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النظافة صحة و رقّي



Rofend El- Umer

Ayaz Silêman

Berhema min

للتواصل مع املجلة.. اتصلوا عىل الرقم التايل:  423165

 إعداد و رسومات املجلة: برييفان العمر

Wênesaziyên zarokan

Amed Siwar

تهتم  أنيقة  كانت  فلورا  اجلميع،  لدى  واضحاً  كان  بينهما  الفارق  أن  إال  ولوند،  لورا  هما  جميالن  طفالن  لعائلة  كان 
بالفرشاة  أسنانها  وتنظف  والصابون  باملاء  وجهها  فتغسل  صباح  كل  تستيقظ  الشخصية،  ونظافتها  مبالبسها 
واملعجون، وترتدي مالبسها ومتشط شعرها وترتاد املدرسة في أحسن صورة وتعود فتبدل مالبسها املدرسية مبالبس 
أخرى نظيفة، أما لوند فينهض من نومه فال يغسل وجهه وال ينظف أسنانه، ويلبس مالبسه التي تكون غير نظيفة 
بتبديل  يهتم  البيت فال  إلى  يعودان  ثم  املدرسة،  إلى  أخته  ويذهب مع  بتمشيط شعره  يهتم  وال  األحيان،  أغلب  في 
مالبسه املدرسية مبالبس أخرى نظيفة ويظل بها إلى ميعاد النوم فيقوم بخلعها وإلقائها في أنحاء الغرفة وال يهتم 

بتعليقها للحفاظ عليها.
وبالرغم من حتذيرات أمه املستمر له من هذا اإلهمال في نظافته ومظهره إال أنه لم يكن يصغي لوالدته، بل لم يبالي 

بها أبداً.
بينما دخل لوند  الطعام  لورا مالبسها ثم غسلت يديها قبل  املدرسة فبدلت  ولوند من  لورا  األيام؛ رجعت  وفي أحد 

مباشرة إلى حجرة الطعام وجلس على املائدة. 
ـ قالت له األم بنصح: فلتغسل يديك قبل الطعام يا لوند.. ال يجوز أن تتناول الطعام ويديك غير نظيفتني.

ـ رد لوند باستياء: ولكن يا أمي انظري ليس هناك أي شيء على يداي.
ـ أكدت األم عليه: قد تكون هناك بعض اجلراثيم واألتربة التي ال تستطيع رؤيتها بعينيك وقد تسبب الضرر لك.

ـ قال لوند: ولكن كل يوم ال أغسل يداي وال يحدث لي أي ضرر، ثم أني جائع جداً يا أمي.
في اليوم التالي مرض لوند؛ فاستدعت األم الطبيب، وقال له الطبيب: أنت تعاني من نزلة معوية حادة وسببه أنك 

أكلت ويداك غير نظيفة. عليك أن تهتم بنظافتك الشخصية ونظافة ما حولك.
ـ لوند: حسناً؛ لقد تعلمت اليوم درساً مفيداً، سأفعل ذلك يا دكتور.

النظافة صحة و رقيّ
قصص مزكني
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Zimanê me

Gotinên pêşiyan

شخصيات و أمكنة

سؤال و جواب

Gihanekên sereke

gihanekên serke yên di kurmancî de ev in: bes, 
çawa.. wisa jî, her çend..ew çend, çi qas… ew qas, 
lewre, dibe ku, heke na, nexwe, dema ku, heta ku, 
hew, mixabin, di ser de jî, ji ber ku,  lê, lê belê, û, 
qet nebe, yan… yan jî, anko, çi…çi, hem…. hem jî 
û hwd.
Mînak:
Jiber ku: Ji ber ku karê  bavê min hebû, nehat.
Lê:  Xewziya dem bi şûn ve vegeriya, lê ez çi bikim 
ti carî venagere.

Kevi rê havîna
Bavê bin kulîna.ً1ـ كم عدد أحرف اللغة الكردية؟ 31 حرفا

2ـ  كم عدد أحرف اللغة العربية؟ 28 حرفاً.

الفنّانة نسرين شيروان
ولدت نسرين عمر عثمان عام 1922م في مدينة زاخو ومن ثم اختارت لقب شيروان 

ليالزم اسمها في عالم الفنّ. كان لصوتها املتدّفق من نغماِت شالالت املدينة التي 
ولدت فيها صدى عذباً على مسامع مستمعيها, ظهرت كمغنّية وكغيرها من فنّانات الكرد اللواتي ظهرن في 

خمسينيات وستينّيات القرن العشرين خالل العصر الذهبيّ للغناِء الكرديّ, تلك الفترة التي أنشئ فيها القسم 
الكرديّ بإذاعة بغداد, وسّجلت في اإلذاعة الكردية العديد من األغاني التي فتحت أمامها أبواب الولوج إلى قلوِب 

ونفوس الكرد بسالسٍة وعفوية. وسجلت خالَل هذه الفترة املئات من األغاني الكردية. مع األسِف الّشديد لم تكن 
نهاية نسرين شيروان مختلفة عن حياة معظم الفنّانات الرّاحالت فقد اعتزلت الغناء منتصف سبعينّياِت القرن 

العشرين, وفارقت احلياة في مدينة بغداد بتاريخ 1990/10/10 ودفنت في إحدى مقابر املدينة.



