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إقرأ فـي هذا العدد...

السالم عليكم

أعزائي : 
ها هي عطلة نهاية السنة قد شارفت على االنتهاء وستقدمون على 
عام دراسي جديد فمنكم من قّسم أوقاته أيام العطلة وجعل جزءاً من 
النافعة  البرامج  بعض  ومشاهدة  الوالدين  الوقت ملساعدة 
والكتب  اجملالت  وقراءة بعض  املفيدة  االلعاب  وممارسة بعض 
اخلارجية إضافة الهتمامه بقراءة عدد من كتب منهج العام 
عائلته  مع  بسفرة  قام  من  منكم  وكذلك  القادم  الدراسي 
أو  العراق  خارج  أو  داخل  املقدسة  املراقد  لزيارة  أصدقائه  أو 
 ، أخرى  وأعمال  ونشاطات  السياحية  املناطق  من  زيارة عدد 
يتضمن  جدول  بوضع  واالهتمام  التركيز  عليكم  اآلن  ومن 
قراءة ومراجعة وتعّلم مواد املنهج الدراسي اجلديد حيث أنه 
أو  الدراسية اجلديدة وعندما يشرح املعلم  عند بدء السنة 
عن  الكثير  الشيء  تعلمتم  وأن  سبق  فأنه  الدرس  املعلمة 
درجات  على  وستحصلون  بسهولة  وستفهمونه  املوضوع 
وأملنا  زمالئكم  بني  املتقدمة  املراتب  لنيل  تؤهلكم  تفّوق 
ندعو  ونحن  النصيحة  بهذه  أنكم ستعملون  فيكم  كبير 

لكم بالنجاح الباهر والتوفيق في أعمالكم .
إنه سميع مجيب .

الكشافة ... ص 24

 جنوم في سماء
الوطن ... ص 18

الصديقات
الثالثة ... ص 14 

امل�شرف العام



يف �حد م�شاجد �لكوفة كان ُي�شمع �شوتاً �شجيا وهو يقر�أ 
�لقر�آن ويرتل �ياته وهو �شوت لغالم تركي قد �شكن يف �لكوفة 

و�أ�شله من بحر قزوين ، ��شمه ��شلم �بن عمرو �لرتكي وكان كاتباً 
قد ��شرت�ه �المام �حل�شني عليه �ل�شالم . وتربى وتخلق باأخالق �هل 

�لبيت عليهم �ل�شالم حتى رزقه �هلل �شبحانه وتعاىل �ل�شهادة بني �أيديهم ..  ففي �ليوم �لعا�شر من حمرم كان لهذ� �لغالم 
�ململوك موقفاً بطولياً حيث تقّدم �إىل �شاحة �ل�شهادة، وهو يرجو مواله �الإمام �حل�شني عليه �ل�شالم �أن ياأذن له بالقتال وقد 

�نحنى يقّبل َقَدمي �أبي عبد�هلل �حل�شني عليه �ل�ّشالم لياأذن له يف �لقتال، فاأجابه �شلو�ت �هلل عليه: قد وَهْبُتك لَوَلدي زين 
�لعابدين علّي بن �حل�شني عليهما �ل�ّشالم فذهب �أ�شَلم �إىل خيمة �الإمام علّي بن �حل�شني عليهما �ل�ّشالم �لذي �أقَعَده �ملر�ض 

ي�شتاأذنه فاأجابه �الإمام زين �لعابدين �شالم �هلل عليه: و�أنا �أعَتْقُتك؛ فاأنت ُحرٌّ لوجه �هلل. . فخرج �أ�شَلُم م�شرورً� فحَمَل �أ�شلُم 
�شيَفه وَلِب�ض ِدْرعه، وقاتَل قتال �الأبطال حّتى �أجَهَده �لظماأ و�أعياه �لنِّز�ل، فتحاو�شه �أولئك �جلبناء حّتى �شربوه ف�شقط 
ه �ل�شريف على خّده كما َفَعل ذلك بولِده علّي �الأكرب و�بِن �أخيه  َع خدَّ �شريعاً... فجاءه �الإمام �حل�شني عليه �ل�ّشالم وو�شَ

ه على خّده  �لقا�شم بن �حل�شن عليهما �ل�ّشالم، ففتح �أ�شلم عينيه و�إذ� به يرى �الإمام �حل�شني عليه �ل�شالم و��شعاً خدَّ
ر، وقال: َمْن ِمْثلي؟! و�بُن ر�شوِل �هلِل و��شٌع  يغمره بحناِن �الإمامة وعطفها، فتب�ّشم �أ�ْشَلم، و�آبتهجت روحه وهو ُيحت�شَ
ه على َخّدي، ثّم فا�شت نف�ُشه �لزكّية، و�شار �إىل رّبه، ر�شو�ن �هلل عليه. ..فنعم �حلو�ري �ملد�فع و�ملقاتل بني يدي  خدَّ

�حل�شني عليه �ل�شالم فهنيئاً له �ل�شهادة و�جلنة يف جو�ر �هل �لبيت عليهم �ل�شالم.

قال رسول اهلل k )اإلميان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان(	

رسوم : احمد اخلزعلي
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ثمن التعب
إن محيدان يريد بعض النقود أعطه 

قليال يا محدان

سأعطيك 10000 دينار ولكن 
بشرط أريدك أن تعمل أجريا ملدة 
أسبوع مث تعطي أجرتك للحاج 

حسان 

إن ولدك هذا ال يعرف قيمة 
النقود اليت يبذرها وكم تعبت يف 

جنيها

مث عمل يف الفرنطمع محيدان بالنقود فذهب ليعمل يف البناء

حار حار ، ال 
أستطيع 

اإلمساك باخلبز

وماذا تريد إذن خبزا 
مثلجا ، خذ أجرتك 

وانصرف هيا  هي أنت أيها 
الكسول اسرع

إن نقل الطابوق 
مرهق جدا

وحيك من أين أتيت 
لنا خذ أجرتك 

واذهب

أيب أريد أن أشرتي عباءة 
وجبة والكثري من األشياء

قال رسول اهلل k )من أصبح مرضيا ألبويه أصبح له بابان مفتوحان إىل اجلنة(

رسوم :محمد الزاملي

4
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وبعد أن مضى االسبوع ذهب محيدان إىل احلاج حسان الذي اتفق مع 
األب محدان على خدعة ما

أخرب محيدان أباه مبا جرى له

ماذا فعلت يا عم ملاذا ترمي 
نقودي يف النار

ملاذا انت حزين يا 
ولدي ، قل يل اين 

أمك

لقد ضاع تعيب 
وضاعت أجريت ، 
اسبوع من الشقاء 
احرقه احلاج حسان

عفوا لقد سقطت مين 
سهوا وال أملك ماال كي 

أرده لك

ال بأس عليك يا 
ولدي اذهب إىل 

أبيك واخربه

هل أنت حزين إىل 
هذا احلد

هذه نقودك يا بين 
وأرجو أن تكون قد 

تعلمت الدرس

احلمد هلل ولكن أي 
درس هذا

صحيح ما قلته يا ايب 
وسأحرص على ان اعمل وال 
ابذر النقود اليت احصل عليها 

أردت أن أعلمك احلرص لتعرف معىن 
التعب ، لقد حزنت لضياع النقود وانت 
قد تعبت هبا السبوع فقط ، فكيف يب 

وأنا أشقى طوال سنني عديدة وتأخذ مين 
االموال وتبذرها دون ان هتتم لذلك 

أجل يا أيب ، فقد 
تعبت كثريا

إذن تعال معي

5قال اإلمام علي g )اعلم أول الدين التسليم وآخره اإلخالص(
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رسوم : زاهد املرشدي

ح�شني : لقد ��شرتيت حذ�ًء جديد� للعيد
�نور : وملاذ� حذ�ء فقط؟

ح�شني : لدي �لكثري من �ملالب�ض فلماذ� �مل�شاريف �لز�ئدة

�نور : ولكن ملاذ� مل ي�شرِت ميثم �شيئاً
�حمد :  �بوه ال ميلك �ملال

�نور : هل ميكنني �ن 
�ح�شل على عيديتي 

مبكر� ( 
�الب: نعم 

يا بني .

�حمد : قال ر�شول 
�هلل �شلى �هلل عليه 

و�آله 
 ) تهادو� حتابو� ( 

�حمد: �شكر� لك يا 
�مي على �لعيدية

ميثم : ماهذ� ؟
ح�شني : �إنها هدية 
منا لك فنحن �خوة 

و�أ�شدقاء

تقدمي الهدية

ح�شني : لقد خطرت ببايل  فكرة 
 وعليكم 

م�شاعدتي بها ��شمعو�

قال رسول اهلل k )أال من مسع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها( 6
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الأطفال وخماطر الإكثار من تناول )الآي�س كرمي(

ُيَعْد الآي�س كرمي من املرطبات املحببة لدى ال�صغار خا�صة يف 
ف�صل ال�صيف وذلك ملا له من مذاق طيب ومنع�س لكن على رغم 

مذاقه اإل اأن له جوانب خطرية اإذا ترك لفرتة ولو ق�صرية 
خارج الثالجة ، حيث اإن من اأهم مكونات الآي�س كرمي هو 
احلليب واحلليب من اأكرث واأ�صرع املواد تاأثرا باحلرارة، ما 

يوؤدي ذلك اإىل جتمع البكترييا ال�صارة وي�صبح الآي�س كرمي هنا خطريا على ال�صحة، خا�صة على 
الأطفال.

ون: اإن هذه املادة اللذيذة واملثّلجة، من املمكن جدًا اأن تتعر�س لبع�س التلوثات  وي�صيف املخت�صّ
امليكروبية خالل مرحلتني:

املرحلة الأوىل: يحدث ذلك عندما ي�صتخدم منتجو الألبان بع�س املواد احلافظة التي ت�صاف 
على الألبان الداخلة يف �صناعة )الآي�س كرمي( لتغطية �صوء الإنتاج الناجت عن

 عدم ا�صتخدام الطرق ال�صحّية واملوا�صفات القيا�صية، وهذه املواد ت�صبب اأ�صرارًا بالغة ملن 
يتناول الآي�س كرمي ويكون تاأثريها هّدامًا للج�صم وبالأخ�س على الكبد والكليتني.

