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رسوم: عامر لعييب
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أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
فصل الشتاء مميز وله طعم خاص يف بلدنا، ففي البيت 

يفرش أهلي السجاد امللون ويعلقون الستائر السميكة للحفاظ على الدفء، 
وحترص أمي على طبخ الطعام الدافئ املغّذي الذي يدفع عن اجسامنا مرض 

الزكام، كما يعمل أبي على تشغيل املدافئ لكي ال يؤذينا الصقيع يف 
الليايل الباردة .

ويف الشتاء تضع أمي يف خزانيت املالبس السميكة، مع اجلوارب واغطية 
الرأس الصوفية، أللبسها عند ذهابي اىل املدرسة يف الصباح اجلميل.
وعندما حيل املساء يف الشتاء، جنتمع كلنا حول املدفأة، لنشرب الشاي 

اللذيذ الذي تصنعه جدتي ونستمع اىل قصصها املشوقة اليت ال منل من 
مساعها أبدًا.

أصدقائي، يف مثل هذه األجواء ال ننسى أخواننا الفقراء، فأبي حيرص 
دائما على أن يهدي للمحتاجني ما يكفيهم من املالبس واألغطية ليتقوا 

بها شدة الربد، ونكون مجيعنا سعداء بهذا الفصل املميز.

لالتصال بنا : 07601854446 
www.qanbar.com
info@qanbar.com5  العدد واحد وثالثون4



كثريًا،  الكتب  حيب  كان  مِلكًا  أن  حيكى 
فيقرأ كتابًا يف كل مساء، حتى ضعفت 

عيناه ومل يعد يقدر على القراءة.
عن  امللك  أعلن  األيام،  من  يوم  ويف 
والتعبري  اللغة  جييد  لقارئ  حاجته 
ليقرأ له الكتب، وكان يف املدينة قارئان 
فتقدما  وقحطان،  عدنان  امسهما: 

ملسابقة اختيار قارئ امللك.
محل عدنان معه هدية مثينة للملك، 

أما قحطان فقد قرر أن يهديه كتابًا.

قلقًا  عدنان  كان  امللك  إىل  الدخول  وقبل 
يفكر: »أخشى أن ال يقع االختيار علّي«.

كان  ألنه  مبتسمًا،  كان  فقد  قحطان  أما 
للملك  قارئًا  صار  قد  بأنه  نفسه  يتخيل 

فعاًل.
كل  وقرأ  امللك،  إىل  وقحطان  عدنان  دخل 
اختيار  فوقع  الكتب،  بعض  عليه  منهما 
امللك على قحطان وقال له: )إن يف صوتك 

طاقة إجيابية(.
فرَح قحطان كثريًا، فسأله عدنان: »كيف 
فزت مع أن هدييت كانت أمثن من هديتك؟«

أوصى  مبا  »فعلت  وقال:  قحطان  فابتسم 
به اإلمام علي بن ابي طالب)عليه السالم( 

حيث قال: »تفاءل باخلري تنجح«.

أبا  يكّنى  الكندّي،  األسدّي  مظاهر  بن  حبيب  هو 
االميان،  شديد  خلوقًا  مهيبًا  رجاًل  كان  القاسم، 
حيفظ القرآن الكريم وخيتمه يف كّل ليلة من بعد 

صالة العشاء إىل طلوع الفجر . 
تشّرف بصحبة الرسول J ثم كان مصاحبًا اإلمام 

. A علّي بن أبي طالب
الكوفة والزم االمام عليًا  يف   F عاش حبيب 
شَرطة  من  وكان  حروبه،  مجيع  يف  ونصره   A
الذين  اإلمام  اصحاب  من  عدد  وهم  اخلميس، 

حال  كل  على   A علي  االمام  نصر  اشرتطوا 
واشرتط هلم االمام اجلنة باملقابل.

احلسن  اإلمامني  أصحاب  من   F حبيب  كان 
تعاىل  اهلل  رزقه  وأخريا  كذلك،   Cواحلسني
عاشوراء  معركة  يف  مبشاركته  العظيمة  الشهادة 
االمام  جيش  قادة  من  كان  إذ  للهجرة،   61 سنة 
احلسني A فيها، وكان مصرعه قد أّثر يف االمام 
كثريًا، ولعظمة شأنه فقد دفن لوحده جبانب قرب 

االمام A يف كربالء.

