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

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
الحظـت يف مدينـيت عادة غـري حمببة مل ينتبه 

هلـا حتـى الكبـار، انهـا  عـادة الذهـاب اىل مراكـز التسـوق (املـوالت) من 
دون حاجـة لشـراء شـيء معـني، سـوى الذهاب ملشـاهدة البضائـع وقضاء 

الوقت.
انها عادة سـيئة جدا تعلمنا على االسـراف يف شـراء االشـياء من دون 

ضـرورة او حاجـة حقيقيـة، حتـى من يذهب اىل املـوالت حبجة قضاء 
الوقـت لـن جيـد نفسـه اال وقد اشـرتى حاجة او حاجتني مـن دون ان 

. يشعر
اعزائـي االصدقـاء، ان التعـود علـى صـرف االمـوال مـن دون حاجـة 
سـوف يسـبب لنا مشـكلة يف املصـروف ويعلمنـا علـى التبذير وعدم 

االهتمـام مبعانـاة احملتاجـني، وسـوف تتحـول اهميـة االنسـان يف 
نظرنـا مبقـدار مـا يشـرتيه ال مـا ميتلكـه من علـم واخـالق والتزام 

ديين.
ادعوكـم اصدقائـي اىل ان تنبهـوا 

بهـذه  وأمهاتكـم  آباءكـم 
اماكـن  واجعلـوا  املشـكلة، 
او  احلدائـق  يف  تنزهكـم 
العتبـات او املتاحف.. ودمتم 

سـاملني.

٥٥



رسوم: حممد رامزاعداد: سراج اجلراد

كان هنالك صياد يذهُب كلَّ يوٍم إىل البحر، فيصطاُد 
ما يرزُقُه اهللا من اخلري، وكان يقسم صيَدُه ثالثَة 
ُق به  أقساٍم، قسُم يبيُعُه ويعيُش به، وقسٌم يتصدَّ
ه وأبيه، وكاَن رزُقُه  على الفقراء، وقسٌم يعطيِه ألمِّ

وفريًا، وكان سعيدًا حبياته هذه.
يف يوم من األيام رآه صديقه، فاقرتَب منُه وسأَلُه 

عادِة . ّياُد: أنا يف غايِة السَّ عن أحواِلِه، فردَّ الصَّ
ال  ِملَ  واحٌد؟  مركبًا  متلك  تزاُل  ما  أراك  ولكّين   -
تأخُذ قسمًا آخَر من صيِدَك وتبيعُه، وبذلَك يزداُد 

ماُلَك ورُحبَك.
الوفِري،  باملاِل  أفعُل  وماذا   -

عندي ما يكفيين.
- باملاِل تستطيُع أن تشرتي 

عندَك  ُيصبُح  مِن  الزَّ مرور  ومع  وثالثة،  مركبِني 
مك،  أسطوٌل كبٌري تصطاُد به كّمّياٍت كبريًة من السَّ
باألغناِم  متلُؤها  ومزرعًة  كبريًا  بيتًا  وتبين 

واألبقار .
ديق: لكي تصبَح  - وماذا أفعُل بهذا كلِِّه؟ فقال الصَّ

سعيدًا وتعيَش خبٍري وهناء .
- قلُت لَك من البدايِة إنَّين سعيٌد، إنَّ سعادتي بقليب، 
وُحبّيب ومساعدتي لآلخرين، إنَّ كنوز الّدنيا كلها ال 
إنين  َمْن حويل سعداء،  يكن  إْن مل  جتعلين سعيدًا 
من  الم:  السَّ عليه  علّي  اإلماِم  قوِل  بربكِة  أعيُش 

السعادة التوفيق لصاحل األعمال.

الصياد السعيد
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رسوم: حممد رامز

هو سعـد بن مالك األنصاري، ولد سنة ١٠ قبل اهلجـرة، 
املشهورة  البارزة  الشخصّيات  ومن  جليًال  صحابيًا  كان 
من األنصار، وكان من اُحملـّدثني الكبار ألحاديث رسول 
اهللا صّلى اهللا عليه وآله، وخباصة االحاديث اليت وردت 

يف فضائل االمام علي بن ابي طالب عليه السالم.
عليه  علي  لإلمام  مناصرًا  اُخلـدري  سعيد  أبو  كان     
السالم, وظل يرافقه واشرتك معه يف معركة النهروان 
, اليت حدثت بني جيش اإلمام عليه السالم واخلوارج 

الذين خرجوا على اإلمام علي عليه السالم يف سنة 
٣٧ هجرية.

