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سيناريو: حيدر حممد الكعيب- العراق
رســوم: حـســـام الـكــنـانــي-العراق

ماذا يفعل
هؤالء األطفال 

يف شارعنا
يا ترى؟

ملاذا تضايقون
اجلريان؟ إنها لعبة

مزعجة
حنن

ال نهتم 
سوفبرأيك

أشعل واحدة 
أخرى

يبدو أنه
 ال فائدة من

 الكالم معهم علّي 
أن أجد حاًل

 آخر

هيا أسرع 
باشعاهلا

يا إهلي إنها 
مفرقعات

ذهب قنرب اىل الشرطي يف 
املنطقة وأخربه باملشكلة

ان املفرقعات تزعج الناس
 وقد تؤذي َمْن يستعملها 
فأنصحكم أن ترتكوا هذه

 اللعبة املؤذية

لن نفعل
ذلك مرة

اخرى

احلمد هلل
لقد جنحت 
حبل املشكلة
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لالتصال بنا : 07601854446 
www.qanbar.com
info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهلل
لقـد حـل بنـا فصـل الصيـف، وهـو مـن الفصول 

املهمـة يف بـالدي اجلميلة، ففيه تنضج كثري من  احملاصيل الزراعية 
لنسـتمتع بطعـم الفاكهـة  اللذيـذة، كمـا أنـه يف هـذا الفصـل حتل 

العطلـة الصيفيـة اليت منرح فيها ونسـتمتع باأللعـاب النافعة وقد 
يسـافر بعضنـا مـع أهلـه اىل بالد أخـرى للسـياحة أو لزيـارة املراقد 

املقدسـة أو لّلقاء باألقربـاء األعزاء.
صحيـح أن فصـل الصيـف يف العراق احلبيب حار جـدًا، ولكنين ال 

أهتـم لذلـك كثـريًا، إذ أنين أتالفـى ذلك بأن أمارس السـباحة يف 
احلـوض الـذي اشـراه يل أبي ووضعـه لنا يف املنزل، فهـو يوفر يل 

وألخوتـي املتعة والـرودة وجيعل أجسـامنا رياضية وصحية.
لـذا انصحكـم أن جتربـوا السـباحة يف فصـل الصيـف فانهـا ذات 

فوائـد عديـدة يف الصيـف، ولكـن جتنبـوا السـباحة يف األنهـار 
ألنهـا غـري آمنـة لكـم، فاختـاروا 

السباحة يف املسابح اخلاصة 
أو األحـواض املنزليـة..

ودمتم ساملني.
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رسوم:حممد رامز-سوريااعداد: سراج اجلراد-سوريا

أراَد تاجر أْن يرسَل أحَد أصحاِبِه بتجارٍة له على 
َز  أن يعطيه ثلَث األرباح،فاتَّفقا على ذلك، وجهَّ
ظهِر  على  بتحميِلها  وبدَأ  البضاعِة  اجُر  التَّ
فِن املسافرِة، وأوصى صاحَبُه بتقوى اهلِل قائاًل  السُّ
معِة  والسُّ واألمانِة  الِح  والصَّ دِق  بالصِّ لَّ  له:»جتمَّ
الغربِة، وفيها  ِنعَم األخالُق يف  فإنَّها  بِة،  يِّ الطَّ

زِق«.  الركُة يف الرِّ
احُب بتجارِتِه، وملا وصَل وبدَأ بعرِض  انطلَق الصَّ
بضاعِتِه واإلعالِن عنها، فأُعِجَب بها أهُل البلِد 
مل  كبريًة  أرباحًا  ق  فحقَّ كلها،  واشروها  كثريًا 

عًة، بدأ َيستعدُّ للعودِة إىل بلدِه. تكْن متوقِّ

ْلَت  يطاُن يوسوُس لُه: »أنَت َمْن تعْبَت وحتمَّ بدَأ الشَّ
فِر وخماطِرِه، وإنَّ ثلَث األرباِح قليٌل«. متاعَب السَّ

اجُر أمجَل استقباٍل،  وصَل الّصاحُب واستقبَلُه التَّ
وعلى الفوِر قال الّصاحُب: سآخُذ نصَف األرباِح 
اجُر:  فِر وخماطَرُه، فردَّ التَّ لُت أعباَء السَّ ألنَّين حتمَّ

لِث؟! نا اتَّفقنا على الثُّ ولكنَّ
يناسُب  ال  لَث  الثُّ ولكنَّ  أنَس،  الّصاحُب: مل  أجاَب 
واعلْم  بأَس،  ال  اجُر:  التَّ فقاَل  وعملي،  ُجهدي 
يِف  أنََّك لسَت بصاحٍب يل بعَد اليوم، إنََّك كالسَّ
املسلول، حيسُن منظُرُه ويقبُح أثُرُه، وصدَق اإلماُم 
عليٌّ عندما قال: »شرُّ األصحاِب سريُع االنقالِب«. 

