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سيناريو: نادية ∆اáي
رسوم: لينا الزيبق

تمت

 ìعليك انهاء ق
احلشاèÒ يا قن2 فأنا 
خارt ا˚ن ا± السو—

 ƒولك‡ يا ابي اتفقت م
gلنلع tابي ™رvاص

أكمل هذا العمل 
 ..tواخر

tقن2 هيا اخر
gلنلع 

أي‡ أنت ©‡
ننتظر’

ال است�يƒ لدي هنا 
لعبة جديدة

 ìكنت أمز| أنا أق
 èÒدعن أجّرب احلشا

يبدو االمر مسلياَ�

افتx لنا الباب 
لنشاهدها

 ìاقود آلة ق Õسو
احلشاèÒ هذÂ كما 
لو أنها سيارة سريعة 

 ãاجل Õحسنا� سو
وأشاهدكما وانتما 
تقودان هذÂ السيارة

هيا عندما تكمالن 
لعبكم سأقدم لكم 
العص4 واملعجنات

شكرا يا قن2 لقد 
احببنا هذÂ اللعبة حقا� 

أبي ايñا سيgv ذلك
هههههه‰  



لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com
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أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
اليوم عاد جارنا (أبو حسام) اىل بيته يف اجازة بعد أن انهى 
واجبه القتايل يف صفوف اجليش العراقي الباسل، كنا أنا وابي 

أول من ذهب إىل داره لنسلم عليه ونطمئن على سالمته.
عندما جلسنا معه، بدأ (أبو حسام) يتحدث عن بطوالت اجلنود 

العراقيني وافراد الشرطة واملتطوعني يف احلشد الشعيب يف قتاهلم 
ضد عصابة داعش االرهابية، وكيف متكنوا من دحرهم وحترير كل 

األراضي العراقية من هؤالء اجلبناء املعتدين.
شعرت بالفخر والفرحة ألن لدينا أبطاًال حيمون بالدي اجلميلة من 
املجرمني، فقمت اىل جارنا (أبي حسام) وقبلت يده وقلت له: محدًا 
هللا على سالمتك وسالمة أبطالنا يف القوات االمنية مجيعًا، بكم 

انتصرنا على الدواعش يا عم.
عندما خرجنا وجدنا أن كل أهل احلي جتمعوا ليسلموا على (أبي 
حسام) وهم يهنئون بعضهم بعضًا فرحني مبناسبة حترير كل 

االراضي العراقية من االشرار.

٥٥



رسوم: ابو داووداعداد: مهند العاقوص

حيكى عن قرية كان فيها عامل جليل، وكان 
يكن  إذ مل  يشبهه يف شيء،  ال  ابن  لديه 

يهتم بعلم أو معرفة.
ابنه  وراح  اجلليل،  العامل  سافر  ذات صيف 
يف  مشورة  احتجتم  «إذا  الناس:  بني  يقول 

غياب أبي فاسألوني».
ابن  إىل  املزارعون  األيام جاء  يوم من  ويف 
وقد  قمح،  حقل  أمر  يف  واستشاروه  العامل 

كان احلقل مليئا بالسنابل، وال أحد يعرف 
له صاحبًا.

احلقل  دام  «ما  وقال:  العامل  ابن  ضحك 
وتقامسوه  قمحه  فاحصدوا  صاحب،  بال 

بينكم».
إال  العامل،  ابن  بنصيحة  املزارعون  فعل 
مزارعًا واحدًا امسه (صاحل) رفض أن يشارك 

املزارعني يف فعلتهم.
وراحوا  الشرطة،  رجال  جاء  أيام،  بعد 
يبحثون عن من َحصَد حقل الوزير، وعندما 
علموا مبا جرى، غّرموا املزارعني وابن العامل 

بدفع أضعاف مثن القمح.
واطاعتهم  فعلتهم  مثن  املزارعون  دفع 
جلاهل يّدعي العلم، فيما كان (صاحل) ساملًا 
من األذى، وصار يردد على املزارعني احلكمة 

اليت تقول: «اعِص اجلاهل تسلم».