املقربة  بالبقيع  ودفن  هجرية   ٧٤ سنة  اهللا  توفاه   
النيب صلى  املنورة منذ عهد  املدينة  الرئيسة ألهل 
األطهار  األئمة  عليه  أثنى  وقد  وآله،  عليه  اهللا 
عليهم السالم , ومنهم اإلمام جعفـر الصادق عليه 
اهللا  رسول  أصحاب  من  (كان  فيه:  قال  الذي  السالم 

صلى اهللا عليه وآله وكان مستقيًما).
٧٧
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األفريقيفكرة ذكية الرتاث  من  حكاية 
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إعداد: خولة علي
أثبتت الدراسات تصميم: شريف محمود

أن العسل ليس 
فقط طعمه حلو 
المذاق ويشفي 

من ا�مراض لكنه 
أيض� الطعام 

الوحيد الذي ال 
يفسد بمرور الزمن.

المقصـــود  ليـــس 
البصمة  وانمـــا  لغتك 
الخاصـــة التـــي تتوزع 
الحلمـــات  فيهـــا 
اللســـان  في  الذوقية 
مـــن  تختلـــف  والتـــي 
 �شـــخص ¡خـــر تمامـــ

ا¤بهـــام. كبصمـــة 

تم اكتشـــافه في المكســـيك 
عمـــال  بـــل  مـــن   2000 عـــام 
المناجم وهو يقـــع على عمق 
300 متـــر تحـــت ســـطح ا�رض.

طعام ال يفسد:

كهف من الكريستال:

مدن للنمل:
فـــي  العلمـــاء  اكتشـــف 
مدينـــة  وجـــود  البرازيـــل 
كبيـــر  واد  فـــي  ضخمـــة 
بناهـــا النمـــل مؤلفـــة من 
الغـــرف وقد بنيت  ماليين 
بطريقة هندســـية متقنة.

هويتك يحددها لسانك:

١٠·Á√eÖ]Ê<Ìä∏<ÅÇ√÷]



ال تكمـــن روعـــة الدالفيـــن في كونهـــا مـــن الثدييات البحريـــة التي تلـــد وترضع 
صغارهـــا وتتنفـــس الهواء عبر جهاز تنفســـي يتألف مـــن رئة وإنما مـــن قدرتها 
علـــى التواصـــل فيمـــا بينها والتخاطب بارســـال أشـــارات هـــي عبارة عـــن أمواج 

بينها. فيمـــا  كهربائية 

في نهاية شهر آب 
يجتمع الناس في 

إيطاليا ليتحاربوا 
برمي الطماطم 

لمدة ساعة كاملة 
ولكن هناك قاعدة 

يحترمها الجميع 
وهي أال يتحول 

االحتفال إلى شجار 
حقيقي.

قدرة على التواصل:

عيد التموتينا:

ويعـــود  ونـــادرة  غريبـــة  شـــجرة 
لهـــا  ســـنة  لمليـــون  تاريخهـــا 
اســـتخدامات طبية كثيرة وذكرها 
الحـــروق  عـــالج  فـــي  ســـينا  ابـــن 
الجهـــاز  وتقويـــة  والتقرحـــات 

. لهضمـــي ا

شجرة دم التنين:

فيجـــاي  الهنـــدي  حصـــل 
لقـــب أكثر من  كومار على 
يملـــك أســـنان� فـــي فمـــه 
حيث بلغ عدد أســـنانه 37 

. �سن

ا�كثر أسنانًا:

١١
الجهـــاز  وتقويـــة  الجهـــاز والتقرحـــات  وتقويـــة  والتقرحـــات 

١١



 ،�مرحباً أصدقا

انا العصفور الطّنان سأحدثكم عن

                بعض الحقائق عني                       

أن الضفادع تعتقده حرشة فتتغذى عليه، يبلغ وزنه ٣الطنان، وقد سمي كذلك ألن حجمه صغ� جداً لدرجةصديقي األك� شهرة يف فصيلتنا يسمى طائر النحلة
غرامات فقط وطوله ٥ سم. 

أمتلك برصاً حاداً، لكن حاسة شمي
ضعيفة، كµ أ´ ال أستطيع امليش أو

القفز لكن بإمكـا´ الط�ان يف كل
اإلتجاهات ¾يناً ويساراً.. إىل األمام

وإىل الخلف.

