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متتمتت

« يسّجُل  ما يزاُل الالعُب الماهُر »قن�ب
ي هذِه البطولِة

 �ف
َ
األهداَف الرائعة

ي 
« �ف ف »قن�ب واآلن.. يتقّدُم الكاب�ت

هجمٍة جديدٍة، هل سيحرُز هدفًا 
يا ترى؟

ُه 
ّ
رررااائع.. يا للهول! إن

الهدُف الخامس، قن�ب نجُم 
هِذِه المباراِة فعاًل

ُ يرفُع كأَس الفوز،  قن�ب
ُه بطُل البطولِة لهذا 

ّ
إن

العام

 بمهارٍة عجيبٍة، ال أحَد 
ُ
ُه يراوغ

ّ
إن

يتمّكُن من إيقاِف هجوِمه

ماذا تفعُل
؟ سوَف  يا قن�ب

ينكرُس اإلناء

! يبدو  يا إلهي
ي الخياِل 

ي بالغُت �ف
أ�فّ

هذِه المّرة
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ي األعّزاء 
                      السالُم عليُكم أصدقا�ئ

ه
ُ
 هللِا وبركات

ُ
                             ورحمة

 ُ ًا، وأك�ث ٌة،  وأنا أحبُّ ممارسَتها كث�ي  شه�ي
ٌ

كرُة القدِم لعبة
ها أيضًا.

َ
األطفاِل والشباِب وح�تّ الكبار يحّبون

 كرِة القدِم 
ُ

ي دائمًا ما  أسأُل: لماذا اشتهرت رياضة ولكّن�ف
ِة أو كرِة اليِد أو  ّ

خرى، مثِل كرِة السل
ُ
َ من الرياضاِت األ أك�ث

ِب مثاًل؟ كرِة الم�ف
 كرِة القدِم تحتاُج إىل 

َ
أعتقُد أنَّ سبَب ذلَك هو أنَّ رياضة

مهاراٍت خاّصٍة، ألنَّ لعَب الكرِة يتمُّ بالقدِم وليَس باليِد، 
 من استخداِم اليِد.

ً
ُ صعوبة وهَو أك�ث

لَعُب عىل مساحٍة واسعٍة ومفتوحٍة 
ُ
 كما أنَّ كرَة القدِم ت

ي استخداِم الخطِط الذكّيِة 
ًة �ف  كب�ي

ً
فَ حّرّية عطي لالعب�ي

ُ
ت

واألساليِب الشائقة.
 استخداِم الذكاِء والتعاوِن مَع 

َ
ُمنا أهّمّية ِّ

عل
ُ
َ ت إذن هي

بعِضنا للوصوِل إىل النجاِح؛ ولذا 
اِت كرِة  ف أنصُحكم باإلفادِة من م�ي

القدم. 
 . ف             وُدمُتم ساِلم�ي
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رسوم: مها طالب مكي-العراقإعداد: حمّمد باقر مجيل-العراق

 
َ
 من األصدقاِء يتشاركوَن الدراسة

ٌ
كاَن هناَك مجموعة

بيَنُهم صديٌق  وكاَن  األخرى،  الّنشاطاِت  وكّل  واللعَب 
ما  وغالبًا  المزاِح  عن  يكفُّ  ال  بدٌر،  اسُمُه  مشاكٌس 
 

ُ
يأخذ أو  اللعِب  ي 

�ف أمجَد  َب 
ّ

الُمهذ صديَقُهم  يؤذي 
ُه، وكاَن أمجُد ال يردُّ لطيِب قلِبِه وهدوِئه.

َ
نّظارت

موا بدرًا من أجِل أن يُكفَّ 
ّ
قّرَر األصدقاُء جميعًا أْن ُيكل

عن إيذاِء أمجَد، لكن دوَن جدوى، فقد كاَن يزيُد من 
ذنبًا،  ليَس  هذا  يقول:  وهو  مّرٍة،  المؤذي كلَّ  مزاِحِه 
ي أن يحزَن أمجُد قلياًل ويعوَد ليلعَب معنا 

 �ف
َ
فال مشكلة

ٌ حّقًا، وعاَد ذاَت مّرٍة فأراَد نزَع  ُه أمٌر يس�ي
ّ
من جديٍد، إن

نّظارِتِه بالقّوِة، لكّن أمجَد حاوَل أن ُيمِسَكها فانكرَس 

أيضًا،  وانكرست   
ُ
ة الزجاجيَّ  

ُ
العدسة وسقطت  إطاُرها، 

 يضحُك، ويمزُح.
َ

غ�ي أنَّ بدرًا أخذ
بدٍر  أخالِق  من  عجوَن  ف ي�ف األصدقاُء  صاَر  فشيئًا  شيئًا 
ُه 