مشورة الجاهل

 العدد الثام‡ والثالثون٦



; �ÔĘ̂à̌;fl¡̨;�\Ê ̌ �¬h̨; �Â˛̂;‰̌Ê ̌ �†̌; �Â˛̂;\� �3|̨;�\ÂÅ̌�eȟ;‡�b
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 العدد الثام‡ والثالثون٨
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ً عندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتا
 مرتفعاً ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق

 الهروب.

الدفاع:

مدة حمل زوجتي ١١ شهراً وترضع الدالف�
صغارها سنة كاملة إىل أن تصبح بالغة، 

لذا فزوجتي دولفينة حنون جداً.

التكاثر:

لو¥:

يختلف لو¥ عن أصدقاª بحسب البيئة

واملوقع الجغرايف الذي أعيش فيه. 

يبلغ طويل حوايل ٢٫٦ مرت وأزن نحو ١٤٠ 
كيلوغراماً، إال أن ما ¼يز¥ عن زوجتي 

هو حجمي الذي يفوق حجمها.

صفا¿:

أنا حيوان ماª أعيش يف كل

 البحار واملحيطات وأستطيع

 التكّيف يف بيئات مختلفة ما

 عدا البحار القطبية املتجمدة.

أعيش:

أمتاز عن غÈي من األسÆك بقدر¿ عىل تنفس الهواء
 لذا  فإنني  أصعد إىل سطح البحر  إلستنشق الهواء

 وهذا ما يجعلكم تتمتعون Ìنظري الجميل، فالشكر
 لله الذي ميز¥ ووهبني الجÆل.

مميزا¿:

أقتات يومياً عىل األسÆك.
 وذلك عرب محارصتها ثم

 األنقضاض عليها.

:ªغذا

عالقتي بالناس:

أنا واإلنسان صديقان، نلعب بالكرة داÖاً،

 فيشاهد¥ الجميع وهم فرحون Ìهار¿.

عندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاً
 مرتفعاً ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق

 الهروب.

الدفاع:

مدة حمل زوجتي ١١ شهراً وترضع الدالف�
صغارها سنة كاملة إىل أن تصبح بالغة، 

لذا فزوجتي دولفينة حنون جداً.

التكاثر:

لو¥:

يختلف لو¥ عن أصدقاª بحسب البيئة

واملوقع الجغرايف الذي أعيش فيه. 

يبلغ طويل حوايل ٢٫٦ مرت وأزن نحو ١٤٠ 
كيلوغراماً، إال أن ما ¼يز¥ عن زوجتي 

هو حجمي الذي يفوق حجمها.

صفا¿:

أنا حيوان ماª أعيش يف كل

 البحار واملحيطات وأستطيع

 التكّيف يف بيئات مختلفة ما

 عدا البحار القطبية املتجمدة.

أعيش:

أمتاز عن غÈي من األسÆك بقدر¿ عىل تنفس الهواء
 لذا  فإنني  أصعد إىل سطح البحر  إلستنشق الهواء

 وهذا ما يجعلكم تتمتعون Ìنظري الجميل، فالشكر
 لله الذي ميز¥ ووهبني الجÆل.

مميزا¿:

أقتات يومياً عىل األسÆك.
 وذلك عرب محارصتها ثم

 األنقضاض عليها.

:ªغذا

عالقتي بالناس:

أنا واإلنسان صديقان، نلعب بالكرة داÖاً،

 فيشاهد¥ الجميع وهم فرحون Ìهار¿.

عندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاً
 مرتفعاً ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق

 الهروب.

الدفاع:

مدة حمل زوجتي ١١ شهراً وترضع الدالف�
صغارها سنة كاملة إىل أن تصبح بالغة، 

لذا فزوجتي دولفينة حنون جداً.

التكاثر:

لو¥:

يختلف لو¥ عن أصدقاª بحسب البيئة

واملوقع الجغرايف الذي أعيش فيه. 

