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لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com

info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
لقـد جعـل اهللا تعـاىل يف كل سـنة مناسـبة مـن 

املناسـبات الدينيـة املهمة وحثنا فيها علـى أداء أعمال اخلري ووعدنا 
أن جيزينهـا مقابـل ذلك ثوابـًا كثريًا .

ومـن هـذه املناسـبات الدينيـة املهمـة: ليلة القـدر يف شـهر رمضان، 
وليلـة النصـف مـن شـعبان، ويوم عرفة من شـهر ذي احلجـة، وزيارة 

احلسـني عليه السـالم يف أربعينيته يوم العشـرين من شـهر صفر 
وهكذا. 

وذلـك ألن اهللا تعـاىل يريد منا أن نبقـى ذاكرين له، وأن ال تلهينا 
مشـاغل احليـاة عـن اهلـدف احلقيقـي مـن وجودنـا يف الدنيـا، 

وهـي أن نكـون عبـادًا صاحلـني نذكـر ربنـا ونطيعـه يف مـا أمرنـا 
بـه، وذلـك مـا يرفـع درجتنـا وجيعـل نفوسـنا ترتقـي أكثر.

لذلـك يـا أعزائـي.. أمتنـى أن تسـتفيدوا مـن هـذه املناسـبات يف 
مثـل  اخلـري،  فعـل  مـن  اإلكثـار 

الصالة وقراءة القرآن والدعاء 
ومسـاعدة احملتاجـني لتنالوا 
بذلك الثـواب الوفري  ودمتم 

ساملني.
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رسوم: حممد رامزإعداد: سراج اجلراد

حادَّ  وكان  ّجاِر،  التُّ ألحِد  إبًال  يرعى  كان  راعيًا  أنَّ  يروى 
فات  الصِّ فيِه هذه  اُس  النَّ عامِل،وقد عرَف  التَّ َصْعَب  بِع  الطَّ

فنفروا منه ومل يتعاملوا مَعُه .
يف أحد األيام ابتعَدت ثالثة من اإلبِل عن القطيِع، وأراد 
اعي إعادتها للقطيع فقاَم بضرِبِها على ساقها بعصاه  الرَّ
أنَّ  وجَد  إبَلُه،  د  يتفقَّ وبدأ  الّتاجُر  جاَء  وعندما  فُكسَرْت، 
وسأَل  لذلك،  فاندهَش  ساُقها،  ُكسرْت  قد  إبله  من  ثالثَة 
اعي يف اإلجابِة ثمَّ قاَل: إنَّها  َد الرَّ بِب؟ تردَّ اعي عن السَّ الرَّ
من  القريِب  الوادي  يف  وسَقَطْت  القطيِع  عن  انفرَدْت  قد 

املرعى وحدَث هلا ذلك.
ْقُه، وأراَد اختباَرُه،  اعي ومل يصدِّ شكَّ الّتاجُر يف كالِم الرَّ
تلٍَّة صغرية، وصاَر  وراَء  واختبأ  املرعى باكرًا،  فجاَء إىل 
اعي من غري أن ينتبَه، وشاهَد كيَف  يراقُب تصرفاِت الرَّ
ى أبَصَره بعينِه يضرُب ساَق  ٍة، حتَّ ُيعامل اإلبَل بوحشيَّ
فقاَل:  وخرَج غاضبًا  فلم حيتمْل  فتكسر،  منها  واحدة 
عايَة،   ِق اِهللا، إنَّ هذه اإلبَل خملوقاٌت مثُلنا حتتاُج للرِّ إتَّ
بِه،  َل  وكِّ َمْن  بأمِر  يهتمُّ  ألنَُّه  راعيًا  اعي  الرَّ ُمسيَّ  ا  إمنَّ

داد». فُق عنواُن السَّ وصدَق اإلماُم عليٌّ عنَدما قاَل:«الرِّ

الراعي السيء
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رسوم: حممد رامز

صاحب جليل لرسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله) وكان 
من فرسان معركة ُأُحــد اليت وقعت يف سنة ٣ هجرية  
املسلمني ومشركي قريش، لّقب فيما بعد بفارس  بني 