ّ
َ مرغوٍب فيِه، فشعَر أن ويبتعدوَن عنُه، إىل أْن أصبَح غ�ي

كوُه تمامًا، وراح  البدَّ من إصالِح األمِر برسعٍة قبَل أن ي�ت
يطلُب منهم العفَو، ويعُدُهم أن ال يعوَد إىل ذلَك السلوِك 
مّرًة أخرى. وافَق الجميُع عىل ذلَك ومنهم أمجُد، بعَد أن 
قاَل له: يا بدُر، أنَت صديٌق جّيٌد حقًا، لكّن مزاَحَك مؤٍذ 
ذنٌب،  الّناِس  إيذاَء  أنَّ  إدراِكَك  عدُم   

ُ
والمشكلة ومزعٌج، 

ي أنَّ أشدَّ الذنوِب 
وعدُم اهتماِمَك باألمِر، اعلم يا صدي�ت

ًا  ما استخفَّ ِبِه صاحُبه، فالمزاُح المزعُج يصبُح ذنبًا كب�ي
فَ تستخفُّ به. ح�ي

المزاح المزعج

ي والستون6
الــــعــدد الثا�ن



إعداد: حمّمد باقر مجيل-العراق
رســوم: حســني اجلــاسم-العـراق

النبوّيِة  الهجرِة  قبَل  ولَد  بُن رصٍد،  يساُر  وهو 
، وسّماُه رسوُل هللا )صىل هللا عليه 

ً
ب28 سنة

عارَص  ثّم  إسالِمِه،  بعَد  سليماَن  وسلم(  وآله 
 ِ خ�ي من  وكان  السالم(  )عليه  فَ  المؤمن�ي  َ أم�ي
المعارَك، وكذلَك  الذيَن خاضوا معُه  أصحاِبِه 
فِ )عليِه السالم(،  ي والِئِه لإلمام الحس�ي

استمّر �ف

ُه كاَن سجينًا فلم يتمّكن من 
ّ
ومن أشهِر مواقِفِه أن

معركِة  ي 
�ف السالم(  )عليه  ف  الحس�ي اإلمام  �ِة 

ُ
ن

 آالٍف من 
َ
، فلّما خرَج من السجِن قاَد أربعة الطفِّ

ف الوردة( سنة   )ع�ي
َ
فَ للثأِر فخاضوا معركة المؤمن�ي

َب  ، لي�ف
ً
65 ـه، واستشهَد فيها وعمره 93 سنة

ي الجهاد. 
ي إفناء العمر �ف

لنا مثاًل �ف

المجاهد الشهيد:

سليمان بن صرد الخزاعيّ
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ــاُس بيَنـــهم،  هــا النـ
ُ
ي يتبادل كاَن الســومرّيوَن أّوَل مــن ابتكــَر فكــرَة الرســائِل الــ�ت

ف - Kin(،أّمــا الهــدُف منهـــا فقــد كاَن تبــادل  وكانــوا يطلقــون عليهــا اســم )كــ�ي
ي مــكاٍن 

 �ف
ً
َ بينهــم وال تبــ�ت محبـــوسة ف األفــراِد حــ�تّ تنتــرسش المعلومــاِت بــ�ي

أو زمــاٍن.

 مــن الرســائِل؛ مــن 
ً
ُّ القديــُم أنواعــًا مختلفــة ي

عــرَف اإلنســاُن العــرا�ت
بيِنهــا: 

ي كاَن ملــوُك العــراِق القديــِم والبلــداِن  : الــ�ت
ُ
1ـ الرســائُل الملكّيــة

الملــُك  وكاَن  اآلخــِر،  إىل  بعُضهــم  ها 
ُ
يرســل لــُه  المجــاورِة 

كارEnmercar( أّوَل مــن كتــَب الرســائَل  الســومريُّ )إينمــ�ي
الرســائِل  فــنُّ  بــدأ  هنــا  ومــن  الميــالِد،  قبــَل   20٧5 عــاِم  ي 

�ف
البلــدان. فَ  بــ�ي الدبلوماســّيِة 

 
ُ
ها هو الرّسّية ف ّ  أّن ما يم�ي

ّ
 إ�

َ
: وهي تشبُه الرسائَل العادّية

ُ
2ـ الرسائُل العسكرّية

هــا عــادًة تحمــُل معلومــاٍت عــن الجيــِش، 
ّ
ي ترافُقهــا؛ ألن ُة الــ�ت الكبــ�ي