قارئ الملك
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يف العشرين من شهر رمضان يف العام الثامن من اهلجرة استطاع املسلمون فتح 
مكة بعد أن انتهكت قريش اهلدنةمع املسلمني

امسعوا وصايا الرسول J ارفقوا 
بأهل مكة، وال تسيؤوا معاملة أحد.. 
من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت 

أبو سفيان فهو آمن..

محل النيب J عليا على كتفيه ليحطم االجزاء 
العالية من االصنام

A وكان ذلك الرجل هو االمام علي

هذا علّي حيطم آهلتكم
 أال من رجل فيكم ليمنعه 

من ذلك؟!

وبعد ان طهر النيب واالمام علي الكعبة من االصنام، 
صعد بالل على الكعبة 

اهلل اكرب اهلل اكربوأذن عليها ألول مرة
اهلل اكرب اهلل اكرب

أشهد أن ال اله اال اهلل..
أشهد ان حممد رسول اهلل..

كفى يا هند، إنه علي 
بن ابي طالب، من يقدر 

على الوقوف بوجهه؟

يا معشر قريش.. 
ما ترون اني فاعل 

بكم؟

نراك فاعل بنا 
خريا، انك أخ كريم 

وابن اخ كريم

اذهبوا فانتم الطلقاء..

وألن النيب حممد Jهو نيب الرمحة، فقد عفا عن املشركني 
الذين آذوه كثريًا، وكان ذلك سبب إسالم كثري منهم..

حقا هذه هي 
اخالق االنبياء

لقد أمر اهلل نبيه J  ان يطهر  الكعبة 
من االصنام

واختار النيب ملهمة تكسري االصنام رجال مل يسجد لالصنام ابدا 
وتهابه قريش وال يتجرأ احد على التعرض اليه اذا حطم االوثان

ودخل املسلمون مكة من دون مقاومة من 
املشركني

يتبع يف العدد املقبل

دع أمرها للنيب 
J

وهذه األصنام ماذا 
نفعل بها؟

جاء احلق وزهق 
الباطل ان الباطل 

كان زهوقا
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كان  فقريًا  صيادًا  أن  حيكى 
هو  البحر  شاطئ  قرب  يعيش 

وزوجته وطفله الصغري.
يرمي  كان  وبينما  يوم  ذات 
زحف  البحر  يف  الشبكة 
عقرب إىل الكوخ ولدغ طفله، 
طفله  ومحل  الصياد  فأسرع 
الذي رفض  القرية  إىل طبيب 
والده  ألن  الطفل  معاجلة 
تكاليف  دفع  من  يتمكن  لن 

العالج.
طفله  حيمل  الصياد  خرج 
طيب  رجل  فرآه  حزينًا 
عن  سأله  وملا  املال  فأعطاه 
قال  الدين  له  يرد  كي  امسه 
له: ال داعي فعندما أحتاجك 

سأجدك حتمًا.

عاد الصياد إىل املنزل وفرحت زوجته بسالمة 
مل  أنت  سنأكل؟  ماذا  واآلن  قالت:  ثّم  ولدها 

تصطد شيئا اليوم.
شبكته  ورمى  البارد  الليل  يف  الصياد  خرج 
يف البحر ولكن من دون جدوى، ويف النهاية 
رمى الشبك فعلقت حمارة بشبكته، أخرجها 
وفتحها فوجد فيها لؤلؤة كبرية ففرح كثريًا 
ما يراقبه فخاف  ولكنه شعر بوجود شخص 

وعاد بها مسرعًا إىل البيت.
أخرب زوجته بأمر اللؤلؤة ونام، وعند الفجر 
يكونوا  أن  فخاف  املنزل  خلف  صوتًا  مسع 
لصوصًا، فقال لزوجته: علينا أن نغري مكان 

إقامتنا لنحفظ هذه اللؤلؤة الثمينة.
املنطقة  وغادروا  املطيعة  زوجته  وافقت 
وجدوا  أيام  وبعد  آمن،  منزل  عن  يبحثون 

الباب،  فطرقوا  املدينة  عن  بعيدًا  منزاًل 
هلم:  وقالت  الباب  عجوز  امرأة  هلم  فتحت 
ال  اعذروني  ولكن  أعزاء،  ضيوفًا  بكم  أهاًل 
زوجي  ألن  لكم  الطعام  تقديم  أستطيع 
فهو ال  مالنا  كل  وأنفقت  منذ شهر  مريض 