رسول اهللا (صّلى اهللا عليه وآله وسّلم). 
  بعد وفاة الرسول صحب أبو قتادة اإلماَم علي بن ابي 
واملدافعني  االمام  أنصار  من  وكان  السالم،  عليه  طالب 
مناقشات  يف  كبٌري  دوٌر  له  وكان  خصومه،  ضد  عنه 
حقه  سيما  وال  السالم  عليه  اإلمام  أعداء  مع  متعددة 

باخلالفة ووراثته لرسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله. 

املؤمنني  أمري  الفاضل مع  الصحابي     شارك هـذا 
والنهروان  وصّفني  اجلمل  معارك  السالم يف  عليه 

وأبدى شجاعًة ُمذهلة يف هذه املعارك.
  بعـد أن توىلَّ ُمعاوية بن أبي ُسفيان اُحلكَم أمر أن 
أنواع  أقسى  وعّذبوه  فَسَجـنوُه  ُقتادة،  أبا  ُيضاِيقوا 
عليهم  البيت  آلِل  والئه  على  ظّل  لكنه  العذاب،  

السالم.
املدينـة  يف  اخلـزرجي  قتــادة  أبــو  أسـتقـرَّ     

اُملـنّورة , إىل أن توّفاه اهللا فيها سنة ٥٤ هـ.

VŸÁâÜ÷]<åÖ^ 
ÍqÖà§]<ÂÅ^jŒ<Áe_
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متعاونني متحابني يف غابة  معًا  اصدقاء  عاش ثالثة 
مجيلة وكبرية (األرنب ذو الفرو وعصفور الدوري وضفدع 
املستنقع, كانت حياتهم مرحية هادئة وأعماهلم مقسمة 
املستنقع  من  املاء  جيلب  الضفدع  وقدرته,  كل  بينهم 
واألرنب  الغابة  من  احلطب  جيلب  العصفور  القريب، 
يشعل املوقد ويطبخ الطعام، يف كل مساء جيلسون حول 
مائدتهم قرب املوقد يتناولون طعامهم اللذيذ بسعادة, 
خرج  األيام  أحد  يف  النوم,  موعد  حتى  ويتسامرون 
العصفور كعادته جللب احلطب، فشاهده الغراب الذي كان 
يدّمر  ان  وقرر  الثالثة،  احليوانات  صداقة  من  منزعجًا 
تلك الصداقة القوية، فاقرتب من العصفور وهو جيمع 
اغصان االشجار الناعمة اجلافة وقال له : «أيها املسكني 
الضفدع  مع  تعيش  ألست  به..  تقوم  ما  شاق  عمل  إنه 
واالرنب؟» قال العصفور: نعم حنن نتقاسم العمل بيننا» 
وأعماهلم سهلة  «إن عملك صعب جدًا  الغراب:  له  قال 

كلها قريبة من البيت وأنت تطري بعيدًا لتجلب 
هلم احلطب».

الغراب  كالم  فيه  أّثر  أن  بعد  العصفور   صمت 
ورجع ال البيت مهمومًا حزينا, فسأله األرنب: 
فقال  حزينا؟»  تبدو  العصفور  ايها  بك  «ما 
أعمل  أنا  حزين،  أنا  «نعم  بغضب:  العصفور 
أكثر من اجلميع وال أريد هذا العمل بعد اآلن». 
قال له االرنب: «لك ما تريد، اخرت العمل الذي 

حتبه» فقال العصفور: «سأجلب املاء».

إعداد: نادية غازي                               رسوم: مهند حسن

األصدقاء  الثالثة
حكاية من الرتاث األوربي
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قال األرنب : «حسنا وأنت ايها الضفدع؟» فقال: «انا سأطبخ الطعام فأنا ال أستطيع 
مجع احلطب» وهكذا صار على األرنب أن جيلب احلطب من الغابة.

