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لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com

info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
كنـت  الـذي  (سـرمد)  صديقـي  أن  الحظـت 

بـدأ  قـد  املدرسـة  يف  جـات  الـدر  اعلـى  حتقيـق  يف  معـه  اتنافـس 

عـن  اإلنعـزال  دائـم  أنـه  والحظـت  بالرتاجـع،  الدراسـي  مسـتواه 

أخـذ  أنـه  كمـا  كثـريًا،  اللعـب  يف  يرغـب  فـال  الزمـالء،  باقـي 

يسـتطيع  يعـد  فلـم  عينيـه،  يف  ضعـف  مـن  مؤخـرًا  يشـكو 

النظـر بشـكل طبيعـي لـذا إضطـر اىل أن يلبـس نظـارة للقـراءة.
فقررت أن اكتشف ما حصل لصديقي العزيز.

 وبعد أن حبثت وسألت عرفت ان سبب كل ذلك هو أن والد (سرمد) 

إشـرتى لـه جهـاز (آيبـاد) مبناسـبة جناحـه، وقد  صرف (سـرمد) 

كل اهتماماتـه علـى هـذا اجلهاز، فقد أخذ يقضي سـاعات طويلة 

يف اسـتخدامه ملمارسـة األلعاب ومشـاهدة افالم الكارتون، وهذا  ما 

أثـر علـى مسـتواه الدراسـي وعلـى صحـة عينيـه وعلـى رغبته يف 
اللعب مـع األصدقاء.

أعزائي انصحكم أن ال تقعوا يف 
املشكلة اليت وقع فيها 

(سرمد) فاحذروا من 
االستعمال اخلاطئ هلذه 

األجهزة ودمتم ساملني.
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رسوم: ابو داووداعداد: مهند العاقوص

حيكى أن شابًا تقيًا كان يسري يف طريقه 
باجلوع   فشعر  برتقال،  بساتني  وسط 
فقطف برتقالتني وأكلهما ليسد جوعه ثم 
البستان  املارين عن بيت صاحب  سأل أحد 

فدّله عليه .
ذهب الشاب إىل بيت الرجل وقال له: لقد 
فقطفت  جائعًا  وكنت  ببستانك  مررت 
برتقالتني وأريد أن أدفع مثنها ألني أخاف 

رب العاملني.
ابتسم الرجل وقال له: لقد قطفت مثاري 
بتزوجيك  سأعاقبك  لذلك  إذني  دون  من 

ابنيت الصماء اخلرساء العمياء.
أطرق الشاب رأسه وقال: لك ما تريد فأنت 

صاحب حق.

وهكذا قبل الشاب التزويج من ابنة الرجل 
وحني دخل عليها قالت له: أهًال وسهًال بك 

يف منزلك.
فقال هلا:  ورآها  الشاب حني مسعها  تفاجأ 
وصماء  عمياء  بأنك  والدك  أخربني  لقد 

وبكماء.
عن  عمياء  فأنا  صدق،  وقد  نعم  قالت: 
وخرساء  الغيبة  مساع  عن  وصماء  احلرام 

عن قول الكذب.
زوجته:  فتابعت  شديدًا  فرحًا  الشاب  فرح 
يسر  ما  التقوى  من  فيك  والدي  رأى  لقد 
فوجدك أنسب زوج يل، ألنه كما قال االمام 

علي عليه السالم: التقى رئيس األخالق

الزوجة الصالحة
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إعداد: خولة علي
تصميم: شريف محمود

أطول قناة سفن كبيرة 
قناة الســـويس التي تصل البحـــر ا�حمر بالبحر المتوســـط هي 
162كلم وعرضها  أطـــول قناة للســـفن الكبيرة يبلغ طولهـــا 2

300 م وا�قصى 665م. ا�دنى 

 يمتد الـــوادي الكبير غراند غاينون 
الـــذي كونه عبـــر ماليين الســـنين 
الواليـــات  شـــمال  كولـــورا  نهـــر 
مســـافة  على  ا�مريكية  المتحدة 
1كلـــم ويتراوح  446كلـــم وعمق 6

عرضـــه بيـــن 0,5 و 29 كلم

أكبر واد في العالم

تتكـــون مـــن مـــادة هالميـــة و تمتلـــك مثانـــة 
الســـباحة التـــي تجعلهـــا تعـــوم وتســـبح بدون 
هـــدر أي طاقـــة بحيث أنهـــا ال تســـتطيع الحركة 
فهي فقـــط تفتح فمهـــا وتمتص ما يمـــر قربها.

السمكة 
الفقاعة

تعتبـــر زهرة القنفـــذ البحري ا�كثر خطورة في العالم بســـبب 
الســـم الناتج عـــن عمودهـــا الفقري الذي يســـبب ألمـــًا حادًا و 

والشلل. التنفس  في  مشـــاكل 

حيوان بحري خطير
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الربـــوت أبواب عمالقة هـــو  بومـــا  الربـــوت 
واســـتخدامًا  شـــهرة  ا�كثـــر 
العلميـــة  المختبـــرات  فـــي 
صمـــم في ســـبعينيات القرن 
آلـــة عالميـــة  الماضـــي وهـــو 
للتجميـــع وقابلـــة للبرمجـــة.