اأما املرحلة الثانية: خالل خطوات �صناعته، فعندما يرتك خملوط مكونات )الآي�س 
كرمي( ليربد تكون هناك فر�صة كبرية 

لتكاثر امليكروبات، حيث اأنه 
غني جدًا باملواد الغذائية 

التي ت�صاعد على منوها 
وتكاثرها، كذلك قد 

تكون الأواين واملاكينات 
امل�صتخدمة يف �صناعته 

م�صدرًا للتلوث، ورمبا كان الأفراد 
العاملون ب�صناعته حاملني لالأمرا�س.

لذا يجب توخي احلذر فال ينبغي ال�صراف يف 
تناولها وعدم �صرائها اإل من اأماكن ماأمونة ال�صنع، 

وتخ�صع ل�صروط ال�صالمة ال�صحية.

قال رسول اهلل k )ال حمبة مع كثرة مراء( 

رسوم :زاهد املرشدي

7
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احللقة الرابعة

سافر دبدوب مع والده اىل مدينة اخرى

ما امجل هذه املدينة 
يا ايب

طعام فاخر ولذيذ
اجل يا ايب فالكل 
عقدي لقد سرقتهنا مسرور بذلك

ساعيت املاسية

نقودي

اريد حجز غرفة 
بسريرين

ان اهل هذه املدينة حيبوهنا 
لذلك يعملون فيها بصدق 

ونزاهة

قال رسول اهلل k )بذكر اهلل حتيى القلوب وبنسيانه موتها(

سيناريو: وسام القريني
رسوم : محمد الزاملي

احسنت االختيار يا 
سيدي ففندقنا من 
احسن الفنادق يف 

املدينة

8
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اغلقوا مجيع ابواب 
ومنافذ الفندق

وملاذا  سنخسر 
مسعتنا

الكل امسه مسجل 
وال احد غريب

ماذا انه هو 
امسكوه ارجوكم

امسكنا بك 
اتركوين ارجوكم ايها اجملرم 

ساحموين

احلمد هلل وال شكر 
على واجب

واو ، وطعام 
فاخر ايضا

اذن ماذا يفعل بائع 
الفطائر يف جناح 

الدرجة االوىل

من املؤكد ان 
السارق يتنكر بزي 
ثري احضر قائمة 

االمساء لنتأكد

لقد انقذتنا  لك 
هدية إقامة ملدة 
اسبوعني جمانا

شكرا لك يا 
دبدوب

9قال رسول اهلل k )إذا تالقيتم فتالقوا بالتسليم والتصافح وإذا تفرقتم فتفرقوا باالستغفار(قال رسول اهلل k )بذكر اهلل حتيى القلوب وبنسيانه موتها(
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يقع البحر الأ�صود بني قارتي اأوربا وا�صيا ويرتفع البحر الأ�صود 
عن �صطح م�صتوى بحار العامل باأكرث من 100مرت ، لذلك حتتوي 
الطبقة العليا من مياهه على مقدار وايف من الأوك�صجني مذابا 
فيه مما يجعله يحتوي على ثروة غنية من الكائنات ال�صمكية.
اأما الطبقات ال�صفلى من مياه البحر الأ�صود فتحتوي علي معدل 
اأعماقه،  لذلك تعدم احلياة يف  الهيدروجني  عاٍل من كربيتيد 
و�صمي بالبحر الأ�صود لأن �صواطئه تتميز برمال داكنة اللون 

وهي مفيدة لعالج الأمرا�س اجللدية.

توفر  اأمريكية  حيوانات  حديقة  توجد 
الأفيال  بوا�صطة  ال�صيارات  غ�صيل  خدمة 
احدى  يف  احلديقة  اإدارة  قامت  حيث 
غ�صيل  باب  بفتح  الأمريكية  الوليات 
ال�صيارات عن طريق الأفيال وقد زادت ن�صبة 
الغريب  الغ�صيل  هذا  مل�صاهدة  احلديقة  زوار 
عن طريق فيلني من احلديقة اللذان يقدمان 
على  املاء  بر�س  احلديقة  لزبائن  الرتفيه 
لفرك  خراطيمهم  اإ�صتخدام  وحتى  ال�صيارة 

ال�صيارة عن طريق الإ�صفنج.

من  للهروب  غريبة  حيلة  لها  �صمكة  تعاىل  اهلل  خلق  لقد 
تقوم  املاء  داخل  باخلطر  ت�صعر  فحينما  الكبرية؛  الأ�صماك 
بب�صاطة باخلروج منه وتطري، حيث لها زعانف عادية اأثناء 
ب�صكل  زعانفها  تنب�صط  تطري  ما  اأول  ولكن  املاء  يف  وجودها 

ي�صبه الأجنحة متامًا وتطري مدة تقارب الـ 45 ثانية
بعدها تدخل املاء للتزود بالأوك�صجني ثم تطري مرة اأخرى.

حيوانات
ال�صمكة الطائرة

جغرافية

غرائب

عالم املعرفة

قال رسول اهلل k)استتمام املعروف أفضل من ابتدائه(

اعداد: ضياء العيداني

رسوم :زاهد املرشدي

البحر الأ�صود
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من  بالعديد  الكهربائي،  امل�صباح  خمرتع  اأدي�صون  العامل  قام 
التجارب قبل اأن ينجح يف اكت�صافه، ومل ينجح اإل بعد اأن هداه 

املتوهج،  ال�صلك  لتغطي  امل�صباح،  حول  زجاجة  و�صع  اإىل  اهلل 
وتزيد من �صدة الإ�صاءة، وي�صبح امل�صباح قاباًل لالإ�صتخدام من قبل 

النا�س.
اآيات  من  فيه  ما  ويعلم  الكرمي  القراآن  قراأ  قد  العامل  هذا  كان  ولو 

ينجح  كي  بزجاجة،  ُيغطى  اأن  اإىل  بحاجة  م�صباحه  اأن  لعلم  معجزات، 
وي�صيء ملدة طويلة كما يجب، وذلك كما ا�صار اهلل تعاىل يف قوله: )اهلل نور 

ال�صماوات والأر�س مثل نوره كم�صكاة فيها م�صباح امل�صباح يف زجاجة الزجاجة 
كاأنها كوكب دري(.

يف  اخلطاأ  احلديثة،  العربية  اللغة  يف  ال�صائعة  الأخطاء  من 
اإذ يقال: اعتربت فالنًا �صديقًا، واللغة  ا�صتخدام الفعل اعترب 
العربية ل ت�صتخدم اعترب بهذا املعنى لأنه يعني اتخاذ الأمر 
النازعات   ) َيْخ�َصى  َْن  ملمِ ًة  رْبَ َلعمِ َذلمَِك  اإمِنَّ يفمِ   ( ربة؛ قال تعاىل:  عمِ
تعاىل:  وقال  �صديقًا؛   فالنًا  عددت  يقال:  اأن  وال�صواب   ،26
َن اْلأَ�ْصَرارمِ ( �صورة �س  ُهْم ممِ ا َنُعدُّ َجاًل ُكنَّ )َوَقاُلوا َما َلَنا َل َنَرى رمِ

62، ومل يقل كنا نعتربهم

وهذا  لالأكل؛  �صالح  زيتي  بن�صيج  مغطاة  البذور  من  نوع  يوجد 
الن�صيج الزيتي يرغب النمل على حمل البذور والحتفاظ بها 
املغطي  الزيتي  الن�صيج  باأكل  النمل  يقوم  حيث  الأر�س،  حتت 
للبذرة، وبهذا يكون قد اكل النمل الغطاء اخلارجي فقط للبذرة 
وترك اللب لتبقى بعدها البذرة لوحدها والتي تنبت يف الر�س 
غالف  يف  جعل  الذي  تعاىل  اهلل  ف�صبحان  جديدًا،  نباتًا  لتكون 
البذرة طعامًا للنمل وبنف�س الوقت جعل النمل و�صيلة لنقل هذه 
البذور حتت الأر�س لتنمو يف امل�صتقبل. قال تعاىل: ) اأََفَراأَْيُتْم 
َعْلَناُه  جَلَ َن�َصاُء  َلْو  ُعوَن  ارمِ الزَّ َنْحُن  اأَْم  َتْزَرُعوَنُه  اأَاأَْنُتْم  رُثوَن  حَتْ َما 

ُهوَن( �صورة الواقعة : 63- 65. ُحَطامًا َفَظْلُتْم َتَفكَّ

لغة عربية
اأخطاء �صائعة

علوم قراآنية 

جاجة
يف  ز

اح  
�صب

امل

نبات

مو 
 تن

اتات
نب

مل
الن

طة 
بواس

11قال رسول اهلل k )إن أعجل اخلري ثوابا صلة الرحم(قال رسول اهلل k)استتمام املعروف أفضل من ابتدائه(
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     اأهاًل بكم يا اأ�صدقائي ال�صغار ونحن نلتقي مرة اأخرى لنتعرف على لعبة جديدة تنفعنا يف ق�صاء اأوقات 
فراغنا لنزيد من حيوية اأج�صامنا وقوتها ونرفع من ن�صاط القلب والدورة الدموية ب�صكل عام ، ولعبتنا لهذا 
اليوم هي كرة القدم اخلما�صية وهي لعبة ريا�صية م�صابهة لكرة القدم املعروفة، ولكنها تقام داخل �صالت 

ريا�صية معدة لهذه الريا�صة .
ويتكون كل فريق من خم�صة لعبني من بينهم حار�س املرمى ويجوز حلار�س املرمى اأن يغري مكانه ويحل حمله 
اأي لعب اآخر، ومن الأمور التي تختلف فيها هذا اللعبة عن كرة القدم العتيادية هي انه ل يوجد فيها 

ت�صلل كما واإن الرمية اجلانبية تنفذ بوا�صطة القدم ولي�صت باليد .

اأبعاد امللعب
يكون امللعب م�صتطياًل حيث يرتاوح طوله من )38م( اإىل )42م( كحد اأق�صى وعر�صه من )18م( اإىل)22م( 
كحد اأق�صى وهذه الأبعاد هي للمباريات الر�صمية الدولية ولكن يف املباريات غري الر�صمية ميكن اأن تكون 
اأبعاد امللعب )25-42( مرت طول و )15-25( مرت عر�صًا  ، اأما بقية تفا�صيل واأبعاد امللعب فهي مبينة كما 

يف الر�صم ) اأو ال�صور املرفقة ( .

