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أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
ذات يوم كنت جالسًا مع صديقي (سامر) نستمتع حبل األلغاز 
يف صفحة «تسايل» اخلاصة مبجلة (قنرب)، فوصلنا فيها إىل 
سؤال يقول: «من الشخص الذي ال حيب انفاق املال؟» مل يعرف (سامر) 

احلل، ولكنين عرفته فقلت له: انه «البخيل»، فقال يل (سامر): أحسنت 
يا (قنرب) أنت ذكي فعًال.. ثم قال: هل تعرف ان صديقنا (مهند) 

شخص خبيل، ألنه مل يعطين دراجته عندما طلبت ذلك منه.
نظرت اليه وقلت له: حرام عليك أن تذكر صديقنا بعيب يف غيبته، 
ان ذلك من الذنوب العظيمة، ثم إن عليك ان حتسن الظن بزميلك، 

فقد يكون امتناعه من اعطائك اياها لسبٍب مهم. 
انتبه (سامر) خلطئه وقرر أن يستغفر اهللا من ذنبه ووعدني أن حيسن 

الظن باصدقائه دائما.
أصدقائي.. ان الغيبة وسوء الظن من املعاصي الكبرية اليت تسبب 

العداوة بني االصدقاء، لذا احرتسوا منها وانصحوا 
زمالءكم باالبتعاد عنها دائما.. 

ودمتم ساملني
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رسوم: ابو داووداعداد: مهند العاقوص

سوق  يف  يعمالن  فاروق  وأخوه  مرزوق  كان 
الفاكهه  يبيع  مرزوق  كان  إذ  قدمية.. 
يبيع  فكان  فاروق  أما  الطازجة،  واخلضار 

الفاكهة واخلضار املجففة.
يف  ويكنزها  أرباحه  جيمع  فاروق  كان 
أن جيمع  صندوق، ويعدها كل يوم متمنيًا 

من املال ما يكفي لشراء بيت.
أما مرزوق فقد كان حيصي أرباحه كل شهر، 
بعض  ويوزع  أرباحه،  ببعض  ويتصدق 
واحملتاجني  اليتامى  على  والفاكهة  اخلضار 

باملجان.

وبعد مرور سنة اشرتى مرزوق منزال صغريا، 
من  متكنت  كيف  وسأله:  فاروق.  له  وبارك 
مبالك  تتصدق  أنك  مع  قبلي،  منزل  شراء 

وبضاعتك؟
كما  عملت  ألخيه:  وقال  مرزوق  ابتسم 
أوصاني االمام علي ع حني قال: «استنزلوا 

الرزق بالصدقة».
منذ ذلك اليوم، فعل فاروق مثلما فعل أخوه 
على  وكتب  بيت،  شراء  من  فتمكن  مرزوق، 

بابه: 
 «استنزلوا الرزق بالصدقة».

مرزوق وفاروق
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رسوم: ابو داوود
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سلحفاة  تعيش  كانت  احمليط  أعماق  يف 
سرطان  إليها  جاء  األيام  أحد  ويف  حكيمة، 
وقعت  مشكلة  لتحل  واألخطبوط  البحر 

بينهما.
قال سرطان البحر: أيتها السلحفاة لقد بقيت 
طول النهار أمجع طعامًا يل وألوالدي وأخبئه 
من  انتهيت  وحني  اخلضراء،  الصخرة  حتت 

مجعه أتى األخطبوط وسرقه.
أنا مل أسرق  فقال األخطبوط: ال يا سيدتي، 
الصخرة  مكان  أصال  أعرف  ال  فأنا  طعامه، 

اخلضراء ومل أذهب اليها يف حياتي كلها.
أحد  رأى  هل  البحر:  سرطان  السلحفاة  سألت 

غريك السيد أخطبوط يسرق الطعام؟
أجاب سرطان البحر: كال يا سيدتي .
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االخطبوط  والصخرة
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نسأل  أن  من  إذن  البّد  السلحفاة:  فقالت 
تعرف  فهي  احلادثة  عن  اخلضراء  الصخرة 
يا  آمرك  أنا  آخر،  شخص  أي  من  أكثر  ذلك 

سرطان البحر أن تذهب وتسأل الصخرة .
ابتسم األخطبوط مبكر وقال يف نفسه: «يا 
هلا من سلحفاة محقاء، فالصخرة ال تتحرك 