خيرج للعمل بسبب املرض.
هذه  خذي  طيبة  سيدة  أنت  الصياد:  فقال 
طعامًا  واشرتي  وبيعيها  الثمينة  اللؤلؤة 

وخذي زوجك اىل الطبيب.
اليت  الغرفة  على  ودّلتهم  السيدة  شكرته 
املرأة  خرجت  الصباح  ويف  فيها،  سينامون 
بالطعام  وعادت  اللؤلؤة  وباعت  املسنة 
يدخل  أن  الصياد  من  طلبت  ثم  والطبيب، 

معها هي والطبيب غرفة زوجها املريض.
كان  فقد  زوجها،  رأى  حني  الصياد  دهش 
الرجل نفسه الذي أعطاه املال ليعاجل طفله 
لنا  يسهل  اهلل  إن  حقًا  وقال:  كثريًا  فبكى 

الطريق لنساعد اآلخرين.

اهلل تعاىل يسّهل لنا الطريق دائمًا ملساعدة اآلخرين  إعداد: خولة علي حممد/سوريا                            رسوم: مهند حسن/العراق

الصياد الطيب
قصة من الرتاث املكسيكي

11  العدد واحد وثالثون10



إعداد ورسوم: حسني 
رباعي/سوريا

بداية اللقاء: اهأل اصدقائي، أنا امسي الوعل 
وسأحدثكم يف هذا اللقاء عن نفسي:

لقاؤنا يف هذا العدد مع صديقنا الوعل
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لو دخـــلنا غرفة مليئة باالغـــراض غري املنظمة فسوف نالقي 
صعوبة بالسري فيها، ولكن بـــعد ترتيـــب األغراض ستسـهل 
حركتنا يف الغرفة، ولو كانت هذه الزمحة يف الشـــوارع فـمـن 
الصعب أيضا السري فيها بالسيارة أو بالدراجة أو على القدمني،  
بل سيصبح ذلك خطرًا ومليئًا باحلوادث، ومن هنا نستطيع ان 

نفهم أهمية اخرتاع االارة املرورية لتنظيم احلركة فـي الشـوارع 
والنســــتـــغرب معـــرفتنا بـــأن اخـــتــراع االشــارة املـــرورية 

سبـقـــت اخـــرتاع الســيـــارة والـــكـــهرباء.

دفــع ضــباب لنــدن يف الليل باملهنــدس االنكليــــزي 
)جـــون بيــك نايــت( املتــخصص بتنظيم حــركة القطارات 

اىل ابتــكار اشــارة مــرور ضوئية لتسيري القطارات وايقــافــها. 

كانت االشارة حتوي ذراعني متحركني لألعـــلى ولألسفل أحدهما 
باللون االمحر واآلخر بالـلون االخضر، فهي شبيهة باالشـارة 
اخلاصة بالسكة احلديدية آنذاك وتستخدم للنـــهار ومـــزودة 
كذلك بـمـصباحني يـــعمالن بالغــــاز لالستـــخدام الليــــلي.

كما وضــعت اول اشارة ضوئيــــة امام مبنى الربملان الربيطــــاني يف عام 1868 
لتنظيم حركة العربات اليت تــجرها اخليول، وكان تشغيلها يـــــتم عن طــريق 
شرطي يقف جانبها طوال الوقت، ولكن بعد سنتني انفجر احد املصباحني وقتل 

الشرطي, مـــما أدى اىل ايـــقــاف استــــعمال هــــذه االشارة.

اصبحت احلاجة ملحة اىل وسائل لتنظيم حركة املرور, خباصة بعد صناعة السيارات 
وزيادة عددها، فأضطر الباحثــون للعودة لفكرة االنكليزي )جون بيك نايت( وظهرت 

يف العام 1914 أول اشارة ضوئية بالوان ثالثة )امحر وبرتقايل واخضر( يف أحد 
شوارع كليفالند يف الواليات املتحدة االمريكية.