والخطــِط العســكرّيِة، ونوايــا 
الملــوِك وقادِتهم

أمــِن  عــىل  للحفــاِظ 
الدولــِة  أو  المدينــِة 

األخطــاِر  مــن 
أو  الداخلّيــِة 

. رجّيــِة لخا ا

، فــال تنســوا  فَ ي العــِ� الســومريِّ القديــِم أمــرًا ســهاًل بالنســبِة للباحثــ�ي
فُ الرســائِل �ف لــم يكــن تميــ�ي

 َّ ي
ُ لالســتغراِب حّقــًا فهــو أّن اإلنســاَن العــرا�ت كتــُب عــىل ألــواٍح طينّيــٍة، أّمــا األمــُر الُمثــ�ي

ُ
هــا كانــت ت

ّ
أن

فِ  ، وكاَن مصنوعــًا مــن الطــ�ي
ُ
ــَف أو الظــرَف الــذي توضــُع فيــِه الرســالة

ّ
القديــَم أّوُل مــن ابتكــَر المغل

 باإلضافــِة إىل بعــِض 
ُ
رســُل إليــِه الرســالة

ُ
كذلــك؛ لكّنــُه ُيكتــُب عليــِه عنــواُن الشــخِص الــذي ت

خــرى.
ُ
المعلومــاِت األ

تمّكــَن  حــدٍّ  أيِّ  إىل  نعــرَف  أن  ُيمكُننــا  األحبــاُب  هــا  أيُّ وهكــذا 
ــُه 

ّ
ألن المدنّيــِة،  حياِتــِه  تطويــِر  مــن  القديــُم   ُّ ي

العــرا�ت اإلنســاُن 
ي  الــ�ت الرســائُل  ُبعــٍد؛ وهي  عــن  أّوَل وســيلٍة لالتصــاِل  ابتكــَر 

ها حــ�تّ هــذِه 
ُ
نــزاُل نســتعمل ال 

األّيــاِم، وإن اختلفــت 
ها وطــــــــــــــــــرُق 

ُ
أشكــــــــــــــــــــال

وكيــــَف  ُيحــاُف إرســالها،  كاَن 
فــاِت 

َّ
المغل باســتعماِل  الرســالِة  علـــى 

. فِ الطــ�ي مــن  المصنوعــِة 

َ عــن نفِســِه وعّمــا  ِّ اِع الكتابــِة، وصــارت لديــِه القــدرُة عــىل أن يعــ�ب بعــَد أن تمّكــَن اإلنســاُن مــن اخــ�ت
ــُه بطريقــٍة مكتوبــٍة؛ ظهــَر نــوٌع جديــٌد مــن أنــواِع الكتابــِة، يســتطيُع بــِه اإلنســاُن أن ينتقــَل 

َ
يــدوُر حول

ي الزمــاِن والمــكاِن إىل حيــُث يريــُد، وهــو مــا ُيعــرُف بـ)الرســائل(.
�ف
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ــاُس بيَنـــهم،  هــا النـ
ُ
ي يتبادل كاَن الســومرّيوَن أّوَل مــن ابتكــَر فكــرَة الرســائِل الــ�ت

(،أّمــا الهــدُف منهـــا فقــد كاَن تبــادل  ف -  وكانــوا يطلقــون عليهــا اســم )كــ�ي
ي مــكاٍن 

 �ف
ً
َ بينهــم وال تبــ�ت محبـــوسة ف األفــراِد حــ�تّ تنتــرسش المعلومــاِت بــ�ي

أو زمــاٍن.

 مــن الرســائِل؛ مــن 
ً
ُّ القديــُم أنواعــًا مختلفــة ي

عــرَف اإلنســاُن العــرا�ت
بيِنهــا: 

ي كاَن ملــوُك العــراِق القديــِم والبلــداِن  : الــ�ت
ُ
1ـ الرســائُل الملكّيــة

الملــُك  وكاَن  اآلخــِر،  إىل  بعُضهــم  ها 
ُ
يرســل لــُه  المجــاورِة 

( أّوَل مــن كتــَب الرســائَل  كار الســومريُّ )إينمــ�ي
الرســائِل  فــنُّ  بــدأ  هنــا  ومــن  الميــالِد،  قبــَل   20٧5 عــاِم  ي 

�ف
البلــدان. فَ  بــ�ي الدبلوماســّيِة 

 
ُ
ها هو الرّسّية ف ّ  أّن ما يم�ي

ّ
 إ�

َ
: وهي تشبُه الرسائَل العادّية

ُ
2ـ الرسائُل العسكرّية

هــا عــادًة تحمــُل معلومــاٍت عــن الجيــِش، 
ّ
ي ترافُقهــا؛ ألن ُة الــ�ت الكبــ�ي

