجب االعتماد على اخل�سار 
وجتنب  املعروفة  املنزلية  واالأكالت  والفواكة 
قدر  الغازية  وامل�سروبات  ال�سريعة  الوجبات 

االمكان.
هامة  ال�سليمة  االأ�سنان  اإن  دائمًا  تذكر 

لتطور الكالم وملظهر الطفل.

لسالمة أسنانك

        الت�س��ض مر�ض خطري على الأ�سن�ن , ي�ؤدي اإىل ت�آكل 
ال�سن بفعل بع�ض اجلراثيم التي ت�جد ب�سكل طبيعي 

يف الفم فمن اجل ذلك لبد ان نهتم ب�أ�سن�نن� مبعرفة 
ا�سب�ب الت�س��ض وطرق عالجه.

من أسباب التسوس عند األطفال
بالوجبات  املتمثلة  ال�سيئة:  الغذائية  العادات 
الغازية  وامل�سروبات  )ال�سندوي�سات(  مثل  ال�سريعة 

حيث يعّدها االأطباء اأ�سبابًا رئي�سة للعديد من
 اأمرا�ص الفم واالأ�سنان.

ال�سكرية:  واملواد  احللويات  تناول  يف  االإفراط 
والتي بدورها ت�سبب ت�سو�ص االأ�سنان هذه احللويات 
بالن�سبة  وخا�سة  لالأ�سنان  لدودًا  عدوًا  تعّد  التي 

لالأطفال.
فتات  وترك  الطفل  اأ�سنان  بنظافة  االعتناء  عدم 
االوقات  من  كثري  يف  اإنه  حيث  بينها:  االأطعمة 
الطعام  تناول  بعد  جيدًا  االأ�سنان  تنظيف  يتم  ال 

واحللويات مما يوؤدي اىل ت�سو�ص االأ�سنان.

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )الكلمة الطيبة �سدقة(قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من ق�سى ملوؤمن حاجة ق�سى اهلل له حوائج كثري اأدناهّن اجلنة(

د املر�سدي
: زاه

ر�سوم 
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سمعان ولد شقي وأكثر أفعاله الشريرة إيذاء الطيور

سمعان : ال ال ال طير 
أحمق ، خذ هذا الحجر 

، ها ها إصابة موفقة

هل تستطيع التحليق أيها 
العصفور ؟ بالتأكيد ال ألنني 
قصصت أجنحتك أيها الغبي 

ها ها ها ها 

 ماذا تفعل يا 
سمعان ؟

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )التاجر ال�سدوق مع النبيني وال�سّديقني وال�سهداء(

 ماذا ؟ أنا ... أنا ... 
أنا أساعد العصفور 

الصغير على الطيران
واجتمعت الطيور  إن سمعان 

يؤذينا كثيرا
 يجب أن 
 يجب أن نضع ننتقم منه

خطة محكمة

 أنا لدي خطة ولكن يجب 
أن نعطيه فرصة أخيرة 

وبعدها ننفذ الخطة

أمسكتك أيتها 
الحمامة ، ستبقين 
هكذا حتى تتعلمي 
الكالم والحركات 

البهلوانية  حان 
وقت تنفيذ 

الخطة

 أجل فال فائدة منه لنعطيه 
درسا قاسيا ليتعلم منه 

كيف يعاملنا برفق

ر�سوم :احمد اخلزعلي
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ال�سوق دار �سهو وغفلة ، فمن �سّبح فيها ت�سبيحة كتب اهلل له بها األف األف ح�سنة(قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )التاجر ال�سدوق مع النبيني وال�سّديقني وال�سهداء(

 لماذا الطيور مجتمعة 
فوق الشجرة العالية؟ 
عليَّ ان أصل إليها 
بهذا السلم الطويل 
وأعرف ما الذي 

يجري فوق

 ال شيء هنا ، لقد طارت الطيور 
ولم أمسك واحداً منها    

ويلي لقد أخذت الطيور 
السلم كيف سأنزل 

النجدة ، ساعدوني ، هي هي هي 
هي ، أنا جائع وبردان أريد العودة 
للبيت ، لن أفعلها ثانية أيتها الطيور

هيا فلنذهب ونجتمع 
على الشجرة

6

7

8

9
10

9
الحسيني الصغير - العدد 39



جواب العدد السابق

بعد اإلجابة على التحديدات أدناه منطلقاً من الدائرة المركزية . حيث الحرف )م( هو الحرف 
المشترك بين الكلمات سوف تظهر لك في الدوائر المميزة باللون )األخضر( وبالترتيب التسلسلي 
أحرف االسم المطلوب وهو اسم احد الحيوانات التي حرم هللا أكلها بالقرآن الكريم وقد مسخ هللا 

بعض األقوام الكافرين على شاكلة هذا الحيوان 
1- ما هو اسم  الوضع العادي للجو في منطقة ما عبر فترة طويلة .

2- احد أسماء هللا الحسنى .
بشكل  )تكتب   , البرد  أوقات  في  وخاصة  التنفسية  المجاري  تصيب  التي  األمراض  احد   -3

معكوس(  .
4- اسم علم مذكر وهو احد ألقاب اإلمام الغائب عليه السالم أيضاً .

5- مكان هبوط وإقالع الطائرات . 
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 فكر معي
1ـ ما هي اقصر سورة في القرآن .

جواب العدد السابق

2ـ ظهر الكعبة

2ـ شيء إن أكلت نصفه قتلك وإن أكلته 
كله نفعك .

3ـ ما هي الكلمة الوحيدة في القرآن التي 
اجتمع فيها الحرفين )ز( و)ض( .

 1ـ جزر الكناري أخذت اسمها من الجرو
حيث أن الكناري كلمة التينية وتعني الجراء

 هل بإمكانكم أصدقائي  الصغار أن تساعدوا
صديقنا الفأر للوصول الى غذائه

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )امل�سائب مفاتيح االأجر( 10
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   قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من اآذى جاره حرم اهلل عليه ريح اجلنة وماأواه جهنم وبئ�ص امل�سري(

ً اكتب اسماء االشكال التاليه افقياً وعاموديا

افقي عمودي

جواب العدد السابق

جواب العدد السابق

خاليا النحل
اوجد عدد النحل الموجود في الخليه 

الصفراء علماً ان عدد  النحل الموجود 
فيها يساوي  حاصل جمع النحل 

الموجود في الخليتين الواقعتين اسفلها

جد الفروقات الستة الموجودة بين اللوحتين

قم بتحريك عود ثقاب واحد لكي تكون المعادلة صحيحة

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )ما من م�سلم يغر�ص غر�سا اأو يزرع زرعا فياأكل منه طري اأو اإن�سان اأو بهيمة اإال كانت له به �سدقة( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )امل�سائب مفاتيح االأجر(

اعداد : لبيب ال�سعدي

اعداد : جناة كرمي
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من فقه الرجل قلة كالمه فيما ال يعنيه(

رياء العلم
في يوم ما زار الوالي مسجد المدينة

انظر يا حمدان ، انظر إلى 
أهل المدينة وهم يتعلمون  

، ستصبح مدينتنا مدينة 
العلم والعلماء

ما أكثر الضجيج 
وما أقل الحجيج

ما قصدك ؟

 إنها مقولة اإلمام السجاد عليه 
السالم عندما أعجب احد اصحابه 
بكثرة حجاج بيت هللا الحرام في 

إحدى سنوات الحج

وماذا يعني هذا ؟

انتظر وستعرف ؟
ارتقى حمدان منبر المسجد وأخذ يكلم الناس

 السرقة حرام

أجل

والسارق آثم

 نعم

 له الخزي في 
الدنيا والعذاب 

في اآلخرة

 كالم صحيح

إن من سرق 
ثورا أو َجدياً ، 
فسوف يعاقب 
في الدنيا بأن 

تظهر له أذنان 
مثل الثور ، 
وحوافر مثل 

الجدي فيفضح 
بين الناس

�سيناريو : و�سام القريني
ر�سوم : حممد الزاملي
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اإن اأعظم النا�ص خطايا يوم القيامة اأكرثهم خو�سا يف الباطل(

رياء العلم
 قام أحد الجالسين وآخر وهما يصيحان

الرحمة يا رب 
ال أريد أذنا الثور 

سأدفع نقوده
 قدماي ، ويلي 
فضحني هللا 

وعاقبني ، قدماي

ضحك الجالسون من منظر الرجالن فقال أحدهم

هل سيصبح 
صوتهما 

مثل صوت 
الحيوانات

 ويحكم انتم تصدقون كل كالم 
يقال لكم فتفضحون أنفسكم ، 

أين علمكم الذي تعلمتموه

أرأيت يا سيدي الوالي ، ال يغرك منظر الدارسين 
فالبعض منهم يقرأ فقط وال يفقه المعنى ، وهذه هي 

المشكلة ، فعلينا ان نقرأ ونفكر فيما نقرأ لكي نميز دائما 
الخطأ من الصواب 

صدقت يا حمدان  
صدقت

13
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اكت�ضف العلماء وجود براكني تتدفق من اأعماق 
البحار, فتقذف احلمم املن�ضهرة وهي حجارة 
�ضائلة درجة حرارتها عالية جدًا, وتخرج هذه 

املواد املن�ضهرة من البحر وترفع درجة حرارة 
ماء البحر.