:Äمهارا

:�غذا
أتغذى ٣ إىل ٥ مرات فـي الساعة

الواحدة عىل رحيق األزهار والحرشات.

أمتلك  ١٠٠٠ إىل ١٥٠٠ ريشة يف جسمي

وهو رقم يعد قليال" نسبة إىل عدد الريش عند

باقي أصدقا� الطيور، يتميز رييش بألوانه اللµّعة

شكيل:

 تعد عائلتي ثا´ أكرب عائلة بÍ جميع الطيور،
.Ïفيوجد ٣٢٥ نوعاً من فصيلتي حول العا

 ،� أصدقا

ان سأحدثكم عن

                بعض الحقائق عني                                       بعض الحقائق عني                                       بعض الحقائق عني                       

 ريشة يف جسمي

عائلتي:

الدفاع عن النفس:

أمتلك منقاراً طويالً أستخدمه يف الدفاع عن نفيس

ضد أعدا� الصقور والغربان.

التكاثر:
تقوم زوجتي بإنشاء عش عىل شكل كوب يف األشجار
ثم تضع فيه البيوض التي تعد أصغر البيوض الخاصة

.Ïبالطيور يف العا

-دقات قلبي رسيعة جداً تبلغ ١٢٠٠ دقة يف الدقيقة الواحدة.
-يبلغ معدل التنفس لدي ٢٥٠ نََفساً يف الدقيقة.

-أسّمى بالطّنان نسبة إىل الصوت الذي تصدره حركة جناحّي
اللذين يتحركان برسعة ٧٠ إىل ٨٠ مرة كل ثانية.

يف الدقيقة:

ولكن هل تعلمون؟

\¡ÁÖ—;Ï⁄ö]…;UÄ\Å€                بعض الحقائق عني                       
È¡]dÑ;Øât;U‹ÊàÑ
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 ،�مرحباً أصدقا

انا العصفور الطّنان سأحدثكم عن

                بعض الحقائق عني                       

أن الضفادع تعتقده حرشة فتتغذى عليه، يبلغ وزنه ٣الطنان، وقد سمي كذلك ألن حجمه صغ� جداً لدرجةصديقي األك� شهرة يف فصيلتنا يسمى طائر النحلة
غرامات فقط وطوله ٥ سم. 

أمتلك برصاً حاداً، لكن حاسة شمي
ضعيفة، كµ أ´ ال أستطيع امليش أو

القفز لكن بإمكـا´ الط�ان يف كل
اإلتجاهات ¾يناً ويساراً.. إىل األمام

وإىل الخلف.

:Äمهارا

أمتلك برصا
ضعيفة، كµ أ´ ال أستطيع امليش أو

القفز لكن بإمكـا´ الط�ان يف كل

:�غذا
أتغذى ٣ إىل ٥ مرات فـي الساعة

الواحدة عىل رحيق األزهار والحرشات.

أمتلك  ١٠٠٠ إىل ١٥٠٠ ريشة يف جسمي

وهو رقم يعد قليال" نسبة إىل عدد الريش عند

باقي أصدقا� الطيور، يتميز رييش بألوانه اللµّعة

شكيل:

 تعد عائلتي ثا´ أكرب عائلة بÍ جميع الطيور،
.Ïفيوجد ٣٢٥ نوعاً من فصيلتي حول العا

عائلتي:

الدفاع عن النفس:

أمتلك منقاراً طويالً أستخدمه يف الدفاع عن نفيس

ضد أعدا� الصقور والغربان.

التكاثر:
تقوم زوجتي بإنشاء عش عىل شكل كوب يف األشجار
ثم تضع فيه البيوض التي تعد أصغر البيوض الخاصة

.Ïبالطيور يف العا

-دقات قلبي رسيعة جداً تبلغ ١٢٠٠ دقة يف الدقيقة الواحدة.
-يبلغ معدل التنفس لدي ٢٥٠ نََفساً يف الدقيقة.

-أسّمى بالطّنان نسبة إىل الصوت الذي تصدره حركة جناحّي
اللذين يتحركان برسعة ٧٠ إىل ٨٠ مرة كل ثانية.