زمن املباراة
�صربة  تنفيذ  حتى  �صوط  كل  متديد  وميكن  دقيقة   20 منهما  كل  مت�صاويني  �صوطني  اإىل  املباراة  وتق�صم 

اجلزاء اأو ال�صربة احلرة و يحق لكل فريق اأن يطلب وقتا م�صتقطعًا مدته دقيقة واحدة يف كل �صوط .
 

الأخطاء والعقوبات
من الأخطاء التي  يعاقب عليها بركلة حرة مبا�صرة هي قيام اأحد لعبي الفريق بارتكاب اأحد الأخطاء 
ال�صبعة الآتية بطريقة يعدها احلكم اإهماًل اأو تهورًا ، وهذه الأخطاء هي ) ركل اأو حماولة ركل اخل�صم 

خما�سي كرة القدم كابنت عقيل

قال اإلمام الصادق g)ال يزال العبد املؤمن يكتب حمسنا ما دام ساكتا فإذا تكلم يكتب حمسنا أو سيئا(

رسوم : زاهد املرشدي
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اخل�صم  على  القفز   ، اخل�صم  اإ�صقاط   ،
دفع   ، اخل�صم  �صرب   ، اخل�صم  مهاجمة   ،

وكذلك   ) باخل�صم  ال�صطدام   ، اخل�صم 
قام  ما  اإذا  الت�صرفات  من  اأنواع  ثالثة  هناك 

الفريق ف�صوف حتت�صب �صربة حرة  بها احد لعبي 
 ، اخل�صم  م�صك   ( هي  الت�صرفات  وهذه  للخ�صم  مبا�صرة 

الب�صق على اخل�صم ، تعمد مل�س اأو م�صك الكرة با�صتثناء حار�س 
املرمى يف منطقة جزاء مرماه ( .

ولقد ن�صت قاعدة واحدة من بنود القانون على انه يف حال ارتكاب احد 
الفريقني اأكرث من )5( اأخطاء يف ال�صوط الواحد ويف �صوء ذلك مينح احلكم 

حائط  وجود  دون  الثانية  اجلزاء  نقطة  من  مبا�صرة  حرة  ركلة  الأخر  للفريق الفريق  دفاعي  �صد 
املرتكب للخطاأ . اأما الأخطاء التي يعاقب عليها ب�صربة حرة غري مبا�صرة  فهي كثرية وميكن التعرف عليها 

من خالل مطالعة الكتب التي تتحدث عن هذه الريا�صة ب�صكل مف�صل .
ركلة اجلزاء عند تنفيذ ركلة اجلزاء  يجب اأن يكون كل الالعبني خارج منطقة اجلزاء و اأقرب لعب مناف�س 

لبد اأن يكون على م�صافة ل تقل عن 5 مرت من املنفذ .

نقطة اجلزاء الأوىل
يتم تنفيذ الركلة احلرة املبا�صرة من مكان حدوث املخالفة ماعدا الركلة التي حتدث داخل منطقة اجلزاء 

فيتم تنفيذها ركلة جزاء من نقطة اجلزاء التي تكون على بعد )6م( من املرمى . 

نقطة اجلزاء الثانية 
اأو اأكرث من املرمى يتم تنفيذها ركلة حرة مبا�صرة من  الأخطاء التي ارتكبت من نقطة تبعد )12( مرت 

نقطة اجلزاء الثانية والتي تبعد )10( مرت عن املرمى .

13قال اإلمام علي g )قولوا اخلري تعرفوا به ، واعملوا اخلري تكونوا من أهله(
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اف�ضل الف�ضائل
هيا يا رقية حتضري لنذهب 

اىل بيت عمتك

ال اريد الذهاب سوف 
حيضرن صديقايت وابقى 

معهن

ال جيب ان تتصريف هكذا يا 
رقية ان عمتك تسأل عنك 

لقد قلت ال وال وال

ملاذا انت مبفردك يف 
البيت يا رقية؟

ملاذا مل تذهيب 
معهم

ال احب الذهاب فعميت كبرية 
السن وتتذمر دائما بسبب 

املرض وبيتها موحش 

ذهب اجلميع 
لزيارة عميت

قال اإلمام علي g )أقوى الوسائل حسن الفضائل(

سيناريو: وسام القريني
رسوم :وفاء عباس

14
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ملاذا تتهمونين دائما 
بأنين على خطأ ؟

ال تتكلمي هكذا  يا رقية 

أنا آسفة ، استغفر اهلل 
وارجو ان تأتني معي لزيارهتا 

ال بأس بذلكيوم اجلمعة

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله )افضل الفضائل ان تصل من قطعك 
وتعطي من رمحك وتعفو عن من ظلمك( فكيف بك وعمتك حتبك 

وتعطيك وإذا اسأت إليها ساحمتك

ألنك فعال على 
خطأ

قال اإلمام علي g )من آثر على نفسه استحق اسم الفضيلة(

ال جيوز مقاطعة الرحم ، بل علينا وصلهم وعيادهتم والوقوف 
معهم يف السراء والضراء وعليك يا رقية ان تتذكري بأنك بعد 
عدة سنني ستصبحني كبرية يف السن ايضًا وتنتابك األمراض 
وال ترضني ان يقاطعك اقاربك واصدقائك وتتأملني اذا بقيِت 

لوحدك يف بيت موحش

15
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     لقد تعرفنا يف العدد ال�صابق يا اأ�صدقاءنا ال�صغار على كيفية توليد الطاقة الكهربائية من البخار وقد 
علمنا اأن اجلزء الأ�صا�صي امل�صرتك بني كل حمطات توليد الكهرباء املختلفة هو التوربني والذي �صنجده 

هنا اأي�صا يف حمطات توليد الكهرباء من الرياح
ويتم اإنتاج الطاقة من الرياح بوا�صطة توربينات ذات ثالثة 
�صفرات يف الغالب تديرها الرياح وت�صمى )عنفة( تو�صع على 
بطريقة  ولكن   ، املراوح  تعمل  كما  وتعمل  عالية  اأبراج  قمة 
تفعل  كما  الرياح  لإنتاج  الكهرباء  ا�صتخدام  فبدل  عك�صية 
املراوح، تقوم هذه الرتبينات با�صتعمال الرياح لإنتاج الطاقة 

الكهربائية. 

املكونات الرئي�صية لعنفة الرياح
مبولد  يت�صل  دوار  حمور  على  مثبتة  �صفرات  من  تتكون 
تغيري  على  تعمل  التي  امل�صننات  من  جمموعه  عرب  كهربائي 
املولد  لتدوير  �صاحلة  لتكون  وزيادتها  الدوران  �صرعة 
بارتفاعات  عمود  على  وحتمل  الطاقة  وتوليد  الكهربائي 
عالية لن الرياح تكون اأكرث �صرعة كلما ازداد الرتفاع عن 

�صطح الأر�س .

طريقة عملها
هوائية  دفع  قوة  تخلق  ال�صفرات  على  الرياح  متر  عندما 
املولد فينتج طاقة  الدوران ي�صغل  ، وهذا  تت�صبب يف دورانها 

كهربية .
وتعتمد كمية الطاقة الكهربائية املنتجة من توربني الرياح 
ال�صفرة  وقطر  الرياح  �صرعة  على  الأعزاء  اأ�صدقائي  يا 
ازدادت  ال�صفرة  قطر  وازداد  الريح  �صرعة  ازدادت  فكلما 
لذلك  الهوائي  التوربني  هذا  دوران  من  الناجتة  الطاقة 
تو�صع التوربينات فوق اأبراج عالية كما هو وا�صح يف ال�صور 
لأن �صرعة الرياح تزداد مع الرتفاع عن �صطح الأر�س، ويتم 
و�صع تلك التوربينات باأعداد كبرية على م�صاحات وا�صعة من 

الأر�س لإنتاج اأكرب كمية من الكهرباء .

�شفرة دوارة

غرفة املحرك

برج

حمولة

توليد الطاقة الكهربائية من الرياح

قال اإلمام السجاد g)من رمى الناس مبا فيهم رموه مبا ليس فيه( 16
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وكما تعرفون اأحبتي ال�صغار فاأن الرياح ل ميكن اأن نتحكم بها 
فهي تزداد �صرعة يف بع�س الأحيان وت�صعف يف اأحيان اأخرى 
لذا يتم تخزين الطاقة الكهربائية الزائدة عن ال�صتخدام 
توليد  يف  النق�س  حالة  يف  لال�صتهالك  ل�صخها  بطاريات  يف 

الكهرباء عند �صعف الرياح .

مكان اإن�صاء اأبراج التوربينات
املكان الأف�صل لو�صع التوربينات )عمل حقل رياح( يجب األ 
ا عن 20 كم يف ال�صاعة  يقل متو�صط �صرعة الرياح فيه �صنوًيّ
، لذا فاإننا نرى اأن اغلب هذه الأبراج يتم بنائها على �صواطئ 
البحار حيث تكون هناك �صرعة الرياح عالية جدًا مما توفر 
طاقة كهربائية كبرية ، ويولد الربج الواحد من هذه الأبراج 
ما بني )1( ميغا واط اإىل )4( ميغا واط وح�صب حجم ونوع 

هذه الأبراج التوربينية
وتعد طاقة الرياح طاقة متجددة اأي ل نهاية لها ول ينتج 
عنها غازات اأو ملوثات، مثل ثاين اأك�صيد الكربون اأو امليثان، 

وبالتايل فاإن تاأثريها ال�صار بالبيئة يكون قليل جدًا . 