وال تتكلم، لن يكتشف احد ما فعلته».
يف  يقول  وهو  حزينًا  البحر  سرطان  ذهب 
الصخرة؟ لكنين سوف  نفسه: كيف ستنطق 

أنفذ أمر السلحفاة بكل األحوال .
السلحفاة  قالت  البحر  سرطان  ذهاب  بعد 
يف  البحر  سرطان  تأخر  لقد  لألخطبوط: 
بعيدة  اخلضراء  الصخرة  أن  يبدو  العودة، 

بسرعة:  األخطبوط  فقال  هنا،  من  جدا 
اخلضراء  فالصخرة  يا سيدتي،  أنت حمّقة 
تبعد مخس كيلومرتات بالقرب من بيت 

الفقمة.
عرفت  لقد  وقالت:  السلحفاة  ابتسمت 
احلقيقة، لقد سرقت طعام السرطان فعال 
ال  انك  قلت  البداية  ففي  املخادع،  ايها 
عن  ختربني  واآلن  الصخرة،  مكان  تعرف 

مكانها بدقة.
ما  وأعاد  األخطبوط  كذب  انكشف  وهكذا 

سرقه من طعام لسرطان البحر. 
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مهار§ يف الصيد:

أنا من هواة الصيد، إذ أ®تع بالقدرة عىل اصطياد

الحيتان الكب�ة ففي الليل أبدأ بالهجوم عىل الحوت
µمن الخلف وأمسك بذيله، ويبدأ عدد من أصدقا

الحيتان «هاجمته وإلتهامه.

أتغذى عىل األس ك الصغ�ة إذ تساعد ”الصفائح البالينية“
 املوجودة يف فمي والتي تشبه أسنانكم عىل إلتقاطها 

µاً عىل نظافة أسنانكم يا أحباÅنصيحة: أحرصوا دا 

:µغذا

يحصل مني اإلنسان عىل الشحم
والزيوت الثمينة وكذلك    

املادة التي تستخدم يف صناعة
الشموع وصناعة العطور الفاخرة.

 لذلك يسعى اإلنسان داÅاً اىل
صيدي.

فائد§:

إعداد ورسوم: حس∞ رباعي
لقاؤنا يف هذا العدد مع احلوت

 العدد السابƒ والثالmون١٠



أنا أضخم الحيوانات عىل اإلطالق، ويصل معدل عمري إىل ٥٥ عاماً.
وانا أتنفس عرب رئت� خلقه  الله يل وليس عرب الخياشيم كباقي األس ك. 

يخرج الهواء من رئتي عرب فتحة تقع يف أعىل رأيس فيص� مثل النافورة.

عمري ومميزا§:

نتزاوج نحن الحيتان يف فصل الخريف والشتاء.
أما زوجتي التي تكربÉ حج ً فهي تقوم باإلعتناء 

باألطفال حتى يصبحوا أقوياء مثيل. 

التكاثر:

ً  يرضع مولودي من أمه أكÎ من ٥٠ جالونا
من الحليب يف اليوم الواحد، ويصل

 طوله  عند  الوالدة اىل  ٧ أمتار ووزنه 
اىل طن�، وهو يحبكم أصدقاµ األطفال.

طفل الحوت:

أتواجد يف املحيط املتجمد
الجنوÔ وأيضاً يف ش ل 

املحيط األطليس والهادئ

:Éعنوا
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إعداد: خولة علي
تصميم: شريف محمود

الثقب ا�زرق: 

المدّرع القزم ا�رجنتيني: 

زهرة ضخمة:

مئات ا�متار في جسمي:

هـــو كهف عمـــودي على ســـطح المـــاء يتميـــز بلونـــه ا�زرق الداكن نظرًا 
لعمـــق المياه في هـــذه البقعة مقارنة مـــع المياه الضحلـــة المجاورة له

للثدييـــات  ينتمـــي  حيـــوان  هـــو 
وتتميـــز  حجمـــه  بصغـــر  ويمتـــاز 
العالية  بالكثافة  الدمويـــة  أوعيته 

ورديًا. لونـــًا  يكســـبه  ممـــا 

تعد (رافليسيا 
أرنولدي) أكبر 

زهرة في العالم 
إذ يصل قطرها 
الى متر ووزنها 

11 كيلو غرامًا 
والغريب أن هذه 

الزهرة ال جذور وال 
سيقان لها.