يف الدقيقة:

ولكن هل تعلمون؟

١٣١٣



انظر يا بسيط
 اىل االمواج اليت يسببها احلجر انها تشبه 

(االمواج الصوتية)

وهل للصوت 
امواج يا فهيم؟

بالتأكيد يا صديقي،
 فالصوت ينتقل بوساطة االمواج، 

ولكنها امواج غري مرئية وامنا 
حنس بها من خالل األذن

فعندما نصرخ مثال، 
تهتز االوتار املوجودة يف احلنجرة 
فتقوم بتحريك اهلواء اخلارج من 

الفم على شكل امواج خمتلفة

األمواج الصوتية

١٤·Á√eÖ]Ê<Ìä∏<ÅÇ√÷]



وعندما تصطدم هذه االمواج
باالذن فانها سوف حتوهلا اىل 

اشارات عصبية حيس بها الدماغ، 
وبذلك حتدث عملية مساع 

االصوات

وهل تنتقل االمواج 
الصوتية عرب اهلواء فقط يا 

فهيم؟

وكلما ابتعدت االمواج الصوتية
عن مصدر الصوت كلما ضعفت 

وتالشت، لذا فاننا ال نسمع الصوت
الذي يصدر من أماكن بعيدة جدا

فعال انها نعمة
كبرية مل اكن اعرفها
من قبل، فاحلمد 

هللا على هذه
 النعمة

كال، االمواج
الصوتية تنتقل عرب 
االجسام الصلبة ايضا،

لذلك عندما أضع أذني على
الطاولة وأطرق عليها 

فسأمسع صوت
 الطرق

واالمواج الصوتية
نعمة كبرية من اهللا تعاىل 
الننا بها نسمع األنغام 

اجلميلة وننتبه للمخاطر 
ونفهم الكالم

9√”÷]<Ç€¶<ÖÇÈu<VÁËÖ^flÈâ
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�̂√�Œ<ã§]<ƒ�œfi
‰ŒÁ Ê<^¬Ê<ª<‰√ñfiÊ<Ìflé}<

<‹m<kâÁj÷]Ê<Öà¢]<ƒ�Œ<

<àÈfiÁË^π]<ÃÈñfi
^Àé÷^e<‰⁄ÇœfiÊ<‹„�◊™Ê

J^fl7]Ê<

JJJ‰i^“ÜeÊ<!]<Ì∑ÖÊ<‹”È◊¬<›¯ä÷]<:œËÇë
<ªÊ <Ì⁄¯{{{ä÷] <Í{{{fi`j÷] <ª <JJÏà{{{Ëà√÷] <:{{{œËÇë
<^„f”iÜfi<^{{{�}˘]<‡⁄<4{{{n”÷]<HÌ{{{⁄]Çfl÷]<Ì{{{◊r√÷]
<ª<Ì{{{e^q˝]<^€È{{{â˜Ê<ÖÁ{{{⁄˘]<ÿr√j{{{äfi<^{{{⁄Çfl¬
<4”Àj÷]Ê<Ífi`j÷]<Ó◊¬<ÍëÜu]<‘÷Ñ÷<l^fi^vj⁄˜]

Jÿ€¬<Î`{{{e<≈ÊÜ{{{é÷]<ÿfŒ<�]ÇÈq

Í◊¬<Ì÷Á}<VÅ]Ç¬c
ÓäÈ¬<∞÷Å^⁄<V›ÁâÖ

١٦·Á√eÖ]Ê<Ìä∏<ÅÇ√÷]



<kfle <h^eÜ÷] <ÏÇÈä÷]
<‡e <ãÈœ÷] <ÔÜ⁄]

<!]<ÍïÖE<åÊ_<‡e<ÎÇ¬
<‰È◊¬E∞ä£]<›^⁄˜]<ÌqÊá<HD^„fl¬

<Ì√Œ]Ê <ª <‰√⁄ <kfi^“ <D›¯ä÷]
<ƒ⁄<^„e<ÍqÊ<¯eÜ“

<lÅ^¬ <‹m <›^é÷] <±c <^Ë^fä÷]
<‰È◊¬E<∞ä£]<Ç√e<tÊàji<%<ÌflËÇ€◊÷

<H^„qÊá <Ó◊¬ <�̂fiàu <ki^⁄ <Óju <D›¯ä÷]
<4n{{”÷^e <D›¯ä÷] <‰È◊¬E <∞ä£] <›^⁄˝] <kmÖ <ÏÜ¬^ç <kfi^“Ê