والخطــِط العســكرّيِة، ونوايــا 
الملــوِك وقادِتهم

أمــِن  عــىل  للحفــاِظ 
الدولــِة  أو  المدينــِة 

األخطــاِر  مــن 
أو  الداخلّيــِة 

. رجّيــِة لخا ا

، فــال تنســوا  فَ ي العــِ� الســومريِّ القديــِم أمــرًا ســهاًل بالنســبِة للباحثــ�ي
فُ الرســائِل �ف لــم يكــن تميــ�ي

 َّ ي
ُ لالســتغراِب حّقــًا فهــو أّن اإلنســاَن العــرا�ت كتــُب عــىل ألــواٍح طينّيــٍة، أّمــا األمــُر الُمثــ�ي

ُ
هــا كانــت ت

ّ
أن

فِ  ، وكاَن مصنوعــًا مــن الطــ�ي
ُ
ــَف أو الظــرَف الــذي توضــُع فيــِه الرســالة

ّ
القديــَم أّوُل مــن ابتكــَر المغل

 باإلضافــِة إىل بعــِض 
ُ
رســُل إليــِه الرســالة

ُ
كذلــك؛ لكّنــُه ُيكتــُب عليــِه عنــواُن الشــخِص الــذي ت

خــرى.
ُ
المعلومــاِت األ

تمّكــَن  حــدٍّ  أيِّ  إىل  نعــرَف  أن  ُيمكُننــا  األحبــاُب  هــا  أيُّ وهكــذا 
ــُه 

ّ
ألن المدنّيــِة،  حياِتــِه  تطويــِر  مــن  القديــُم   ُّ ي

العــرا�ت اإلنســاُن 
ي  الــ�ت الرســائُل  ُبعــٍد؛ وهي  عــن  أّوَل وســيلٍة لالتصــاِل  ابتكــَر 

ها حــ�تّ هــذِه 
ُ
نــزاُل نســتعمل ال 

األّيــاِم، وإن اختلفــت 
ها وطــــــــــــــــــرُق 

ُ
أشكــــــــــــــــــــال

وكيــــَف  ُيحــاُف إرســالها،  كاَن 
فــاِت 

َّ
المغل باســتعماِل  الرســالِة  علـــى 

. فِ الطــ�ي مــن  المصنوعــِة 

َ عــن نفِســِه وعّمــا  ِّ اِع الكتابــِة، وصــارت لديــِه القــدرُة عــىل أن يعــ�ب بعــَد أن تمّكــَن اإلنســاُن مــن اخــ�ت
ــُه بطريقــٍة مكتوبــٍة؛ ظهــَر نــوٌع جديــٌد مــن أنــواِع الكتابــِة، يســتطيُع بــِه اإلنســاُن أن ينتقــَل 

َ
يــدوُر حول

ي الزمــاِن والمــكاِن إىل حيــُث يريــُد، وهــو مــا ُيعــرُف بـ)الرســائل(.
�ف
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احلركة

 لماذا لم تصل ُخذ يا فهيم
ي إىل 

أغلُب ُكرا�ت
ساحِتك؟

َك
ُ
تسديدات

ُة  تنُقُصها القوَّ
 يا بسيط.

ة؟ ي بالُقوَّ وماذا تع�ف

ُ ّ َ مؤثٌر يغ�ي القوُة: هي
 الجسم

َ
 حركة

: فِ ُة تكوُن نوع�ي والقوَّ
ي دفِعَك للكرِة بوساطِة 

 قّوَة )دفع( كما �ف
ِب... الم�ف

 أو قّوَة سحٍب

َة الدفِع،  وَّ
ُ
لقد عرفُت ق

ي لم أعرف قّوَة  �ف ولكنَّ
السحب

ســـينــاريو: جلـــيـل خزعل-العراق
رسوم: خالد عبد العزيز-مرص

ُخذ هذِه يا بسيط

ي والستون10
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 َجرِّ 
َ
عندما نلعُب لعبة

الحبِل سوَف تعرُف 

هذا صحيٌح، أحسنَت يا بسيط...

