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لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com
info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
القـرآن الكريم هـو كتاب اهللا العظيـم، انزله على 

رسوله ليتلوه علينا رمحة لنا، فهو هدى ونور ملن قرأه وتعلم منه.
ان القـرآن الكريـم كمـا وصفه اهللا سـبحانه هو احسـن احلديث، وفيه 

احسـن القصـص وهـو أحسـن مـا نـزل مـن اهللا سـبحانه علـى عباده 
املرسلني. 

لذلـك يـا أصدقائي فان قـراءة القرآن من أهـم األعمال اليت ينبغي 
أن نـداوم عليهـا، بشـرط أن تكـون قراءتنـا بتدّبـر، أي أن نقـرأ 

القـرآن مـع فهـم آياتـه، فقـد روي عـن االمام علـي بن ابـي طالب 
عليـه السـالم انـه  قـال: (ال خـري يف قـراءة ليـس فيهـا تدّبر).

اعزائـي لقـد وعـد اهللا سـبحانه وتعـاىل أن يعطـي ثوابـا عظيمـا 
لـكل مـن قـرأ القـرآن الكريـم وتدّبـر يف معانيـه، وقـد روي عـن 

الرسـول صلـى اهللا عليـه وآلـه انه قـال: (درجات اجلنـة على عدد 
االحبـة،  أيهـا  لذلـك  القـرآن)  آيـات 

نقـرأ  أن  علـى  حنـرص  دعونـا 
القـرآن يف كل يـوم فـان فيه 
وطيبـا  لصدورنـا  شـفاء 

لدرجاتنـا  ورفعـا  لنفوسـنا 
سـاملني. ودمتـم 

٥٥



رسوم: ابو داووداعداد: مهند العاقوص

صف  هنالك  كان  قدمية  مدرسة  يف 
مليء بالطالب من أوالد األغنياء، وكان 

بينهم فتى يتيم امسه صادق.
امتحان  الصف  طالب  دخل  يوم،  ذات 
العربية، وكان بني األسئلة سؤال  اللغة 

صعب جدًا
تناقل طالب الصف إجابة ذلك السؤال 
اكتشف  املعلم  لكن  الغش،  باستعمال 
كانت  اخلاطئة  اجابتهم  ألن  فعلوه  ما 

واحدة.
يف املساء، ندم صادق ألنه شارك الطالب 

يف الغش، وقرر أن يعود عن خطأه.
اىل  املعلم  دخل  عندما  الصباح  ويف 
الصف، خرج إليه صادق واعرتف بأنه 

غش يف السؤال الصعب.
هل  »وأنتم  التالميذ:  بقية  املعلم  سأل 

قمتم بالغش؟:.

بالغش،  التالميذ  من  أٌي  يعرتف  مل 
فعاقبهم املعلم مجيعًا باستثناء صادق.
استغرب الطالب ذلك وتساءلوا: »صادق 

غش مثلنا، فلماذا عفوت عنه؟«.
أمري  قال  »لقد  وأجاب:  املعلم  ابتسم 
اجلاني،  شفيع  »اإلعرتاف  املؤمنني 
وصادق اعرتف خبطئه فاستحق العفو .

منذ ذلك اليوم، مل يغش الطالب مهما 
كانت األسئلة صعبة، وإن أخطأوا سارعوا 
عفوًا  ليستحقوا  خبطئهم  لالعرتاف 

مجياًل.

الفتى صادق
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 أعيش: 
يف املياه اإلستوائية الضحلة. كم أنني أفضل

السكن يف األرياف الغنية بحشائش البحر,

الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف.

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً

¥ّيز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

تتمّيزون ببص¦تكم.

مميزات:

أستخدم زعانفي للسباحة وذلك عرب

تحريكها برسعة, ولكنني أخاف كث°اً 

من السباحة واتجنبها. لذلك أصبحت 

األس¦ك األخرى تسخر من عدم قدر¶ 

عىل السباحة ¹هارة مثلهم.

يعترب حجمي صغ°اً ويرتاوح

طويل بÀ ١٥-٣٥ سم.

وصفي:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

البداية:

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا 
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة.