ا َكَسَبْت  َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر ِبَ
َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا 

َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن 
     4 1 / م و لر                                                       ا

صاحب التاجر

اللهمَ ِإنََّك ُقْلَت َوَقْوُلَك 
: )َظَهَر الَفساُد ِف  احَلقُّ

الَبِّ َوالَبْحِر ِبا َكَسَبْت 
َأْيِدي النَّاِس(.

 َفَأْظِهِر الّلُهمَّ َلنا َوِليََّك 
َواْبَن ِبْنِت َنِبيَِّك امُلَسّمى 

ِباْسِم َرُسوِلَك َحّتى 
الَيْظَفَر ِبَشيٍْ ِمَن الباِطِل 

قَّ احَلقَّ  ِإاّل َمزََّقُه َوَيِ
َقُه. قِّ َوُيَ

اعــداد: طالــب شــّب -العراق                                                                                                                      رسم: انطالق حممد علي-العراق
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يف أحد األيام الشمسية خرجت النمالت النشيطات 
وبينما  احلقل،  من  احلنطة  حبات  جلمع  صباحًا 
صغرية  بركة  وجود  الحظن  للحقل  ذاهبات  كّن 
ما  سريهّن  وتابعن  حوهلا  فالتففن  طريقهّن  يف 
عدا منلة صغرية قالت يف نفسها: أشم رائحة حلوة 
منبعثة من هذه الِركة، مَل ال أتذوقها قلياًل وأحلق 

بصديقاتي بعدها.
النملة الصغرية وتذوقت الركة فتبني هلا  توقفت 

أنها بركة من العسل.
سأحلق  بأس  ال  فقالت:  كثريًا  الطعم  أعجبها 
جيدًا،  الطريق  أعرف  فأنا  بعد  فيما  بصديقاتي 

سآكل املزيد من العسل.
وبعد قليل قررت اللحاق بصديقاتها وسارت مبتعدة 
ستشع  نفسها:  يف  قالت  لكنها  الركة  عن  قلياًل 
عند  تتبّخر  وسوف  الركة  على  بشدة  الشمس 
العسل.  كل  وتأكل  أخرى  منالت  تأتي  ورمبا  عودتنا، 
علّي أن أبقى قلياًل وأستمتع بالعسل، ما يزال اليوم 

يف أوله، سأحلق بباقي النمالت فيما بعد.
وهكذا بقيت النملة قرب الركة تأكل وتأكل 
الشمس  غياب  وقرب  بطنها  انتفخ  حتى 

فقررت اللحاق بصديقاتها.
بسبب  تستطع  مل  بالسري  هّمت  وعندما 

امتالء بطنها بالعسل.
إىل  جدوى،  دون  ولكن  املرة  تلو  مرة  حاولت   
أن غابت الشمس وعادت النمالت النشيطات 
كل منلة حتمل حبة قمح فصارت تستغيث 
وتصرخ: ساعدوني...ساعدوني أنا ال أستطيع 

السري.
النمالت مل يكن باستطاعتهن محلها  لكن 
تضحية  من  البد  وكان  القمح  حبات  مع 
فكرّن  إلنقاذها  كامل  يوم  بعمل  إحداهن 

قلياًل ثّم قررن .

هنا  تبيتني  ندعك  لن  أكرهّن:  قالت 
وحدك يف العراء ليلية كاملة سنبقى معك 
ولكن لكي تعريف أهمية العمل واإلخالص 
حتملي  أن  غدًا  عليِك  الطمع  وعدم  فيه 

حبيت قمح بداًل من واحدة.
أعتذر  وقالت:  الصغرية  النملة  فرحت 
لطمعي  مناسب  عقاب  هذا  مجيعًا،  منكّن 

وتساهلي يف العمل.