JÃŒÁπ]<l^fmÊ<Ì€◊”÷^e<ÏÇ‚^.]<Ï_Üπ]<Ÿ^n⁄<kfi^“Ê<H^‚Ü√ç<‡{{⁄

١٧١٧



<[·˜Áœi<]É^⁄
<k√5<Ífi`“

Í5]

<#<Íç<ÿ“
<‘fl¬<ÌËÜäe

‘Úq^Àfl÷

<HÍeÖ<!]<ÜÀ«jâ]
<kŒÁ÷]<Ÿ]Áõ<kfl“<Çœ÷
<ÖÑj¬]<JJ^€”e<‡ø÷]<Íâ_

�]4n“<^€”÷

<HÍi4«ë<^Ë<å`e˜
<‘fi^f†<‘j}_Ê< �‘⁄_

Ÿ^u<ÿ“<Ó◊¬

<‡⁄<^7<^Ë
Ï`q^À⁄

JJŸ˜Å

Å¯È⁄<ÇÈ¬
<Ìfâ^fl≤<^„fi]<ÇÈ√â<

’Ç÷Á⁄

<·_<Óé}_
<l2}_<ÇŒ<Ìñ <·Á”i
<^‚3 Çe<‰j◊√ <^≤<Í⁄_

[ÇËÇ¢]

<]É^⁄<ÔÜi
‰fibf°<^jfi^“

[;¬<

<k√flë<Í⁄_<·_<ÊÇfË
<:÷]<ÔÁ◊£]<ÌñÀ÷

^„f†

<‘÷^e<Í◊«éi<˜
Ü“Ñ�Ë<Íç<˜

<Ó{ä{{È{{¬<∞{{÷Å^{{⁄<V›Á{âÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ç€¶<Í◊¬<Ì÷Á}<VÁËÖ^flÈâ

متت ١٨·Á√eÖ]Ê<Ìä∏<ÅÇ√÷]



متت
١٩١٩



خـــرج رضـــا مـــع عائلتـــه من 
يف  دبـــدوب  وتركـــوا  املنـــزل، 
 Games Box  صنـــدوق األلعـــاب
والســـيارة   doll الدميـــة  برفقة 
 The balloon والبالـــون    Car

. محر أل ا
خرج من صندوقه، وراح يشـــاهد 
 animation الكارتـــون  افـــالم 

٢٠·Á√eÖ]Ê<Ìä∏<ÅÇ√÷]

الدبدوب الطباخ

يفتح 
               open 

خيطط
               plan 



وبينمـــا هـــو يقلـــب القنـــوات Channels شـــاهد برناجما 
للطبـــخ، هنـــا خطرت علـــى بال دبـــدوب فكـــرة فهتف: 

«ســـأعّده اآلن».
 ،Carrots وجـــزر ، meat حّضـــر دبـــدوب املقاديـــر: حلـــم
وبطاطـــس Potatos، و معدنـــوس أخضر . ثـــم ثبت الفرن 

علـــى درجـــة ١٨٠ ليســـخن الصينية.
 ،eggs خلط املقاديـــر بعد قليها ثـــم صب فوقهـــا البيض

وحني أخـــرج الصينيـــة احرتقت يداه فبـــدأ بالصراخ. 
ســـاعد الرجل اآليل Robot  صديقه دبدوب، وطلب ســـيارة 

اهلاتف. عرب   ambulance االســـعاف 
عـــاد رضا وأهلـــه اىل البيـــت، فقال دبدوب: آســـف ألني مل 

.Gloves أضع القفـــازات
 لكـــن هذا مل يرضهم، فقـــد عبث باملطبـــخ  kitchen أثناء 

غيابهـــم، وأخذوا منـــه وعدًا أن ال يكـــرر فعلته أبدا.

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

يلتقي 
            Meet 



يا ويلي، ال أعرف من 
سرق دجاجيت البيضاء

من هو اللص؟

كيف حالك ايتها 
العصفورة املسكينة

لقد عرفت من الذي 
سرق بيضاتك، انه 

السنجاب

ليكن من يكون، 
برأيي انه السنجاب 

وسوف آكله
كال بل هي االفعى

أنا أعرف اللص، 
وسوف آكله..

يا ويلي، ال أدري من 
سرق بيضاتي الثالث

أنا أعرف، وسوف 
يدفع الثمن

الثعلب! ماذا تريد؟

أنا أدري، وسوف يدفع 
مثن ذلك

٢٢·Á√eÖ]Ê<Ìä∏<ÅÇ√÷]



مرحبا ايها السنجاب 
ما الذي تريده؟

اني جائع واريد أن 
آكل جوزة..