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث 

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

مخاويف:

 أعيش: 
يف املياه اإلستوائية الضحلة. كم أنني أفضل

السكن يف األرياف الغنية بحشائش البحر,

الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف.

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً

¥ّيز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

تتمّيزون ببص¦تكم.

مميزات:

أستخدم زعانفي للسباحة وذلك عرب

تحريكها برسعة, ولكنني أخاف كث°اً 

من السباحة واتجنبها. لذلك أصبحت 

األس¦ك األخرى تسخر من عدم قدر¶ 

عىل السباحة ¹هارة مثلهم.

يعترب حجمي صغ°اً ويرتاوح

طويل بÀ ١٥-٣٥ سم.

وصفي:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

البداية:

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا 
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة.

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث 

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

مخاويف:

 أعيش: 
يف املياه اإلستوائية الضحلة. كم أنني أفضل

السكن يف األرياف الغنية بحشائش البحر,

الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف.

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً

¥ّيز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

تتمّيزون ببص¦تكم.

مميزات:

أستخدم زعانفي للسباحة وذلك عرب

تحريكها برسعة, ولكنني أخاف كث°اً 

من السباحة واتجنبها. لذلك أصبحت 

األس¦ك األخرى تسخر من عدم قدر¶ 

عىل السباحة ¹هارة مثلهم.

يعترب حجمي صغ°اً ويرتاوح

طويل بÀ ١٥-٣٥ سم.

وصفي:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

البداية:

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا 
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة.

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث 

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

مخاويف:

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

مميزات:

أميض ساعات عديدة من يومي يف
التمدد عىل األعشاب البحرية.

أميض ساعات عديدة من يومي يف
التمدد عىل األعشاب البحرية.

 أعيش: 
يف املياه اإلستوائية الضحلة. كم أنني أفضل

السكن يف األرياف الغنية بحشائش البحر,

الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف.

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً

¥ّيز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

تتمّيزون ببص¦تكم.

مميزات:

أستخدم زعانفي للسباحة وذلك عرب

تحريكها برسعة, ولكنني أخاف كث°اً 

من السباحة واتجنبها. لذلك أصبحت 

األس¦ك األخرى تسخر من عدم قدر¶ 

عىل السباحة ¹هارة مثلهم.

يعترب حجمي صغ°اً ويرتاوح

طويل بÀ ١٥-٣٥ سم.

وصفي:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً
هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً
ً

ز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

البداية:البدايةالبدايةالبدايةالبدايةالبدايةالبدايةالبداية:::::::

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا 
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة.

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث 

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

مخاويف:

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟
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 أعيش: 
يف املياه اإلستوائية الضحلة. كم أنني أفضل

السكن يف األرياف الغنية بحشائش البحر,

الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف.

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً

¥ّيز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

تتمّيزون ببص¦تكم.

مميزات:

أستخدم زعانفي للسباحة وذلك عرب

تحريكها برسعة, ولكنني أخاف كث°اً 

من السباحة واتجنبها. لذلك أصبحت 

األس¦ك األخرى تسخر من عدم قدر¶ 

عىل السباحة ¹هارة مثلهم.

يعترب حجمي صغ°اً ويرتاوح

طويل بÀ ١٥-٣٥ سم.

وصفي:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

البداية:

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا 
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة.

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث 

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

مخاويف:

 أعيش: 
يف املياه اإلستوائية الضحلة. كم أنني أفضل

السكن يف األرياف الغنية بحشائش البحر,

الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف.

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً

¥ّيز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

تتمّيزون ببص¦تكم.

مميزات:

أستخدم زعانفي للسباحة وذلك عرب

تحريكها برسعة, ولكنني أخاف كث°اً 

من السباحة واتجنبها. لذلك أصبحت 

األس¦ك األخرى تسخر من عدم قدر¶ 

عىل السباحة ¹هارة مثلهم.

يعترب حجمي صغ°اً ويرتاوح

طويل بÀ ١٥-٣٥ سم.

وصفي:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

البداية:

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا 
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة.

