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

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
ان قـراءة الكتـب واملجـالت الدينيـة والثقافية من 

أهـم الطـرق اليت تسـاعد علـى تنميـة ذكائنـا ومعرفتنـا باحلياة من 
حولنـا، فهـي جتعلنـا نطلـع على حقائـق كثرية مل نكـن نعرفها من  

. قبل
ولكـن لألسـف يـا أصدقـاء، أرى أن كثـريًا منـا قد هجر قـراءة الكتب 

وقـد  املدرسـية،  الكتـب  مطالعـة  علـى  فقـط  واقتصـر   واملجـالت 
اضطـروا لذلـك لكـي حيصلـوا على درجـات النجاح يف آخر السـنة.

اعلموا يا احبائي أن ممارسـة القراءة حبد ذاتها متّرن عقولنا على 
التفكـري والتخّيـل، فتجعلنـا يف املسـتقبل قادريـن علـى االبتكار 

واالبـداع العلمي، وبذلـك نكون نافعني ألنفسـنا وجمتمعنا.
لذلـك انصحكـم أن تعـّودوا انفسـكم علـى قـراءة الكتـب واملجـالت، 

املطالعـة   عليكـم  تثقـل  ال  لكـي  النافـع  السـهل  منهـا  واختـاروا 
فترتكوهـا، واعلمـوا أن صـرف الوقـت علـى مشـاهدة 

عقولكـم  تطـّور  ال  التلفزيـون 
مثلما تفعـل الكتب واملجالت، 
وصـدق الشـاعر حـني قـال: 
الزمـان  يف  جليـٍس  «وخـُري 

كتـاُب».. ودمتـم سـاملني.
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رسوم: حممد رامزاعداد: سراج اجلراد

أعلن الوايل عن صالة االستسقاء يوم اجلمعة وطلب اىل رئيس الشرطة اخراج 
مجيع العّباد الزّهاد يف املدينة أن خيلصوا بالدعاء ألن اجلفاف عم البالد.

ولكن  والدعاء  بالصالة  وبدأوا  الرباري  اىل  الزاهدون  العابدون  توجه هؤالء 
شيئا مل يتغري.

ثم أمر الوايل مجيع اهل املدينة باداء صالة االستسقاء يوم اجلمعة التالية، 
وشدد على رئيس الشرطة أن خيرج كل  الناس لذلك.

توجه اجلميع وصلوا ودعوا ومل متطر السماء ايضا.
الناس  خرج  هل  الشرطة:  رئيس  على  السؤال  وكرر  الوايل  دهشة  ازدادت 
مجيعهم اىل الصالة؟ فأجاب نعم خرجوا كلهم اال شخصا واحدا زاهدًا اعتزل 

الناس منذ سنوات.

فطلب الوايل اخراجه ايضا يف يوم اجلمعة التايل.
يقف  الفقري  الرجل  كان  للصالة  الناس  وملا جتهز 
يف آخر الصفوف يصلي وحده ومل يهتم لوجوده 
احد، فلما فرغ من صالته جتمع الغيم ونزل املطر 

وفرح الناس وعادوا مسرورين.
دهش الوايل لذلك وامر باحضار الرجل، وطلب ان 
يروي له قصته، فقال الرجل الفقري:(ملا كثر الفساد 
وازهد عما هم  الناس  اعتزل  ان  املدينة قررت  يف 
اخفاء  الزهد  افضل  ألن  عنهم  حايل  واخفي  فيه 

الزهد) فأمر الوايل باالصالح ومعاقبة املفسدين.