املحور يدور 
ب�شرعة منخف�شة

املحور يدور 
ب�شرعة عالية

�شندوق امل�شننات

حمور دّوار
مولد كهربائي

قال اإلمام علي g )إياكم واجلدال فإنه يورث الشك(قال اإلمام السجاد g)من رمى الناس مبا فيهم رموه مبا ليس فيه(

اعداد: عقيل الشريفي
رسوم زاهد املرشدي
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قصة : عقيل ألشريفيجنوم يف �سماء الوطن
رسوم : محمد الزاملي 

 من هؤالء الغرباء وملاذا يسوقون 
الغنم صوب املدينة ويف هذه 

 أخي هناك حالة مشبوهة نود الساعة املتأخرة من الليل؟
التبليغ عنها

مركز الشرطة

 هيا بسرعة لنلحق 
هبؤالء لنعرف 

حقيقتهم

 توقفوا وارفعوا أيديكم إىل 
األعلى بسرعة

غريب ومثري للريبة فعاًل يا أخي  
إذن بسرعة اجته بنا إىل مركز 

الشرطة

قال رسول اهلل k )قل خريا تذكر خبري( 18
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قصة : عقيل ألشريفي
رسوم : محمد الزاملي 

 من أي مدينة انتم؟ وأين تريدون 
هبذه األغنام يف هذا الليل؟

 كل هذا العدد وتقول انك تريد بيعها 
يف السوق , طيب ملاذا ال تنقلوهنا يف 
السيارات وملاذا تسلكون الطرق الرتابية 

الفرعية وليس الطرق الرئيسية؟

 سيدي سيدي إهنا أصابع  
ديناميت خمبئة حتت أذناب 

اخلراف 

 توقف توقف وإال 
أطلقت النار

 بارك اهلل جبهودكم وعليكم 
االستجابة السريعة لتعاون املواطنني 

وتشجيعهم على هذا التعاون 

 توقف توقف

 لقد حاولوا أن ميرروا 
املتفجرات بعد أن أخفوها 

يف وسط األغنام وسلكوا 
هذه الطرق الفرعية ولكن يقظة 

املواطنني وتعاوهنم معنا مكننا 
من إلقاء القبض عليهم 

حنن من خارج املدينة , من 
البادية ونريد أن نبيع هذه 

األغنام يف سوق املدينة

19قال رسول اهلل k )من فقه الرجل قلة كالمه فيما ال يعنيه(قال رسول اهلل k )قل خريا تذكر خبري(
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)ch( : هذان احلرفان يلفظان مرة 
)�س( واليكم بع�س المثلة:

ال�صالم عليكم 
اهال و�صهال بكم جمددا احبتي ال�صغار يف �صحفتنا املميزة )انا اتعلم ا�صياء جديدة(....

)learning new things(
بعد ان تعلمنا احلروف البجدية يف اللغة النكليزية وعددها )26( حرفًا نتعرف الآن اىل 

بع�س ال�صوات التي تتاألف من حرفني وهي قليلة واهمها:

Theatre  مسرحTeeth  أسنان

chair :كرسي

The man الرجل

Thirsty عطشان

Clothes  مالبسBrother  أخ

machine   :ماكنةcheese :جنب

ويلفظان  )ذ(  اي�صا يف مثل هذه الكلمات 

 ويلفظان يف مثل هذه الكلمات )چ ( 

)th( : هذان احلرفان يلفظان مرة )ث( كما يف الكلمات التالية : 

قال اإلمام الصادق g )الغناء عش النفاق(

اعداد :جميلة املالكي
رسوم: زاهد املرشدي

20
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)ش(:                                              
)ذ(:                                             
)ث(:                                               
)ف( :                                                  
)چ(:                                                          

)learning new things(

أحسنتم جداً امتنى لكم التوفيق دوماً.

mechanic :ميكانيكيchemistry :كيمياء

push  :يدفعship :سفينة

Elephant :فيلdolphin :دُلفنيphoto :صورة

Thirsty عطشان

)sh( : هذان احلرفان يلفظان )�س( واليكم بع�س الأمثلة:

)ph( : هذان احلرفان يلفظان )ف( واليكم بع�س الأمثلة :

والآن لنتدرب على هذه الأ�صوات
�صل بخط بني ا�صوات احلروف امللونة يف الكلمات التالية وبني �صوتها ال�صحيح

  cheek
fish

lunch
 mother
physics

قال اإلمام الصادق g )استماع الغناء واللهو ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء الزرع(

 ويلفظان يف مثل هذه الكلمات )چ ( 

ويلفظ) ch( : هنا )ك( يف بع�س الحيان مثل :

21
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                     احل�سيني يجيب 

رسوم : زاهد املرشدي

اأ�صدقائي ال�صغار اأن الإمام املهدي عجل اهلل فرجه ال�صريف كان قد توىل اإمامة الأمة وهو بعمر �صغري جدًا 
مل يتجاوز اخلم�س �صنوات وكان يف حينها مطاردًا من قبل ال�صلطات العبا�صية احلاكمة يف ذلك الع�صر حيث ان 
والده الإمام احل�صن الع�صكري عليه ال�صالم كان قد اأخفى اأمر ولدته عن ال�صلطة وعن عامة النا�س وا�صتثنى 
من ذلك املقربني جدًا اإليه من الذين يحفظون ال�صر لكي يحافظ على حياة الإمام عليه ال�صالم ، وهكذا ففي تلك 
الفرتة التي كانت يف حياة والده الإمام احل�صن الع�صكري كان الإمام املهدي عليه ال�صالم يلتقي فقط باملقربني 
، ثم بعد وفاة الإمام الع�صكري عليه ال�صالم يف الثامن من ربيع الأول عام )260 هـ ( انقطع عن التوا�صل مع كل 

النا�س �صوى رجاًل واحدًا وهو ال�صيخ اجلليل عثمان بن �صعيد العمري الذي عا�صر 
الإمامني علي الهادي واحل�صن الع�صكري عليهم ال�صالم ومن ثم اختاره الإمام 
املهدي عليه ال�صالم �صفريًا له بني �صيعته ينقل اإليهم تعليماته وتو�صياته ، وهو 

ال�صفري الول لالإمام عليه ال�صالم.
 وبعد وفاة هذا ال�صيخ اجلليل اختار الإمام املهدي عجل اهلل فرجه 

اأهل  خدمة  يف  اأبيه  ر�صالة  ليكمل  العمري  عثمان  بن  حممد  ولده 
البيت وان يكون و�صيطًا بني الإمام و�صيعته و�صفريًا له ، وقبل وفاته 
له  ونائبًا  �صفريًا  روح  بن  ح�صني  ال�صيخ  ال�صالم  عليه  الإمام  اختار  

بني �صيعته ومن ثم اأ�صار احل�صني بن روح اإىل اأن من يكون بعده �صفريًا 
لالإمام هو ال�صيخ علي بن حممد ال�صمري والذي نقل اإىل ال�صيعة وقبل 

باأنه  فرجه  اهلل  عجل  املهدي  الإمام  من  تبليغًا  وفاته  من  اأيام  �صتة 
�صينقطع عن الت�صال بالنا�س عن طريق ال�صفراء وانه لن يت�صل باأحد 

حتى الظهور املقد�س، وهكذا اأحبتي ال�صغار فنحن ن�صمي الفرتة التي كان 
اإليهم  وينقل  تعليماته  ويبلغهم  ب�صفرائه  ال�صالم  عليه  الإمام  فيها  يلتقي 

امتدت من يوم  ال�صغرى والتي  بالغيبة  ن�صميها  �صيعته  اإىل  ليبلغوها  اأوامره 
وفاة اأبيه الإمام الع�صكري اإىل وفاة ال�صفري الرابع والتي كانت يف الن�صف من 
�صعبان عام329هـ وهي قرابة ال�صبعني عامًا واأما من بعد وفاة ال�صفري الرابع 
علي بن حممد ال�صمري وانقطاع الإمام املهدي عليه ال�صالم عن النا�س فاإننا 
هذا  يومنا  حتى  م�صتمرة  تزال  ل  والتي  الكربى  بالغيبة  الفرتة  هذه  ن�صمي 
اإمامنا وقائدنا احلجة بن احل�صن عليه ال�صالم  اأن يعجل بظهور  ون�صاأل اهلل 

ليقيم الدولة الإ�صالمية العادلة

احل�سيني يجيب �أنت ت�س�أل و
و�صلنا �صوؤال من ال�صديق ) منذر قا�صم ( يقول فيه انه ي�صمع كثريًا عن 

الَغيْبة ال�صغرى والَغْيبة الكربى وهو ل يعرف ما هو الفرق بينهما 

قال اإلمام علي g )سرك أسريك فإن أفشيته صرت أسريه( 22
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حديث �أمني
اأمني : اأحبتي امل�صاهدين ال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته ،اأحييكم اأعزائي وحلقة جديدة من حديث 
اأمني ، معي يف الأ�صتوديو احلاج عبد الأمري ال�صالح 

اإمام وخطيب اجلامع الكبري 

اأمني : مرحبا بك يا حاج واأهال و�صهال بك معنا ، حدثنا عن الرفق
احلاج : �صكرا جزيال لكم ولل�صادة امل�صاهدين، الرفق ، هو لني القلب 

وترك العنف والغلظة والع�صبية ، وهو اأظهار ال�صفقة واملحبة 
والراأفة مع �صائر املخلوقات خا�صة ال�صعيفة منها 

بالفعل والقول
اأمني : جميل جميل ، هال اأخربتنا عن مورد الرفق يف 

القراآن واحلديث والق�ص�س املنقولة 
احلاج : يوجد الكثري لكني �صاأخت�صر واأقول ، قال اهلل 

تعاىل يف كتابه الكرمي 
)واخف�س جناحك للموؤمنني( وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

واآله )الرفق ن�صف املعي�صة( ، اأما ق�صتنا فهي .