ظهرت أول اشارة مرور ضوئية يف نيويورك بامريكا يف العام 1918 وبعدها 
بسنتني وضــــعت اشار ة فـي أعلــــى برج مبين وسط الشارع يف مدينة 

ديتــــرويت يــــدعى) برج املرور (, وكــــانت أيضا تدار يدويا من قبل شرطي

مل يكن أمام بريطانيا اال قرار اعتماد االشارة الضوئية لتنظيـــم حركة 
املرور فـــي شوارعـــــها، فوضـــــعت أول اشارة يف لندن عند تقاطع شارعـي 
بيكادللي وسانت جاميس، وبعد سبع سنوات مت تطوير االشارة الضوئية يف 
انكلرتا واصبحت تعمل آليًا، وللمرة الثانية يف لندن وعند جتربة النموذج 

األول منها فـــــي شارع تورنهيل، تسرب الغاز يف غرفة التحكم ومبجرد اضاءة املصباح 
حدث انفـــجار أدى الـــــى قتل الشرطي املراقـــــب، لكن هذه املرة مل يتوقـــــفوا عن 

استعمال االشارة ومل حتبط املـــــحاوالت يف تطـــــوير هذا اجلـــــهاز.

تطورت اشكال االشارات الضوئية، فبعد ان كــــــــانت يف 
السابق تــــــوضع على ابراج ضــخمة واعمدة برونزيــــــة 

منحوتة أو تعلوها التماثيل، أصــــــبح شكلها مبرور 
الزمــــــن ابسط، إذ اصبحت جمـــــــرد أعمدة معدنية ملساء 
اال انها تــــــدار بوساطة اجهزة كــومبيوتر، وتطورت أماكن 

تواجدها وأحــــــيانا استعماالتها، باضافة اجهــــــزة اخرى 
كاالصوات وكــــــامريات للمراقبة ومصـــابيح بتقنيات 

اعلى، وما يزال العمل مستمرا على تطويرها أكثر .

أغرب اشارة مرور يف العامل تقع
 عند تقاطع قناتني مائيتني يف مدينة البندقية 

بايطاليا لتنظيم حركة القوارب يف شوارع املدينة املائية
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عزيزتي طبقنا اليوم
 )سلطة الفاصوليا البيضاء( 

ولصناعتها حنتاج إىل: فاصوليا 
بيضاء مسلوقة وباردة/خيار/

طماطة/زيت زيتون/ليمون/ملح/
فلفل أسود/ميكن إضافة أي نوع من 

اخلضر كاجلزر او امللفوف
ومربوش اجلنب. 

واآلن: يقطع اخليار والطماطة 
واي خضر موجودة اىل مكعبات وتوضع 
يف اناء عميق ثم تضاف اليها الفاصوليا 
البيضاء , ميزج الليمون وزيت الزيتون 

معا وخيفق حتى يصبح ثقيل
 القوام.. ثم 

يضاف اليه امللح والفلفل االسود 
يسكب السائل على خليط اخلضر ويقلب 
جيدا , توضع السلطة يف صحن التقديم 

ويرش وجهها باجلنب املربوش 
وبالعافية

وه���ي »رمح���ة« بن���ت »افرائي���م« جده���ا الن���يب ابراهيم)عليه 
الس���ام( تزوجها النيب أيوب)عليه الس���ام( وكان صاحب 
اوالد وحرث وم���ال، إال أن اهلل ابتاه بذهاب كل هذا ثم 
ابتاه مبرض شديد فلم يبق منه ساملا اال قلبه ولسانه 

يذكر بهما اهلل س���بحانه وتعاىل.
ويق���ال ان »رمح���ة« احتاج���ت امل���ال فص���ارت ختدم 
الناس وتأتي بالطعام من اجل زوجها، وس���هرت على 
راحة زوجها وخدمته على الرغم من ابتعاد كل الناس 

عنه، إذ بقي���ت خملصة ووفية له.
 وي���روى أن���ه يف احد األيام ظهر هلا ابلي���س بصورة رجل وقال 
هل���ا أن تقول لزوجها كام يدل على انه���ا تعبت مما هم فيه،  
وعندم���ا اخ���ربت زوجه���ا بذل���ك الكام حل���ف إن ش���فاه اهلل 
ليضربّنها مئة جلدة.. أخرياً وعندما شفاه اهلل تعاىل واعاد له 

مال���ه واوالده أمر بغصن له 99 فرعًا 
وضربها به ضربة واحدة لكي 

بوعده. يفي 

السام عليكم صديقيت العزيزة..
ق���راءة الكت���ب ب���اب واس���ع يفت���ح لك ع���وامل من 
املعرف���ة، لذل���ك جي���ب ان تك���ون ل���ك مكتبت���ك 
اخلاصة اليت تناسب ذوقك واجملال الذي يهمك 
التع���رف الي���ه، ان من عاش���وا قبلن���ا تركوا لنا 

افكاره���م وحتلياته���م يف كتبه���م.
صديقيت ان كنت ممن مل جيربوا القراءة من 
قبل ارجو ان حتاولي ان تبدئي معنا وتبحثي عن 
كتاب مجيل وبس���يط لتكتش���في مجال القراءة 
وتتع���ريف على عاملها الرائع املليء باملعلومات 

واملفاجآت .. ودميت صديقيت خبري.