وهذا ما نسّميِه 
حب ِة السَّ بقوَّ

ُ نَّ  قّوَة َسحِبَك للحبِل أك�ب
َ
هذا أل

ي
ي من مكا�ف كَت�ف ي فحرَّ  من قّوِة َسح�ب

ي  لماذا تسبُق�ف
ي أقوُد  �ف

َّ
رغم أن

ة؟ برسعٍة كب�ي

  ٍّ اآلن فهمُت بشكٍل عمىلي
ُر االحتكاُك عىل 

ّ
كيف يؤث

الحركة

ٍّ يحتكُّ  ي َك تقوُد عىل شارٍع ترا�ب
ّ
ألن

ة  بالعجالِت بقّوٍة كب�ي

 األجساِم
َ
لذا فانَّ حركة

 عىل السطوِح الملساِء أرسُع 
وأسهُل من الحركِة عىل

 السطوِح الخشنة

هذا بسبِب
ِة االحتكاِك  قوَّ
ُر عىل 

ِّ
ي تؤث  ال�ت

رسعِة حركِتَك
  

لم أفهم!

ٍط 
ّ
أّما أنا فأقوُد عىل شارٍع مبل

ي أقّل
وقّوة احتكاِكِه بعجال�ت

لقد فزُت 
عليَك

ي هذِه 
 �ف

اللعبة

تّمت

وأنتم أيضًا
 يا أصدقاء ال تنسوا 

هذِه المعلوماِت
عن الحركة



ٍة  ي قريٍة صغ�ي
  ُيحىك أّن تاجَر حليٍب كاَن يعيُش �ف

 َ ِه الشديِد للماِل، ولكي يجمَع مااًل أك�ث وكاَن معروفًا بحبِّ
ي  بالماِء، وفعاًل بدأ يج�ف الحليِب  الغشِّ وزيادِة  ي 

فّكَر �ف
. مااًل أك�ث

أصغَر  دارًا  ي  وأش�ت داري  أبيُع  ال  لم  نفِسِه  ي 
�ف فقاَل 

زوجِتِه  مَع  الداِر  ي 
�ف يعيُش  وكاَن   ! َ أك�ث مااًل  فأربــح   !

وأطفاِلِه ووالِدِه العجوز.
ي بيٍت أصغَر 

هكذا باَع داَرُه وسكَن مَع عائلِتِه ووالِدِه �ف
له:  وتقوُل  الداِر  ضيِق  من  تشتىكي  زوجُتُه  فصارت   ،
ٍ وهو رجٌل يكفيِه فراٌش عىل  والُدَك يناُم عىل رسيٍر كب�ي

، لم ال تبيُع الرسيَر وتكسُب مااًل إضافيًا؟ ٍ األرِض صغ�ي
تعَب  يتضايُق ح�تّ  والُدُه  فباَعُه. صاَر  الفكرُة  أعجبتُه 

ومرَض فماَت.
ُ وسَط بستاٍن بعيٍد فسقَط  ي يوٍم من األّياِم كاَن يس�ي

و�ف
ي حفرٍة عميقٍة، فراح ينادي ويطلُب المساعدَة ولكن 

�ف
ال أحَد مرَّ بقرِبِه ليسمَعُه.

من  بسيٌط  ٌح 
ّ

فل َب  اق�ت الوقِت  بعِض  مروِر  وبعَد 
أستطيُع  ال  لُه:  فقاَل  ُه، 

َ
وقد سمَع صوت الحفرِة  مكاِن 

ائِه  َك فليَس لديَّ حبٌل، وال أملُك مااًل كافيًا لرسش
َ
مساعدت

.
ها  أيُّ ي  أخرج�ف لُه:  فقاَل  ًا  الحفرِة كث�ي ي 

�ف الرجُل  استاَء 
ُح وسأعطيَك 100 ديناٍر.

ّ
الفل

الحبِل  ثمَن  سأستديُن  نفِسِه:  ي 
�ف وقاَل  ُح 

ّ
الفل فّكر 

ي حمارًا أيضًا  ي 100 ديناٍر أردُّ ثمَنُه وأش�ت فَ يعطي�ف وح�ي
، وحمِل هذا الرجِل إىل داره. ي عمىلي

ي �ف
يساعُد�ف

لُه  فرماُه  الرجِل  إىل  وعاَد  الحبَل  ُح 
ّ

الفل ى  اش�ت هكذا 
الذي   الماَل  منُه  طلَب  أخرَجُه  فَ  وح�ي ليخرَجُه  ُه  وشدَّ
 بِه وقاَل: هل ُجننت؟ 

َ
وعَدُه بِه مقابَل إخراِجِه فاستهزأ

يَتُه  اش�ت بحبٍل  ي  إلخرا�ب ديناٍر   100 سأعطيَك  هل 
! ي �ف

َ
ُح: ولكّنَك وعدت

ّ
؟! قال الفل ببضِع دنان�ي

 ، َ دنان�ي خمُس  هذِه  خذ،  مغّفٌل،  ٌح 
ّ

فل الرجُل:  فقاَل 
. ُه معي

ُ
ثمُن الحبِل الذي سآخذ

تاجُر  كاَن  وقَتها  حزيٌن،  وهَو  البستاَن  ُح 
ّ

الفل غادَر 
الحليِب يحاوُل النهوَض قلياًل ولكّنُه لم يستِطع فعاَد 
ي النهوِض كي أعوَد 