أرسل االمام الصادق عليه السالم غالماً 
له في حاجة فتأخر الغالم ، فما كان 

من اإلمام إال أن خرج باحثا عنه وهو قلق 
عليه فوجده نائما فجلس قربه واخذ 

يروح عنه بعباءته حتى انتبه فقال : عذرا 
يا موالي فقد غفوت من التعب ، فقال 
اإلمام عليه السالم : واهلل ما كان هذا 

لك ، لنا النهار ولك الليل  

أمني : سادتي الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا حتياتي لكم وضيفي العزيز احلاج 
عبد األمير الصالح ، ألتقيكم على خير والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

قال اإلمام احلسني g )ال تقولن يف أخيك املؤمن إذا توارى عنك إال مثل ما حتب أن يقول فيك إذا تواريت عنه(قال اإلمام علي g )سرك أسريك فإن أفشيته صرت أسريه(

رسوم : محمد الزاملي
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وصل كشافة احلسيين الصغري إىل خميمهم يف الغابات لقضاء األسبوع 
الكشفي

ها قد وصلنا ، ما هو 
أول أمر نقوم به

وبعد الصالة قام اجلميع بنصب اخليم وجتهيز 
توغل صائب يف الغابة وفجأة ظهر له املكان

جمموعة من الصبيان
قد أكملنا كل شيء 

بعون اهلل

احلمد هلل ، واآلن هيا 
جنمع احلطب

نأكل الطعام

هي أنت هذه 
منطقتنا ، ارحل بعيدا 

هيا

عفوا مل 
أكن أعرف 

أنا زعيم هذه 
املنطقة كيف 
تكلمين بوقاحة

ال تفكر إال الطعام  أول 
أمر نقوم به هو أداء الصالة  

فهي قبل كل شيء

أحسنت يا صائب

رسوم : عباس احمد النجار
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أنا مل أكن أقصد

وملاذا

ال ترد على الزعيم  
خذ

ويف اليوم الثاين اتفق صائب مع أصدقائه 
وذهب إىل نفس املكان

أمل أقل لك  أن 
ال تعد

أنت حباجة إىل درس 
قاس حىت تفهم

يا اصدقائي هيا تعالوا

 كنت أمزح معك

كنت أستطيع ضربك منذ يوم أمس واليوم 
أيضا ولكنين لن أفعل

لو رددت عليك سنحقد على 
بعضنا البعض ولن نبقى مؤمنني 

مسلمني
أنا آسف يا أخي ، لقد 
أثبت يل إنك على حق

ويف املخيم

أرجو أن تقبلوين معكم يف الكشافة ألتعلم املزيد من 
األخالق واآلداب اإلسالمية

أهال وسهال 
بك معنا

احلمد هلل ، هذه هي نعمة اإلسالم الذي 
اوصانا بتعلم االخالق 

وظهر أصدقاء صائب فهرب 
الصبيان وبقي زعيمهم

أحذرك من االقرتاب 
مرة ثانية

شكرا لك يا أخي

عفوا مل 
أكن أعرف 

أحسنت يا صائب
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ملح

زيت الزيتون

ملعقتان كبريتان من 
اللنب

ثالث مالعق كبرية من الرا�صي 

 ملعقة كبرية واحدة من حام�س الليمون
اأربعة حبات من الثوم

كيلو واحد من الباذجنان ويختار النوع الكبري 
اخلايل من البذور

1 – ي�صوى الباذجنان جيدًا ويق�صر وتزال البذور 
ويهر�س الباذجنان جيدًا 

2- يدق الثوم وامللح وي�صاف اإليه 
الرا�صي واحلام�س ويخلط جيدًا حتى 

ُيبي�س لونه وميكن اإ�صافة قليل من املاء

3- ي�صاف املزيج اإىل الباذجنان 
ويخلط معه ثم ي�صاف اللنب 

ويخلط 

4- يفر�س يف �صحن وي�صاوى �صطحه مبلعقة 
وي�صكب عليه الزيت ويزين بحب الرمان اأو 

املعدنو�س اأو الفلفل الأحمر

1 ـ ت�صاف ب�صلة كبرية م�صوية وتهر�س مع الباذجنان جيدًا )ح�صب 
الرغبة(.

2- ميكن ا�صتعمال الرا�صي وحده مع الباذجنان او اللنب وحده )ح�صب 
الرغبة اأي�صًا(

مالحظة:
ل�صوي الباذجنان ي�صتعمل التنور او الفرن او الفحم او ت�صوى على قطعة معدنية مو�صوعة على النار

قال اإلمام الصادق g )من لقي املسلمني بوجهني ولسانني جاء يوم القيامة وله لسانان من نار( 26
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قال اإلمام علي g )من أكثر ذكر اهلل فقد برئ من النفاق(قال اإلمام الصادق g )من لقي املسلمني بوجهني ولسانني جاء يوم القيامة وله لسانان من نار(

حلم
ات�صل �صخ�س مبف�صر الأحالم قال له اأنا حلمت 
اأين ح�صلت على وظيفة فاأجابه قائال لو كانت 

هناك وظائف ملا عملت مف�صرًا لالأحالم

اأب ي�صاأل ولده : اأخربين يا ولدي كم هي درجتك يف در�س 
احلا�صوب  

فقال البن : قد ح�صلت على ع�صرة من ع�صرة ولكن على 
ما يبدو اأن الأ�صتاذ قد ن�صى اأن ي�صع الواحد

10/10

بخيل
احد البخالء حلم كاأنه يوزع دنانريه فنه�س 
مفزوعًا من النوم وقال لن اأنام بعد اليوم اأبدًا

غبي ا�صرتى مروحة �صقفية ويف اليوم التايل تعطلت فنظر 
اإليها وقال : اأكيد تتعطل اإذا كل العائلة جتل�س حتتها

مروحة  �سقفية

رسوم : زاهد املرشدي
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زهرة القلب النازف

هو العالمة ال�صيخ جمال الدين اأبو العبا�س اأحمد بن فهد احللي من 
اأكابر علماء ال�صيعة وفقهائها كان ر�صوان اهلل تعاىل عليه جامعًا 

لالآداب والعلم والعمل وملمًا باملعارف والفقه. 
ولد يف مدينة احللة ثم هاجر اإىل كربالء املقد�صة ليدر�س يف 

احلوزة العلمية فيها.
امتاز وا�صتهر بتقدي�صه ملدينة كربالء املقد�صة مدينة �صيد 

ال�صهداء عليه ال�صالم، ورمبا انفرد مبا ظهر منه من ذلك 
التقدي�س، اإذ كان من �صدة ورعه وتاأدبه اإنه كان يجمع ف�صالته 
يف كي�س ويرميها خارج املدينة مبا يبعد مل�صافة طويلة احرتامًا 
منه لالإمام احل�صني عليه ال�صالم واإجالًل لطهارة تربة كربالء 

املقد�صة.
يقع مرقده يف كربالء املقد�صة بداره التي تقع يف �صارع باب 

القبلة ملرقد المام احل�صني )عليه ال�صالم( تويف ابن فهد احللي وقد 
جاوز الثمانني من العمر، حيث املرقد ال�صريف الآن، وقد اأ�صبح مرقده الطاهر من يومه اىل الآن 

مزارًا للموؤمنني واملوؤمنات.
مرقده م�صيد عليه قبه فخمة مك�صوة بالقا�صاين، ومت اإعمار املرقد موؤخرا و �صملت اأعمال التجديد 
فيه اإك�صاء القبة ال�صريفة من الداخل وال�صقف اجلانبي باملرايا اجلميلة وفق الزخرفة الإ�صالمية 

كما وك�صيت جدران املرقد ال�صريف واأر�صيته باملرمر.
ف�صالم عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيًا.

مرقد العالمة ابن فهد احللي

قال اإلمام الصادق g)السالم قبل الكالم(

اعداد:زهير عاصم
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قال الإمام علي عليه ال�صالم )خري ما ورث الآباء لالأبناء الأدب(

احبتي نتعرف اليوم على زهرة جميلة ت�صبه القلب وهو ينب�س 
وت�صمى بزهرة القلب النازف وهي �صكل غريب من الزهور، 

وقد اأطلقت عليها هذه الت�صمية ل�صكلها 
العجيب الذي ي�صبه القلب النازف. 

تنمو الزهرة بعدة األوان على ح�صب 
�صنف الأ�صجار فمنها اللون الأبي�س 

والوردي والأحمر وتعي�س هذه 
النباتات التي تزهر زهور القلب النازف 

يف اأق�صى �صرق اآ�صيا اإبتداًء من �صرق 
�صيبرييا وانتهاًء باليابان، وتزهر من 
اأواخر الربيع حتى منت�صف ال�صيف.

وقد اكت�صبت هذا ال�صم من �صكلها 
ال�صبيه بقلب تت�صاقط منه نقاط بلون 

الدم مبا ي�صبه النزيف وتاأتي بثالثة 
األوان هي الوردي والأحمر والأبي�س، 

وهي من نباتات الزينة املعمرة، حيث ت�صتخدم بكرثة يف دول عديدة كاليابان وغريها.
وعلى الرغم من جمالها  من الظاهر اإل انها �صامة تقتل من ياأكلها، كما انها ت�صيب من يتعامل 

معها بهياج كامل فى اجللد.
اىل اللقاء ا�صدقائي واإىل عدد قادم واأعجوبة جديدة من عجائب خلق اهلل تعاىل.

زهرة القلب النازف

قال اإلمام الصادق g )صدقة حيبها اهلل : إصالح بني الناس إذا تفاسدوا ، وتقريب بينهم إذا تباعدوا(قال اإلمام الصادق g)السالم قبل الكالم(

اعداد: ضياء العيداني
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قال اإلمام علي g )لكل شيء مثرة ومثرة املعروف تعجيله(

�لبنات جميعاً : �ل�شالم عليكم
مرمي : وعليكم �ل�شالم ورحمة �هلل وبركاته  

زهر�ء : �أين �لعمة هدى يا مرمي ؟
و�لدها  لزيارة  بغد�د  حمافظة  �ىل  �شافرت  لقد   : مرمي   

وو�لدتها و�خوتها فاأن �شلة �لرحم و�جبة .
مرمي : من منكن يا عزيز�تي ت�شتطيع �أن حتكي لنا حكاية 
�لثقافة  على  ح�شلنا  قد  نكون  �أن  �ملفرو�ض  من  فاأنه 
و�ملعرفة و�لقدرة على كتابة �لق�ش�ض �أو �شرد �حلكايات 
�حل�شيني  ملجلة  قر�ئتنا  من  �ملا�شية  �لفرتة  خالل 

�ل�شغري.
نور �لهدى : �شاأحكي لكم هذه �حلكاية : بينما كنت �أ�شاعد �أمي يف �أحد �الأيام بتنظيف حديقة د�رنا وغ�شل �ملمر �شاهدت 
ع�شفورً� �شغريً� يف �إحدى زو�يا �حلديقة فناديت و�لدتي و�أخربتها بذلك وكذلك �أخربت و�لدي �لذي كان بالقرب منا 

وي�شاعدنا يف تنظيف �حلديقة .
نرج�ض : وهل كان �لع�شفور �ل�شغري ال ي�شتطيع �لطري�ن 
نور �لهدى  : نعم هو كذلك وقد تقدم �أبي نحو �لع�شفور 
وكان �لع�شفور �ل�شغري يف �أ�شد حاالت �لتعب و�الجهاد 
�لطري�ن  �أو  �حلركة  ي�شتطيع  ال  بحيث  �لقوى  ومنهك 
لتاأكله  �لع�شفور  نحو  م�شرعة  �أقبلت  قد  قطة  وهناك 
فاأم�شكه و�لدي برفق وعند ذلك �بتعدت �لقطة ، ثم قلُت 