الطمع يسبب كثريًا من املشاكل ف احلياة إعداد: خولة علي حممد -سوريا                      رسوم: مهند حسن-العراق

النملة والعسل
حكاية من الراث األرمين
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إعداد: خولة علي- سوريا
تصميم: شريف محمود-مصر

فـــي تايالنـــد كل ســـنة يدعـــى 600 قـــرد إلى 
وليمة ضخمة من الفواكـــه والخضراوات في 
يوم يعرف بيـــوم صيام » رامـــا« ويتم تقديم 
3000 كيلـــو غرام مـــن الفواكه لهـــذه القرود.

الصيني مينـــج منج  الثنائـــي  حطـــم 
القياســـي ألطـــول زوجين  الرقم  وزو 
فـــي العالم حيـــث يبلغ طـــول الزوج 

236 ســـم والزوجة 188 ســـم

هـــي منطقـــة حكيـــت حولهـــا كثيـــرًا 
من األســـاطير، تقـــع في احـــدى مناطق 
المحيط األطلســـي تحدهـــا بعض الجزر 
القريبة من شـــواطئ امريكا الشـــمالية، 
يقـــال أن كل ســـفينة أو طائـــرة تتعرض 

للغـــرق عندما تمـــر بهـــذه المنطقة.

تمكن المزارع 
بيتر من زراعة 

أكبر ثمرة 
قرنابيط تكفي 

إلطعام أسرة 
كاملة من 4 

أشخاص لمدة 
شهر .

هـــو النســـر الملكـــي المعـــروف عنه 
الرغـــم من  بعـــدم اإلفتـــراس علـــى 
قدرتـــه على ذلك، فهـــو يتغذى على 
الحيوانـــات الميتة وعندمـــا ال يجدها 
فهـــو يقـــوم بتنـــاول النباتـــات كـــي 

ينقذ نفســـه مـــن المـــوت جوعًا .

تعد مـــن أغـــرب البحيرات فـــي العالم 
حيـــث أنهـــا تجـــف وتصبـــح واد أخضـــر 
باألشـــجار  يمتلىء  للتنـــزه  يصلـــح  رائع 
والزهور وحين يذوب الثلج في الشـــهر 

الخامـــس تصبح مـــرة أخـــرى بحيرة.

وليمة للقرود:

أطول زوجين في العالم:

طرق تواصل :

مثلث برمودا: أكبر حبة 
قرنابيط:

نسر نباتي:

البحيرة الخضراء:

هرم الجيزة العمالق:
هو احد أهرام مصر الشـــهيرة، يبلـــغ طوله 136م 
بناه البشـــر منذ 5000 ســـنة، يعد من عجائب الدنيا 
الســـبع نظرًا لضخامتـــه، ألنه بني فـــي عصر يفتقر 
فيه االنســـان الـــى األدوات الالزمة لبنـــاء مثل هذا 

العمالق. البناء 

اكتشـــف العلمـــاء بـــأن العـــواء لدى الذئـــاب ليس 
مجرد إصـــدار ضّجـــة وإنما هـــي وســـيلة تواصل 

بين أفـــراد العشـــيرة الواحدة فعند ســـيطرة 
مجموعـــة علـــى منطقـــة واســـعة تقوم 

بالعواء لتبقي أفرادهـــا على اتصال 
بينهـــا ويعـــد ذلـــك نظامـــًا 

لالتصال. غريبـــًا 
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التغلب عىل األخطار:
تعلمت منذ صغري أن أركز سمعي عىل صوت خطوات

الحيوانات الخطرة، فأنصت إلـى الذبذبات املقبلة
نحوي بحذر، وأحاول الهرب بعيداً نحو األمكنة

اآلمنة.

تربيتي مريحة جداً، فاإلنسان يحرص عىل
تربيتي يف مزارع خاصة إذ يستفيد مني

يف أمور عديدة ومنها رييش الذي يستخدم
يف صناعة الوسادات املريحة.

عالقتي باإلنسان:

يعتقد الناس أنني أضع رأيس يف الرمال بسبب

الخوف، لكن هذا خطأ، فالحقيقة أ®

أحفر يف األرض وأضع بيوضـي داخل الحفرة،

وب· الح· واآلخر أدخل رأيس لإلطمئنان عليها.

مهارا¸:
أنا الطائر الوحيد الذي ºتلك اصبعان يف كل قدم،

فاذا استشعرت بالخطر أركل بساقي الكبيـرت·
 ويتحول أحد اصابعي إىل سالح أحمي به نفيس

وأطفايل

موطني األصيل أفريقيا والرشق األوسط.