هذه الظاهرة حتدث عنها القراآن, يف قوله 
تعاىل: )َواْلَبْحِر امْلَ�ْضُجوِر( )�ضورة الطور: االآية 

ى وامللتهب,  6( وكلمة )امْلَ�ْضُجوِر( تعني املحمَّ
ف�ضبحان اهلل اخلالق والذي حتدث عن 
هذه احلادثة قبل ان يكت�ضفها العلماء.

ُي�ضَنُع الورُق من اأوراِق االأ�ضجاِر, وجذوِعها 
َنوبر(, وُتقطُع اجلذوُع اإىل  قيقة مثل )ال�ضَّ الرَّ

ة  قطٍع �ضغريٍة ثمَّ ُتطَبُخ وُتعاَلُج مبواد كيماويَّ
للح�ضول على لبِّ اخل�ضب, وبعد ذلَك مُيزُج 

اللبُّ ويتمُّ حتريُكه اإىل اأن ي�ضبَح طريًّا.
ثم ُي�ضكُب هذا املخلوُط وُي�ضَكُب على �ضكل  

. ك.  وعندما يجف ي�ضبُح �ضلبًا ثمَّ ُيلفُّ متحرِّ
ِة الورق اإىل 100مرت, ومن  وقد ي�ضُل طوُل لفَّ

ها ح�ضَب حجم الورِق الذي نريده. ثمَّ يتمُّ ق�ضُّ

تفرز مادة دمعية  با�ضتمرار حيث  الدموع  تفرز  النباتات  هناك بع�س 
عرب قنوات خا�ضة, اإنها اآية من اآيات اهلل يف النبات, فاحلقيقة العلمية 
تثبت اأن النبات يدمع بظاهرة االدماع يف عامل النبات الزهري وللدموع 
قنوات دمعية , واأجهزة خا�ضة بها ت�ضمى باالأجهزة الدمعية تفتح اإىل 

اخلارج بالثغر املائي.
عري�س  الهندي  القلقا�س  نبات  تدمع  التي  النباتات  هذه  بني  ومن   
واالأحما�س  باالأمالح  حمملة  دموع  ليلة  كل  يف  يدمع  حيث  االأوراق 

االأمينية وغريها.

نبات

املعرفةعامل 
علوم

علوم قرآنية

بكاء النبات

صناعة الورقالبحر المشتعل

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اطلبوا العلم من املهد اىل اللحد(

ر�سوم : زاهد املر�سدي
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ُيعد الن�ضر الذهبي من الطيور الكا�ضرة التي 
تعي�س يف الق�ضم ال�ضمايل من الكرة االأر�ضية, 

وي�ضل طول جناحي هذا الن�ضر اىل 2 مرت ومييل 
لونه اىل البني الغامق مع بقعة ذهبية يف عنقه 

ومنقاره. 
ويتغذى على اكرث من نوع ومن �ضمن وجباته 

الغذائية املاعز التي تعي�س يف اجلبال العالية. 
وجند اأّن هذا الن�ضر ي�ضتعمل طريقة خا�ضة 

وذكية للق�ضاء على املاعز اذ يقوم ب�ضحبها من 
�ضفح اجلبل ويرتكها تهوي اىل االأر�س من ارتفاع 

�ضاهق حتى ت�ضقط ومتوت ليلحق بها وي�ضتلم 
وجبته جاهزة لالأكل. 

تقع التالل ال�ضوكوالتيه بجزيرة بوهول بالفلبني, وتتاألف من 1268 تلة 
تت�ضابه يف �ضكلها الهرمي ويرتاوح ارتفاعها من 30 اإىل 50 مرتا و�ضميت 

بال�ضوكوالته لي�س لوجود ال�ضوكوالته فيها بل الأن �ضكلها ي�ضبح كال�ضوكوالته 
يف فرتة اجلفاف حيث ي�ضبح لونها بنيًا لتغطيتها بالع�ضب البني اثناء فرتة 

اجلفاف, اأما يف الفرتات املمطرة فيتحول لونها اإىل االأخ�ضر.
تتكون هذه التالل من ال�ضخر الكل�ضي املرجاين وتغطيها طبقة من الطني 
ال�ضلب, ال ينبت عليه اإال نوع واحد من الع�ضب له رائحة زكية وفريدة من 

نوعها. 

متكن باحثون من ابتكار �ضيارات تناف�س خطوط الطريان يف التحليق 
بال�ضماء حيث اأجرت �ضركة هولندية جتربة ناجحة على �ضيارة طائرة 

اأطلقت عليها "PAL-V " تتيح لركابها القيادة على االأر�س 
والطريان يف اجلو. 

وهذه ال�ضيارة تتكون من ثالث عجالت وت�ضري م�ضافة 165 مرت ثم 
تطري وقد مت تزويدها بتقنيات عالية لتكون �ضيارة وطائرة يف نف�س 

الوقت.

املعرفةعامل 

تكنولوجيا
حيوانات

جغرافية

سيارة تطير

تالل الشوكوالته 
بالفلبين

النسر الذهبي

15قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من زهد يف الدنيا هانت عليه امل�سيبات(قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اطلبوا العلم من املهد اىل اللحد(
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العمة هدى : �ضهر �ضعبا ن هو ثامن االأ�ضهر الهجرية و�ُضمّي �ضعبان لت�ضعب اخلريات فيه 
واأو�ضانا نبينا االأكرم حممد  اأن نكرث يف هذا ال�ضهر ال�ضريف من اال�ضتغفار وال�ضدقة 
وال�ضوم وال�ضالة وتالوة القراآن وقراءة االأدعية واإ�ضالح ذات البني وبر الوالدين واالإكثار 

من ال�ضالة على حممد واآل حممد .
البنات جميعًا : اللهم �ضِل على حممد واآل حممد .

زهراء  : لقد ذكرت يل والدتي اأن يف هذا ال�ضهر املبارك كانت والدات لثالث من اأئمة اأهل 
البيت املع�ضومني هال �ضمحت يا عمة يل اأن اأبنّي تاريخ والداتهم ال�ضريفة ؟

العمة هدى : تف�ضلي يا عزيزتي .
زهراء: يف اليوم الثالث من �ضهر �ضعبان اخلري �ضنة )4( هجرية ولد يف املدينة املنورة 
االإمام احل�ضني  �ضبط النبي حممد  ويف اليوم اخلام�س منه ولد يف املدينة املنورة 
االإمام ال�ضجاد زين العابدين علي بن احل�ضني  �ضنة )38(هجرية ويف ليلة الن�ضف 
منه �ضنة 255هجرية كانت والدة االإمام املهدي احلجة املنتظر �ضاحب الع�ضر والزمان 

 يف مدينة �ضامراء يف العراق.
العمة هدى : اأح�ضنت يا زهراء .

رقية : هناك والدات اأخرى مهمة ح�ضلت يف هذا ال�ضهر املبارك اأي�ضًا هال �ضمحت يل يا 
عمة اأن اذكرها ؟

العمة هدى : نعم يا عزيزتي تف�ضلي .
رقية : ولد العبا�س بن علي بن اأبي طالب  يف اليوم الرابع من هذا ال�ضهر ال�ضريف �ضنة 26 هجرية فرنى اأن االإمام احل�ضني  يكرب 
اأخاه اأبا الف�ضل العبا�س بحدود 22 عامًا وان االإمام علي  بعد وفاة زوجته ال�ضديقة فاطمة الزهراء  بنت ر�ضول اهلل  قد تزوج 
من فاطمة الكالبية وكنيتها )) اأم البنني(( واأجنبت له اأربعة اأوالد هم )العبا�س وجعفر وعون وعثمان( ا�ضت�ضهدوا جميعًا يف واقعة كربالء 
ن�ضرة لالإمام احل�ضني  ودفاعًا عن مبادئ ديننا االإ�ضالمي , وكانت والدة علي االأكرب  بن االإمام احل�ضني  يف يوم )11( من هذا 

ال�ضهر ال�ضريف �ضنة 32 هجرية.
العمة هدى : بارك اهلل فيِك يا رقية .