هـــل تعلم بأن ا�وعيـــة الدموية 
في جسم ا¬نســـان يبلغ طولها 

حوالـــي 750 كيلو مترًا ؟



الشفق �يام عدة:
الشـــفق ظاهرة كونية رائعـــة يمكننا في 
كوكبنـــا مشـــاهدته �قل من ســـاعة في 
الغـــروب ولســـاعات عـــدة إذا تواجدنا في 
المنطقـــة القطبية فـــي الكـــرة االرضية.. 
ولـــو كنـــا علـــى كوكـــب زحـــل �مكننـــا 

مشـــاهدته �يـــام عدة.

متسلقة 
الجبال 

الصغيرة:

أديسون: 
ضمنهـــا  مـــن  اختـــراع   1000 اختـــرع  عالـــم 
المصبـــاح الكهربائي، تلقـــى تعليمه كله 
في المنزل عبر والدته �ن مدير المدرســـة 

رأى أنـــه طفل غبـــي متخلـــف عقليًا.

بنيـــت هـــذه ا�عجوبـــة فـــي العـــراق أيـــام الملـــك 
(نبوخـــذ نصـــر) ويبلـــغ ارتفاعهـــا 100 متـــر، وهي على 
شـــكل طوابـــق والعجيب هـــو طريقة إيصـــال المياه 

إليهـــا من االســـفل الـــى ااأعلى.

الحدائق المعلقة: 

استطاعت 
الرومانية (مينغ) 
الوصول إلى قمة 

إفرست وعمرها 15 سنة 
برفقة شقيقها، وقد 
دعمت هذه المغامرة 

البعثات الرومانية 
في النيبال.
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عزيزتي õبقنا اليوم
 )حلوÔ القشدة( 

املقادير: كوب حليبI كوب 
 Iرف فانيالæ Iملعقتان نشاء Iسكر

ملعقة ماء الزهر

نذيب النشاء يف ربƒ كوب
 حليب بارد mم ن»لي احلليب مƒ السكر 

ونñيف الفانيال وماء الزهر وعندما
 يبدء بال»ليان 

نñيف مƒ التvري‘
 املستمر النشاء املذاب يف احلليب البارد 

حتى يتماس‘ املزيm ،sم نñعها يف 
الثالجة ونقدمها باهلناء والشفاء

ا!  ور∑}}}ة  عليك}}}م  الس}}}الم  صديق}}}: 
ت}}}‰... وبركا

م}}}ن أكث}}}ر ا˘م}}}راö ض}}}ررا� بصvتن}}}ا هو 
م}}}رö الس}}}منة، ولتجنبه}}}ا علين}}}ا اللتزام 
بنø}}}ام غذاÒ}}}ي صv}}}ي ¨توÎ عل}}}ى كث4 
م}}}ن ا§ñ}}}ار والفاكهة وع}}}دم ا˝فراΩ يف 
تناول اللvوم والدهون كما علينا ∫ارس}}}ة 
الرياض}}}ة اليومي}}}ة والتقلي}}}ل م}}}ن س}}}اعات 

.áا¢ل}}}وس أم}}}ام احلاس}}}وب والتلفا
لقد وهبنا ا! عز وجل نعمة ا¢سد املتواáن 

فلنvافظ على هذÂ النعمة.

إعداد: خولة علي
رسوم: مادل∞ عيسى
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كان}}}k الس}}}يدة أروÔ امرأة كرµ}}}ة موالية ˘ه}}}ل البيk)عليهم 
الس}}}الم(، نال áوجها )جن}}}ادة ا˘نصارÎ( نال الش}}}هادة يف معركة 
الطف بكربالء، فطلبk من ابنها الوحيد التوج‰ إ± ساحة املعركة 
ليدافƒ عن المام احلس}}}∞)علي‰ الس}}}الم(، وعندما استش}}}هاد ابنها 
 áام}}}رأة عجو kا� إ± س}}}احة املعرك}}}ة وقد كانñه}}}ي أي k{{{خرج
فردها احلس∞ )علي‰ السالم( بعد أن أmنى عليها، فلقد 

كانk امرأة ßلصة صاب}}}رة •اهدة فعال�.
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وغدا� عطلة