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث 

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

مخاويف:

 أعيش: 
يف املياه اإلستوائية الضحلة. كم أنني أفضل

السكن يف األرياف الغنية بحشائش البحر,

الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف.

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً

¥ّيز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

تتمّيزون ببص¦تكم.

مميزات:

أستخدم زعانفي للسباحة وذلك عرب

تحريكها برسعة, ولكنني أخاف كث°اً 

من السباحة واتجنبها. لذلك أصبحت 

األس¦ك األخرى تسخر من عدم قدر¶ 

عىل السباحة ¹هارة مثلهم.

يعترب حجمي صغ°اً ويرتاوح

طويل بÀ ١٥-٣٥ سم.

وصفي:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

البداية:

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا 
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة.

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث 

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

مخاويف:مخاويف:

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

ًيف منطقة ضيقة جداًيف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جدا

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة

الحدود

وصفي

 أعيش: 
يف املياه اإلستوائية الضحلة. كم أنني أفضل

السكن يف األرياف الغنية بحشائش البحر,

الشعاب املرجانية وأشجار املنغروف.

حجمي:
أميض ساعات عديدة من يومي يف

التمدد عىل األعشاب البحرية.

هل تعرفون يا أصدقاء أن يل تاجاً

¥ّيز¢ عن باقي أصدقا¡, مثل ما

تتمّيزون ببص¦تكم.

مميزات:

أستخدم زعانفي للسباحة وذلك عرب

تحريكها برسعة, ولكنني أخاف كث°اً 

من السباحة واتجنبها. لذلك أصبحت 

األس¦ك األخرى تسخر من عدم قدر¶ 

عىل السباحة ¹هارة مثلهم.

يعترب حجمي صغ°اً ويرتاوح

طويل بÀ ١٥-٣٥ سم.

وصفي:

يرتكز غذا¡ عىل األس¦ك الصغ°ة
والعوالق, وأتلذذ بطعمها الرائع.

غذا¡:

البداية:

أنا اسمي فرس البحر, ساخربكم يف لقائنا 
اليوم عن حيا¶ يف البحار الواسعة.

السالم عليكم يا اطفال,كيف حالكم؟

تتوزع منطقة كل من الذكر واألنثى بشكل متفاوت,  بحيث يعيش الذكر

يف منطقة ضيقة جداً تبلغ مساحتها  مرت مربع واحد. بين¦ تسيطر اإلناث 

عىل مساحة أكرب ¹ئة مرة.

الحدود:

مخاويف:
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ما الذي تفعله
 يا صديقي فهيم؟

ان باب املخترب
 مصابة بالصدأ

 واريد أن اعاجلها 
باالصباغ

الصدأ؟!
وما هو الصدأ ايها
 االستاذ الذكي؟

حيدث
 الصدأ ببطء،

وهو يتكون بسبب احتاد 
االوكسجني يف اهلواء مع 

احلديد مبساعدة 
الرطوبة

الصدأ هو تغري 
كيميائي حيصل لبعض املواد

فيكّون مواد جديدة خمتلفة عنها
يف اخلصائص 

فعندما
يتعرض احلديد للهواء

 والرطوبة يتغري لونه من 
انظر اىل قطعةالرمادي اىل البين احملمّر 

 احلديد هذه لقد أصابها
 الصدأ، إن الصدأ جيعل
 احلديدالصلب ضعيفا

 وهشًا

âيu VÁËÖ^flيدÖ ¶€د ال”ع9
Ífi^fl”ال ›^äu V›ÁâÖ

١٢·ÁعeÖ˘العدد ا 



ولكنين مصنوع 
من احلديد ايضا، فلماذا

ال أصاب بالصدأ يا 
فهيم؟

ان األصباغ 
متنع الرطوبة من

 الوصول اىل احلديد فال 
يستطيع االوكسجني
 االحتاد معه لتكوين

 الصدأ

لقد فهمت..
ان الصبغ حيمي 

احلديد من الصدأ مثلما 
حيمي الغطاء اجسامنا

من الربد 

اآلن عرفت ملاذا
يقوم الناس بطالء
السيارات واالبواب 

والشبابيك واالدوات 
املعدنية باالصباغ

نعم.. فقد هدى
اهللا تعاىل االنسان

هلذه الطريقة من اجل أن 
حيافظ على أشيائه من

أذى الصدأ، فاحلمد
هللا على هذه 

النعمة

ذلك بفضل األصباغ 
(الدهان) يا صديقي

 بسيط

انظر اىل قطعة
 احلديد هذه لقد أصابها

 الصدأ، إن الصدأ جيعل
 احلديدالصلب ضعيفا

 وهشًا
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›Áالي ^flبقõ ÍiàËà¬
 DةË¯-اE 