الأبي لنحتفظ به لدينا . 
رقية  : وهل �حتفظتم به لديكم ؟ 

هذ�  �أم  �إن  حتماً  نور  �بنتي  يا  �أبي  يل  قال   : �لهدى  نور 
�لع�شفور �ل�شغري قلقة جدً� �الآن وخائفة على �شغريها وتبحث عنه يف كل مكان وعليه ال ميكننا �الحتفاظ به وعلينا �أن 
ن�شاعده باإعادته �ىل ع�شه ، ثم ب�شط كف يده �المين و�لع�شفور ال ي�شتطيع �حلركة و�شط كّفه ثم قّرب �ليه قلياًل من �ملاء 

و�شرب �لع�شفور �ملاء .
حيث كان يف �أ�شد حاالت �لعط�ض وما هي �إال حلظات و�إذ� 

بالع�شفور يرفرف بجناحيه ويطري متجهاً �ىل �شجرة 
عالية حيث كانت �أمه �لع�شفورة تدور حول �ل�شجرة 

وتنخف�ض بطري�نها �أ�شفل �ل�شجرة تبحث  عنه . 
فاطمة  : هل عرثت �لع�شفورة على ع�شفورها �ل�شغري ؟

نور �لهدى : نعم و�حت�شنته بحنان يغمره �شوق وحب 
�الأم ل�شغريها .

الع�سفور ال�سغري

قصة :سعد الدين البناء
رسوم : احمد اخلزعلي
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قال اإلمام علي g )لعن اهلل األمرين باملعروف التاركني له ، والناهني عن املنكر العاملني به(قال اإلمام علي g )لكل شيء مثرة ومثرة املعروف تعجيله(

�إميان : وماذ� قالت له ؟
نور �لهدى : قالت له لقد رجعُت �ىل �لع�ض �ملوجود د�خل �ل�شجرة 

�لكبرية حيث جلبُت �ملاء و�لطعام لك والإخوتك �ل�شغار فلم �أجدك يف 
�لع�ض يا �شغريي ، قال �لع�شفور �ل�شغري الأمه لقد ��شتد بي �لعط�ض 
و��شطررت للطري�ن للبحث عن �ملاء و�شرح الأمه ما ح�شل له وكيف 

كادت �لقّطة �أن تلتهمه .
�شاجدة  : وماذ� فعلت �أم �لع�شفور �ل�شغري بعد ذلك ؟ 

 نور �لهدى : قالت ل�شغريها �شاحمني يا �شغريي الأين كنت �بحث عن �ملاء و�لطعام يف حينه وقد تاأخرت عليك كثريً� 
ومل �أكن �أعلم �أنك عط�شان جد� بهذه �لدرجة حيث غادرَت �لع�ض لتبحث بنف�شك عن �ملاء، و�رجو منك �إن ال تغادر 

�لع�ض م�شتقبال دون �إن تخربين وت�شتح�شل �الإذن مني و�أجابها �لع�شفور �ل�شغري �رجو قبول �عتذ�ري و�شوف �عمل 
بن�شيحتك يا �مي �لعزيزة.

أسئلة القصة
1- هل يجب على الصغار مساعدة أبويهم في أعمال البيت 

وبعض األعمال األخرى ؟

2- ملاذا كان العصفور الصغير مختبئاً في إحدى زوايا احلديقة 
ولم يستطع الطيران ؟

3- هل من الصحيح أن حتتفظ نور بالعصفور الصغير لديها ؟

4- ماذا يجب علينا أن نعمل إذا أردنا اخلروج من املنزل ؟

هناك عشر جوائز ستخصص للفائزين العشرة باالجابات 
الصحيحة بالقرعة وستعلن اسمائهم في العدد القادم 
ليستلموا جوائزهم من مركز احلسيني الصغير الكائن 

مقابل اخمليم احلسيني بعد تسليم كابون املسابقة املرفق 
الى املركز املذكور ....

مسابقة العدد 41 
اجوبة االسئلة 

اجلواب السؤال االول :..................................................................................................................................
اجلواب السؤال الثاني :النه كان..................................................................................................................
اجلواب السؤال الثالث :......................وملاذا..................................................................................................

اجلواب السؤال الرابع :يجب علينا ان...........................................................................................................

 مالحظة
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اعداد: محمد الزاملي

ار�سم ولون 
مع نور 

االسم : ............................................................................................................................................
رقم هوية االحوال املدنية : ..............................................................................................................
احملافظة : ............................................................................................................................................

رقم الهاتف : .......................................................................................................................................
..

مسابقة العدد 41 
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بدري ثائر 
4 سنوات  

احمد أسعد   
3 سنوات 

االمير علي حيدر 
4 سنوات 

آيه باسم 
5 سنوات 

باقر احمد 
7 سنوات 

سراج احلسناوي 
سنتني 

عيد ميالد سعيد  

براء عبد الكرمي 
12 سنة 

زينب حسن 
7 أشهر 

زينب باسم 
5 سنوات  

علي باسم 
2 سنة 

زهراء محمود 
7 سنوات 

زيد احمد 
5 سنوات 

قطر الندى يسار 
3 سنوات  

زهراء عبد االمير 
12 سنة  

حوراء محمد 
5 سنوات 

بالل علي 
1 سنة

فاطمة باقر 
3 سنوات 

ياسر عمار 
3 سنوات 

زينب محمود 
3 سنوات  

يوسف حيدر 
5 سنوات  

زينب محمود
 3 سنوات 

فاطمة طارق 
4 أشهر 

ليث جليل 
5 سنوات 

زينب رزاق 
4 سنوات  

نور الزهراء 
1  سنة 

نور الزهراء حيدر 
سنتني  

ليث جليل 
5 سنوات 

محمد قاسم 
8 سنوات 

مؤمل صالح 
12 سنة 

فضة عمار 
5 أشهر  

ناصر ضياء 
سنتني  

نور الزهراء اركان 
سنتني  

رضا محمد 
سنتني  

حسني حميد
 2 ونصف سنة  

ابراهيم حتسني 
سنتني  

منار  يسار 
5 سنوات  

مرمي محمد 3 
سنوات  

علي حيدر 
6 سنوات  

تبارك محمد 
5 سنوات  

مؤمل غيث 
1 سنة 

سارة علي 
سنة ونصف 

رقية محمد 
سنة ونصف 

هادي موسى 
11 سنة 

لبنان 

مرمي سمير 
10 سنوات  

لبنان 

مهدي موسى 
10 سنوات  

لبنان 

حسن قاسم 
11 سنة 
لبنان 

حسني مهدي 
3 سنوات 

علي ثامر 
6 أشهر  

�صور اال�صدقاء 
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اأحبتي ال�صغار عليكم الإجابة على الأ�صماء املطلوبة اأدناه بالطريقة ال�صحيحة وو�صع الإجابات داخل 
باللون الخ�صرعلى  املميزة  املربعات  �صتح�صلون داخل  النتهاء  الأ�صفل وعند  اإىل  الأعلى  الأعمدة من 
الن�صاء  واول  اإليه  و�صلم(  واآله  الكرمي )�صلى اهلل عليه  الر�صول  اأحب زوجات  ا�صم  املطلوب وهو  ال�صم 

اإ�صالمًا 
1- فاكهة �صيفية لذيذة .

2- معدن مهم ي�صتعمل يف ال�صناعات امليكانيكية واملعدات الثقيلة غالبًا.
3- رجل دين وجمتهد معروف ويلقب ب�صيخ الطائفة وهو من اأملع النجوم يف �صماء العلماء و قد األف يف 

الفقه والأ�صول والعلوم الأخرى الكثري من املوؤلفات.
4- من الفرائ�س والعبادات الواجبة على كل م�صلم وم�صلمة .

5- من اأوىل الو�صائل الإعالمية التي ظهرت يف حقل الإعالم . 

1ـ الفيل
2ـ بيت ال�صعر

3ـ اآدم عليه ال�صالم

جواب العدد ال�صابق
1-  �صار عدد من الأولد يف �صف 

فكانوا اأربعة اأمام ولد واأربعة 
خلف ولد وولد يف الو�صط فكم 

كان عدد
  الأولد ؟

2- كم �صهر يف ال�صنة امليالدية 
يحتوي على 28 يومًا؟

3- ما هو احليوان الذي يوجد 
عظمه باخلارج وحلمه

 بالداخل ؟

عمودي

1

و

ح

ل

أ

ج

ي

س د

2

3

4

5

 فكر معي

قال اإلمام علي g )حلول النقم من قطيعة الرحم(
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1ـ الفيل
2ـ بيت ال�صعر

القط يريد ان مي�صك بالفاأر لأنه �صرق 
طعامه فمن ي�صتطيع م�صاعدته

قم بتحريك عود ثقاب واحد 
لكي تكون املعادلة صحيحة

جواب العدد السابق

�صابق
د ال

 العد
جواب خاليا النحل

اوجد عدد النحل املوجود 
يف اخللية ال�صفراء علمًا 
ان عدد النحل املوجود 

فيها ي�صاوي حا�صل جمع 
النحل املوجود يف اخلليتني 

الواقعتني ا�صفلها

جد الفروقات ال�صتة املوجودة بني ال�صورتني

اكتب ا�صماء ال�صكال التاليه 
افقيًا وعاموديًا

البداية 

النهاية

عمودي

افقي

قال اإلمام الصادق g )من العقوق أن ينظر الرجل إىل والديه فيحد النظر عنهما(قال اإلمام علي g )حلول النقم من قطيعة الرحم(

اعداد: لبيب السعدي
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مرة اأخرى نلتقي بكم اأحبتي ال�صحفيني ال�صغار يف منتداكم الذي �صتتعلمون فيه 
الكثري من فنون ال�صحافة والإعالم �صريطة اأن تتوا�صلوا معنا يف كل الأعداد واأن ل 

يفوتكم اإحداها .
نعم اأحبتي فمهنة الإعالم يف ع�صرنا احلا�صر هي مهنة مقد�صة 

ويف حقيقتها هي متثل امتدادًا ملهنة الأنبياء اإن كنت تعمل يف 
ن�صر العدل ون�صرة احلق كما هو نهج الأنبياء والأو�صياء لذا فعلينا 

اأن نتعلم كيف جنعل من اأقالمنا ومن الكلمة التي نكتبها 
و�صيلة يف ن�صرة احلق ون�صر الإ�صالم ال�صحيح واأن نبداأ 

من اأنف�صنا فاإننا اإن كنا نت�صف بكل ال�صفات احلميدة 
وال�صاحلة فاإن هذا �صيجعلنا قادرين على ان نكتب بال�صكل 

الذي يقنع كل من يقراأ كتاباتنا . وقد اأ�صعدنا كثريًا اأحبتي ما 
وجدناه من م�صاركاتكم الرائعة والتي تدل على اأنكم من املتم�صكني 

بنهج اأهل البيت واأنكم على وعي كبري وقد ن�صرنا البع�س مما 
خطته اأقالمكم املبدعة ، ونعدكم اأحبتي باأننا �صنعمل على ن�صر 

كل م�صاركاتكم يف هذا املنتدى  والذي هو منكم واليكم حيث 
�صتعملون يف امل�صتقبل على حترير اغلب �صفحاته ومب�صاعدتنا 

لكم اإن �صاء اهلل .