ي �ف
ِح: ُعد وساعد�ف

ّ
ينادي عىل الفل

ثمَّ  عليِه،  يردَّ  لم  الذي سمَعُه  َح 
ّ

الفل لكنَّ   ، ىلي ف م�ف إىل 
 1000 وسأعطيَك  تعاَل  أرجوَك  ينادي:  الرجَل  سمَع 

دينار.
الماضيِة لم يخرجَك  المّرِة  ي 

إليِه وقاَل: �ف ُح 
ّ

الفل فعاَد 
ماِلَك  توظيِف  ي 

�ف ي  تفك�ي  
ُ
طريقة ما 

ّ
وإن الماُل 

إىل  وتعوَد  كَبُه  ل�ت حمارًا  ي  سأش�ت وكنُت  لمساعدِتَك، 
دارَك، واآلَن جّرب مّرًة أخرى لعّل الماَل ينفُعَك.

ُه أحٌد فيدفَع لُه 
َ

وهكذا مات الرجُل وهو ينتظُر أن ينقذ
. ِ فَ الدنان�ي مالي�ي

إعداد: خولة علي حمّمد-سوريا           رسم: مهّند حسن-العراق

التاجر البخيل
حكايٌة من الرتاِث الفارسّي

ي والستون12
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البخُل يؤّدي بصاحِبِه إىل الهالِك دائمًا
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إعداد: تامر عبد الحميد-مصر

تصميم: شريف محمود-مصر

تصل نسبة الماء صالح للشرب على سطح 
األرض: 1 أو 2 % فقط و 90 % من هذا الماء 

الصالح للشرب موجود في القارة القطبية 
الجنوبية، وهناك ماء نقي في الغالف الجوي 
أكثر من الماء الموجود في كل األنهار على 

سطح األرض.

ماء 3
للشرب:

ريو حمزة:
نهر) ريو حمزة( من أشهر أنهار

 األمازون، ولكنه ال يظهر على
 الخريطة، فهو نهر تحت األرض، 

وهو أعرض من )نهر األمازون(، كما
 يحتوي على كميات كبيرة من الماء 

تفوق بأربعين مرة كميات مياه نهر 
التايمز في إنكلترا.

2

أكبر عش بين الطيور هو عش طيور الحباك 
األفريقي، إذ يمكن أن يصل عددها إلى 200 

طائر في عش واحد.

أكبر عش:

1

ي والستون14
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أقدم غابة مطيرة:
أقدم غابة مطيرة على 

األرض تقع في ماليزيا وهي 
غابة )تامان نيجارا(، ويقدر 
عمرها بحوالي 130 مليون 
سنة، وتحتوي على 14 ألف 
نوع من النباتات، و240 نوعا 
من األشجار النادرة و400 نوع 

من الحيوانات.

بصمة الكالب:
الكالب تمتلك غددا إلفراز العرق وبصمات تختلف من كلب 

آلخر، ولكن المدهش هو أن الغدد التي تفرز العرق عند 
الكالب توجد في أقدامها، وبصمة الكالب توجد في األنف.

ثعابين قديمة:
يبدو أن الثعابين موجودة 

منذ زمن بعيد جدا، ففي جذع 
شجرة متحجرة في )ميانمار( 
اكتشف العلماء بقايا حفرية 
لثعبان صغير مدفونة داخل 
مادة من الكهرمان، ويقول 

العلماء إن هذه البقايا الحفرية 
للثعبان نادرة إلى درجة ال 
تصدق، فقد تجمد الثعبان 
داخل كتلة الكهرمان هذه 
قبل حوالي 99 مليون سنة.

6

7

5
بينجو:

»بينجو« هي قطعة أرضية جبلية تحوي جليدا كامًنا في داخلها، 
وتتكون في المنطقة شبه القطبية الشمالية، يصل ارتفاعها إلى 
70 مترًا، كما يصل قطرها إلى 600 متر، وهي عبارة عن قطعة أرض 

ثلجية تكونت فوقها تربة أرضية عادية. ترتفع في كل سنة بضعة 
سنتيمترات، ويوجد حوالي 11,000 بينجو على كوكب األرض.

4

أكبر بحيرة تحت الجليد هي بحيرة 
)فوستوك( في القطب الجنوبي بطول 250 
كلم وعرض 50 كلم، ويعتقد أنها مختومة 
تحت الغطاء الجليدي منذ 15 مليون سنة.