الفقير الزاهد
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رسوم: حممد رامز

عليه  اهللا  اهللا(صّلى  رسوِل  يد  على  أسلم  مصــريٌّ  هـو 
وآله) وصار من الّصاحلني، كان مع معاوية بن ابي سفيان 
املعركة أحّس أبو  يف معركة صّفني، لكن عندما بدأت 
أمشـر خبطئه، فرتك معاوية والتحق جبيش اإلمام علي 

(عليه السالم) .
   غضب معاوية عندما عرف ذلك، أّما اإلمام علي(عليه 
السالم) فقـد رّحب به ألّنه يعرفه بأّنه شعر بذنبه 

عند انضمامه ملعاوية.
  وعندما اشتّدت املعركة قاتل أبو أمشر بشجاعة نادرة 

وقتل كثريا من جيش معاوية حّتى أصابه اإلرهاُق 
والّتعب لِكَبـِر ِسـّنه، فسقط شهيدًا يف أرض املعركة 
وهو ُيدافع ببطـولة عن مواله أمري املؤمنني(عليه 

السالم)فكان استشهاده يف سنة 37 هجـرية.
شديدًا،  حزنًا  عليه  السالم)  اإلمام(عليه  حزن     

فجاء إليه وصّلى على جثمانه.
الورعني  الّزهاد  ومن  الّصاحلني  اهللا  عباد  من  كان 
ومن اُملدافعني عن احلِق وأصحابه  رضوان اهللا تعاىل 

عليه .

Ç{{{ �e^{{{√÷]< �Ç{{{ �‚] �à{{{÷]
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يف مكان ما من افريقيا كان هناك راٍع طيب القلب يرعى 
أغنامه بأمان, ويف يوم ما مسع ضجة كبرية تصدر من 
ِخرافِه, فذهب لريى ماذا أصابها, فوجد اسدا كبريا يزأر 
بعنف اقرتب من الراعي فتوقع انه سيأكله, لكن االسد 
كبرية  شوكة  كانت  حيث  االمامية  قدمه  ورفع  اقرتب 
مغروزة فيها،  انتزعها الراعي بشجاعة بعد فهم مراده 

فغادر االسد مسرعًا.
قساة  وحكامها  قوية  دولة  روما  كانت  الزمان  ذلك  يف 
العامل ومنها بعض اجزاء من  واسعة من  احتلوا مناطق 
الطيب،  الراعي  ومنهم  الناس  وأسروا كثريًا من  افريقيا 

flât;Åfi‚Ÿ;U‹ÊàÑ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ÍÜ]≈;ÏÁÄ]›;UÄ\Å¡b

شوكة األسد
حكاية من الرتاث الروماني
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الرومان  واخذوهم معهم اىل بالدهم، وكان لدى 
اقامة  على  الروماني  امللك  اعتاد  كبري  ملعب 
حفالت القتال فيه بني الفرسان واألسود، وذات 
يوم وقع اختيارهم على الراعي الطيب ليصارع 

اسدًا مت جتويعه أليام عدة.
 دخل الراعي حلبة امللعب وادخلوا بعده األسد، 
عندما  ولكن  هائجا  واالسد  خائفا  الراعي  كان 
اقرتب االسد من الراعي جلس قرب قدميه ومل 
فعرفه،  األسد جيدًا  اىل  الراعي  يهامجه، نظر 
من  الشوكة  اخراج  على  ساعده  الذي  االسد  أنه 

يده، ويبدو أن األسد يرد له اجلميل اليوم.
ادخال  فقرر  االسد،  موقف  من  امللك  تعجب 
واخافها  الراعي هامجها  اسد  ولكن  اخرى  اسود 

فرتاجعت.
والراعي  االسد  بقتل  جنوده  وامر  امللك  غضب 
«اطلقوا  الناس:  اجلنود صرخ  تقدم  وعند  معًا، 
الصراخ يصل  وبقي  انهما شجاعان».  سراحهما 
اىل اذني امللك الذي خاف من غضب الناس فأمر 
الربية  اىل  فعادا  واالسد  الراعي  سراح  باطالق 

ليعيشا بأمان.

3£]d;„et]ê;Ì÷¡;ÄÊ¬Á;3£\;◊⁄¡ flât;Åfi‚Ÿ;U‹ÊàÑ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ÍÜ]≈;ÏÁÄ]›;UÄ\Å¡b
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إعداد: خولة علي
تصميم: شريف محمود

هـــي صخور على شـــكل أعمـــدة مـــن البازلت هـــي با�صل حمم 
بركانيـــة خرجـــت نتيجـــة ثـــورة البراكيـــن وعندمـــا تبـــرد هـــذه 
الحمم تنكمش على نفســـها بصورة شـــقوق هندســـية الشكل 
خماســـية وسداســـية ومن أجمـــل ا�ماكـــن التي تتواجـــد فيها 

هـــذه ا�عمدة هـــي بوابـــة العمالقة علـــى ســـاحل ايرلندا.