نرج�س  :ذكرت �ضديقتي زهراء ان االإمام احل�ضني  هو �ضبط النبي  فما معنى كلمة �ضبط يا عمة ؟
العمة هدى : كلمة �ضبط تعني ابن البنت فاالإمام احل�ضني  ابن فاطمة الزهراء  وهي بنت نبينا حممد  وعليه فاالإمامان احل�ضن 

.  ضبطا النبي�  واحل�ضني
العمة هدى: ذكرنا ان �ضهر �ضعبان اخلري من االأ�ضهر الهجرية فمن منكن ت�ضتطيع اأن 

تذكر عدد االأ�ضهر الهجرية وا�ضم كل �ضهر منها .
 ( البنات جميعًا يطلنب االإذن باالإجابة (( )

العمة هدى : نعم فاطمة اذكري لنا ذلك .
فاطمة : عدد االأ�ضهر الهجرية هي )12 ( �ضهر وهي بالت�ضل�ضل ) حمرم - �ضفر - ربيع 
االأول - ربيع الثاين - جمادي االأوىل - جمادي االآخرة -رجب - �ضعبان - رم�ضان - 

�ضوال - ذي القعدة - ذي احلجة (
العمة هدى : اأح�ضنت يا فاطمة .

مرمي : هال �ضمحت يل يا اأمي ان اذكر معلومة .
العمة هدى : نعم تف�ضلي .

مرمي : ان عدد اأيام كل �ضهر من االأ�ضهر الهجرية اأما ان تكون )30(يومًا اأو )29(يومًا 
ويعتمد ذلك على روؤية الهالل بالعني يف الليلة ال�ضابقة الأول يوم من ال�ضهر.

العمة هدى : �ضكرًا لِك يا مرمي ما ذكرتيه �ضحيح .

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من اغتاب م�سلما اأو م�سلمة مل يقبل اهلل �سالته وال �سيامه اأربعني يوما اإال اأن يغفر له �ساحبه(

ق�سة :�سعد الدين البناء
ر�سوم :احمد اخلزعلي
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اأيام كل �ضهر  نور الهدى : هل ت�ضمحني يل يا عمة اأن اأذكر االأ�ضهر امليالدية وعدد 
منها ؟

العمة هدى : تف�ضلي يا عزيزتي .
اأيام كل �ضهر منها  نور الهدى : هي )12( �ضهرًا اأي�ضًا وت�ضل�ضلها وعدد 

كما يلي:
ال�ضهر االأول كانون الثاين : )31( يومًا

ال�ضهر الثاين  �ضباط :28 يومًا
ايامه 29يومًا ومعنى كبي�ضة هو  ال�ضنة كبي�ضة فيكون عدد  واإذا كانت  ن   ا

رقم ال�ضنة اإذا ق�ضم على )4( فيكون الناجت عددًا �ضحيحًا بدون باق كما 
هو احلال بالن�ضبة ل�ضنتنا امليالدية احلالية فهي 2012.

ال�ضهر الثالث  اآذار وعدد اأيامه )31( يومًا
 )30( اأيامه  وعدد  ني�ضان  الرابع   يومًاال�ضهر 

ال�ضهر اخلام�س  ماي�س وعدد اأيامه )31( يومًا
ال�ضهر ال�ضاد�س حزيران وعدد اأيامه )30( يومًا

ال�ضهر ال�ضابع متوز وعدد اأيامه )31( يومًا
ال�ضهر الثامن اآب وعدد اأيامه )31( يومًا

ال�ضهر التا�ضع اأيلول وعدد اأيامه )30( يومًا
ال�ضهر العا�ضر ت�ضرين االأول وعدد اأيامه )31( يومًا

ال�ضهر احلادي ع�ضر ت�ضرين الثاين وعدد اأيامه )30( يومًا
ال�ضهر الثاين ع�ضر كانون االأول وعدد اأيامه )31( يومًا

العمة هدى : اأح�ضنت يا نور الهدى.
العمة هدى  : اإين م�ضرورة جدًا ملا حتملنه يا عزيزاتي من معلومات وثقافة عامة وا�ضعة 
واأريد  وتطويره  العزيز  بناء عراقنا  على  تعاىل  باإذنه  امل�ضتقبل  و�ضتعملن يف  يف ذهنيتكن 
ما نطرحه من معلومات وق�ض�س  بتذاكر  واحدة منكن  تقوم كل  باأن  ثانية  اأذكركن مرة 
مع عدد من �ضديقاتها اأو اأقاربها لكي يتعلم االآخرون ما تتعلمونه وبنف�س الوقت لكي تبقى 
هذه املعلومات واملوا�ضيع را�ضخة يف اأذهانكن ولن تن�ضوها اأبدًا. البنات جميعًا : نعم يا عمة 

فنحن نعمل مبا اأو�ضيتنا به و�ضكرًا لِك على جهودك الطيبة املبذولة.

17قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من علم ولدا له القراآن قّلده اهلل قالدة يعجب بها االأولون واالآخرون يوم القيامة(قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )من اغتاب م�سلما اأو م�سلمة مل يقبل اهلل �سالته وال �سيامه اأربعني يوما اإال اأن يغفر له �ساحبه(
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ا�صدقائي االعزاء :
ميكنكم ار�صال ا�صئلتكم وا�صتف�صاراتكم لكي اجيبكم عليها على امييل املجلة او ان تبعثوها يف 

داخل ظرف اىل مركز جملة احل�صيني ال�صغري الكائن يف  �صارع اجلمهورية مقابل املخيم احل�صيني..
وانا بانتظار ا�صئلتكم .

 شكراً لصديقنا العزيز على هذا السؤال الجميل حيث إن حالة النسيان
 تصيب الكثير من الطالب وخاصة في االمتحانات الدراسية حيث   

 يقع التلميذ تحت ضغط نفسي مما يؤثر في قدرته على تذكر المعلومة
 المطلوبة

 ولكن هناك من األمور الكثيرة التي علمنا اياها رسول هللا وآل بيته
 الطيبين الطاهرين لكي نتجنب هذه الحالة ولتقوية الذاكرة  يجب المداومة

. على قراءة القرآن وخاصة آية الكرسي
  وهناك دعاء تحافظ عليه بعد فريضة الفجر قبل أن تتحدث في أمر آخر وهو

 )اللهم ال تنسني ما أقرء في يومي هذا فإنك قلت سنقرئك فال تنسى( ومما ينفع
 لقوة الذاكرة أيضاً أكل العسل والزبيب األحمر وخاصة إحدى وعشرين حبة

 من الزبيب األحمر صباح كل يوم وعلى الريق أي قبل أن تأكل شيئاً آخر فأنها
. تكون مغذية للدماغ وهو الجزء المسؤول عن حفظ المعلومات

 وأخيراً نريد أن ننبه أحبتنا الصغار على أمر هام وهو إن نسيان المعلومات
 وخاصة في االمتحانات يحدث في الغالب نتيجة االرتباك والخوف من النتائج

 ونحن نحثكم يا أصدقائي على الثقة باهلل أوالً وأخيراً وأن تحافظوا على
 مذاكرة دروسكم بشكل يومي وليس في اليوم الذي يسبق االمتحان فقط فعندها

 ستجدون أنفسكم قد فهمتم المادة العلمية بشكل جيد وقد ترسخت بأذهانكم
 وال يمكن أن تنسوها أبداً وعليك يا صديقنا فارس أن تكثر من الصالة
 على محمد وآل محمد فان في الصالة على محمد وآله مفاتيح لحل كل

 المشاكل إن شاء هللا

الحسيني يجيب

 ورد إلينا سؤال من الصديق علي فارس رسول من كربالء  وهو في الصف السادس
 االبتدائي يقول فيه  انه يعاني من حالة النسيان وخاصة في لحظة االمتحانات

الدراسية ويسأل عن الحل
1

2

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )حيثما كنتم ف�سّلوا علي فاإن �سالتكم تبلغني(

ر�سوم : زاهد املر�سدي
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ا�صدقائي االعزاء :
ميكنكم ار�صال ا�صئلتكم وا�صتف�صاراتكم لكي اجيبكم عليها على امييل املجلة او ان تبعثوها يف 

داخل ظرف اىل مركز جملة احل�صيني ال�صغري الكائن يف  �صارع اجلمهورية مقابل املخيم احل�صيني..
وانا بانتظار ا�صئلتكم .