فوستوك:

8
15



هللِا   
ُ
عليِك ورحمة السالُم  العزيزة،  ي  صديق�ت

ُه.
ُ
وبركات

نا، تتعُب 
َ
فَ يزورون هِل ح�ي

َ
بعَد مغادرِة األ

منا  ي قدَّ ال�ت ي 
وا�ف

َ
األ ي تنظيِف 

ًا �ف ّمي كث�ي
ُ
أ

وفاكهٍة  حلوّياٍت  من  الضيافة،  فيها 
بدًا. 

َ
ّمي وحَدها أ

ُ
ترُك أ

َ
وعصائر، لذا ال أ

يعوَد  ح�تَّ  لمساعدِتها  رسُع 
ُ
أ ما 

ّ
وإن

بًا، هذا 
َّ
ظيفًا ومرت

َ
ن مكاِنِه  إىل  ٍء  ي

كلُّ �ش
الغاليِة،  ّمي 

ُ
أل بُحبٍّ  أؤّديِه   َّ عىلي واجٌب 

ي 
ُير�ف وعمٌل  الوالَديِن  ِبرِّ   من  جزٌء  وهَو 

ُه. 
َ
هللَا ُسبحان

ردُت 
َ
وَب لعبِتها. وأ

َ
َل ث بدِّ

ُ
ن ت

َ
ي »دالل« أ خ�ت

ُ
ت أ حبَّ

َ
أ

عبِة. 
ُّ
وب الل

َ
خيُط ث

َ
ّمي كيَف أ

ُ
َم ِمن أ

َّ
تعل

َ
ن أ

َ
أ

 ،
ٌ
زهاٌر جميلة

َ
 قماٍش ناعمٍة عليها أ

َ
نا قطعة ح�ف

َ
أ

وِإبرًة للخياطِة وبعَض الخيوِط الُمناسبِة.
 لظهِر الثوِب، 

ٌ
: هنا قطعة َبدأنا الَقصَّ

 
ُ
 للصدِر، َوهنا فتحة

ٌ
وهذِه ِقطعة

عنَد  وعروٌة  زرٌّ  وهنا  الياقِة، 
النهايِة  ي 

و�ف العنِق،  فتحِة 
وبًا جمياًل فرحت 

َ
صنعنا ث

ي ولعبُتها. خ�ت
ُ
ِبِه أ

إعــداد: كنينة دياب-سوريا
ن عيىس-سوريا رسوم: مادل�ي

ي والستون16
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الحضاراِت  عن   
ُ
اإلسالمّية الحضارُة  تختلُف 

ي  اإلنسانّيِة األخرى بوجوِد )نظاِم الَبيعة( ويع�ف
األموِر  ي 

�ف الرعّيِة  اَك  واش�ت  
َ
والمبايعة  

َ
الطاعة

منها  والمناسبِة،  الصحيحِة  بالطريقِة  السياسّيِة 
ُع هللِا تعاىل،  ي رسش

الديِن والدنيا بما يقت�ف  
ُ
سياسة

رجااًل  بالبيعِة  يقوموَن  فَ  البالغ�ي الناِس  جميَع  وإن 
. ف ُك فيِه كلُّ المسلم�ي ها حقٌّ عامٌّ يش�ت