موطني:

تتكون وجبتي املفضلة من النباتات والزواحف باإلضافة

 إىل كثÉ من الرمال التي تسـاعد® عىل هضم الطعام وطحنه

:Ëغذا

أصدقائـي األعزاء، اسمي النعامة، وأنا من الطيور 

الكبÉة التي ال يـمكنها الطÉان عىل الرغم من امتالÏ لألجنحة.. 

هيا لنتعرف أكÑ عىل حيا¸

إذ أستطيع العدو برسعة ٥٠كم/ساعة ملدة نصف ساعة متواصلةقوة ساقي تساعد® عىل الجري برسعة كبÉة، فأنا مثل السيارة

رسعتي:

حقيقة خاطئة:

تضع زوجتي حوايل ٦٠ إىل ١٠٠ بيضة، تكون البيضة الواحدة
كبÉة جداً يصل وزنها إىل ١,٥ كلغ، ال تحاول حملها يا صغÉي
انتبه! فإن كرستها ستهاجمك النعامة األم التي تحاول حÝية

.ًÝبيوضها دائـ

التكاثر:

اعداد: فاطمة كريم-لبنان
رسوم: حسني رباعي-لبنان
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وصلنا اىل 
حديقة احليوانات 

كم أحب زيارتها

ما هذه 
التسمية الغريبة

يا فهيم؟

أجل ان هذه 
احلديقة ال تعرض 

للناس الكائنات 
احلية البسيطة..

لقد حدثتك سابقا عن 
البكريا والطحالب وتلك من 

الكائنات احلية البسيطة

وما الذي مييز 
احليوانات املركبة 

عن الكائنات احلية 
البسيطة؟

احليوانات املركبة
 هي كائنات متعددة اخلاليا 
حتتوي اجسامها على اجهزة 

عديدة تساعدها على
 البقاء حّية..

وهذه احليوانات تقع يف 
مخسة انواع سوف نشاهدها 

يف هذه احلديقة...

هذه هو النوع األول من 
احليوانات املركبة: انها 

االمساك وهي تعيش يف املاء 
كما تعلم

وهذا هو النوع الثاني:
انها الزواحف اليت متتاز بأنها 

حيوانات تزحف على
بطنها

وهذا هو النوع الثالث:
انها الرمائيات تقضي جانبا من حياتها 

يف املاء وجانبا آخر على اليابسة

وهذا هو النوع الرابع:
انها الطيور اليت متتاز  عن 

باقي األنواع بامتالكها للريش 
واملناقري

وهذا هو النوع 
اخلامس وهو أشهر 

االنواع، انها الثدييات 
ومسيت بهذا االسم 

ألن لديها اثداء ترضع 
بها صغارها بعد أن 

تلدهم

واغلب هذه 
احليوانات هلا فائدة 

كبرية لنا، فهي مصدر اساس 
للحوم واحلليب البيض كما ان 

جلودها وفروها يدخل يف 
املالبس واحلقائب وغريها،

 فشكر هلل على هذه 
النعمة

أحسنت يا 
صديقي فهيم.. 
حنمد اهلل على 

هذه النعمة

لو كان األمر بيدي
 لسميتها حديقة 
احليوانات املرّكبة
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شعر: سراج اجلراد

رسم: ضياء احلجار
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متتلك النملة ant الطيبة، حمال صغريا 
 ،Wheat grain القمح  تبيع فيه حبوب 
أما الدعسوقة Ladybird احملتالة، فتبيع 

اخلضر والفواكه حليوانات الغابة.
  Jungle animals جتمعت حيوانات الغابة

حتتج  الدعسوقة،   store دكان   قرب 
»نراك  القرد:  فقال  احتياهلا،  على 
يوم،  كل   the prices األسعار  تزيدين 
هذا ظلم فلم نعد نقوى على الشراء!«.

الدعسوقة: » عليَّ ديون Debt كثرية 

فإن مل أرفع األسعار سأفلس!«.. هددها 
بأنه  الغابة  زعيم   the lion األسد 
بفعلتها،  استمرت  إن  حملها  سيغلق 

فوعدته بالتوقف. 
رطال  لتشري  النملة  قدمت  يوم  ذات 
من التمر، لكن الدعسوقة باعتها ربع 
رطل بثمن رطل.. وكون النملة خبرية 
فقد  والشراء،   selling البيع  بشؤون 

تفطنت أن الدعسوقة ُتسر امليزان.