 –¬¯⁄ S Igي◊u hاÁ“_ PVÜËاملق^د
^éfi الI Ü”â hÁ“ I ÏÖÑ ⁄◊عقة 

Ü‚á ^⁄

ƒñfi امل”l^fiÁ ∂يع„^ 
يف ñfiÊ ^¬Êع‰ ¬◊âÁj⁄ Ö^fi Ó�ة 

Óju ÖاÜ€jâ^e ‰“Ü©Ê
 ال»◊ي^· 

 hاÁ“_ ب‰ يف”äfi ‹m
Êاâعة ñfiÊع„^ يف الq¯nة 

 ^fl7^e ‰⁄قدfi l^¬^â p¯m عدeÊ
JJالع^ يةÊ

JJJ‰i^“ÜeÊ !ة ا∑ÖÊ ‹”ي◊¬ ›¯äق: الËدë
iعد ا˝àfiÁ◊Àfiا ⁄‡ _“Ün ا˘⁄Üاö اÖ^éjfiا�  ë^ûÊة 

JدÖ^الب ^jéل الí  يف
 لÑل}}}‘ ˜eد ⁄‡ _{}}}Ñ ا£Ê ÖÑا˜juي^l^{{{õ ال¯á⁄ة 
لflrjب„}}}^ e Ó◊¬ ¿{{{ ^© ·`{{{eيÚ}}}ة vëي}}}ة iد{◊„^ 
اç}}}عة الÁË ã€{{{é⁄ي̂� rjËÊدد ‚ÁاÊ ^‚ıا˜jeع^د ¬‡ 
 Ê_ ∞flالعي ãد‹ مل¬Ê ∞e^íامل î^~{{{ç˘ة اä⁄¯⁄
 DÍâE∞⁄^jي  ŸÊ^fliÊ ^flËدË ل{{{ä∆ بلŒ Ãfi˘ا Ê_ ‹Àال
 �k{{{⁄دÊ Í{{{⁄ÁË ل”{{{ée tá^{{{�ال Ÿ^{{{قi2د يف الÁ{{{qÁامل

JΩ^{{{éfiÊ ةvíe

Í◊¬ لةÁ} Vداد¬c
Óäدل∞ ¬ي^⁄ V›ÁâÖ

١٤·ÁعeÖ˘العدد ا 



 Í‚ H^„fl¬ !ا Í{{{ïÖ ÎÖ^ífi˘ع€}}}^· اflال kfle ÏÜ{{{€¬ Ïيد{{{äال
qÊá}}}ة امل~Íe_ ‡{{{e Ö^j ¬بي}}}دÏ الnقÍÀ الÎÑ اjfiق}}}› ⁄‡ jŒ◊ة 

JاÖÁç^¬ يف ›¯{{{äي‰ ال◊¬ ∞{{{ä£ا˝⁄^‹ ا
 ^„fl⁄ g◊õÊ 4eàال ‡{{{e gعí⁄ ^„◊قj¬ا ^„qÊá د^„{{{éjâعد اe
 kل البي‚_ ‡⁄ ı2jال ^„fl⁄ g◊õ ‹m kñ Ü  ^„qÊá ‡⁄ ı2jال
 ∞iد^„éل^e kق�fiÊ kñ Ü  Ãيäل^e lÁامل Ê_ ›¯{{{äي„› ال◊¬

J›¯äي‰ ال◊¬ ∞ä£ا ^„⁄^⁄c lÜ“ÉÊ
لقد “^ç kfi„يدÏ ا£– ˘õ kñ Ö ^„fi^¬ة 

J ‡Ëدâ^ÀالÊ ÖاÜç˘ا
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⁄^ ñ  ^Ë �‘eة ]
�‘fi_ Üعç_