يبلـــغ ارتفاع أبـــواب وكالة ناســـا العلميـــة 140 متـــرًا أي ارتفـــاع 35طابقًا وتم 
تفصيـــل هذه ا�بـــواب ليتمكـــن صـــاروخ أبولو وســـارتون من العبـــور منها 

روبوت في مختبر

أكبر  انسان  حي

اميليانو مركادو 
ديل تورو المولود 

في 21 آب 1892 في 
2005 بلغ 113 عامًا

في دقيقة واحدة 
هـــل تعلم بـــأن الضوء 
دقيقـــة  فـــي  يقطـــع 
واحـــدة 18 مليون كلم
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صغ¯ جداً يرتاوح ما ب¬ ال ٢-٣ سم، بعكس أذرعي الطويلة

أ·يز µظهري الجذاب الذي يشبه شكل
النجمة، إذ أمتلك أذرعاً تحتوي عىل 
̄ة تساعد¹ عىل السباحة  أنابيب صغ

واإللتصاق بالصخور.

مميزا¤:

عىل الصخور القريبة من الشواطئ، حيث أميض وقتي
يف اإلسرتخاء عليها وقد أتواجد أحيانا يف أعÀق البحر.

 أعيش: 

حجمي:

أ
أ

ثني جسدي ضعيفة
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لقاؤنا يف هذا العدد مع جنم البحر
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أرجو منكم يا أحبا� أن ال تلمسوا

جلدي الشائك، فاألشواك املوجودة 
عليه سامة جداً واإلصابة بها 

تسبب أملاً شديداً.

أنا واإلنسان:

أمتلك القدرة عىل التخلص من أذرعي
برسعة شديدة عند إقرتاب أعدا�، وذلك 
ل¡ أتخفى بشكل أسهل. وبقدرة الله 

تنمو يل أذرع جديدة.

مهارا¤:

أحب اكل املحار، اذ استطيع أن افتح صدفة
 املحارة القوية وألتهم الحيوان الذي يعيش

 يف داخلها.. انها وجبة لذيذة بالنسبة يل

غذا�:

أ·نى أن أجعل جسدي كالكرة لكنني ال
أملك القدرة عىل فعل ذلك، فقدر¤ عىل 

ثني جسدي ضعيفة.
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ثني جسدي ضعيفة.

معلومات أخرى:
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ماذا اصابك 
يا صديقي فهيم؟

ماذا.. التسمم 
الغذائي؟ ولكن ما

هو سبب هذا
 التسمم

البكرتيا؟ أين هي
 البكرتيا؟ انين ال أراها 

يف الطعام
انها كائنات صغرية
جدًا ال ميكن رؤيتها

بالعني يا بسيط
خذ هذا «املجهر»
وانظر اليها من 

خالله

أشعر بأمل شديد 
يف بطين وغثيان، اعتقد

أنين مصاب بالتسمم
 الغذائي

السبب هو 
أنين اشرتيت طعاما من 

السوق يبدو انه كان ملوثًا 
بالبكترييا املؤذية
 يا صديقي بسيط
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نعم.. اآلن 
استطيع ان أراها، انها

كائنات أحادية اخللية حتتوي 
على جدار وغشاء واسواط 

تساعدها على احلركة

ويف احلقيقة ان للبكرتيا
ثالثة اشكال هي احللزونية 

والعصوية والكروية

كال فقد خلق اهللا تعاىل 
أكثر البكرتيا مفيدة، فمنها ما يقوم بتحليل

 اجسام احليوانات امليتة وحتويلها اىل مساد للرتبة، 
ومنها يفيد جذور بعض النباتات ومنها ما يستخدم  

لتحويل احلليب اىل لنب لذيذ

لقد تذكرت ان 
اللنب مفيد للقضاء على 

التسمم الغذائي، لذا سوف 
احضر لك بعضا منه 

باالستعانة بالبكترييا 
النافعة 

ت
مت

وهل
 البكرتيا

كلها ضارة يا 
فهيم؟
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 Equipment املعدات   سلمى  أحضرت 
صندوق   ،  secateurs «مقص  التالية: 
عصى  مقوى،  ورق  خيط،  الكرتون،  من 
خشبية، قطع مغناطيس ،  ألوان مائية 
ثم  تلوين»،  وريشة   watercolour

نادت على شقيقتها فرح لتشاركها 
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حوض األمساك

ينظم
             organize 

يدفع
             pay 



.Aquarium  يف صنع حوض أمساك
املقوى  الورق  على  أمساك  عشرة  سلمى  رمست 
Cardboard، ثم لونت كل واحدة بلون خمتلف، 

وثبتت عليها مغناطيسًا.. وكتبت على كل مسكة 
.Number رقما

وألصقت  اخلشبية،  بالعصى  اخليوط  ربطت 
وصار   ..  magnet املغناطيس  قطع  بنهايتها 

لسلمى صنارات صيد مجيلة.