كائن غريب يشـــبه نبات الخيار وهو يســـكن في أعماق 
المحيـــط جســـمه لـــزج وهـــو ليـــس جميل لكنـــه ذكي 
بحيث يشـــوه جســـده كآليـــة دفاعيـــة عندما يشـــعر 
بالخطـــر ويمكنه التخلـــي عن بعض أعضائـــه الداخلية 
عن طريـــق الخروج ثم يقـــوم بتعويض الجـــزأ المفقود.

ا�عمدة البازلتية:

خيار البحر:

هـــل تعلـــم أن أصغـــر عظمة 
في جسم ا¯نســـان توجد في 
ا�ذن وتســـمى عظمة الركاب!

أصغر عظمة 
في جسمك:

الركاب

ا�ذن من الداخل
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مـــن أعاجيب الدنيا الســـبع وهو ســـور طويل 
ُبنـــي كحصن عســـكري دمـــر ثم أعيـــد بناؤه 
ويبلـــغ طول الجـــدار 88551,8كم ومتوســـط 

أمتار.  5-4 بيـــن  ارتفاعه 

حاز ا�رنـــب البريطاني أنجـــورا على لقب 
الحيـــوان صاحـــب أطول فـــراء حيث بلغ 

طـــول فراءه ا�بيض 36 ســـم.

قام علماء 
روس بتدريب 

أربعة قرود 
لمدة ثالث 

ساعات يومي¼ 
لتجهيزهم للسفر إلى 

كوكب المريخ في عام 2017

وجد العلمـــاء في عام 2001 مخطوطـــة قديمة تعود 
لشـــعب المايا نحـــو 200-300 ســـنة قبـــل الميالد في 
غواتيمـــا ويرجـــح أن هـــذه المخطوطة تحمـــل الكثير 

مـــن المعلومات عن حضارة شـــعب المايـــا القديم.

تقع هذه الجزيرة قبالة 
الساحل الكرواتي 

مكونة بشكل كامل 
من الجدران ما يميزها 

كوننا عندما ننظر إليها 
من الجو نشاهدها 

تمام¼ كبصمة ا¯بهام .

سور الصين العظيم:

أربع قرود للفضاء:

أول مخطوط لشعب المايا:

جزيرة بالجينك:

أطول فراء:

١١١١



بني عّيش من الياف النبات مبتدئاً بحلقة من ثم أبني
الجزء الخارجي من العش، ليصبح كالغرفة الصغ�ة

والتي تـمتد كالنفق إىل االتجاه اآلخر.

التكاثر:

تضع زوجتي من ٢ إىل ٤ بيضات، وتعتني
بها داخل العش لتفقس بعد ١٥ يوم.

أحمل ألواناً منعشة وملفتة، يغطي معظم
جسمي ريش أصفر ذهبي مع وجه أسود
او بني،حجمي صغ� جداً، وطويل يرتواح

ب¼ ٧ إىل ١٩ سم بحسب عمري.

صفا½ الجميلة:

التعشيش:

عالقتي باإلنسان:
صديقي الصغ� إن أعجبتك صفا½ وأردت
رؤيتي ال ترتدد بالبحث عني، فستجدÄ يف

الغابات واملزارع واملراعي واملستنقعات
والبسات¼ والحدائق.

سميت بالعصفور الحباك بسبب قدر½

Ëعىل صنع األعشاش بطريقة متقنة أك

من أي عصفور آخر.

اسمي:

أصدقاÑ الصغار، إسمي الحباك الذهبي، وأنا من الطيور قليلة

الشهرة لذلك سأعرفكم اليوم عىل أهم مميزا½ ونـمط حيا½.