 ^Ë ›اÜË ^⁄ Ó◊¬ käل 
= :fleا

ëدËق:  ^õ€ة
 ãليÊ  يةvë ة◊”é⁄  ‡⁄ Ífi^عi 

t¯ال”^يف ل◊ع Ÿ^امل ^„◊‚_ Ôلد

Íç ˜
�̄  ⁄jعبة Œ◊ي

 HعةÒاÖ ÏÜ” 
ÕÁâ ا{2 ⁄ع◊€:

 Ñeل‘

^Ë �kfläu_
̄�  ë Ï^j^£ة    ñة _kfi�  ع

Ïد¬^ä≤ ‡ËÜ”Ài ‘fi˘
‡ËÜ}˚ا

JJةñ  ^Ë ·˚اÊ
 �Õ^“ Ÿ^⁄ ^flËلد ƒ€jqلقد ا
öÜ«ة ل€õ^Àع�ي‰ لfi Í”ل

t¯الع

‹“ H! ا£€د
̄� _∂ل ⁄^ يف   اâ ^fiعيدHÏ  ع
 ^flñعe د¬^äË ·_ Á‚ Ï^ا£ي

�̂ñعe

 ÎÜ”Ài % اÉ^مل
[·Ê^عjال —Êدflíe

 ^Ë Ífià† ˜
 ‡Ëدrjâ H:fleا
 Ïد¬^äقة ملËÜõ

 ^õ€ة

 Ó{ä{{دل}}∞ ¬}}ي^{{⁄ V›Á{âÖ                  د€¶ Í◊¬ لةÁ} VÁËÖ^flيâ

متت

JJÍل^jال ›Áيف اليÊ

lÑ}_Ê ال�^لب^ñË lع‡ 
·Ê^عjال —Êدflë يف ŸاÁ⁄˘ا

١٦·ÁعeÖ˘العدد ا 
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سألت املعلمة Teacher تالميذها : »حدثوني يا صغاري عن أحالمكم 
يف املستقبلthe future ؟«.

وأن  منطقتنا،  يف   Baker خباز  أشهر  أكون  أن  »حلمي  »وائل«:  رد 
.»Candy industry  أشتغل بصناعة احللوى

.»Doctor فكر »مسري« قليال وأجاب: »أريد أن أصبح طبيبًا

١٨·ÁعeÖ˘العدد ا 

افتش عن مهنة

يزور
           visit 

يتجّول
           Wander 



 Draw  أما »سلمى« فقد كانت تهوى الرسم 
فقالت: »أحب أن أكون رسامة تشكيلية«.

كان »عامر« الوحيد الذي مل يعرف ما يريده.. فكر وفكر لكن 
  Player دون جدوى، فقال يف نفسه: »رمبا أصلح ألكون العب
 Press صحفيا   أو   ،  Sports الرياضة  أحب  ألنين  سلة  كرة 

ألنين أجيد اخلطابة، أو حماميا Lawyer رمبا«.
املناسب.  الرد  جيد  فلم  عامر؟«  يا  عنك  »وماذا  املعلمة:  قالت 
أردفت املعلمة تتحدث: »أنت جيد حبصة التعبري، رمبا ستكون 

كاتبا Writer شهريا يف يوم ما!«.
ابتسم »عامر« وقال:  »آه، نعم.. كيف مل أنتبه لذلك؟ 

فتلك  author  قصص  أصبح مؤلف  أن  أمتنى 
هواييت املميزة«.

Í¬^eÖ ∞äu V›ÁâÖ              Îد„⁄ ·^flu Vا¬داد

١٩١٩

يفتح 
        unpack 



مفترس وال 
يحرك فّكه:

إعداد: خولة علي
تصميم: شريف محمود

المد ا�حمر:

ظاهـــرة طبيعية تحدث بســـبب تكاثر عدة أنـــزاع من الطحالب 
ذات ا�لـــوان الحمـــراء والبرتقاليـــة في مياه البحر مما يتســـبب 
بتغيـــر لون الميـــاه في تلك البقعـــة وتصبح المياه ســـامة جدا 

وتقتـــل كل المخلوقات التـــي تعيش داخلها.