الكرتون  صندوق  داخل  األمساك  وضعت 
ورمست  باألزرق  لونته  الذي   ،Carton Box

وصدفات   Sea stars البحر   جنوم  عليه 
مجيلة.. وصار لسلمى حوض أمساك بهيج!.

 .. الصندوق  حول   children األطفال  جتمع 
يصطادون  كانوا   ،Hooks الصنارات  محلوا 
األمساك مبرح ومتعة، والذي جيمع أكرب عدد 

من النقاط  Points يفوز.

Í¬^eÖ<∞äu<V›ÁâÖ<<<<<<<<<<<<<<ÎÇ„⁄<·^flu<VÅ]Ç¬]
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أصبح اجلو مّلوثًا، 
وأمتزجت النريان 
باهلواء فأصبحت 

السماء محراء 
قامتة وأصبحت 

صورة الزّقورة كشبح 
يف الظالم، هكذا 

تقول أسطورة بالد 
الرافدين

وأثناء ذلك انفتح باب الزّقورة وظهر حكيم املدينة وهبط من أعلى 
املدّرج ورفع يده وصاح:

يا أيها الشريوَكيون.. يارجال امللح والطني، 
انهضوا من أرض الرافدين وأنقذوا املدينة من شر 

الغزاة احملتلني

‡ËÇ ]Ü÷]<Å¯e<‡⁄<ìíŒ
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احللقة الثالثة   قصة: نعيم آل مسافر / سيناريو ورسوم: منصور البكري

ملخص ما سبق: استمر اجلد العجوز يروي اسطورة 
بالد الرافدين حلفيده، اذ حتدث له عن بالد 

الرافدين القدمية وما فيها من خريات وسعادة، 
ولكن فجأة ظهرت خملوقات شريرة حاولت 
أن تغزوها لتقتل اهلها وتسرق خرياتها.



يف تلك اللحظة.. ارتعدت السماء واهتزت األرض بصوت 
مّدوي كأن الطوفان قد ضرب املدينة، فأنشقت األرض وتكّور 

الطني وأخذت أشكال الرجال احملاربني األقوياء

ونهض الرجال األشّداء، وقد نبتت فوق رؤوسهم سنابل القمح ولبسوا 
قصب الربدي وكانت عيونهم ثاقبة والطني يقطر من أجسادهم

ووقف جيش الشريوَكيني (حراس بالد وادي الرافدين 
املخلوقون من امللح والطني) أمام جيش الغزاة املظلم..

<ÅÇ√÷]<ª<ÌÈœf÷]
ÿfœπ]
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أهال وســـهال بك صديقنا 
جود.. العزيز 

الطبيـــب احلاذق انســـان 
يقـــدم  ألنـــه  مميـــز، 
كبرية  انســـانية  خدمات 
للمرضـــى، فثوابه عظيم 
ألنـــه خيلص  اهللا  عنـــد 
األمـــراض  مـــن  النـــاس 
وآالمها، نسأل اهللا   تعاىل 
لتحقيـــق  يوفقـــك  أن 

. االنســـانية  أمنتيـــك 

حياك اهللا صديقنا العزيز مرتضى..
فالطيـــار احلربي  امنيتك مميـــزة جدًا، 
يصطاد األشـــرار من الســـماء كما يصطاد 
الصقـــر فرائســـه، فهـــو حيمـــي حدود 
البالد مـــن االعداء ويســـاعد اجليش يف 
اجنـــاز مهمته، ان شـــاء اهللا نراك يف يوم 

مـــا صقراً حتـــرس البالد مـــن األعداء.

مرحبـــًا بـــك صديقنـــا الغايل 
. . يد ز

ألن  مجيلـــة،  فعـــال  امنيتـــك 
مســـؤولية الضابـــط العســـكري 
يســـهم  فهو  كبرية،  مســـؤولية 
يف احلفاظ على ســـالمة الوطن 

املعتدين. شـــر  مـــن  كله 
نتمنـــى أن نـــراك يف يـــوم ما 

ضابطـــا خملصـــًا يف
 الدفاع عن وطننا
 الغايل ودمت ساملًا
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املطار  اىل  رجل  توجه    
الطريق  ويف  ليسافر 
لو  ويقول:  يبكي  أخذ 
معي،  بالتلفاز  اتيت  أنين 
فسأله الناس: ماذا تصنع 
لقد  فقال:  بالتلفاز؟ 

نسيت اجلواز فوقه.

األغبياء  أحد  أمسك   
يضربها  وبدأ  دجاجته 
ويقول: كل يوم بيض أال 

يوجد جنب؟ 

صديقه  تلميذ  سأل   
االربعاء  يوم  يوافق  هل 

الواحد والعشرين؟
ولكن  فرد صديقه:الأدري 
ضغطنا  إذا  يوافق  أظنه 

عليه
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