يبلغ طويل حوايل ٢٫٦ مرت وأزن نحو ١٤٠
ًكيلوغراماًكيلوغراماً، إال أن ما ¼يز¥ عن زوجتي 

هو حجمي الذي يفوق حجمها.

صفا¿:

 البحار واملحيطات وأستطيع

 التكيف يف بيئات مختلفة ما
 التكيف يف بيئات مختلفة ما
ّ التكّيف يف بيئات مختلفة ما

 عدا البحار القطبية املتجمدة.

يبلغ طويل حوايل ٢٫٦ مرت وأزن نحو ١٤٠ 
كيلوغراماً، إال أن ما ¼يز¥ عن زوجتي 

هو حجمي الذي يفوق حجمها.

صفا¿:

أنا حيوان ماª أعيش يف كل

 البحار واملحيطات وأستطيع

 التكّيف يف بيئات مختلفة ما

 عدا البحار القطبية املتجمدة.

أعيش:

أمتاز عن غÈي من األسÆك بقدر¿ عىل تنفس الهواء
 لذا  فإنني  أصعد إىل سطح البحر  إلستنشق الهواء

 وهذا ما يجعلكم تتمتعون Ìنظري الجميل، فالشكر
 لله الذي ميز¥ ووهبني الجÆل.

مميزا¿:

ًأقتات يومياًًًأقتات يومياًأقتات يومياًأقتات يومياًًًأقتات يومياًأقتات يومياأقتات يومياأقتات يومياًًً عىل األسÆك. عىل األسÆك. عىل األسÆك.
 وذلك عرب محارصتها ثم وذلك عرب محارصتها ثم وذلك عرب محارصتها ثم

 األنقضاض عليها. األنقضاض عليها. األنقضاض عليها.

:ªغذا

أقتات يومياً عىل األسÆك.
 وذلك عرب محارصتها ثم

 األنقضاض عليها.

:ªغذا

عالقتي بالناس:عالقتي بالناس:

أنا واإلنسان صديقان، نلعب بالكرة داÖاً،

 فيشاهد¥ الجميع وهم فرحون Ìهار¿.

أنا واإلنسان صديقان، نلعب بالكرة داÖا

 فيشاهد¥ الجميع وهم فرحون Ìهار¿.

إعداد ورسوم: حس∞ رباعي

السالم عليكم اصدقائي أنا 
صديقكم الدولفني سأحدثكم 

اليوم عن نفسي ومميزاتي

إعداد ورسوم: حس∞ رباعي



ً عندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتا
 مرتفعاً ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق

 الهروب.

الدفاع:

مدة حمل زوجتي ١١ شهراً وترضع الدالف�
صغارها سنة كاملة إىل أن تصبح بالغة، 

لذا فزوجتي دولفينة حنون جداً.

التكاثر:

لو¥:

يختلف لو¥ عن أصدقاª بحسب البيئة

واملوقع الجغرايف الذي أعيش فيه. 

يبلغ طويل حوايل ٢٫٦ مرت وأزن نحو ١٤٠ 
كيلوغراماً، إال أن ما ¼يز¥ عن زوجتي 

هو حجمي الذي يفوق حجمها.

صفا¿:

أنا حيوان ماª أعيش يف كل

 البحار واملحيطات وأستطيع

 التكّيف يف بيئات مختلفة ما

 عدا البحار القطبية املتجمدة.

أعيش:

أمتاز عن غÈي من األسÆك بقدر¿ عىل تنفس الهواء
 لذا  فإنني  أصعد إىل سطح البحر  إلستنشق الهواء

 وهذا ما يجعلكم تتمتعون Ìنظري الجميل، فالشكر
 لله الذي ميز¥ ووهبني الجÆل.

مميزا¿:

أقتات يومياً عىل األسÆك.
 وذلك عرب محارصتها ثم

 األنقضاض عليها.

:ªغذا

عالقتي بالناس:

أنا واإلنسان صديقان، نلعب بالكرة داÖاً،

 فيشاهد¥ الجميع وهم فرحون Ìهار¿.

عندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاً
 مرتفعاً ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق

 الهروب.

الدفاع:

مدة حمل زوجتي ١١ شهراً وترضع الدالف�
صغارها سنة كاملة إىل أن تصبح بالغة، 

لذا فزوجتي دولفينة حنون جداً.

التكاثر:

لو¥:

يختلف لو¥ عن أصدقاª بحسب البيئة

واملوقع الجغرايف الذي أعيش فيه. 

يبلغ طويل حوايل ٢٫٦ مرت وأزن نحو ١٤٠ 
كيلوغراماً، إال أن ما ¼يز¥ عن زوجتي 

هو حجمي الذي يفوق حجمها.

صفا¿:

أنا حيوان ماª أعيش يف كل

 البحار واملحيطات وأستطيع

 التكّيف يف بيئات مختلفة ما

 عدا البحار القطبية املتجمدة.

أعيش:

أمتاز عن غÈي من األسÆك بقدر¿ عىل تنفس الهواء
 لذا  فإنني  أصعد إىل سطح البحر  إلستنشق الهواء

 وهذا ما يجعلكم تتمتعون Ìنظري الجميل، فالشكر
 لله الذي ميز¥ ووهبني الجÆل.

مميزا¿:

أقتات يومياً عىل األسÆك.
 وذلك عرب محارصتها ثم

 األنقضاض عليها.

:ªغذا

عالقتي بالناس:

أنا واإلنسان صديقان، نلعب بالكرة داÖاً،

 فيشاهد¥ الجميع وهم فرحون Ìهار¿.

مدة حمل زوجتي ١١ شهراً وترضع الدالف�
صغارها سنة كاملة إىل أن تصبح بالغة، 

ًلذا فزوجتي دولفينة حنون جداًلذا فزوجتي دولفينة حنون جداً.

التكاثر:

ًعندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاًًًعندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاًعندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاًعندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاًًًعندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاًعندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاعندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاعندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاًًً

 مرتفعا مرتفعا مرتفعاًًً ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق
 الهروب. الهروب. الهروب.

الدفاع
عندما أشعر بإقرتاب الخطر، أصدر صوتاً

 مرتفعاً ثم أستقبل الصدى فأحدد طريق
 الهروب.

الدفاع:

يختلف لو¥ عن أصدقاª بحسب البيئة

واملوقع الجغرايف الذي أعيش فيه. 
يختلف لو¥ عن أصدقاª بحسب البيئة

واملوقع الجغرايف الذي أعيش فيه. 

أمتاز عن غÈي من األسÆك بقدر¿ عىل تنفس الهواء

مميزا¿:

التكاثر:
مدة حمل زوجتي ١١ شهراً وترضع الدالف�

صغارها سنة كاملة إىل أن تصبح بالغة، 
لذا فزوجتي دولفينة حنون جداً.

التكاثر:

لو¥:

يختلف لو¥ عن أصدقاª بحسب البيئة

واملوقع الجغرايف الذي أعيش فيه. 

يبلغ طويل حوايل ٢٫٦ مرت وأزن نحو ١٤٠ 
كيلوغراماً، إال أن ما ¼يز¥ عن زوجتي 

هو حجمي الذي يفوق حجمها.

صفا¿:

أنا حيوان ماª أعيش يف كل

 البحار واملحيطات وأستطيع

 التكّيف يف بيئات مختلفة ما

 عدا البحار القطبية املتجمدة.

أعيش:

أمتاز عن غÈي من األسÆك بقدر¿ عىل تنفس الهواء
 لذا  فإنني  أصعد إىل سطح البحر  إلستنشق الهواء

 وهذا ما يجعلكم تتمتعون Ìنظري الجميل، فالشكر
 لله الذي ميز¥ ووهبني الجÆل.

مميزا¿:

أقتات يومياً عىل األسÆك.
 وذلك عرب محارصتها ثم

 األنقضاض عليها.