ّ
ونساًء ليؤّكدوا أن

17



ال أحبُّ هذِه
، ال أريُد أن 

َ
 الحورية

مها
ِّ
أكل

 
ُ
ولكّنها ابنة

اُم  عّمنا وهي ضيفُتنا، واح�ت
الضيِف واجب

ُكما 
َ
ما أجمل

وأنُتما تلعباِن 
معًا

 ،
ٌ
ها لطيفة

َّ
إن

ي أنَّ لديها  ت�ف وقد أخ�ب
ألعابًا جميلة

تفّضلوا بزيارِتنا 
بالتأكيِدوالتتأخروا عّنا

 
ٌ
 الرحِم واجبة

َ
إنَّ صلة

وثواُبها عظيم

عندما تزوريَننا 
 ، ي ريِك ألعا�ب

ُ
ي بيِتنا سأ

�ف
ها جميلة

ّ
إن

ها قد بدأت 
تتباه بألعاِبها

سوَف
تلعباِن معًا وتقضياِن 

وقتًا ممتعًا

ال أريُد ذلك

تعاىَلي 
ألرَيِك غرفَتنا 

أنا ودالل

ها؟ كيَف 
وجدِت حوراء؟

ماما م�ت 
ي 

وُرهم �ف ف س�ف
بيِتهم؟

ٌلم أكن
ها لطيفة

َّ
أعلُم أن

بة
ّ

وُمهذ

يا للعجب!
فَ  ي تحّب�ي

لم تكو�ف
بابا سمعُتكلقاَء حوراَء

 الرحم« 
ُ
 تقوُل: »صلة

ما مع�ف هذا؟

ي أن  ها تع�ف
َّ
إن

يتواصَل األقرباُء ويتعاونوا 
ِة  ويتعاملوا بيَنُهم بالمودَّ

والرحمة

وُر ف إذن س�ف
 أهَل حوراَء لنحصَل 
عىل الثواِب والتسليِة

 معًا

تّمت

ن عــيــسـى-سوريا  سيناريو: كنينة دياب-سوريا                          رسـوم: مــادلــ�ي

وبعَد ساعة جاءت حوراء

ي والستون18
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شعر: محمد كاظم جواد-العراق

رسم: محمد عيل جمعة-العراق
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املشّجع الصغري

يُعطي
  give 

يسمع
    hear 

ي والستون20
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ينتظر  امللعب،   Stands مدرّجات  في  ساعات  منذ  »رمزي«  جلس 
.the match بداية املباراة

صّفر احلكم Referee، فانطلقت الكرة مييناً وشماالً جتول البساط 
. Green carpet األخضر

وفاز  هدفاً   Record سّجل  الذي  فريقه،  مشّجعاً  »رمزي«  هتف 
 the الفريق  مشّجعي  لكّن  لصفر..  هدفاً  باملقابلة   had won

team املنافس غضبوا بشّدة للخسارة، فراحوا يكسرون كراسي 

في  واحلجارة    Water bottles املياه  قارورات  ويرمون  املدرّجات، 
. battle امللعب، وانقلبت املباراة إلى معركة

حمل »رمزي« مكّبر الصوت Megaphone  وقال:« توقفوا stop عن 
ذلك،  وجدت كرة القدم football لنرّفه عن أنفسنا.. ال للقتال، هذه 

ليست أخالق املشجع cheerleader  النبيل!«.
شعر اجلميع باخلجل، فتوقفوا لبرهة واكتشفوا سوء فعلتهم..  
راحو بعدها يصلحون ما أفسدوه بامللعب Pitch بكلِّ حبٍّ وسالم.

-لبنان ف رباعي إعداد: حنان مهدي-الجزائر      رسوم: حس�ي

يُصلح
  fix

يأكل
  eat
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سيناريو: مرتضى الحمامي-العراق           رسوم: أحمد حافظ-مصر

ي يا دكتور
طمئ�فّ

َ فقدت الوعي
 صدمٍة عصبّيٍة،

َ
 نتيجة

 تحتاُج إىل الراحة

حمدًا هلِل
ي
 تعاىل، سوَف آ�ت

ألخِذِه فورًا

سّيدي 
لقد عاَد ابُنك

 كان ذاهبًا مع 
فريِق المدرسة

ملخص ما سبق: تأخر ياسر في العودة إلى المنزل بعد 
إصابته في المباراة التي شارك فيها من دون علم أبويه، 

فذهبا إلى المدرسة بحثًا عنه فوجداها مغلقة، فأصيبت 
أمّ ياسر بأزمة صحية نقلت على أثرها للمستشفى..

ي والستون22
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يارس
لقد قلقنا عليَك

ًا كث�ي

..أ.. ي أ�ب
 أنا ... آسف

ي الحارُس
�ف َ أخ�ب

 ، ي أّن أّمي سقطت بسب�ب
كيف هي اآلن؟

، كلُّ  يا إلهي
ع 

ّ
، لم أتوق ي ذلَك بسب�ب
َب كّل هِذِه  أن أسبِّ

المشاكل

ي
أّمك �ف

 المستش�ف وتحتاُج
إىل الراحة

إذا أصاَب 
ي لن 

أّمي مكروٌه فإ�فّ
أسامَح نفسي

أبدًا
ي العدِد الُمقِبل

 �ف
ُ
البقّية

ي أرجوَك يا أ�ب
، أريُد أن  ي إىل أّمي

 خذ�ف
ي َح خط�ئ أراها وأصحِّ

بنفسي

23



الكاكاو

ي والستون24
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ي والستون26
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إعداد ورسوم: خالد المعموري-العراق

ي والستون28
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-العراق ي شعر: سجاد الحسي�ف
رسوم: قحطان الطالع-سوريا

نورٌ من حياةِ اإلمام

ي والستون30
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فكرة ورسوم: فراس صاحب-العراق

تّمت