أخ4ا� انتهى 
ا˘سبو≈ الدراسي

أخ4ا�، يوم العطلة 
الراƒÒ سألعب في‰ 

كث4ا�

 kلáما
مستيقøة يا 

دلل=
 Îنعم، لد
كث4 من
 الواجبات

كان لدي‘ كث4 
من الوقk، ولكن‘� 

أضعت�‰� باللعب

حان موعد النومودروس‘ يا دلل؟

اليوم õويل
kوق Îّلد  Îلد ƒل أستطي

ها واجبات مل أنه�
 �kهل كتب

فروض‘� كلها؟

 kنعم ا˚ن انتهي
ولكن; متعبة ونعسانة 

جدا�
 kحسنا�، وهل تعلم

 Âا� من هذÚيç
التجربة؟

نعم، معلم: كانk على 
حق ح∞ قالk: ل تˆجلوا 

عمل اليوم إ± ال»د

، وكما يقول  �kاحسن
املثل: الوقk كالسيف إن 

مل تقطع‰ قطع‘

ماما لقد
 أنهيk دروسي

أحسنk يا فñة  
µكن‘ مساعدتي

مل تدرسي 
بعد يا دلل؟

غدا� عطلة ،
 لدÎ وقk كث4

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

متت

ويف صبا| اليوم التالي..

وبعد ساعة..

وعندما حل الليل..

 العدد السابƒ والثالmون١٦
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جزيرة الكنز

ينظر
        Gaze 

يسّلم
          Hand 



وقف القبطان الصغري «لؤي» وسط السفينة the ship وهو 
حنو  «اجتهوا  قال:  ثم  يده،  يف   compass بوصلة  حيمل 

الشمال north أيها البحارة».
كان «لؤي» حيلم بالعثور على كنز treasure يف جزيرة بعيدة 
 ،Sailors ومهجورة، ويشاركه يف حلمه عشرة من أشهر البحارة
 Oceans معه عرب البحار واحمليطات travel لذلك قرروا السفر

للبحث عن الكنز.
مل  ولكنهم  بالسفينة،  يبحرون  وهم  والشهور  األيام  مرت 
 the food الطعام  بدأ  الكنز،   Island جزيرة   على  يعثروا 
ينفد وقوة البحارة تضعف، فتجمعوا وقالوا للقبطان: «علينا 
األمل  لقد فقدنا  التحّمل،  أن نعود ألننا مل نعد نقوى على 

بالعثور على الكنز».
ردد القبطان بأعلى صوته: «ليس عليكم أن تستسلموا إن احلياة 
يف البحر the sea صعبة، ولكن جيب أن نصمد ونقاوم».. لكن 

  . the beach البحارة أصروا على العودة إىل الشاطئ
فتح  وعندما  ال»،  «ال،  يصرخ:  وبدأ  عينيه  «لؤي»  أغمض 
عينيه وجد نفسه على سريره يف غرفة النوم، فقال ضاحكا: 

«لقد كنت أحلم، لست قبطانا حقا».

اعداد: حنان مهدÎ                       رسوم: حس∞ رباعي
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يعلم
 Educate

يصّور 
       Film 
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احللقة الرابعةكنز أوراك

قصì من بالد الرافدين

بدأ امُلَلثَّمون باحَلفر قرب الزقورة. دون أن يشعروا بوجود الفتيان
احفروا بسرعة 

لنست~رج 
الكنز

هل 5عتم؟  
إنَّهم 

يتvدmون 
عن الكنز

´ب علينا منعهم 
من سرقة َأç Îيء 

من آmارنا 

çر| ¶مد لصديقي‰ )حسن( و)حسام( خطت‰ ال: 
 Îتعتمد على ≤ثيل صورة الوحش )مخبابا( الذ

Éكرت‰ قصة )كلكامش( العراقية القدµة
قم يا )حسام( بdصدار 

َأصوات ßُيفة

يا هلا من خطة 
راÒعة

أنا سَألبãُ القنا≈ 
وا∑ل اليدين 

و)حسن( يلبã الثوب 
و¨مل; على كتفي‰

ة ملنعهم،  عندÎ ُخطَّ
ولكنها ¶فوفة 

بامل~اõر 

َأخ2ني والدÎ حول اسطورة 
)كلكامش( الذÉ Îهب ùثا� عن 

عشبة ا§لود فواج‰ الَوحش )مخبابا( 
وماهي 
خطت‘؟

وما عالقة 
)مخبابا( 
ûطتنا ؟

)مل~ì ما سبق( قرر حسام وحسن و¶مد أن يذهبوا ا± الزقورة 
ويراقبوا ما يفعل‰ الç~اî ال»رباء قرب ا˚mار الثمينة
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احفروا، مل يبَق إّل القليل 
سنصبُح أغنياء وحنصُل على الكنز

يا إهلي.. لقد تعّثرت 
سوف اسقط..