1

23

4

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )كفارة االغتياب اأن ت�ستغفر ملن اغتبته( قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )حيثما كنتم ف�سّلوا علي فاإن �سالتكم تبلغني(

اعداد :حممد الزاملي
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأعطوا االأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه ، واأعلمه اأجره وهو يف عمله(

أهالً بكم يا أحبتي ونحن نصل معكم إلى آخر تمرين في 
سلسلة تمارين اليوغا التي ابتدأنا بها معكم من العدد )22( 
ولغاية هذا العدد حيث وصلنا إلى آخر هذه التمارين وهو 

تمرين ) السمكة (

وهكذا أصدقائي األعزاء نكون قد انتهينا من تمارين اليوغا وهي كما قلنا لكم سابقاً من 
التمارين المهمة واألساسية للحصول على جسم وعضالت قوية ومرونة عالية وفكر صاٍف 

وهي تصلح لكل األعمار من أطفال وشباب وشيوخ وللجنسين أيضاً 

إلى  اليدين  مرفقي  تصل  حتى  بالجسم  بالميل  االستمرار   -3
إلى  الرأس  أعلى  أن يصل  إلى  بالميل  ثم نستمر  األرض ومن 

األرض .
 نبقى على هذا الوضع لفترة وعلى قدر التحمل ومن ثم العودة 

إلى الوضع األول وببطء شديد أيضاً.
 نكرر هذا التمرين بالجلسة الواحدة ثالث مرات تقريباً .

عن  المعروفة  الشهيرة  بالجلسة  التمرين  هذا  نبدأ   -1
اليوغا وذلك بالجلسة المربعة على األرض.

2- اآلن نبدأ بميل الجسم إلى 
الوراء وببطء شديد مع وضع 
وشد  الخصر  على  اليدين 

عضالت الظهر.

وهو من التمارين التي تعمل على تقوية عضالت الصدر وتفيد في تليين 
عضالت   الظهر اذاً تعالوا أصدقائي لنبدأ معاً في خطوات تمرين ) السمكة ( 

قال االإمام الر�سا عليه ال�سالم )�ساحب النعمة يجب اأن يو�سع على عياله(

ر�سوم : زاهد املر�سدي
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قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله )اأعطوا االأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه ، واأعلمه اأجره وهو يف عمله(

منه صالح مهدي  
العمر 4,5 سنوات

حممد حمسن 
العمر 9 

سنوات

حممد حسني خالد 
العمر 4 سنوات

علي حسن علي 
العمر 6 سنوات  

منية حيدر 
العمر 9 سنوات 

علي عبد الرضا 
العمر 5 سنوات

وارث احسان 
العمر سنتني ونصف

فاطمة امحد  
العمر 8 سنوات 

نور الزهراء اركان 
العمر5 سنوات 

زينب قيس 
العمر 3 سنوات 

فاطمة حممد  
العمر 10 أشهر 

حممد منتظر خالد
العمر  5 سنوات

زينب حممد جواد 
العمر5 سنوات 

ياسر جبار 
العمر 5 سنوات

شهد علي موهان 
العمر 9 سنوات

مصطفى سالم
 العمر 10 سنوات

حممد باقر 
 العمر 5 سنوات

علي صالح 
 العمر سنة ونصف 

فاطمة الزهراء علي 
العمر 6 سنوات

كرار حيدر خضري  
العمر 5 سنوات 

فاطمة أشرف 
العمر 1 سنة 

تقى اجمد حسني 
العمر 3 سنوات

زينب حسن علي 
العمر 8 سنوات

أمنه  حممد حسني
العمر سنه ونصف  

علي حيدر 
العمر 6 سنوات 

حيدر حممد حسني 
العمر 5 سنوات 

رفل عادل حسن 
العمر5 سنوات 

ادم حممد الطيف 
العمر3 سنوات 

يوسف رسول 
العمر6 سنوات 

زينب هباء 
العمر 11 سنة

حممد لبيب 
العمر 8 سنوات

غضنفر لبيب 
العمر 10 سنوات

حممد احسان علي 
العمر 9 سنوات

زينة  جبار  
العمر 3 سنوات

زين العابدين علي  
العمر 9 سنوات  

سجاد حسني شدهان  
العمر 6 سنوات  

حممد حسني علي 
العمر 8 سنوات 

زهراء نصرات قشاقش  
العمر 9 سنوات

لبنان 

علي نصرات قشاقش  
العمر 8 سنوات

لبنان 

حممد نصرات قشاقش  
العمر 6 سنوات

لبنان 

غدير نصرات قشاقش  
العمر 1 سنة 

لبنان 

امحد حيدر 
العمر 9 سنوات
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قال االإمام الر�سا عليه ال�سالم )�سديق كل مرءًا عقله ، وعدوه جهله(

دبدوب , دبدوب , 
دبدوب , اأخرج حاال يا 

دبدوب

احللقة الث�لثة 

ماذا جرى اأيها اللقلق 
ملاذا كل هذا ال�ضراخ

لقد اأختفت م�ضخة املياه 
الكبرية والعمدة اأر�ضلني 
لتح�ضر اإىل مكتبه حاال

هذا كل ما نعرف ويبدو 
ان احلادثة وقعت بعد 

منت�ضف الليل

�ضاأذهب الأحترى 
االأمر اأيها العمدة

نحن نعتمد على اهلل 
وعليك يا دبدوب , ان 

تنقذنا من اجلفاف

متى �ضاهدت امل�ضخة 
اآخر مرة 

�ضاهدتها قبل منت�ضف 
الليل تقريبا واأنا اأقوم 

بنوبة احلرا�ضة

هل �ضاهدت اأو �ضمعت 
�ضيئا يا عم؟

واأنا متاأكد اإنك منت يف 
نوبتك , اأي حرا�ضة هذه

ماذا وجدت يا بني ؟

ال �ضيء اىل االن 
يا اأبي , ولكن من 
الذي �ضي�ضتفيد 

من �ضرقة امل�ضخة 
؟ من ؟ من ؟ , 
لقد وجدتها , 
�ضاأقوم بتنفيذ 

خدعة الأقب�س على 
الل�س

ليلة اأم�س مل اأ�ضتطع 
النوم فبقيت اأتقلب 

يف الفرا�س ويف 
منت�ضف الليل �ضمعت 
اأ�ضوات كالم خفيف 

مل اأميزها و�ضوت 
عربة  

ق�سة : و�سام القريني
ر�سوم : حممد الزاملي
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قال االإمام علي عليه ال�سالم )دولة الكرمي تظهر مناقبه ودولة اللئيم تك�سف م�ساوئه ومعايبه( قال االإمام الر�سا عليه ال�سالم )�سديق كل مرءًا عقله ، وعدوه جهله(

ماذا , اأحقا ما تقول ؟

ولكن , ماذا لو اأخطاأت ؟

لنتوكل على اهلل يف هذا االأمر 
وال ندع الياأ�س يحبطنا و�ضاأجعل 

اللقلق ين�ضر االإعالن

العمدة يدعوكم لالحتفال على 
قمة اجلبل ملنا�ضبة اإح�ضار 

م�ضخة املياه املتطورة اجلديدة ها ها ها املدينة فارغة , يا �ضالم 
�ضاآخذ امل�ضخة اجلديدة اي�ضًا, كم 

اأنا عبقري , اأنا اأذكى واحد ولن 
ي�ضتطيع اأحد االإم�ضاك بي

توقف اأيها ال�ضارق لقد 
اأم�ضكنا بك اإننا نحا�ضرك

ما ما ما , كيف ؟ , 
األ�ضتم يف االحتفال ؟

لقد كانت خطة رائعة من 
دبدوب لالإم�ضاك بك يا غبي

مل اأكن اأظن انك 
ال�ضارق يا حمور

�ضاحموين اأرجوكم , 
لن اأفعلها مرة ثانية 

كال , �ضتاأخذ جزاءك 
الأنك اآذيت �ضكان 

الغابة امل�ضاملني

اأخريا �ضاأمتكن من 
النوم بعمق

ق�سة : و�سام القريني
ر�سوم : حممد الزاملي
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قال االإمام علي عليه ال�سالم )االإن�ساف اأف�سل الف�سائل(

مرحبا بكم اأ�سدقائي ال�سغار ، نتعرف يف هذا 
العدد على كيفية عمل االي�ص كرمي بالليمون

املقادير

ملعقة كوب مربو�ص 
من ق�سر الليمون

4/3كوب من 
ع�سري الليمون

اأربعة اأكواب من املاء 

كوب ون�سف من 
ال�سكر

1 – يو�ضع املاء وال�ضكر ومربو�س ق�ضر الليمون 
يف قدر على النار ويرتك اإىل ان يغلي ملدة )5( 

دقائق 
2- يرفع من النار وي�ضاف اإليه ع�ضري الليمون 

ويخلط جيدًا
3- ي�ضفى اخلليط ويو�ضع يف الرباد اإىل ان 

يتجمد.
ويقدم اإىل ال�ضيوف او العائلة

 بعد االأكل

طريقة العمل

اأ�سدقائي : اذا كانت لديكم اي ا�ستف�سار عن اي اكلة او تريدون ان تتعلمون بع�ص الطبخات 
فيمكنكم ان ترا�سلوين على اإمييل املجلة او االت�سال باأرقام املجلة او تر�سلوا يل اأ�سئلتكم اىل 
مركز احل�سيني ال�سغري الكائن يف �سارع اجلمهورية مقابل املخيم احل�سيني .. وانا بانتظاركم .. 