 كلمة املنتدى

أشرف على املنتدى
ياسر احليدري 

إعداد
عقيل الشريفي  
    سارة العبادي
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فاطمة عبد الرحمن ق�صري / لبنان - بريوت 
اإىل �صيدي ومولي اأبي عبد اهلل احل�صني ... ال�صالم عليك يا اأبا 

عبد اهلل ، لقد بلغ من �صربي النفاذ ولكن كلما تذكرت م�صيبتكم وم�صيبة اأختك زينب 
�صالم اهلل عليها اأعود وا�صتجمع قوتي واطلب من ربي الرحمة فا�صفع يل يا �صيدي عند ربك العظيم وال�صالم 

عليك يا �صيدي يا اأبا عبد اهلل ورحمة اهلل وبركاته .

اآية عبا�س حمادي / لبنان - حارة حريك / تلميذة يف مدر�صة املهدي
اإىل �صيدي ومولي اأبي عبد اهلل احل�صني  ......اأكتب اإليك هذه الكلمات ، ويحدوين الأمل للقائك واحل�صر 
معك يوم القيامة ، يوم ل ينفع مال ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب �صليم . يا �صهيد كربالء ، اأيها املظلوم ، 
ا�صت�صهدت ليبقى الإ�صالم . خرجت يا �صيدي لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ، خرجت لالإ�صالح . فكم كان 
عظيمًا موقفك �صيدي . لقد كنت مدر�صة لالأجيال فمنك تعلمنا كيف نعي�س بعزة ونكون للمظلوم عونًا ونا�صرًا 

. فلك مني ومن ال�صهداء األف األف �صالم ..

�صايل اإح�صان كريك / لبنان - بئر ح�صن / تلميذة يف مدر�صة املهدي 
ال�صالم عليك يا �صيدي ويا مولي يا اأبا عبد اهلل ......اأفديك بنف�صي وروحي واأهلي ومايل وما املك يا اأبا 
عبد اهلل ، يا �صيدي تعلمت من نه�صتك وثورتك انت�صار النف�س املطمئنة على النف�س الأمارة ، اأعاهدك يا 
مولي اإين �صائرة على نهجك ، ومن مدر�صة كربالئك اأ�صتفي�س ال�صجاعة وال�صرب على البالء . �صيدي كلما 
و�صعت يدي على نحري  اأح�ص�صت ب�صيء ناب�س ، انه عرق رقبتي ، وفيه جمرى دمي ، فتنهمر دموعي لأنني 

اأعلم اأنك من هذا املكان حّز نحرك ..
�صيدي تلطف على خادمتك مبنزلتك عند اهلل بنظرة الرحمة وق�صاء احلوائج ، هناك حديث كثري يف قلبي 

لك يا �صيدي يا اأبا عبد اهلل احل�صني ولكن املكان ل ي�صع للبوح به ف�صالم عليك �صيدي دائمًا واأبدًا 

حيدر الكرار منري عبد اجلبار / 8 �صنوات / كربالء - املخيم
ر�صالة اإىل اأمي ...........كيف حالك يا اأمي العزيزة ، اأنا احبك كثريًا ول ا�صتطيع البتعاد عنك ومفارقتك 

حتى واأنا جال�س يف ال�صف اأفكر فيكمِ . ادعوا اأن يحفظك ربي .

ح�صني حممد طالب / 12 �صنة / كربالء - �صارع ال�صهداء
ر�صالة اإىل ماما....... وبابا.......... اإىل اعز النا�س يف حياتي ، اكتب لكم هذه الكلمات القليلة اعرب بها 
عن حبي واعتزازي بكم لأنكم كل �صيء يل يف هذه احلياة واإن �صاء اهلل عندما اكرب اأعو�صكم عن تعبكم 

و�صهركم وتربيتكم يل واأن اأكون عند ح�صن ظنكم ، مع حتياتي لكم وكل حبي .

حممد عبد اجلبار عبد احل�صني / 10 �صنوات / كربالء 
اإىل والدتي العزيزة .....اأنت الأمان اأنت احلنان  ، من حتت قدميك لنا اجلنان ، عندما ت�صحكني ت�صحك 

احلياة وتزهر الآمال يف طريقنا ون�صعر بالأمان ، يا �صمعة دربي اأمي اأمي اأمي نب�س قلبي ونبع احلنان .

حيدر علي فا�صل / 11 �صنة / كربالء 
اإىل معلمي اأ�صتاذ ح�صن .....�صكرًا لك يا معلمي الذي �صاعدتني يف حفظ القراآن وتعلم اأحكامه ، فجزيل 

ال�صكر لك يا اأ�صتاذي الكرمي وبارك اهلل فيك .

ر�سائل من القلب
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واحة ال�صحــــــفي ال�صغري

اأهال بكم اأحبتي ال�صحفيني ال�صغار يف واحتكم اجلميلة حيث نتعلم 
بع�س الأ�صا�صيات الب�صيطة يف فن ال�صحافة ..

يف العددين ال�صابقني تعلمنا كيف نكتب خربًا �صحفيًا عن حادثة 
معينة ، واليوم �صنتعلم كيف نكتب تقريرًا �صحفيًا وقبل ذلك 

علينا اأن نعرف الفرق بني اخلرب والتقرير ال�صحفي .
يف اخلرب ال�صحفي يا اأعزائي نكتفي بالكتابة عن احلدث الرئي�صي 

فقط وب�صكل خمت�صر وغني 
باملعلومات يف نف�س الوقت ، على 

اأن ل يتجاوز عدد كلمات 
اخلرب الذي نكتبه )350( 

كلمة كحد اأق�صى .
بينما التقرير 

ال�صحفي فاأنه ل 
يكتفي بنقل اجلوانب الرئي�صية للحدث ، بل يتعداه اإىل و�صف دقيق وبلغة �صهلة ووا�صحة لكل التفا�صيل 

التي تتعلق باحلدث وُيدعم مبجموعة من الآراء واملعلومات وال�صور والوثائق اإن وجدت لأ�صل الق�صية 
التي تتعلق باحلدث والنتائج التي من املمكن اأن تكون يف امل�صتقبل وكذلك طرح وجهة النظر ال�صخ�صية 

لكاتب التقرير مبجمل املو�صوع .
ومن الأمثلة على ذلك ) مثاًل حدوث تفجري اإرهابي يف مكان معني فعندما نكتب خربًا عن هذا التفجري 

فاإننا نذكر تفا�صيل التفجري فقط من خالل الإجابة على الأ�صئلة اخلم�صة والتي تعرفنا عليها يف 
العددين ال�صابقني ، ولكن حينما نكتب تقريرًا عن هذا التفجري فاإننا ل نكتفي بنقل هذا احلدث بل 

نتطرق اإىل املجاميع الإرهابية التي تقوم بهذه التفجريات واجلهات التي تدعمها وكذلك الأزمات 
ال�صيا�صية والقت�صادية التي ترتبط بها مع ذكر اآراء املحللني وامل�صوؤولني ال�صيا�صيني وقادة اجلي�س 

وال�صرطة ومن ثم يف نهاية التقرير نذكر النتائج امل�صتخل�صة مع طرح راأينا ال�صخ�صي حول هذا احلدث اأو 
الق�صية (.

ً كيف نكتب تقريرا ً �صحفيا 
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واحة ال�صحــــــفي ال�صغري

اأنواع التقارير 

عنوان التقرير )...................................................................................
. ) ........................................................

التقرير ) .........................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

. )....................................................

لنكتب تقريرنا الأول 

�صياغة التقرير  :
يتكون التقرير من اأربعة اأجزاء رئي�صية متداخلة ) مقدمة ، و�صط ، خامتة (

العنوان : يجب اأن يكون العنوان ب�صيغة جتذب انتباه القارئ للمو�صوع وان يذكر فيه اأهم جزء يف 
احلدث الذي نكتب عنه التقرير .

املقدمة : متهد للمو�صوع الذي تريد الكتابة عنه بذكر احلدث الرئي�صي جلذب انتباه القراء 
ملتابعة قراءة التقرير

الو�صط : وي�صمى ج�صم التقرير وفيه تذكر املعلومات املتعلقة باملو�صوع وكل الأحداث الأخرى 
التي لها �صلة باحلدث الرئي�صي مع ذكر اآراء الأ�صخا�س الذي لهم عالقة باحلدث .

اخلامتة : نذكر خال�صة ملجمل الق�صية التي يدور حولها التقرير مع ذكر النتائج امل�صتخل�صة 
وطرح راأي كاتب التقرير يف املو�صوع .