لقد انكشَف أمُركما 
لن تنجوا بفعلتكما ايها 

املشاغبان..

ما هذا ؟

ولكن لسوء 
احلظ..

من أين خرج 
هذا الوحش؟

لنهرَب بسرعة

وفجأة...

َأنا )مخبابا( 
حارُس الكنز.. صوتي 

الطوفان.. كالُمي 
اللَّهُب وَنفسي املوت

البقية يف العدد املقبل

قصة: نعيم آل مسافر/ سيناريو: جليل خزعل/ رسوم: ضياء احلجار
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     قال ا˘ب لبن‰: علي‘ 
أن تطر— الباب قبل أن 

تدخل غرف:، فقال 
البن: ل داعي لذل‘ يا 
أب: فأنا أنøر يف mقب 

الباب قبل أن أدخل.

      أعطى الطفل قميص‰ 
 kم‰ كي ت»سل‰، فقال˘

ل‰: هل تريد أن تكوي‰ بعد 
غسل‰؟ فقال هلا: ل داعي 

.Îلذل‘ ان‰ مكو

     إعتمد تلميذ يف نقل 
أجوبة ا˝متvان من 
áميلة خلسة، وفجأة 
çعر بلسƒ  حنلة يف 

رأسة فقام ù‘ رأس 
áميل‰.

نصيحة قنبر..

٢٥
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 öي أن راعي}ا� كان يرع}ى غنم}‰ يف أر{Òك}ى ي}ا أحبا ُ̈
 öفاضط}ر أن يرح}ل إ± أر öتل}‘ ا˘ر k{م أجدب{m ،‰{ل
أخ}رÔ. م}ّر الراع}ي يف õريق}‰ بأرö خصبة وق}رر أن يزر≈ فيها 

 öا˘ر Âبأن هنال‘ أفعى كب4ة تعيش يف هذ ƒ{5 رغ}م أن}‰ ق}د
ح}د ب}أن يق}3ب منها.  ول تس}مح̆ 

صم}م الراع}ي عل}ى أن يت~ل}ì م}ن ا˘فع}ى، فعث}ر عليه}ا Éات 
ي}وم وكاد أن يقتله}ا بفأس}‰، ولكن}‰ توق}ف ح}∞ قال}k ل}‰: م}ا 

رأي}‘ أن نعق}د اتفاق}ا�، ت3ك}; يف حال}ي وأعطي}‘ يف كل 
ي}وم دينارا؟

 واف}ق الراع}ي ووف}k ا˘فع}ى بوعده}ا لش}هور õويل}ة، 
فكان}k تعطي}‰ امل}ال كل ي}وم ول تˆÉي‰، ولكن يف يوم 

ما جلã الراعي يفكر: لبد أن ا˘فعى ≤ل‘ كنزا� 
م}ن الدنان}4،  مَل ل أ°ل}ì منه}ا ويك}ون كل 

امل}ال وا˘رö ل}ي؟
 ج}اء الراع}ي بفأس}‰ لي»}در با˘فع}ى، فñربها 

ا˘فع}ى   k{فقام أخطأه}ا،  ولكن}‰  بس}رعة 
بلدغ}‰ لتvم}ي نفس}ها، فه}رب منه}ا ون}دم 

عل}ى م}ا فع}ل ولك}ن بع}د ف}وات ا˘وان.

األفعى والراعي

أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة 
عن أهمية الوفاء بالعهد.. وهي بعنوان:

È÷¡;Å⁄•;–˜�›\;U;‹ÊàÑ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Èh\Ê÷’\;ÏŸ]Ÿ^;UÄ\Å¡\;;
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فكرة ورسوم:
  فراس صاحب 

تـّمـت

اهلدية