:ªغذا

عالقتي بالناس:

أنا واإلنسان صديقان، نلعب بالكرة داÖاً،

 فيشاهد¥ الجميع وهم فرحون Ìهار¿.

١١١١
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حكاية الطحالب

اليوم يا بسيط 
سوف نشاهد الطحالب 
بأنواعها اثناء تواجدنا 

يف هذه املياه..

انها كائنات حية
 وحيدة اخللية أو متعددة اخلاليا 

تصنع غذاءها بنفسها مثل 
باقي النباتات

وهذا أول نوع منها:
انها الطحالب اخلضراء وهي 

تتواجد عادة على سطح املياه 
انها رقيقة كما ترى

انها تشبه اخليوط 
اللزجة

واآلن دعنا نغوص يف
 املياه لنشاهد انواعًا أخرى من 

الطحالب

احلمد هللا ان لدي تقنية 
تساعدني على الغوص يف

 املاء بسهولة

وما هي الطحالب يا 
صديقي فهيم؟

 العدد الثام‡ والثالثون١٢



انها الطحالب احلمراء
 وهي حتتوي على صبغة محراء 

ال توجد يف باقي انواع 
الطحالب

انها كبرية احلجم
وتسمى (اعشاب البحر)

وهذه هي الطحالب
 الذهبية وتعد أهم مصادر 

االوكسجني لألمساك، ويستخرج 
منها مادة مساحيق الغسيل

وأخريًا هذه هي
الطحالب البنية، انها حتتوي على 

مادة جالتينية يستخدمها االنسان 
لزيادة لزوجة الطعام

سبحان اهللا اخلالق
 الذي خلق كل هذه االنواع من 

صنف واحد

اهللا! ما أمجل 
هذا النوع من

 الطحالب

١٣١٣



عزيزتي طبقنا اليوم
 ) Âالبسكويت بالشوكوال( 

 Ãنص Igاملقادير: كوب م‡ احللي
كوب سكر I ثالp مالعق كاكاو 

 gعل pثال Iبدةá مالعق pثالI
بسكويت æ IرÕ فانيال

ن»لي احلليg مƒ السكر 
ثم نñيÃ الفانيال مƒ التvريك املستمر 

و™لط مع‰ الزبدة والكاكاو ونرتك‰
 حتى ي2د قليال ثم نكسر 

البسكويت و™ل�‰ 
 sجيدا�، ثم نفرش املزي sاملزي ƒم

على نايلون طب' ونلّف‰ على شكل رول 
ونñع‰ يف الثالجة وبعد ثالp ساعات 

™رج‰ ونق�ع‰ ونقدم‰
 با7ناء والشفاء

ا!  ورمح}}}ة  عليك}}}م  الس}}}الم  صديق}}}: 
. . . ت}}}‰ كا بر و

∂يعن}}}ا لدين}}}ا ح}}}g املعرف}}}ة ≥ا ي}}}دور حولنا 
ولك}}}‡ ال üعل}}}ي ذلك يتvول إ± عادة س}}}يÚة 
تنفر الناس منك، فvالوة ال�با≈ وحس‡ املعشر 
تت�لg منا عدم مراقبة الناس يف ش}}}ؤونهم 
العام}}}ة وا§اص}}}ة و∆}}}ò البصر ع‡ 
عيوبه}}}م وعدم التv}}}دp بها أمام 
ا˚خري}}}‡ متمثل∞ أخ}}}ال— ديننا 
ووصايا رسولنا األعظم)صلى ا! 

علي‰ وآل‰( ودم: 4û وس}}}رور.

إعداد: خولة علي
رسوم: مادل∞ عيسى
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الس}}}يدة لباب}}}ة بن}}}ت عبي}}}د ا! اب‡ العب}}}اس áوجة أب}}}ي الفñل 
العباس )علي‰ الس}}}الم( كانت م‡ املواليات ل˛مام أم4 املؤمن∞ 
علي ب‡ أبي طالg)علي‰ السالم( شهدت واقعة عاشوراء كاملة 
وكانت مƒ بنات الرس}}}الة فتقا5}}}ت األحزان مá ƒينg )عليها 

السالم( ≥صابها األليم، حتى سلبها احلزن روحها، إذ ماتت 
وعمرها NQ عاما�، أي بعد واقعة عاش}}}وراء بس}}}نت∞ لقد 

كانت امرأة مؤمنة وصابرة ومواس}}}ية وßلصة.