تعلم معنا اللغة السريانية)45(

تعلم اللغات

Peyv û Wate
sûrikandin  
rewan 
semyan
cewdik 
sûc
 

السرعة في اجلري

اخلفة في السرعة

البردعة

قربة املاء

ذنب

Wêje

Kerê rewan
Kerê min disûrike          pir beza û rewan e
Barê wîna sivik e            tenê têrr û semyan e
Ne mezin e dehşik e             lewra qedir girane
Têrra wî du xurcik e               mêzîn e him qapan e
Alîkê wê navik e              al îkî  din j î  nan e
Bin zikê wî cewdik e            cewdik  ava şivan e
Xurcika wî gulik e            çi  bi  xeml û rêdan e
Hustê wîna kespik e          bi  zengil  û mircan e
Ceh û kayê didêmê         bi  qedr e wek mêvan e
Zordariyê lê nakim              zorî  sûc û tawan e
Pir j i  wîna hez dikim         bê zirar û ziyan e.

Salihê Heydo



Rengîn

Keça kumsor
صحة وإرشادات

الدكتور: جورج لحدو)أخصايئ أمراض جلدية (

داء اجلرب واملعروف باسم )حكة السبع سنوات( هو مرض جلدي معدي تسببه القارمة اجلربية )العث(.
أعراضه:

ظهور  وأحياناً  اجللدي  والطفح  الشديدة  املرض: احلكة  هذا  لداء  شيوعاً  األعراض  أكثر   من 
وخدش  الدفء  وعند  الليل  ساعات  في  املريض  حالة  تسوء  حيث  اجللد،  على  صغيرة  جحور 
العدوى  وتتم  هناك،  بيوضه  ويلقي  ليعيش  اجللد  إلى  العث  يدخل  الشديدة، حيث  احلكة  بسبب  اجللد؛ 

باجلرب عن طريق االتصال املباشر املطول بجلد املصاب، وبخاصة في 
األماكن املكتظة بالسكان )املدارس، رياض األطفال، والسجون(.

البرامج املتبعة في العالج:
عن  واإليغرامكينت  البنزيل  بنزوات  البيرمترين،  استخدام   
يوجد  وال  الكبريتي،  واملرهم  الصابون  وكذلك  الفم،  طريق 

لقاح متاح للجرب.
التدابير الوقائية: 

املاء  في  املستخدمة  واملناشف  واملالبس  الفراش  غسل   
الساخن مع جتفيفها حتت أشعة الشمس.

نصائح لتشخيص املرض:
ومراجعة  الطبيب،  دون استشارة  املنزل  في  األدوية  استعمال  عدم 
املرضية  احلالة  لتشخيص  اجللدية  األمراض  في  مختص  طبيب 

بشكل صحيح وإعطاء العالج الالزم.

داء الجرب

فوائد الشمس 
1ـ تعرض الطفل للشمس يساعد على إنتاج فيتامني )د( الذي يقّوي عظامه 

2ـ حماية الطفل من اإلصابة مبرض الكساح.

3ـ تقوية اجلهاز املناعي للطفل.
4ـ حماية جسم الطفل من الفيروسات والبكتيريا.

 يجب تعريض الطفل ألشعة الشمس وقت الشروق في الصباح الباكر.

Hebû nebû keçeke piçûk hebû.
Her tim kumekî sor li serê wê bû, loma jê re digotin keça kumsor.
Rojekê pîrika wê nexweş  dikeve, diya wê selikek tijî xwarin dike û dişîne mala 
pîrika wê.
Lê berî ku  bişîne van  şîretan lê  dike:  Nebe nebe ku tu li nava daristanê 
bisekinî ha.
Li nava daristanê gur hene, rast here ku gur neyên pêşiya te.
Keça kumsor sozê dide diya xwe ku li nava daristanê nesekine.
Selika xwe digire û ber bi mala pîrika xwe ve  dimeşe.
Li nava daristanê rastî kulîlkên gelek xweşik tê. Soza ku dabû diya xwe ji bîr 
dike. Disekine û ji pîrika xwe re kulîlkan berhev dike.
Ji nişka  ve ji nava daran gurek derdikeve û bi rûyekî biken ber bi keça kumsor 
ve diçe. Dibêje: Rojbaş kaça xweşik, tu vê sibeha zû bi kû ve diçî?

Hîn berdewam e…..



 كولي دلبرينضياء يوسف انس حيدر

تارا زورو علي أريان فوازخالد يوسف

تعلم معناأصدقاء مزكني

هيا نرسم السمكة
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