إعداد: نادية غازي/العراق
رسوم: مادلني عيسى/سوريا
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أوه ماهذه الورود 
اجلميلة، من قطفها 

يا دالل؟

اهلل، ما أمجل رائحتها! 
هل استأذنِت من 
اجلريان يا دالل؟

ال تقلقي يا بنييت 
تستطيعني تصحيح 

خطأك
ورمبا تهديك 

مزيداً من الزهور 
مكافأة على صدقِك

اطليب من
 جارتنا العفو، وأخربيها 
أنك لن تفعلي ذلك مرة 

أخرى... 

وكيف يا أمي؟
حسنًا يا أمي 

شكراً لٍك

كا

ولكن ال جيوز قطف 
ورود تعب يف زراعتها 

اآلخرون من دون 
استئذانهم!

أنا يا أمي ، لقد أزهرت 
شجرة الورد عند اجلريان 
هذا الصباح فقطفت لِك 

أمجل وردة

سيناريو: خولة علي حممد/سوريا
رس�وم: م��ادل��ني ع��ي��س�ى/سوريا

شعر: جليل خزعل/العراق
رسم: مصطفى طالب/العراق

بييب بييب واق ويق
ِرْيْق ا اْفَسحوا الطَّ َهيَّ
ارُة اإلْطفاْء جاءت َسيَّ

لتطفَئ احَلرْيق
ِرجاهُلا الُشْجَعان

قد َأْطَفأوا احَلِرْيق
وا النريان دَّ حَتَ

رْيان دوا النِّ وَأْخَ
ًة  ْم حَتيَّ ِمّنا هَلُ
ْم َتْصِفيق ا هَلُ ِمنَّ

رجال اإلطفاء
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على  تسري  الصغرية   Giraffe الزرافة  كانت 
الطريق  عبور  ولدا صغريا حياول  فرأت  مهل، 
the path لكن السيارات Cars مل تتوقف أبدًا  
لترتك له فرصة العبور، استاء الولد  فتقدم 

حنو الطريق وأراد العبور عنوة .
إشارة  على    green األخضر  اللون  هنا، هتف 
فورا  توقف  غاضب:  وهو   Traffic light املرور 

..إنه دور السيارة للسري.
قال الولد مستغربا: ومتى أمّر إذن؟ ردت اإلشارة 

احلمراء Red light : عندما أشع بلوني 
األمحر.

إنهما  نعم  وقالت:«  الزرافة  تقدمت 
اإلشارة  دور  تعرف  أن  بقي  حمقتان 

 »yellow light االصفر
سأهلا الولد:وما دوره؟ فقالت: انه جيعل 
من  فتنقص  للوقوف  تتهيأ  السيارات 
منر  األمحر  يومض  وحني  سرعتها 

بسالم من دون أن نصاب بأذى.

 فقال الولد kid: لقد فهمت اآلن، إشارة 
املرور تنّظم حياتنا وجيب أن حنرتمها.

منّر  هيا  الصغرية:واآلن،  الزرافة  قالت 
فقد اشتعل الضوء األمحر.

الزرافة وإشارة املرور

أنا إمسي خريطة  
 MAP

 أنا إمسي قالدة 
 NECKLACE

انا امسي برتقالة 
ORANGE

 أنا إمسي طائر البجع 
  PELICAN



ألقطف هذه
 الزهرة مادامت أخيت 

»هدى« ال تراني 
هل تعلم ما الذي

 امتناه اآلن يا »قيس«؟
أريد أن أصري 

حنلة

ما أطيبِك 
يا أخيت، تريدين أن 

تتحولي إىل حنلة لكي 
تطعميين العسل

إذن اىل اللقاء يا 
أخيت

متت
رسوم: عمر طال/العراققيس والنحلة سيناريو: طال حسن/العراق

بل لكي السعك بإبرتي 
كلما حاولت قطف 
أزهاري أيها املشاغب

ومن أين لي أن أعرف 
يا أخيت العزيزة؟

 »قيس« كم مرة 
قلت لك أن ال تقطع 

ه�.. هدى! مل أعلم شيئًا من األزهار؟
أنِك تراقبينين

كان »قيس« يتجول يف حديقة البيت

الويل لقيس ، لقد 
حذرته مراراً لكن من 

دون جدوى   
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        سأل الطفل صديقه: 
هل يبيض الثعلب أو يلد؟ 
فقال: الثعلب ماكر، توقع 

أن يفعل اي شيء.