١٥١٥



انتبها على 
بعñكما وتدبرا 

أمور املنزل

ال تقلقي
 سّلمي لنا على 

جدتي
وا˚ن بعد أن أنهينا 
التنظيÃ البد م‡ 

صنƒ ال�عام

عليكم السالم 
محدا� ! على 

سالمتكم

ا!= ما كل
 هذÂ النظافة 

[gوالرتتي

لقد تعاوّنا أنا 
 áة على ا®اñوف

العمل

أنا ف~ور 
ببناتي املتعاونات

يف أمان ا! ل‡ 
نتأخر كث4ا�

Ãانظ Õسو
 األرö وعليك 

ترتيg االسّرة

ما رأيك� يف أن نتعاون 
لننهي األعمال املنزلية 

يا دالل]

موافقة

فورا�

حسنا�

 ƒصن gأح
ال�عام كث4ا�

¨يا التعاون السالم عليكم
†يا ا¢ماعة

دالل م‡ فñلك 
أحñري لي األطبا— 

وأنا أ∆سلها

سيناريو: خولة علي حممد                          رس}وم: م}}ادل}}∞ ع}}ي}}س}ى 

متت  العدد الثام‡ والثالثون١٦
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  story قصة   نكتب  أن  علينا  جيدا، 
إىل  حنوهلا  ثم  مجيل،  مغزى  لديها 
وصفا  نضع  حيث   Scenario سيناريو 
املسرحية  شخصيات  كالم  مع  للمشاهد 
Theater، بعدها نتقاسم األدوار ، ونقوم 
لكل  املناسبة  املالبس  بتحضري  أخريا 
actor فينا، وحني ننهي حتضري  ممثل 

كل شيئ يلزمنا التدرب على التمثيل».
هيا  مسليا،  هذا  اجلميع:«يبدو  هتف 

ننطلق!».
تأليف  جييدان  «فهيم»  و  «لبنى»  كانت 
القصص، لذلك انطلقا يف كتابة القصة 
وسيناريو املسرحية بعنوان «رجل الثلج» 

اختار املعلم «فهيم» مخسة من تالمذته النجباء، 
ثم قال: «عليكم أن حتضروا لعرض مسرحي يف 

حفل نهاية السنة».
اجتمع التالميذ  the pupils  يف فناء املدرسة 
حنضر  كيف  «ولكن  سامر:  قال   ..School
إال  يائسا  ملسرحية؟ هذا صعب!».. بدا اجلميع 
استمعوا  ليس صعبا..  «ال،  وقالت:  لبنى هتفت 
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عرض على خشبة املسرح

ينادي
          Call 

يغرق
           drown 



ثم  تناقشوا   ،team الفريق   على  عرضوها  ثم 
تقامسوا األدوار.. بدأ «نعيم» يرتب خشبة املسرح، 
 .Clothing بينما «سارة» و»عامر» جهزا املالبس

على  جبهد  الثلج»  «رجل  مسرحية  فريق  تدرب 
على  مذهال  عرضا  قدموا  أيام  وبعد  التمثيل.. 
خشبة املسرح Stage فصفق هلم اجلميع حبرارة.

اعداد: حنان مهدي                    رسوم: حس∞ رباعي

١٩١٩

يعتذر
    Apologise

خيبز 
         Bake 



إعداد: خولة علي
تصميم: شريف محمود

مليارات في جسمي:

سباق دراجات تحت الماء:

الكوكب المخالف:

شـــارك 19 غطاســـ
 في منافسة فريدة 
مـــن نوعهـــا إذ تنافســـوا علـــى عمـــق 
ســـتة أمتار في ســـباق للدراجات وذلك 

في العـــام 2005.