أنتمي إىل عائلة الطيور املغردة، ويكË تواجدي يف
اليمن والهند وأفريقيا وجنوب غرب آسيا 

وجزء من آسيا

موطني:

:Ñغذا
أستمتع كث�اً يف تناول طبقي املفضل املتكون

من البذور والحبوب لدرجة أنني أغرد وأغني

عند تناولها.

€ÁÖ—;Ï⁄ö]…;UÄ\Å¡\
È¡]dÑ;Øât;U‹ÊàÑ
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بني عّيش من الياف النبات مبتدئاً بحلقة من ثم أبني
الجزء الخارجي من العش، ليصبح كالغرفة الصغ�ة

والتي تـمتد كالنفق إىل االتجاه اآلخر.

التكاثر:

تضع زوجتي من ٢ إىل ٤ بيضات، وتعتني
بها داخل العش لتفقس بعد ١٥ يوم.

أحمل ألواناً منعشة وملفتة، يغطي معظم
جسمي ريش أصفر ذهبي مع وجه أسود
او بني،حجمي صغ� جداً، وطويل يرتواح

ب¼ ٧ إىل ١٩ سم بحسب عمري.

صفا½ الجميلة:

التعشيش:

عالقتي باإلنسان:
صديقي الصغ� إن أعجبتك صفا½ وأردت
رؤيتي ال ترتدد بالبحث عني، فستجدÄ يف

الغابات واملزارع واملراعي واملستنقعات
والبسات¼ والحدائق.

 وتعتني

 بحلقة من ثم أبني
الجزء الخارجي من العش، ليصبح كالغرفة الصغ�ة

سميت بالعصفور الحباك بسبب قدر½

Ëعىل صنع األعشاش بطريقة متقنة أك

من أي عصفور آخر.

اسمي:

أصدقاÑ الصغار، إسمي الحباك الذهبي، وأنا من الطيور قليلة

الشهرة لذلك سأعرفكم اليوم عىل أهم مميزا½ ونـمط حيا½.

أنتمي إىل عائلة الطيور املغردة، ويكË تواجدي يف
اليمن والهند وأفريقيا وجنوب غرب آسيا 

وجزء من آسيا

موطني:

:Ñغذا
أستمتع كث�اً يف تناول طبقي املفضل املتكون

من البذور والحبوب لدرجة أنني أغرد وأغني

عند تناولها.
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ملاذا يبدو 
عليك احلزن هكذا يا 

صديقي 
بسيط؟

رمبا 
مل تستخدم تربة
صاحلة للزراعة

يا بسيط

بكل تأكيد
أيها العزيز، تعال معي اىل

املخترب ألريك انواع
 الرتبة 

لدينا على األرض
 يا بسيط ثالثة انواع خمتلفة من

 الرتبةواحدة منها فقط
 تصلح للزراعة

مل أكن أعلم
أبدًا بذلك يا 

صديقي 
فهيم!

وهل توجد تربة
ال تصلح للزراعة؟!

النبتة اليت
زرعتها تكاد متوت

يا فهيم
لقد سقيتها

جيدًا ولكن ال 
فائدة

حكاية الرتبة
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لذلك فهي غري صاحلة للزراعة، 
ومثال الرتبة الرملية تربة الصحراء 

النوع الثالث من الرتبة يسمى (الرتبة
املزجيية) وهي خليط من الرتبة الرملية والطينية وهي 
الوحيدة اليت تصلح متاما للزراعة فيها ألنها حتتفظ 
باملاء واملعادن الالزمة لنمو النباتات فيها كما ان جذور 

النباتات تنفذ من خالهلا بسهولة

بكل تأكيد
أيها العزيز، تعال معي اىل

املخترب ألريك انواع
 الرتبة 

مل أكن أعلم
أبدًا بذلك يا 

صديقي 
فهيم!