اإىل اللقاء

اعداد: هدير في�سل
ر�سوم : زاهد املر�سدي
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قال االإمام علي عليه ال�سالم )االإن�ساف اأف�سل الف�سائل(

الطبيب : ال تاأكل �ضوى اأوراق اخل�س مع 

كوبني اأو ثالثة من اللنب 

املري�س : وهل اآخذ هذه االأ�ضياء قبل االأكل 

اأم بعده يا دكتور ؟؟؟

االأم : لقد راأيت يف يد �ضقيقتك ال�ضغرية مريض

ا�ضغر التفاحتني فهل تركت لها حرية االختيار 

كما قلت لك

الطفل : نعم يا ماما لقد خريتها بني اأن تاأخذ 

التفاحة ال�ضغرية اأو اأن ال حت�ضل على �ضيء

حرية باملعدة
 االختيار

االأول : اأقر�ضني مائة األف دينار 

الثاين : وملاذا ال تلجاأ اإىل من يعرفك اأكرث من 

معرفتي لك ؟

االأول : الن من يعرفني معرفة جيدة ال يقر�ضني  

املري�س : هل لك يا دكتور اأن تخربين كم 

تكلفني هذه العملية اجلراحية

الطبيب : ال تزعج نف�ضك بالتفكري يف مثل هذه 

االأمور فاإين �ضاأتفق مع الورثة بعد االنتهاء من 
العملية

قـــرض
قاتل طبيب

قال االإمام علي عليه ال�سالم )من اتخذ دين اهلل لهوا ولعبا ، اأدخله اهلل �سبحانه النار خملدا فيها(

ر�سوم : زاهد املر�سدي
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قال االإمام علي عليه ال�سالم )من عّظم �سغار امل�سائب ابتاله اهلل بكبارها(

العبث بالحديقة
ماذا تفعلين 

يا نورس

أصنع إكليال 
من الزهور

من أين أحضرت 
الزهور ؟

 من الحديقة 
العامة يا ليلى

أخبرت ليلى  نرجس وأم نورس بذلك

انظري يا خالة 
إلى الحديقة وما 
فعلت بها نورس

 يا لها من طفلة 
مزعجة سأعاقبها 

على ما فعلت

أرجوك يا خالة ال 
تعاقبيها بشدة بل نبهيها 

على فعلتها الخاطئة

 كم أنت وقحة ، 
أقول لك إنك على 

خطأ فتعاندين

 أنا لم أفعل أي شيء ، 
ومن حقي أن أفعل ما يحلو 

لي ، سأذهب إلى غرفتي

ر�سوم : حممد الزاملي
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قال االإمام الر�سا عليه ال�سالم )لي�ص العبادة ال�سيام وال�سالة واإمنا العبادة كرثة التفكر يف اأمر اهلل(قال االإمام علي عليه ال�سالم )من عّظم �سغار امل�سائب ابتاله اهلل بكبارها(

وفي الغرفة
 يا عزيزتي ، لماذا ال 
تعترفين بذنبك يا نورس

 إما أن تكوني بجانبي 
أو ال تتكلمي يا ليلى

 كفى يا نورس ، نحن 
نريد مصلحتك 

وهل ما فعلته 
يستحق هذا 

التأنيب

وفي اليوم التالي في المدرسة

انا أعتذر للجميع عما 
فعلته وأطلب المساعدة 
منكن في الحضور إلى 

الحديقة العامة
 ماذا هناك يا 

نورس ؟
 ما الذي 

تخططين له

 سنأتي إن 
شاء هللا

وفي الحديقة العامة
ما كل هذا 

 لقد قمت بشراء شتالت الورد 
من مصروفي الخاص الذي كنت 
أجمعه وأريد منكن مساعدتي في 

زرعها داخل الحديقة

نعم فأنت قمت بقطف األزهار من حديقة عامة 
، وهي ملك للجميع ، كما إنك شوهت منظر 

الحديقة ، ولو قلدك اآلخرون فسنقضي على أي 
شيء جميل في المدينة  ولن نبني بلدنا ، ونكون 

قد خرجنا عن أحكام اإلسالم 
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ألحدث  وفقاً  صمم  المسلمين،  للمصلين  مسجد  المانيا  في  يوجد 

الطرز المعمارية؛ فجدرانه من الزجاج الشفاف بحيث من يكون 

بالخارج يرى كل من بالداخل.

شكل  المركز  ويتخذ  األلمانية،  بافاريا  بوالية   المسجد  هذا  يقع 

اللونين  باللغة اإلنجليزية .. ووجهاته زجاجية من   ) L حرف ) 

األبيض واألزرق، وعلى مدخله آيات قرآنية مكتوبة باللغة العربية 

مع معانيها باأللمانية .

وهناك شاشات خارج المركز تكتب فيها مواعيد الصلوات  وعند  

بدء الصالة يكتب على الشاشة اآلن تقام صالة كذا.

يحتوي على قاعة صالة كبيرة حيث تتسع لنحو 

400 مصلي من الرجال والنساء.

وتوجد قبالة قاعة الصالة دار للكتب تحتوي على 

نحو ستة آالف عنوان حيث يمكن ألي راغب أن 

يستعير الكتب والتي تتناول مواضيع الدين والثقافة 

االسالمية.

قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )لوال فقراوؤكم ما دخل اأغنياوؤكم اجلنة(

املسجد الزجاجي يف أملانيا
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هو أنَُس بن الحارث بن نبيه بن كاهل، األسدّي الكاهلّي ، وهو ِمن عداد الكوفيّين، وأنس رضوان 
هللا عليه، شيٌخ كبير السّن ذو منزلٍة اجتماعيٍّة عالية، بُحْكم كونه صحابيّاً، رأى النبيَّ صلّى هللا 

عليه وآله وسمع حديثَه، بل وكان مّما حّدث به ما رواه عنه َجمع غفير من العاّمة والخاّصة، أنّه 
قال: سمعُت رسوَل هللا صلّى هللا عليه وآله يقول ـ والحسيُن بن عليٍّ في ِحْجِره: إّن أبني هذا

 يُقتَل بأرض العراق، أالَ فََمن َشِهده فَْليَنُصره.
وكان أنس بن الحارث الكاهلّي مّمن صّدق ما روى، حيث شهد اإلماَم الحسين عليه الّسالم في 

العراق فنصره. وقبل ذلك.. َشِهد أنُس بن الحارث بدراً وُحنيناً مع رسول هللا صلّى هللا عليه 
وآله، ثّم بعده والى أهَل بيته عليهم الّسالم.

عندما سمع أنُس بن الحارث األسدّي رضوان هللا عليه بَمْقَدم اإلمام الحسين عليه السالم إلى 
كربالء.. خرج من الكوفة والتقى معه ليالً، حيث أدرَكْته السعادة، فانضّم إلى الركب الحسينّي الذي 

استعّد للنِّزال، بل للشهادة في درجاتها الرفيعة. 
وفي يوم الطف استأذَن انس اإلمام الحسيَن عليه الّسالم وهو شادٌّ وَسطَه بعمامٍة له، وكان دعا 

بعصابٍة فَعّصَب بها حاجبَيه فقد تهّدال على عينيه لِكبَر ِسنّه، فرفع بالعصابة حاجبيه عن عينيه، 
فلّما نظر اإلماُم الحسين عليه الّسالم  إلى أنس بهذه الهيئة وقد تقّدم يستأذنه، بكى عليه الّسالم

 وقال له:
ـ َشَكَر هللاُ لك يا شيخ؛ فبرز 

الشيخ المسّن أنس بن الحارث 
األسدّي رضوان هللا عليه إلى 
ساحة  كربالء، ثّم َحَمَل أنُس

 ابن الحارث الكاهليُّ األسدّي 
رحمه هللا على القوم يقاتلهم.. 
حتّى قتَل منهَم على ِكبَر سنّه  

عدداً منهم، ثّم وقع شهيداً
 رضوان  هللا عليه. فسالم 

عليه من حواري  تقي طار 
بجناحيه ليصطف مع الشهداء 

األبرار.

قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )التجارة تزيد يف العقل( قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )لوال فقراوؤكم ما دخل اأغنياوؤكم اجلنة(

اعداد: �سياء العيداين
ر�سوم : احمد اخلزعلي

29
الحسيني الصغير - العدد 39



قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )من ال�سعادة �سعة املنزل(

وسمي بهذا اإلسم ألن اوراقه مفصصه من طرفها العلوي بشكل تشبه القرون, تعود الناحية الجمالية 
في النبات إلى األوراق الخصبة المتعددة والتي تخرج من مركز الورقة.

إلى  النبات  يحتاج  كما  فضي  أبيض  بلون  متموج  العلوي  فسطحها 
ضوء قوي دون أشعة الشمس مباشرة.

والغابات  والسهول  واالودية  الجبال  في  الغزال  قرن  نبات  ينمو 
ويكثر بين الصخور ويوجد في فلسطين, االردن, سوريا, لبنان, 

تركيا اي دول حوض البحر االبيض المتوسط.
له عدة اسماء مثال في فلسطين يقال عنه قرن الغزال 

او صابون الراعي ومن اسمائه دويك الجبل, ذنيبة الخروف, 
كعب الغزال, بخور مريم, تاج سليمان.

وتختلف تسميته بسبب اختالف شكله بين مكان وآخر فمثال 
يسمى كعب الغزال: ألن األزهار تكون بشكل كعب الغزال، 

في بعض األحيان.
)أو  الراعي  الغزال، وصابونة  قرني  يشبه  ألنه  الغزال  وقرن 

الغاسول( ألنه عندما نضعه في الماء نشاهد فقاعات تتصاعد منها 
تشبه فقاعات الصابون، يقال ان الرعاة استعملوها لغسل اجسامهم.

وهكذا. 
استعمله الصيادون لصيد السمك ومن احلى واجمل استعماالته للزينة 

لجمال ازهاره والوانها الساحرة.

اعداد: �سياء العيداين
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قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )من ال�سعادة �سعة املنزل(

سادتي األحبة السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وها نحن 
نجدد لقاءنا في حلقة جديدة من برنامج )حديث أمين( ، ضيفي 

لهذه الحلقة الشيخ وسام الصادق أستاذ الدراسات الفقهية 
ليتحدث لنا عن اإلسراف والتبذير

أمين : سررنا بوجودك معنا شيخنا الجليل ، ويا حبذا لو عرفت لنا 
وللسادة المشاهدين معنى اإلسراف والتبذير .

الشيخ : هما صرف نعم هللا من األموال وغيرها بصورة زائدة 
وتفيض عن الحاجة وألشياء ليست لها حاجة إذ يتجاوز حدود 

المعقول في الصرف وهذان الفعالن مذمومان 
أمين : أحسنت ، في القرآن الكريم واألحاديث ما مورد الذكر

 فيها ؟، وأي قصة تحدثت عن ذلك؟.. الشيخ : نعم فقد جاء في 
القرآن الكريم في سورة اإلسراء اآلية27 )إن المبذرين كانوا 

إخوان الشياطين(، جاء أيضا في حديث لإلمام الصادق عليه السالم 
)المسرفون هم الذين يستحلون المحارم ويسفكون الدماء( ، أما التاريخ فقد نقل لنا الكثير من قصص 

اإلسراف ، اذكر لألخوة المشاهدين واحدة منها ...
في عهد هارون العباسي في بغداد يقال أنه إذا جاء له زائر يصف له من الخدم )18( ألف خادم 

يلبسون زيا واحدا ويذبح ألف خروف وألف دجاجة ويجلس الزائر على فراش من خيوط الذهب وكل 
ذلك من أجل زائر واحد ، بعدها يرمي الطعام في النهر 

وال يطعم منه أحد .
بينما في بغداد وفي الدولة اإلسالمية كان الماليين من 

المسلمين وغير المسلمين جياع فقراء ال يجدون ما يأكلون 
أو يلبسون .

وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرنا الجزيل للشيخ وسام الصادق 
وشكري لكم أحبتي المشاهدين والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

قال االإمام الباقر عليه ال�سالم )لو يعلم املعطي ما يف العطية ما رد اأحد قط(

ر�سوم : حممد الزاملي

اإلسراف والتبذير
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قال االإمام علي عليه ال�سالم )الف�سل اإنك اإذا قدرت عفوت(

في أحد األرياف الجميلة في عراقنا الحبيب

 أيها الناس ، الشيخ صالح 
يدعو لوليمة المساكين 

هلموا لتلبية الدعوة

إن الشيخ 
صالح رجل 

صحيح فكم كريم جدا
يعطي ويذبح 

األضاحي

ليس هذا فقط بل 
يكسي اآلخرين 

ويساعد المحتاجين

وفي أحد األيام جاء رجل إلى القرية

يا شيخ هناك 
ضيف حل في 

القرية

أهال وسهال بالضيف 
الكريم يا مرحبا بك 

في مضيفي

عذرا يا شيخ فقد 
أتيت.....

دعك من الحديث فلدينا 
وليمة على شرفك

وكان الرجل أعمى

حاال يا شيخ

أحضره إلى 
مضيفي حاال وال 

تدعه يذهب

ر�سوم :حممد الزاملي
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قال االإمام الباقر عليه ال�سالم )�سالح اللئام قبيح الكالم(

الشيخ : شكرا لحضوركم فأنا كما 
تعرفون أولمت هذه الوليمة كعادتي في 
استقبال الضيوف، وإعطاء المساكين 

وكل شخص يريد المساعدة ، أقدم المال 
وأطعم الطعام وألبس العريان وأقوم 

بالكثير من أعمال الخير، كل ذلك من 
أجل الثواب ورضا هللا سبحانه وتعالى

أمتعض الرجل األعمى من كالم الشيخ فتناول 
طعامه وخرج بسرعة وفي اليوم التالي

يا شيخ صالح 
، أسرع يا شيخ 

صالح

عندما استيقظ الناس في الصباح 
وجدوا أمام بيوتهم هدايا فيها طعام 
ونقود ومالبس وال أحد يعلم من أين 

أتت ومن أحضرها

الشاب : نعم فهو من أثرياء بغداد وهو يجول
 في القرى ويبحث عن الفقراء فيعطيهم في
 خفية ،ألنه يعمل في السر وليس مثلك أيها
 الشيخ ، فاهلل قد أنعم عليك فساعدت الناس 

ولكنك تتفاخر بمساعدة اآلخرين ، أما اآلخر 
فقد فعل ذلك في السر ، ألنه يعمل كما عمل 
األئمة المعصومون عليهم السالم مع الفقراء 

فهم قدوة للصالحين 

وكان الناس في حيرة من أمرهم 
يتجمهرون حول الشيخ

هل الشيخ صالح 
 ليس من عادة من فعل ذلك

الشيخ فعل أمر 
في السر

وتقدم الشاب وهو أحد الطالب الجامعيين 
ويدرسون في العاصمة

أنا أعلم

من يا ترى 
فاعل الخير 

هذا

إنه الرجل من هو ؟ قل
األعمى

ماذا الرجل 
األعمى

 ماذا جرى. 
أخبرني

وبعد حضور الناس لوليمة الضيف
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كان احمد يتمتع بإجازته االعتيادية من عمله حيث كان يعمل ضابطاً في الشرطة وفي تلك الليلة
تتوقف  إذ سمع أصوات سيارات  فراشه  في  مستلٍق  وبينما هو  الدار  في سطح  عائلته  مع  ينام  كان 

بقوة  وفتحها  األبواب  ضرب  وأصوات  الشارع  في 
وصرخات رجال تردد ) قف في مكانك ..ارفع يديك 

.. ال تتحرك (
السطح  أعلى  من  لينظر  مسرعا  فراشه  من  فنهض 
سوداء  سيارتين  فرأى   , الشارع  في  يحدث  الذي  ما 
اللون ومجموعه من الجنود تقطع الطريق بينما البقية 

يقتحمون دار ألحد جيرانهم  
ففكر الضابط احمد إّن جاره هذا ال شبهة عليه وهو 
من الناس الطيبين وليس ممن يختلقون المشاكل وفوق 

هذا وذاك فهو رجل مؤمن يخاف هللا ويحب الناس  
ولكن تذكر انه تاجر ذهب وهنا دخل الشك إلى قلبه 

فرفع جهاز الموبايل واتصل فوراً بمركز الشرطة ليتبين إن كان هناك علم لديهم بهذه المداهمة لهذا 
الرجل  فرد عليه ضابط المركز بعدم وجود أي علم له بذلك وهنا طلب الضابط احمد من زميله ضابط 