الســـامة  ا�ســـماك  مـــن  هـــي 
ومدببـــة  طويلـــة  هيئـــات  لهـــا 
وهـــي  منتفخـــة  رؤوس  مـــع 
تتلـــون بحســـب درجة ســـميتها 
ولتخويف أي كائـــن يقترب منها.

للتحيـــة  نبـــادر  بالدنـــا  فـــي 
للمصافحـــة  اليـــد  مـــد  عبـــر 
والترحيـــب بينما فـــي منغوليا 
إعطاء  الترحيب  عالمـــات  فمن 
الغريـــب البايـــب الـــذي نحمله 

الترحيب. مـــن  كنـــوع 

تحية غريبة:

هل تعرف أن التمساح
 ال يستطيع تحريك فكه 

السفلي أبد±، وأنه يستطيع 
االفتراس فقط عبر قدرته على 

الغوص والتحرك دون إثارة 
انتباه الفريسة ليفتح فكه 

العلوي ويطبق عليها؟

السمكة 
المنتفخة:

٢٠·ÁعeÖ˘العدد ا 



أطول مئذنة 
في العالم:

أطول حبس أنفاس:
حبـــس ا�لمانـــي توم ســـبيتاس أنفاســـه مـــدة 14 دقيقة 
و12 ثانيـــة علـــى عمق 3ونصـــف تحت المـــاء ولتحقيق هذا 
ا¼نجاز قام توم بحبس ا�كســـجين لمـــدة 30 دقيقة قبل 

أن ينـــزل الماء.

أمهر الصيادين:
يعـــد الذبـــاب المفتـــرس الـــذي ينقض 
على فريســـته كالمقاتالت الحربية من 
أمهـــر الصياديـــن وأحدهم بصـــر± على 
كوكبنـــا وهـــو يتفـــوق علـــى النســـور 

والتركيز. بالقـــدرة  والصقـــور 

هي مئذنة 
مسجد الحسن 

الثاني الكبير في الدار 
البيضاء في المغرب 

العربي ويبلغ 
طولها 200 م

يعـــد الذبـــاب المفتـــرس الـــذي ينقض 
على فريســـته كالمقاتالت الحربية من 
أمهـــر الصياديـــن وأحدهم بصـــر± على 
كوكبنـــا وهـــو يتفـــوق علـــى النســـور 

والتركيز. بالقـــدرة  والصقـــور 

بطـــن  أن  تعلـــم  هـــل 
داخلـــه   يطـــوي  ا¼نســـان 
التـــي  الغليظـــة  أمعائنـــا 
م   1،5 الطـــول  مـــن  تبلـــغ 
الـــذي  الدقيـــق  والمعـــي 
يبلغ طوله حوالـــي 7 م!!!!

ماذا في بطني:
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يف مكان ما من العراق، كانت بيوت الناس مهّدمة 
وكئيبة وميلؤها احلزن، وكان اجلو مظلم عدا سيارة 

حترتق وتضيء املكان..

‡Ëا دÜد ال¯e ‡⁄ ìíŒ

يف أحد البيوت كان رجل عجوز حيتمي بنار أوقدها جنبه

حاول تهدئة حفيده الصغري 
الذي ينام على فخذه لينسى 
صوت القذائف واالنفجارات

وكان العجوز خيفي بداخله احلزن الذي أصابه من جنود 
الظالم الذين أحتلوا املدينة

وقرر العجوز أن يروي حلفيده حكاية عن اسطورة 
عراقية قدمية لكي يشغله عن صوت االنفجارات

٢٢·ÁعeÖ˘العدد ا 

قصة: 
      نعيم آل مسافر

سيناريو ورسوم: 
        منصور البكري



تقول احدى اساطري بالد الرافدين إن 
هذه االرض كانت »جنة عدن« سكنها 
أبناء املاء منذ قديم الزمان وكانت أرض 
مطهّرة ال حتب الغرباء والعابثني 

بها.. 