اذن سأضيف الرتبة
املزجيية لنبتيت من أجل

 أن تزهر من جديد

أحسنت يا صديقي
واشكر اهللا تعاىل على نعمة

وجود الرتبة املزجيية

ت
مت

النوع االول من الرتبة يسمى
 (الرتبة الرملية) وتكون حبيباتها خشنة 

غري متماسكة ال تستطيع أن حتتفظ 
باملاء خالهلا

النوع الثاني يسمى
(الرتبة الطينية) وتكون حبيباتها ناعمة جدا

 وملتصقة ببعضها بقوة فال تستطيع جذور النباتات أن 
خترتقها جيدا لتعيش

لذلك فهي غري صاحلة
للزراعة أيضا ومثاهلا الرتبة املوجودة

يف املستنقعات املوحلة
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مهنة املستقبل

حيمل 
                 carry 

يشرب
                drink 



حيلم سليم أن يصبح قبطان طائرة Pilot حني يكرب، لكن أمه 
يصبح  أن  فيحلم  والده  أما   ،  doctor طبيبا  يصبح  أن  تريده 

ولده حماميا  Attorney مثله.
اجلميلة  آنسته  يرى  فحني  أخرى،  أحالم  سليمًا  تراود  أحيانا 
سلوى تعلمهم حبب ولطف، خيطر على باله أن يصبح معلما 
Teacher .. وحني يشاهد نشرة األخبار News مع والده، يرغب 

.the future يف املستقبل  journalistic أن يصبح صحافيا
كرة  مباريات  يشاهد  حني  كثرية  فأحيانا  فحسب،  هذا  ليس 

القدم، يرغب يف أن يصبح حكم  referee مباريات أيضا.
يكون  أن  يرغب يف  فتارة  تتوقف،  سليم ال   Dreams أحالم   
أو  مسرحيا،    actor ممثال  أو   ،Painter رساما   مشهورا،  فنانا 

خمرجا سينمائيا cinematic director.. فماذا عساه سيكون؟
هـــذا ليس مهما كثـــريا ..فاملهم هو أن حنلـــم، وأن ال نتوقف 

عـــن احللم أبدا!.

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

يصل 
              arrive 



صديقي احلبيب 
سنجوب ينتظرني 

،فألسرع إليه

لن أمسح ألي كان أن 
يتقّول على صديقي 

سنجوب

سأمسك بك
 وأنتف ريشك ، لتقّولك 

على سنجوب

مل أتقّول عليه ، ما 
قلته هو احلقيقة

لن تفلت مين أيها
الكاذب

اذهب إىل العّمة ُدّبة 
واسأهلا بنفسك

سأمسك بك
 يا مؤذي 

ال ال .. دعين يا 
دبدوب

هذا هو الوقواق الذي كان 
يؤذي صديقي سنجوب

سوف أمسك
 به وأنتف ريشه
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أعرف أن الوقواق كاذب 
لكن  ال بأس، فألذهب 

إىل العمة دّبة

السالم عليكم

آه! احلقيقة

عليكم السالم، أهًال 
دبدوب أرى أن لديك ما 

تريد قوله، ، تفضل

الوقواق يتقّول على 
صديقي سنجوب  أريد 

مسعت يا دبدوب أنك  أن أعرف احلقيقة
حتب العصافري

إن سنجوب 
يتسلل إىل أعشاش 
العصافري ويأخذ 

بيضها 

سنجوب صديقي، 
وسوف يستمع اّيل عندما 

أنهاه عن هذه العادة 
غري املستحبة

دبدوب أين تذهب؟!

انا ذاهب اليه فورًا

نعم، وال أحب من 
يؤذيها 

ت
مت
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    سأل املدرس الطالب:
ماتعريف الصخور الراسبة؟

أجاب الطالب: هي اليت 
ال تنجح يف آخر العام

 الدراسي ألنها ال تدرس

    سأل رجل صديقه: ملاذا
بنيت بيتك بشكل دائري؟
فرد عليه: حتى ال أحبس 

بني
أربعة جدران يف املستقبل

 
    شخص شرب القهوة

فعلقت كراسيها بني أسنانه

عن  مناسبًا  تعليقًا  أكتب 
هذه اللوحة:
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الطبل الكبري

أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة معبّرة 
بعنوان:

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