ويف اليوم التايل خرج االصدقاء ألعماهلم، ولكن ماذا حدث؟ مل يستطع العصفور 
محل اجلرة فكسرها ومل جيلب املاء، ومل تستطع الضفدعة طبخ الطعام فأحرقته 
تأخر  ولكنه  االرنب  ينتظران جميء  االثنان  وبقي  يأكلوه،  لديهم طعام  يعد  ومل 
كثريًا فخرجا يبحثان عنه يف الغابة فوجداه قد وقع يف حفرة عميقة وقد كسرت 
األرنب  واعتذر من  العصفور خبطئه  البيت وهما حزينان، شعر  اىل  قدمه، فأخذاه 
الذي قبل اعتذاره،  وبعد ذلك رجع األصدقاء اىل أعماهلم كما كانوا، وعاشوا بسعادة 

من جديد وقرروا  عدم إتباع كالم اآلخرين من غري تفكري.

ُكلٌّ ُميّســٌر ملــا ُخِلــَق َله
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إعداد: تامر عبد الحميد
تصميم: شريف محمود

سحلية الَحْقَحق:

الجسر الذهبي: 

في مدينة «هوشي منه» بفيتنام، وعلى ارتفاع 1000 متر فوق 
مستوى سطح البحر، تم بناء «الجسر الذهبي» والغريب في 

تصميمه أنه يبدو محموال بين يدين عمالقتين.

في  البازيليسق  أو  الَحْقَحق  سحلية  تعيش 
وأمريكا  الوسطى  وأمريكا  المكسيك  جنوب 
الجنوبية، وتستطيع الجري فوق سطح الماء 
على رجليها الخلفيتين بسرعة تصل إلى نحو 
12 كيلومتر في الساعة، ¦ن قدميها مزودتان 
بأغشية تقوم بتكوين وسائد هوائية تسهل 

عملية الجري فوق سطح الماء.







أقالم رصاص:
الشاب الهندي (توشار الخانبال) 

يمتلك مجموعة من أقالم الرصاص 
يصل عددها إلى حوالي 19 ألف و500 

قلم من أكثر من 60 دولة ، بما في 
ذلك المجر وأستراليا وتايالند وإيطاليا 
وفرنسا وألمانيا وكرواتيا، أطول قلم 
رصاص يتجاوز طوله مترين و43 سم، 

وا�صغر طوله فقط 3 سم.

بيض 
الغلموت: 

بيضة الطائر البحري 
المسمى «الغلموت» 
هي واحدة من أغرب 
أنواع البيض، فهي 

ليست بيضاوية مثل 
باقي بيض الطيور 

وإنما لها شكل
 ثمرة الكمثرى!




١

٢
٣

٤

١٠·Á√eÖ]Ê<Ì√äi<ÅÇ√÷]



ــوف»  ــك ــروش فــي مــديــنــة «ب
ــدد من  ــام عـ الــبــولــنــديــة قـ
ــمــهــنــدســيــن الــبــاحــثــيــن  ال
بتجربة نوع جديد من الطرق 
ــث تــتــكــون  ــي ــئــة، ح ــمــضــي ال
ــمــواد  مــن مــجــمــوعــة مــن ال
التي تساعد على  الكيميائية 
الشمس  أشــعــة  امــتــصــاص 
نهارا ثم تنبعث منها ا¾ضاءة 

ليال لمدة 10 ساعات متوالية.

طرق مضيئة:

العالم هي  ربما تكون أكثر قهوة مميزة في 
(يوكيتومو  الياباني  يقدمها  التي  القهوة 
الثوم  من  مصنوعة  قهوة  ¦نها  شيموتاي)، 
االختراع  هذا  الى  توصل  أنه  يوكيتومو  يقول 
بالصدفة عندما أحرق بعض الثوم أثناء الطهي 
ثم اكتشف بعد أن صب عليه الماء وتذوقه أن 

طعمه يشبه القهوة لكن من غير كافيين. 
أكبر بيضة في بيوض 
الحيوانات هي بيضة 

النعامة، وقد يصل وزنها 
إلى 2 كيلو و200 جرام، 
وهي تكفي ¾طعام 

اثني عشر رجًال.