كان احلفيد يستمع اىل جده ويتخيل وبنوا زقورات وبيوت مجيلة تليق حبضارة عريقة قبل أن يدخلها الغزاة 
احداث القصة االسطورية اليت يرويها 
له عن حضارة العراق القدمية.. وكان 

ذلك مثل احللم اجلميل

وكان سكانها يعملون 
بزرع احملاصيل بكل حب، 

فحّولوا األرض بفضل 
نهري دجلة والفرات اىل 
جنة خضراء ترعى بها 
املواشي وتعجب كل من 

شاهدها

البقية يف العدد املقبل
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نصيحة قنبر..

(طرفة)  حصلت   
بالسجن  حكم  على 
ألنها أماتت رجال من 

الضحك

بيده  ميسك  هندي   
يقول  لكي  (سيم) 
هندي  له:  الناس 

وسيم

عطسة  قزم  عطس   
رأسه  فضرب  قوية 

باالرض
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 ^{fi^يu_  ‰{fl”لÊ  H‰{◊€عe ⁄^‚}Üا�  ®}^Öا   ›^{í¬  ·^“
 Hk{ŒÊ ≈Ü{â`e ‰{fl⁄ Í{„jflل يف ¬€◊}‰ ليrعj{äË ·^“
 Óju Ófi`jË ·_ يف الع€}ل ÂÉ^j{âا ‰{vífi ^{⁄ 4ا{n“Ê

 J^{�}˘{^لي}^ ⁄}‡ ا ‰{◊€¬ ·Á{”Ë
xÒ^ífle ›^í¬ —^{ï اg‚ÑË ·_ ÖÜ{ŒÊ ÂÉ^j{â ل◊ع€ل 
 ^fl«j{â˜د ا{ËÖ_ ˜ VÉ^j{â˜ل}‰ ا Ÿ^{ق  HÜ{}a ·^”{⁄ يف
 ^flبe ›Áقi ·_ Ófl≥_ Ífid  اÜí⁄ k⁄ل”‡ ⁄^ دÊ ‘fl¬

J‘e^‚É بلŒ 4{}_ Ÿà{fl⁄
 gب{äe  ‰{fl”لÊ  HŸà{flامل  ^{flبe eÊ}د_   ›^{í¬ Êا }–   
 Hg{´  ^{€“  Ÿà{flامل  ^{flالب  ‡{ä �̈  % اj{âعr^ل‰ 
k{fi^“Ê املu Ï`{q^À}∞ _‚داÂ ا˜É^j{â املŸà{fl ا¢دËد 
‚دË}ة ل}‰fl  H}د‹ ¬VŸ^{ŒÊ ›^{í “ي}Ö^{® ·Á{“_ Ãا 
 ^fle kfläu_ ;jلي [Íلàfl⁄ ^fle ‡äu_ % ^fi_Ê اÜ‚^⁄

J�̂{ñË_  ‡{ËÜ}˚ا  Ÿá^{fl⁄

ار عصام النجّ

أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة عن 
أهمية اتقان العمل وهي بعنوان:

Èh\Ê÷’\;ÏŸ]Ÿ^;UÄ\Å¡\
È÷¡;Å⁄•;–˜�›\;U;‹ÊàÑ
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iقد‹ ¬دد ⁄‡ Ÿ^qÖ املä◊€∞ ل◊Êàاâ tيدÏ الõ^  ^äfl€ة الÜ‚àاE ¬◊ي„^ 
 Í◊¬ ›^⁄˜ا ^flnjâ^e دuا Î_  ‡⁄ ^„qاÊàe ·É`Ë % ±^عi !ل”‡  اÊ D›¯äال

 ŸÁâÜال Ó◊¬ ‰fi^vبâ !ا Ü⁄`e Ÿàfi  ÎÑال  D›¯äي‰ ال◊¬Egل^õ Íeا ‡e
 ÖÁflال ‡⁄ ÖÁflال tÊá V¯Ò^Œ D‰لaÊ ‰ا! ¬◊ي Ó◊ëE



فكرة ورسوم:
                                فراس صاحب 

تـّمـت

اهلواية