المركز االتصال بقيادة العمليات المسؤولة عن المنطقة وتوجيه دوريات المركز للمكان فوراً.
المكالمة  وبعد أن أنهى الضابط احمد 
خلف  مسدسه  وحمل  مسرعاً  ركض 
ظهره وتوجه إلى الجنود الذين يقفون 

خارج المنزل
انتم  من   : وقال  لهم  بالسؤال  وتوجه 

والى أي جهة تتبعون 
مكانك  في  توقف   : احدهم  عليه  فرد 

وارفع يديك 
وأجابه اآلخر : ومن أنت حتى تسألنا 

هذا السؤال ؟
 

قال االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم )من رمى النا�ص مبا فيهم رموه مبا لي�ص فيه(

ق�سة : عقيل ال�سريفي
ر�سوم :ابي ذر ماجد  ح�سون
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فقال لهم احمد : أنا ضابط شرطه ومن 
حقي أن أتحقق منكم 

أوامر  لدينا  إن   : الجنود  احد  له  فقال 
قبض ونقوم بتنفيذها 

اطلع  أن  أريد   : احمد  الضابط  فقال 
على أوامر القبض القضائية إن لم يكن 

لديك مانع 
فقال الرجل : نعم لدي مانع وعليك أن 
تخرس وتعود إلى بيتك فهذا األمر ال 

يعنيك .
وهنا تأكد احمد إن األمر ليس طبيعياً 
وأصبحت الشكوك تساوره بشكل اكبر 
احد  عليه  صوب  األثناء  تلك  وفي 

الجنود بندقيته وأطلق رصاصة من فوق رأسه طالباً منه العودة إلى بيته وإال قتله وفي تلك اللحظة 
قفز احمد خلف إحدى السيارات القريبة منه شاهراً مسدسه وهو يطلق النار عليهم فأصاب اثنين منهم 

في أرجلهم فسقطوا في الحال 
وفي تلك الحالة أسرع بقية الجنود بالخروج من المنزل وهم يحاولون ركوب سياراتهم والهروب 

ولكن الضابط احمد كان يحاصرهم وقد أصاب إطار إحدى السيارات بالرصاص ومزقه 
وبينما الضابط احمد يتبادل إطالق النار معهم وصلت دوريات الشرطة بشكل سريع وطوقت المهاجمين 

الذين استسلموا 
التاجر  من  الذهب  كل  سرقوا  وقد  األمنية  األجهزة  شخصية  ينتحلون  مجرمون  إنهم  بعدها  وتبين 

المؤمن الطيب بعدما قيدوه هو وعائلته 
احمد  الضابط  شهامة  ولكن 
بالواجب  والتزامه  وبطولته 
العالي والتضحية  األمني  وحسه 
بنفسه رغم كونه يتمتع باإلجازة 
القبض  في  ينجح  جعله  ذلك  كل 
وهكذا  المجرمين  هؤالء  على 
هللا  شاء  إن  آمناً  وطننا  سيبقى 
األبطال  الرجال  هؤالء  بوجود 
الوطن  هذا  أبناء  يحرسون  وهم 

الحبيب

35قال االإمام ال�سادق عليه ال�سالم )البهتان على الربيء اأثقل من اجلبال الرا�سيات(قال االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم )من رمى النا�ص مبا فيهم رموه مبا لي�ص فيه(
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اأ�سرة املنتدى
االإ�سراف : 

ال�سيد يا�سر احليدري
اأ�سرة التحرير

عقيل األ�سريفي .  �سارة األعبادي
الت�سميم واالخراج الفني

حممد البخاتي
 فا�سل طه اجل�سعمي

س1 / ما هي اصغر سورة في القرآن ؟ الجواب هو ) سورة الكوثر (

س2 / كم عدد أصول الدين ؟ الجواب هو ) 5 ( 

س3 / يقع قبر مسلم بن عقيل في .. الجواب هو ) الكوفة (

س4 / الوضوء للصالة اليومية هو .. الجواب هو ) واجب (

س5 / تقع آية الكرسي في سورة .. الجواب هو ) البقرة (

اشرف على املنتدى 

ياسر احليدري 

يتم استالم اجلوائز من مركز مبيعات احلسيين الصغري مقابل 
املخيم احلسيين قرب العتبة احلسينية املقدسة 36
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            كيف نكتب خربًا صحفيًا ؟   
اليوم أحبتي الصحفيين الصغار نأخذ الدرس األول في عالم الصحافة وهو كيف نكتب خبراً عن 

حادثة ما ..
نعم أحبتي فلكي يكون الخبر متكامالً البد أن يحتوي على اإلجابات الواضحة عن األسئلة الرئيسية 
الخمسة على أن تكون هذه اإلجابات في بداية الخبر ومن بعد ذلك نبدأ بكتابة بقية تفاصيل الخبر

واألسئلة الخمسة أحبتي الصحفيين الصغار هي : 
1( من : واإلجابة عن هذا السؤال هو بتحديد الشخصية التي يدور حولها الحدث )مدير مدرسة , 

أو مواطن أو غيره .......(
2( متى : وهو الزمان الذي وقع فيه الحدث ) في األمس , أو صباح اليوم , أو ...(

3( أين : وهو المكان الذي وقع فيه الحدث .
الواقعة كأن تكون زيارة مدير الصحة إلحدى المستشفيات أو  4( ماذا : وهو شرح الحدث أو 

احتراق دور احد المواطنين وغيرها من األحداث المختلفة
5( لماذا : ذكر سبب وقوع الحدث ) لماذا حدث الحريق فيكون الجواب بسبب تماس كهربائي أو 

نكتب لم يتم التعرف على سبب حدوث الحريق في حال لم نستطع أن نعرف السبب (
قبل كل هذا البد من الصدق  تنسوا أن  الخبر الصحفي وال  أهم أساسيات كتابة  نعم أحبتي هذه 
واألمانة في نقل الخبر فهما مقياس المؤمن ومقياس الصحفي الناجح , فالصحفي الذي ينقل خبراً 

كاذباً فأنه سيخسر ثقة الناس به .

               
1 -  كوثر رسول فليح / كربالء / 10 سنوات 

2 -  آمال كاظم محزة / كربالء / 9سنوات
3 -  صادق عادل ابراهيم / كربالء/ 12 سنة
4 -  سارة مجال ياس / كربالء / 10 سنوات

5 -  ضحى حممد خان / كربالء / 10 سنوات 

واحة الصحفي الصغري

يتم استالم اجلوائز من مركز مبيعات احلسيين الصغري مقابل 
املخيم احلسيين قرب العتبة احلسينية املقدسة

  أسماء الفائزين معنا في المسابقة األولى 
        لمنتدى الصحفي الصغير بعد إجراء القرعة
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من طموحات احبتنا الصغار وتمنياتهم للمستقبل

مرت�سى علي / من اإيران / قم / 7 �سنوات
اطمح أن أكون العباً  رياضياً  مشهوراً  لكي أسافر دائمًا إلى الكثير من الدول

 نورا جواد �سكري / كربالء / 15 �سنة
أحب أن أكون وزيرة البلديات حتى أوزع قطع أراضي إلى الشعب العراقي 

علياء عبد العليم عبد الواحد / بغداد / 11 �سنة 
احلم بالحصول على شهادة جامعية وأصبح مدرسة اعلم الطالب واخدم وطني من خالل ذلك

احمد حممد علي حممد ح�سني / كربالء / 4 �سنوات
أحب أن أكون من المشاهير وان أكون مهندسًا أعمر بالدي وخاصًة مدينتي كربالء المقدسة

 فاطمة م�ستاق / بغداد / 9 �سنة
طموحي في المستقبل أن أكون صيدالنية أو اعمل في المجال الطبي لخدمة المرضى 

احل�سني علي حممد ح�سني / كربالء / 15 �سنة
طموحي الحالي هو أن أكون صيدلياً  الن وظيفة الصيدلي هي كما قال ربي في محكم كتابه

 المجيد ) من أحيا نفسًا فكأنما أحيا الناس جميعًا (

 نور حامد ح�سن علي / كربالء / 12 �سنة
أحب أن أصبح دكتورة علم نفس لكي اعمل في مركز اإلرشاد األسري وأنا أريد أن أصبح 

دكتورة حتى اخدم وطني بحل مشاكل الناس وخدمة الوطن لكي يكون بلدًا متطورًا
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صدقاء المنتدى الصحفي  من مقترحات اأ
لتطوير مجلة الحسيني الصغير