يا إهلي، ما الذي جاء 
بالثعلب هنا؟

ايها اللص اللعني، 
انت من سرق بيض 

العصفورة

أنا؟ كال كال

يا ويلي انه الكلب!عو عو، توقف ايها اللص

السنجاب هو اللص

اسكت ايها اللص
 املاكر لن اخندع 

بكالمك

انت تعرف ان
 السنجاب ال يأكل البيض 

او الدجاج

متت
٢٣٢٣









    صاحب حمل هواتف 
نقالة بشروه بوالدة زوجته 

بنتًا صغرية من فرحته 
مساها ( شرحية ).

    سأل املعلم الطالب: ملاذا 
درجات ابن عمك أقرب إىل

 الدرجات التامة من 
درجاتك.

أجابه: ألن بيتهم أقرب 
للمدرسة من بيتنا

    سأل املعلم التلميذ: اذكر 
نوعني من أنواع السمك

فأجاب التلميذ: السمك 
املقلي والسمك املشوي

أكتب تعليقًا مناسبًا
عن هذه اللوحة:

٢٧٢٧
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<ª <^{ ÊÜ√⁄ <·^“ <Ì{œflf‚ <·_ <Í{e^fu_ <^{Ë <Ÿ^{œ�Ë
<^{Ë<–{∑˘]Ê<H^{œ€£]<‰{i^ Üíje<·^{⁄á˘]<ò{√e
<Íi`ËÊ<Hÿœ√÷]<ÿÈ◊Œ<·Á”Ë<‡π<Ÿ^œ�i<Ì€◊“<Íe^fu_
<Ö^{f}_<‡{⁄<ÿ{œfl�Ë<^{∫Ê<H^{7<Ó{fl√⁄<˜<l^{ Üíje
<ÇËÇ{ç<—Á{â<±c<^⁄ÁË<^q<‰fi_<Ìœflf‚<‡¬<ÌÀËÜõ
<ÿ{r¬ <Ó{◊¬ <›^{œ  <Hƒ{ÈñË <·_ <Õ^{~  <H›^{uÅá˜]
<^{‚]ÇiÖ]Ê <›^{ø√÷]Ê <Õ]Ç{ë˘] <‡{⁄ <ÏÅ¯{Œ <ƒ{flíe
<ÎÇiÜi<%<V∞eÜ«j{ä⁄<å^fl÷]<‰÷`{ä <J‰œfl¬<ŸÁu
<·_<Ó{é}_<Ífi˘<Vh^{q` <[<Ì{œflf‚<^{Ë<ÏÅ¯{œ÷]<ÂÑ{‚

<ÏÅ¯{œ÷]<ÂÑ{‚< �k{√flí <^{fi_<‡{⁄<ÕÜ{¬_<¯{ <ƒ{Èï_
Jk{√ï<]Éc<Í{äÀfi<Ó{◊¬<ÕÜ{√i_<Ó{ju

<Í{œf <Ì{œflf‚<k{fr¬_<ÏÅ¯{œ÷]<ÏÜ{” <·_<ÊÇ{fËÊ<
<‰Ò^ŒÇë_<Çu_<gu_<›^Ë˘]<Çu_<^ä⁄<ªÊ<H^„ËÇiÜË
<Á{‚Ê<Ì{œflf‚<–{fl¬<‡{⁄<ÏÅ¯{œ÷]<ÿ{œfl <‰{uá^µ<·_
<|^fí÷]<xfë_<^€◊ <‰È}_<–fl¬<ŸÁu<^„√ïÊÊ<‹Ò^fi
<V�]Ö^j¶<Ÿ^{Œ<H‰È}_<–{fl¬<ª<ÏÅ¯{œ÷]<Ì{œflf‚<Ô_ÖÊ
<‹j Ü¬<Íe^fu_<^Ë<]Ñ”‚Ê<[^fi_<‡€ <H^fi_<kfi_<Í}_<^Ë
<H4”Àj÷]<ÃÈ√ï<·^äfi˝]<·Á”Ë<·_<Ófl√⁄<^⁄<›ÁÈ÷]

J<^fl÷Áœ¬<Ì⁄¯{â<Ó◊¬<îÜ{vfl◊ 

من أنا ؟

أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة رجل 
اسمه (هبنقة) وهي بعنوان:

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