والآن اأحبتي ال�صغار ننتظر اأن تكتبوا لنا م�صاركاتكم على �صكل تقارير تتناول املوا�صيع التي تهم 
املجتمع و�صن�صاعدكم يف اختيار هذه املوا�صيع فمثاًل )ميكنكم اأن تكتبوا لنا عن �صخ�صية علمية كاأن 

يكون احد مراجع الدين العظام اأو طبيب اأو مهند�س ترك اأثرًا خالدًا يف خدمة املجتمع ، اأو اأن تكتبوا 
عن املدينة اأو القرية التي ت�صكنوا فيها فتذكرون اأهم املواقع وتاريخها والأحداث الرئي�صية التي مرت 

بها وكذلك ميكنكم اأن تكتبوا عن مدر�صتكم التي تدر�صون فيها ومتى تاأ�ص�صت وما هو ا�صمها واىل ماذا 
يرمز هذا ال�صم وهل مت اإعادة بنائها اأم ل تزال قدمية ، وهناك الكثري من املوا�صيع والق�صايا التي 

تدور حولكم ميكنكم الكتابة عنها وميكنكم اأن ت�صتعينوا بالأهل لي�صاعدونكم يف ذلك ووفق الدرو�س 
التي علمناكم عليها يف املنتدى(
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و�صلتنا م�صاركة من الطفل حممد عماد كاظم 

 13 �صنة / كربالء
�لرجل �حلكيم 

جل�ض رجل حكيم على �شفة نهر 
وكان يتاأمل يف �جلمال �ملحيط به 

ف�شاهد عقرباً وقد وقع يف �ملاء .. و�أخذ يتخبط حماواًل 
�أن ينقذ نف�شه من �لغرق .

قرر �لعجوز �أن ينقذه .. مّد له يده فل�شعه �لعقرب 
�شحب �لعجوز يده �شارخاً من �شّدة �الأمل 

ولكن مل مت�ض �شوى دقيقة و�حدة حتى مّد يده ثانية 
لينقذه .. فل�شعه �لعقرب 

�شحب يده مرة �أخرى �شارخاً من �شدة �الأمل 
وبعد دقيقة ر�ح يحاول للمرة �لثالثة 

على مقربة منه كان يجل�ض رجل �آخر وير�قب ما يحدث 
ف�شرخ �لرجل: �أيها �حلكيم، مل تتعظ من �ملرة �الأوىل 

وال من �ملرة �لثانية 
وها �أنت حتاول �إنقاذه للمرة �لثالثة؟! 

فلم يهتم �لعجوز �حلكيم لتوبيخ �لرجل 
وظل يحاول حتى جنح يف �إنقاذ �لعقرب 

ثم م�شى باجتاه ذلك �لرجل وو�شع يده على كتفه قائاًل
يا بني .. من طبع �لعقرب �أن يل�شع ومن طبعي �أن �أُحب و�عطف فلماذ� تريدين �أن �أ�شمح لطبعه �أن يتغلب على 

طبعي .
ومن هذه �لق�شة نتعلم �نه يجب علينا �أن نعامل �لنا�ض بطباعنا ولي�ض بطباعهم فمهما كانت ت�شرفاتهم �لتي قد 

توؤذينا يف بع�ض �الأحيان فيجب علينا �أن ال نتخلى عن �ل�شفات �حل�شنة �لتي ربانا عليها �الإ�شالم و�أهل �لبيت 
عليهم �ل�شالم فينبغي �أن نعامل �لنا�ض باأخالقنا ال باأخالقهم

م�ساركة 

ال�صم ............................................ املواليد ......................العنوان ......................
الإمييل اإن وجد ............................................. الهاتف .........................................

 هل هذه امل�صاركة الأوىل لك يف املنتدى    نعم                  كال   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكملة التقرير )...................................................................................................................
........................................................................................................................ ...........
................. .................................................................................................................

)..................................................................................................................................

صورة للمشارك 
للمرة األولى فقط 

أو ملن لم يرسل 
لنا صورة في 

مشاركته السابقة

رسوم : احمد اخلزعلي
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من مقرتحات الأ�سدقاء لتطوير جملة احل�سيني ال�سغري

                         زهراء ر�صا �صالح / 10 �صنوات / كربالء
اقرتح اأن تخ�ص�س �صفحة يف املجلة لعر�س م�صاكل الطالب وطرق حلها

الإجابة : مقرتح مهم و�صنعمل عليه يف امل�صتقبل اإن �صاء اهلل

 يو�صف حممود عبد العظيم / 13 �صنة / كربالء
اأمتنى اأن يكون هناك كاريكاتري يعك�س احلالة العراقية والظروف التي متر فيها البالد .

الإجابة : هناك �صفحة خم�ص�صة للطرائف و�صتجد فيها �صديقنا العزيز ما يلبي طلبك حيث 
نحاول اأن نعالج الكثري من امل�صاكل على �صكل طرائف وكاريكاتري م�صلي وهادف يف نف�س الوقت .

 جنات عالوي جا�صم / 16 �صنة / كربالء
اأرجو اأن تكون هناك فقرة يف املجلة تهتم بتعليم ال�صغار طريقة ر�صم الوجوه والأ�صكال 

واحليوانات 
وكيفية ا�صتخدام الألوان 

الإجابة : مقرتح جميل ونحن نعمل به يف اإطار املجلة وكذلك من خالل مالحق خا�صة ت�صدر 
بهذا  اخل�صو�س 

 �صجاد علي عبد الكاظم / 11 �صنة / بابل
اقرتح اأن يتم و�صع حكمة من حكم الإمام علي عليه ال�صالم يف كل عدد مع �صرحها

الإجابة : مقرتح مميز و�صنعمل عليه يف امل�صتقبل اإن �صاء اهلل علمًا اننا نن�صر اأحاديث 
الر�صول الكرمي واأهل البيت عليهم ال�صالم يف كل �صفحات املجلة .

مهدي حيدر عبد املهدي / 11 �صنة / كربالء
اأمتنى اإ�صافة نوافذ علمية اأكرث 

الإجابة : اإننا نعمل على ذلك حيث اأ�صفنا باب جديد ) كيف تعمل ( وكان ذلك من 
العدد ال�صابق ونحن م�صتمرون يف ذلك .

م�ساركة 
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ر�صيع احل�صني 
 تقى نافع نعمة املو�صوي / 7 �صنوات

  كربالء - حي الن�صر
يف احد الأيام روت يل اأمي حادثة األطف الأليمة فقد كان للح�صني عليه طفٌل مل َيُذق املاء حتى 
ق�صى ب�صهم الغدر . ولكن هذا الطفل مل ميت اأبدًا وبقى  يرتوي من قلوب املحبني وعا�صت ق�صته 

يف قلب كل اإن�صان . فقد ج�صد لنا هذا الطفل اأروع العرب يف
 ال�صرب والن�صر الأبدي واحلياة ال�صعيدة يف الدنيا والآخرة  و�صيبقى رمزًا للت�صحية والفداء 

رغم كل ظامل معتٍد و�صرخة مدوية بوجه الطغاة .

  )) ))واإذا مر�صت فهو ي�صفنيمِ
�صادق ماجد عبد الأمري / 11 �صنة / كربالء

لقد اأ�صابني يف احد الأيام مر�س يف بطني وجئت اإىل الإمام احل�صني لأطلب منه بحقه 
عند اهلل اأن ي�صفيني واحلمد هلل لقد عملت العملية وجنحت بعون اهلل وبركة الإمام 
احل�صني واحلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على حممد واآله الطيبني الطاهرين .

يَبة تهدم احل�صنات   الغمِ
فواطم علي فا�صل / 12 �صنة / كربالء

  بلغ احد الرجال اأن هناك رجاًل يغتابه فاأر�صل اإليه بهدية ، فجاء اإليه الرجل وقال ملاذا اأر�صلت اإيل  
بهدية علمًا اإين مل اأقدم  اإليك  اأي معروف ؟ 

اأجابه الرجل بال فقد بلغني انك تر�صل  يل ح�صناتك فاأحببت اأن اأكافئك لذلك ... فاأطرق الرجل 
راأ�صه وا�صتحيا  وبعد  ذلك اعتذر منه  وطلب العفو

م�ساركات ال�سدقاء 
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يف اأحد الأيام بينما كنت ذاهبًا اإىل املدر�صة راأيت رجل عجوز يطلب من النا�س 
امل�صاعدة فقمت باإعطائه كل ما اأعطاين اأبي من املال ورغم اأين مل ا�صرتمِ يف 

ذلك اليوم اأي �صيء ولكن كنت �صعيدًا جدًا وعندما عدت اإىل البيت اأخربت والدي 
مبا فعلت فقبلني وقام باإعطائي �صعف املبلغ الذي كان يعطيني اإياه يوميًا ..

وليد الكعبة 
 اآية رائد غازي / 10 �صنوات / كربالء

فاطمة بنت اأ�صد ... امراأة موؤمنة كانت تطوف حول الكعبة ال�صريفة يف مكة 
املكرمة وقد جاءها املخا�س فوجدت �صعوبة يف التوجه اإىل اأي مكان ، فان�صق لها جدار الكعبة 

ودخلت اإىل بيت اهلل لت�صع ولدها املبارك الذي �صمته حيدرة واختار له النبي حممد �صل اهلل عليه 
واآله ا�صم علي ليكون اأخًا له وخليفته ووليًا للموؤمنني يف الدنيا والآخرة .

النظافة من الإميان 
تقى حيدر عبود / 9 �صنوات / كربالء 

عندما اأرى �صفي فيه اأو�صاخ اأقوم بتنظيفه ، لأنني اأرى العاملة تقوم بتنظيف باقي 
ال�صفوف فاأ�صاعدها بتنظيف �صفي ، فهي كبرية يف ال�صن ويف م�صاعدتها الأجر والثواب وكذلك 
فان النظافة من الإميان ، عندما تراين العاملة اأ�صاعدها ت�صكرين وتدعو يل باملوفقية وهذا ما 

اأمتناه وهو ر�صا اهلل والنا�س الطيبني عني واأمتنى من جميع الطالبات اأن     
ي�صاعدن العامالت يف تنظيف �صفوفهن .

اأحلى يوم يف حياتي 
 ايالف حيدر ها�صم / 8 �صنوات / كربالء

كان يوم اخلمي�س يومًا مميزًا ، فبعد اإمتام مرا�صيم رفع العلم واأداء الن�صيد
 الوطني قامت مديرة املدر�صة بتكرمي املتميزين واأنا كنت من بينهم لذلك

 �صيبقى ذلك اليوم اأحلى يوم يف حياتي ومن ذكرياتي اجلميلة .

م�ساركات ال�سدقاء 

هدية اهلل 
 موؤمل حيدر عبود / 6 �صنوات / كربالء
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فكرة ورسوم : محمد الزاملي