أكبر بيضة:
٧

٨

ال يعمل كل الغطاسين 
في البحار، فهناك 

غطاسون يعملون في 
مالعب الجولف! مهمة 
هؤالء هي جمع الكرات 

التي تسقط من الالعبين 
في البرك الموجودة في 

تلك المالعب. 

غطاسون 
لكور الجولف:

٥

قهوة 
من 

الثوم:
٦



أصدقا�، كيف حالكم؟ اسمي ح�م نيكوبار. أنا من أجمل

أنواع الح�م يف العا�، هّيا معاً لنتعرف عىل خصائيص.

أعيش يف جزيرة نيكوبار،
الواقعة يف املحيط الهندي 

ولذلك سّمو� ح�مة نيكوبار.

موطني:

وز� ثقيل لكنني أ¤تع بألوان جميلة وأبرزها
األخرض الغامق

شكيل:

اإلعتناء بالصغار:

األّم واألب يشاركان برعاية الصغار،

حتى تصبح لديهم القدرة باالعت�د

عىل أنفسهم بشكل كامل.

اعداد: فاطمة كريم
رسوم: حسني رباعي
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غذا�:
أتغذى عىل النباتات و±ار التوت الّلذيذ، وأحب

مذاق الدود والحرشات، وأنا قادر عىل 

أكل جوز الهند الصلب.

التكاثر:
أقوم ببناء العش عىل أغصان األشجار الجافة، وبعد وضع

البيض أتشارك أنا وزوجتي الحضانة، وبعد ١٥ يوماً يفقس
البيض، ثم تقوم زوجتي بتغذية صغارنا بوساطة منقارها

بسائل يشبه الحليب.

عند البلوغ ينمو الريش األبيض يف ذيلنا، وهو مهم
جداً لنا حيث يعطي األمان واإلطمئنان حÏ الطÍان

يف الس�ء بسبب قدرته عىل توجيه باقي أصداقي
لÓ نبقى يف رسب واحد.

خصائص:

عمري طويل نسبياً، فالعمر املتوسط لكل ح�مة منّا يرتاوحأمد الحياة:
من ١٠ إىل ١٥ سنة.

١٣



كم تعجبين
 زيارة متحف التاريخ 
الطبيعي إنين أرى فيه 
كائنات مل أشاهدها 

من قبل

ماذا تعين
 باحليوانات املنقرضة 

يا فهيم؟

لقد انقرضت 
هذه الكائنات بسبب عوامل بيئية قاسية 
أدت إىل القضاء على نسلها، مثل الكوارث 

املناخية والتلوث البيئي 

إنها كائنات 
حية كانت موجودة يف املاضي 

ولكن وجودها انعدم اآلن

إنها 
الديناصورات

وهي من احليوانات 
املنقرضة يا صديقي 

العزيز بسيط

وهل هناك
حيوانات معّرضة 

لالنقراض؟

حكاية
احليوانات املنقرضة 
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انظر، هذا
املجّسم ميثل املاموث
وهو حيوان منقرض

 آخر

بالتأكيد يا صديقي
إنها حيوانات موجودة 
فعًال ولكنها تتناقص

باستمرار
وهل هناك

حيوانات معّرضة 
لالنقراض؟

إنه يشبه
الفيل ولكنه
اضخم منه 

كثريًا

ومن أشهر
 األنواع املعّرضة لالنقراض اليوم 
هي: دب الباندا وطائر الفالمنكو 

والغوريال والكركدن

نعم، هذه
احليوانات نعمة من اهللا 

وعلينا احملافظة 
عليها

ت
مت

لذلك يسعى اإلنسان اليوم إىل وضع 
حمميات بيئية للحفاظ على األنواع 
املهددة باالنقراض واحملميات عبارة 

عن حدائق حتافظ على هذه 
احليوانات من االنقراض
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زارنا إبن خايل cousin أمحد، الذي يقطن يف مدينة أخرى.
قال سفيان: « أرغب بالتعرف على مدينتكم يا رامي!». فاصطحبته 

. tour يف جولة
خرجنا يف الصباح ورحنا جنوب الشوارع road، عّرفته يف البداية 
بيع  حمل  إىل  اجتهنا  ثم  أرتادها،  اليت   School املدرسة  على 
احللويات Candy واشرتينا قطع حلوى شهية.. جلسنا يف حديقة 

األشجار Garden trees وأكلناها بلذة.
والسفينة    train القطار  فركبنا  األلعاب  مدينة  إىل  بعدها  ذهبنا 

ship املرتحنة.