الكوكـــب  هـــو  الزهـــرة  كوكـــب 
الوحيد في مجموعتنا الشمســـية 
عقـــارب  اتجـــاه  مـــع  يـــدور  الـــذي 
الكواكـــب  خـــالف  علـــى  الســـاعة 
ا¡خـــرى التـــي تـــدور عكـــس اتجاه 

حركـــة عقـــارب الســـاعة.

الببغاء 
طائر جميل 

ا¡لوان ويمتاز بقدرته 
العجيبة على تقليد 

ا¡صوات ولكن ليست هذه 
هي مهارته الوحيدة فهو 

الطائر الوحيد الذي يستطيع 
تحريك منقاريه العلوي 
والسفلي على عكس 

الطيور ا¡خرى

ليس مقلدًا 
وحسب:


100



الُزهرة
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خروف الماء:

شجرة ملونة:

كهف الجن:

يعيـــش فـــي البحـــار المالحـــة القريبة من 
علـــى  يتغـــذى  بحـــري  حيـــوان  الشـــمس 
الخضـــراء ليحصل علـــى طاقته  الطحالب 
وســـماه العلماء بالخـــروف المائي لشـــدة 
شـــبهه بالخـــروف الـــذي نعرفـــه ويعيش 

اليابســـة. على 

اســـتطاع عالم أمريكي جعل شـــجرة تحمل 
أربعين نـــوع مـــن الفواكه وذلك عـــن طريق 
قطـــع غصن مـــن شـــجرة وإلصاقه بشـــريط 
الصـــق بغصن الشـــجرة التـــي يجـــري العمل 
عليهـــا وبهذه الطريقة يلتئـــم الغصن ويبدأ 

بإنتـــاج فاكهة الشـــجرة التي ينتمـــي إليها.

فـــي جبـــال ســـلطنة عمـــان مـــكان غريب 
واســـع الشـــهرة وهـــو ثاني أضخـــم كهف 
فـــي العالـــم يســـمى كهف مجلـــس الجن 
وتكمـــن غرابتـــه في أنـــه يبدأ من الســـقف 
لذلـــك ال يمكن النزول إليـــه إال عبر الحبال أو 
القفز المظلـــي ويعد مكان
 ســـياحي
 مميز¿

اســـتطاع أجدادنا ا¡نباط فـــي القرن ا¡ول 
للميالد من بنـــاء مدينة كاملـــة منحوتة 
فـــي الصخر وتعـــد اليوم الرمـــز ا¡ول في 

ا¡ردن والمـــكان ا¡كثر جذب
 للســـياح.

مدينـة 
الصخر:



كنز أوراك
احللقة ا§امسة

قصì م‡ بالد الرافدي‡

ر� الوحè ∏بابا .. سننظُر يف أمرهما بعد االنتهاء ماذا سنفعل بهما]قّيدوا هذي‡ الولدي‡ وبعد أن أنكشÃَ س�
م‡ احلفر و احلصول على 

كنز أورا’ الثم∞

´g َأن أفعل شيÚا� 
˝نقاذهما

احفروا بسرعة قبل َأن ¨ل علينا الظالم 

بعد أن نست~رt الكنز 
 Âسُنلقي بكما يف هذ

احلفرة.. هههه‰

وفجأة� الحت بعò اأَلنوار م‡ بعيد..

انظر يا حس‡.. 
ما هذÂ اأَلنوار]

ا   ر≥َّ
•موعة

 أخرÔ م‡ 
اللصوص

انظر هذا حسام، 
 ƒان‰ مقبل م
هذÂ ا.موعة

)مل~ì ما سبق( قام حس‡ وحممد ≥vاولة ˝خافة اللصوص 
ومنعهم م‡ سرقة الكنز ولك‡ خ�تهما انكشفت يف اللvظة االخ4ة 

فقام اللصوص باالمسا’ بهما
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هؤالء رجال قريتنا، 
يتقدمهم  أبي، لقد جاءوا 

لنجدتنا، حتى كلبنا 
احلارس)كورش( معهم

سُأطلُق الناَر عليهما 
إذا اقرتَب أحٌد مّن

شكَر ضابُط الشرطة األصدقاَء الثالثَة على شجاعتهم 
بالتصّدي لّلصوص، واتفَق َأهُل القريَّة على تنظيم 

دوريات ملساعدة الشرطة يف محاية الزقورة 

َأحسنَت يا 
)كورش(..