       شرب أحد االوالد 
الدواء قبل موعده، فسألته 
أمه عن السبب فقال:  لكي 

أفاجئ اجلراثيم.

     طلب املعلم من احد 
تاميذه ان يرسم على 
السبورة أكرب حيوان 

موجود على األرض، فقام 
احد التاميذ برسم نقطة 
صغرية، فسألة املعلم : ما 

هذه النقطة؟ 
فأجاب الطالب : هذا فيل 

مقبل من بعيد. 

        االبن: أنا الوحيد الذي 
أجاب على سؤال املعلم 

اليوم؟ االب : وما السؤال؟ 
االبن: من الذي مل يكتب 

الواجب

اعداد: اسراء املوسوي/العراق
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ُيك���ى ي���ا أبنائ���ي أن رجا طيب���ًا ارت���دى مابس 
جديدة وذهب إىل الس���وق ليش���ري بق���رًة ينتفع 
حبليبها، وبعد أن اش���راها أخذه���ا إىل منزله، ويف 
الطري���ق رآه لٌص وُاعجب مبابس���ه وصار ُيدث 
نفس���ه بصوت منخفض قائًا: البد ملن يلبس هذه 
املابس الفاخرة أن يكون غني���ًا، فلماذا ال اختطف 
هذا الرجل وأحبس���ه ثم أطال���ب أهله مببلغ كبري 

من املال مقابل إطاق س���راحه؟ 
وبينما كان اللص يدث نفس���ه، مسع رجًا آخر 
يقول له: ملاذا ال تس���اعدني وأساعدك؟ فأنا أريد أن 

أسرق هذه البقرة احللوب.
 اتف���ق اللّص���ان على أن خيط���ف أحدهم���ا الرجل 
الطيب ويسرق اآلخر البقرة. تتبع اللصان الرجل 
إىل بيته وهو ال يشعر بهما، فربط البقرة يف الساحة 

الصغرية 
منزله،  خل���ف 
البيت  ودخ���ل 
وتعش���ى ونام.

أقبل اللص الثاني ليس���رق البقرة، ولكن اللص 
األول أوقف���ه قائا: إن أنت أخ���ذت البقرة فقد 
تصدر كث���رياً من األصوات وحينها يس���تيقظ 

الرجل ول���ن امتكن من اختطافه.
فق���ال الل���ص الثاني: ولك���ن إن أنت ب���دأت أواًل 
فقد يس���تيقظ الرجل صارخًا ويوقظ اجلريان 
ول���ن أحصل على البق���رة، فقال الل���ص األول: 
لننتظ���ر حت���ى يس���تغرق اجلمي���ع يف النوم ثم 
نس���رق الرج���ل والبقرة معًا، فل���م يوافق اللص 
الثان���ي وأخذا يتج���ادالن ويعل���و صوتهما حتى 
نه���ض الرج���ل الطي���ب واجل���ريان م���ن نومهم 
بس���بب صراخهم���ا، فأس���رع اجل���ريان للقبض 

عليهم���ا ولكنهما هرب���ا ومل يعودا.
وهكذا ي���ا أحبيت جند أن 
اخت���اف اللصني قد أدى 
إىل جناة الرجل الطيب، 
والعاقل هو من يفيد من 
لينجو  أعدائ���ه  خصومة 

مكائدهم. من  بنفسه 

الرجل الطيب والّلصوص

اإلم�ام  ألق�اب  م�ن  لق�ب  القل�وب:  جاب�ر 
س�يداوي  أن�ه  يع�ي  الس�ام(  املهدي)علي�ه 
والع�دوان  الظل�م  جرحه�ا  ال�ي  القل�وب 

غيبت�ه. يف  الع�امل  يع�م  ال�ذي 

شعر: جليل خزعل /العراق  
 رسوم: حسام الكناني/العراق

أحبتي  سأروي لكم اليوم قصة فيها فائدة 
كبيرة عنوانها:

اعداد: أمامة اللواتي /عمان                رسوم : انطالق حممد علي/العراق
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فكرة ورسوم           فراس صاحب/العراق