ريحانة علي / اإيران ـ قم املقد�سة /10 �سنوات 

اقترح وضع إعالن في داخل العتبة تعلن عن وجود 
مجلة لألطفال باللغة الفارسية ليعلم الزائرون بذلك 
فهم ال يعلمون بوجود هذه المجلة علمًا إنني قمت 
بشراء بعض األعداد لكي آخذها معي إلى صديقاتي 

في إيران فهي أفضل تذكار من كربالء
جواب المجلة: لقد تم العمل بهذا المقترح 

منار �سباح ح�سن / كربالء / 12 �سنة

اقترح أن تنظم سفرات لألطفال إلى مقر 
المجلة لكي نلتقي بالعاملين فيها ونرى 

كيف يعملون على إعداد المجلة
جواب المجلة: هذا االقتراح قيد التنفيذ

مرت�سى حيدر / كربالء

 10 �سنوات 
ال�صغري  احل�صيني  ف�صائية  اإن�صاء  اقرتح 
وو�صع الق�ص�ص فيها مثل ق�ص�ص االأنبياء وبرامج 

وم�صابقات دينية وعلمية
جواب املجلة: هذا املقرتح جميل وناأمل

 ان يتحقق يف امل�صتقبل القريب

  زيد حممد علي / كربالء / 8 �سنوات 

أتمنى أن تضاف فقرة كيف تصنع األشياء كصناعة 
الورق واألثاث وكيف تنتج الطاقة الشمسية وشكرًا لكم
جواب المجلة: هذه الفقرة موجودة في اع��داد المجلة 

السابقة ومعمول بها حاليًا

أتمنى أن تكثروا من الصور الجميلة فأنا أحب أن 
أتفرج على الصور الجميلة في هذه المجلة

جواب المجلة: اقتراح جميل
 وسوف نعمل به ان شاء اهلل

حممد ق�سي قا�سم 

كربالء /4 �سنوات

اقترح على المجلة أن تقوم 
ببث برنامج أسبوعي لألطفال يتحدث عن ما ينشر 
من مواضيع في المجلة وكذلك عرض مشاركات 

األطفال التي ال تتسع المجلة على نشرها جميعًا
جواب المجلة: اقتراح جميل وسنعمل على تنفيذه 

ان شاء اهلل

م�سطفى �ستار ها�سم 

 كربالء / 11 �سنة

اقترح أن تهتموا بقضية اإلمام المهدي
 )ع��ج��ل اهلل ت��ع��ال��ى ف��رج��ه ال��ش��ري��ف( ف���ي غيبته 
وظهوره وانتظاره وأن تعرفونا عليه بكتابة قصص 

أو تأليف مالحق خاصة عنه 
ج���واب ال��م��ج��ل��ة: ه���ذا ال��م��ق��ت��رح ق��ي��د التنفيذ ضمن 

سلسلة اصدارات خاصة

زينب �سعد حممد 
 كربالء / 11 �سنة

المجلة جميلة جدًا وأتمنى أن
 تضيفوا إليها لعبة الكلمات المتقاطعة

جواب المجلة: هذه اللعبة موجودة حاليًا في المجلة

زهراء حممد عبد ربه 
 كربالء / 7 �سنوات
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           االسم     العمر   المحافظة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

آيات مكي صاحب
تبارك علي هادي
زهراء ماهر حبيب
زهراء مهند علي

فاطمة عماد علي
نور بدر حممود

عال حسني فالح حسني
بتول مشتاق طالب
حوراء حسني نصر

سكينة حيدر حممد جواد
مشس هاشم

نور اهلدى حيدر عباس 
امامة شاكر حممود
بلسم علي حسني

مبان عالء 
تبارك كرمي جبار

رسل حسن حسني
زهراء رعد حسن
زهراء طاهر ناصر
زهراء عدنان نعمه

زينب خضر سكران
شهالء كرمي حممد

فاطمة امحد
مرمي يوسف

مينا جاسم عباس 
مينة حامد هادي

نور صباح حممد صاحل
امري حسن امساعيل

12
11
10
11
9

12
10
11
11
10
10
12
12
11
10
12
12
10
10
12
12
11
10
9

11
10
12
8

بابل    
بابل    
بابل    

بغداد
بغداد
بغداد

بغداد 
بغداد   
بغداد   
بغداد   
بغداد   
بغداد   

بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    
بغداد    

كربالء

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

املرتضى علي حممد حسني
امحد علي عبد الكرمي

اسراء راهي بردان
احلسن علي حممد حسني

امامة حممد حسن
بنت اهلدى عالء حممد

حوراء صباح هاشم
حسن حيدر حسن
رويده حممد عبد ربه
زهراء ريسان حامت 
زهراء عدنان هاشم
سجى حمسن علي

عباس فاضل عباس
فاطمة علي عبد اهلل
بنني سلمان حسني
حسني علي عبد اهلل

عال امحد هاشم 
نبأ علي عبد الزهرة

هدى حممد عبد ربه
حوراء عدنان حممد 

بنت اهلدى حسن هادي
سيف احلسني دكمان
امحد علي محيد رضا

االء عالء حسون حيىي
امري حيدر حممد علي 

آية امحد هاشم 
آية حيدر عبدالرسول

بثينة رسول فليح الدفاعي

12
10
12
13
10
10
9
9

11
11
12
8

11
9

12
10
11
13
10
9
6

12
11
9
9

12
8

12

كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء

كربالء 
كربالء 
كربالء 
كربالء 
كربالء 

كربالء  
كربالء    
كربالء   

كربالء    
كربالء    
كربالء    
كربالء    
كربالء    
كربالء    

سماء االصدقاء الذين تواصلوا معنا في مجموعة من اأ

ول( منتدى الصحفي الصغير  )الكراس االأ
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ت     االسم                  العمر            المحافظة

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

نرج�س جعفر حممد

زينب جعفر حممد

حيدر جعفر حممد

علي جعفر حممد

بنت الهدى ح�سن هادي

تبارك جابر ابراهيم

فاطمة ماجد حبيب

زهراء ماجد حبيب

فاطمة جابر ابراهيم

زهراء جابر ابراهيم

حممد جابر ابراهيم

مروة ماجد جا�سم 

ح�سني ماجد جا�سم

م�سطفى ماجد جا�سم

ح�سني علي عبد اهلل �سلطان

طيبة علي عبد اهلل �سلطان

مرمي جعفر حممد جواد

�سجاد علي عبا�س

فاطمة م�سطفى ر�سيد

حوراء م�سر

ح�سني عبد االمري

زهراء �سباح ها�سم

احمد علي حميد ر�سا

حوراء حيدر ر�سا

�سرغام حيدر ر�سا

علي حممد ر�سا مهدي

ح�سني اياد مهدي عبا�س

م�سطفى اياد مال اهلل

امري ح�سن ا�سماعيل

9
12
12
12

6
5
6

11
9

12
8
7
9

12
10
11

3
5
9

10
13
13
11
10

6
7
9
9
8

كربالء 
كربالء

كربالء 
كربالء

كربالء  
كربالء

كربالء 
كربالء 
كربالء 
كربالء
كربالء

كربالء 
كربالء 
كربالء

كربالء 
كربالء
كربالء

كربالء 
كربالء
كربالء

كربالء 
كربالء

كربالء 
كربالء 
كربالء

كربالء 
كربالء 
كربالء 
كربالء 

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

حوراء �سباح ها�سم 

بنت الهدى عالء حممد

�سلوى جمال حم�سن

حنني علي نوري 

ح�سني علي نوري 

�سجاد يو�سف ثامر 

حممد جواد �سكري 

يو�سف فار�س ماجد

منتظر جواد �سكري

مرت�سى عظيم بلّيل

�سحى حممد خان 

امري حميد �سارد

نور الهدى يا�سني مو�سى 

حممد باقر مكي ابراهيم

كرار مكي ابراهيم

ابراهيم مكي ابراهيم

رقية اثري حممد ح�سن 

�سادق عادل ابراهيم

علي حممود عبد داوود

زينب عبد ال�سمد

حوراء حممود عبد داوود

تبارك عبد ال�سمد

حممد حممود عبد داوود

احالم �سعدون خلف

نباأ يا�سر �سعد علي ده�س

�سباأ يا�سر �سعد علي ده�س 

كوثر علي عبا�س

وقار الزهراء ح�سني علي 

هبة حيدر عبا�س

هدى حممد علي

9
10
11

7
10

8
8

15
6
5

10
12
14
10
11
12
10
12
12
10

8
7

11
10
10
10

4
9
9

10

كربالء 
كربالء

كربالء 
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء

كربالء 
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء
كربالء

اصدقائنا الصغار  : 
43نشكر�م على مشار�كتكم الجميلة وننتظر المزيد من التواصل معنا
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