غرررررر

َسلِّموا َأنفَسكم ايها 
اللصوص أنتم 

حماصرون

والشرطة 
كذلك

 

متت

قصة: نعيم آل مسافر/ سيناريو: جليل خزعل/ رسوم: ضياء احلجار





   األستاذ: ما الشيء الذي 
ال يذوب يف املاء]

ال�الg : السمك 

  قالت املعلمة لل�الب: 
ما سؤالكم يف بداية العام 

الدراسي] 
وقÃ تلميذ وقال: متى 
تأتي الع�لة يا معلمة]

 املعلم: م‡ منكم يريد 
الذهاب إ± القمر]
رفƒ كل التالميذ 
أصابعهم إال رضا.

فقال املعلم: وأنت يا 
رضا أال تريد الذهاب ا± 

القمر]
أجاب رضا: ال، ألن أبي 
 tقال لي: عندما °ر

م‡ املدرسة تعال 
مباشرة ا± البيت

   األستاذ: ما الشيء الذي    األستاذ: ما الشيء الذي 

  قالت املعلمة لل�الب:   قالت املعلمة لل�الب: 

نصيحة قنبر..

٢٥٢٥
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اش}تكى ∆راب م‡ الع�è الش}ديد بعد أن طار ملس}افات طويلة، وملx على ش}رفة 
أح}د املن}اáل ابريق}ا في}‰ ماء، وح∞ اقرتب من‰ وجد في‰ قليال� م‡  املاء.

 م}د منق}ارÂ داخ}ل األبري}ق ولك}‡ امل}اء كان من~فñ}ا و% يتمك}‡ 
م}‡ ش}رب امل}اء. ح}اول ال»}راب †ري}ك األبريق م}‡ مكان‰ 
لعل}‰ يش}رب ول}و ق�}رة� واح}دة� من}‰، لك}‡ األبري}ق 

كان ثقي}ال و% يتمك}‡ م}‡ †ريك}‰.
 ط}ار ال»}راب ح}ول الش}رفة وأخ}ذ ينظ}ر 
 ،è{�م}‡ ش}دة الع o{حول}‰ وه}و يله
وحينه}ا ملx بالق}رب م‡ املنزل حبات 
م}‡ احلصى، ف}را| يلتق�ها واحدة 
بع}د أخرÔ ويس}ق�ها يف ا˝بريق، 

حت}ى ب}دأ املاء يرتف}ƒ قليال.
متك}‡  حت}ى  عمل}‰  ال»}راب   ƒ{تاب  
أخ4ا م‡ ارتشاÕ املاء م‡ ا˝بريق. 
وهك}ذا ي}ا أحباب}ي تعلمن}ا م}‡ ه}ذا 
ال»}راب الذك}ي اس}ت~دام عقولن}ا 
 gاالس}الي واس}ت~دام  للتفك}4 
املفيدة ح∞ ©تاt إليها يف حياتنا.

الغراب الذكي

أحبتي.. هل تعلمون أن ال»راب ُيعد 
م‡ ال�يور الذكية] ا5عوا هذÂ القصة 

ع‡:

È÷¡;Å⁄•;–˜�›\;U;‹ÊàÑ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Èh\Ê÷’\;ÏŸ]Ÿ^;UÄ\Å¡\;;
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منذ أن كان االمام علي عليه السالم صغريًا، كان حيمي الرسول صلى اهللا 
عليه وآله من الصبيان الذين يرسلهم املشركون ألذية الرسول يف مكة.



فكرة ورسوم: فراس صاحب 

تـّمـت

لعبة خطرة