٢٠·Á√eÖ]Ê<Ì√äi<ÅÇ√÷]

جولة يف مدينيت

ينمو 
                   grow 

يسلم اىل..
                Hand over 



حان وقت الغداء lunch، رغب سفيان 
حنو  فاجتهنا   pizza البيتزا  أكل  يف 
حمل للطعام السريع Fast food وأكلنا 

حتى شبعنا.
وحني مسعنا صوت املؤذن اجتهنا إىل 
 Prayer  وأدينا صالة mosque املسجد

الظهر.
اجتهنا  فقد  هنا،  جولتنا  تنتِه  مل 
 Reading بعدها حنو مكتبة املطالعة

library وطالعنا أمجل الكتب.

عدنا بعدها للبيت، كان يوما مدهشا 
Amazing  حقا.

Í¬^eÖ<∞äu<V›ÁâÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÎÇ„⁄<·^flu<VÅ]Ç¬]
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يسقط 
     fall

يشرح 
              explain  



هذا النوع من السمك 
تفضله أمي

خذي هذه
 السمكة هدية 

جلدتك

يف احلال
 يا ماما

سأظّل صغرية يف 
نظر ماما مهما 

كربت

آه!

ترالال .. ترالال.. 
ترللال..

حذار من الثعلب
يا بنييت

نعم يا ماما

فقومة

جئت يا ماما
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ما أمجل هذا الصوت!

آآه! الثعلب

هذه السمكة ثقيلة 
دعيين أمحلها عنك

ما دامت يف يدي 
فهي يل

هذا فضل منك

لو تعرف ملن هذه 
انها للعم دب..السمكة

 أنت تعرف بيته وهو  
يعرف بيتك، أرجوك 

خذها اليه

إن سنجوب 
يتسلل إىل أعشاش 
العصافري ويأخذ 

بيضها 

دبدوب أين تذهب؟!

خذيها
 أنِت إليه.. أوالدي 

ينتظرونين

كان الثعلب
 احملتال يستطيع أن 

يغلبين

العم دب؟ ال ال

متت
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يتون      األوَّل: ملاذا تزرع مثار الزَّ
يف الليل؟

الّثاني: ألّني أريدها أن ُتثمَر 
زيتونًا أسود

   الّتلميذ لصديقِه: هل تعرف 
كاَن وأخواتها؟

الّصديق: كال، فنحن نسكُن هنا 
منذ مدة قصرية

    سألِت املذيعة أحد املتسابقني 
يف برنامج مسابقات: ما امسك؟

أجاَب املتسابُق: هل يوجد 
خيارات يا سّيدتي؟

اعداد: سراج اجلراد
رسوم: علي كريم

الذي  الشـيء  ما 
نرشقه بالـماء 

؟ وال يبتلُّ

بادر   ... حزينًا  تكون  عندما 
بالعطاء لتبتسم...

بادر   .. تكون سعيدًا  وعندما 
على  حتافظ  كي  بالعطاء 

ابتسامتك

اجلواب:  الظل

انه زمن
 االتصاالت وعلّي

 أن أتطور

وسألبس 
ثوبًاجديدًا يالئم

 هذا العصر

وسأبّدل
قرني االستشعاري
بطبق اتصاالت

هاهاها
انظروا اىل منول، لقد افقده 

عصر التكنلوجيا عقله
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معنى الكالم
أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة معبّرة بعنوان:

اعداد: أمامة اللواتي
رسوم : انطالق حممد علي
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