باخلسارة  يعاقبك  اهلل   « النملة:  قالت 
يف  تقسطني  ألنك   failure واإلفالس  
امليزان، حملي مبارك ألني مل أفعل ذلك 

يوما!«.
ندمت الدعسوقة على فعلتها، فابتعدت 
تعلمت  أن  swindle  بعد  االحتيال  عن 
حتى  النملة،  من   Trade التجارة  أصول 
بارك هلا اهلل يف عملها، وحلت مشاكل 

حملها.

اعداد: حنان مهدي-اجلزائر          رسوم: حسني رباعي- لبنان
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النملة والدعسوقة

يغسل 
             wash 

يصيح
             Yell 

يزور 
 visit

يستعمل 
          use 



تقول األسطورة بأن العمالقة الشجعان عادوا اىل أرض الرافدين بعدما 
أنقذوا سكان املدينة فأمتزجت اجسادهم بطني األرض 

كان احلفيد مستمرا حبلمه اجلميل 
وهو مازال نائما يف حضن جده

كما كانت املدينة التزال ملتهبة بنريان جيوش الدواعش الغزاة، وكانت احلرب 
ضدهم ال تزال قائمة

وشيئا فشيئا بدأت أصوات رجال اجليش العراقي الباسل تقرب مع اصوات طائراتهم ودباباتهم، لقد وصلوا ألنقاذ 
األهايل املساملني وحترير مدينتهم الطيبة..

ويف أثناء حبث جنود قواتنا املسّلحة على ماتبقى من الغزاة 
لتأسريهم وعلى اهل املدينة يف البيوت وحتت األنقاض 

ألنقاذهم

دخل اجلندي مسرعًا وفتح الباب بقوة فتفاجأ اجلد 
وحفيده بدخول ضوء أذهب ظالم املكان مع زوال اصوات 

االطالقات يف اخلارج

سيدي يوجد رجل عجوز وطفل صغري ميكن يكون 
حفيده يف هذا البيت املهّدم

انقذوهم بسرعة وحبذر لكي التسقط 
األنقاض عليهم

انتبه الطفل احلفيد من نومه وهو اليزال يعيش أجواء 
حلمه اجلميل، فصاح باجلندي..

نعم يا عمّو.. حنن رجال امللح والطني ... حنن ولد امللحة

يا إهلي.. من املؤكد إنك من الشروَكيني وقد جئت النقاذنا! 

قصص من بالد الرافدين
متت
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احللقة األخرية   قصة: نعيم آل مسافر -العراق       سيناريو ورسوم: منصور البكري- املانيا

ملخص ما سبق: بعد أن ظهر الشروَكيون من ارض 
الرافدين الطيبة شنو هجوما صاعقًا على جيوش 

الظالم املعتدية وحطموا قوتها بسرعة، 
ففر الباقون منهم بعيدًا، ثم بدأت اجساد 

الشروَكيون تعود لألرض من جديد ..
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  سأل املعلم: ما 
سبب تسمية كوكب 

املشري بهذا االسم؟
أجاب الطالب: ألن 
لديه نقودًا كثرية 

يشري بها حاجاته.

  صاح خروف 
صغري: )مياو مياو(

وملا سألته والدته 
عن سبب ذلك، قالت 
بانه مصاب  بفقدان 

الذاكرة.
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ُيكـى يف قديـم الزمـان أن رجـال امسـه خليـل سـافر إىل بلـدة 
جماورة لزيارة بعض أقاربه، وقبل سفره التقى بصاحبه عند 

شـجرة تفـاح، وترك لديـه أمواله أمانة.
 وحـني عـاد مـن سـفره رفض صاحبـه أن يعيد 
إليـه مالـه. اشـتكى خليـل لقاضـي البلـدة وقال 
له: أيها القاضي اجتمعنا أنا وصاحيب عند 
شـجرة التفـاح قبـل سـفري، وهـو اآلن 
ُينكـر أني أعطيتـه أموالي أمانة عند 

الشجرة. تلك 
فقـال القاضـي: أرجـو أن تعـود ملـكان  

الشـجرة وتفكـر قليـال، لعلك أعطيت 
دفنـت  لعلـك  أو  آخـر  لشـخص  مالـك 
مالـك حتـت الشـجرة ونسـيت، وطلـب 
يف  ينتظـره  أن  صاحبـه  مـن  القاضـي 
القضـاء. جملـس 

القاضـي  وانشـغل  خليـل،  ذهـب 
فجـأة  التفـت  ثـم  النـاس،  بقضايـا 
لقـد  لـه:  وقـال  خليـل  لصاحـب 
تأخـر خليـل، هـل تعتقـد أنـه وصـل 
إىل مـكان الشـجرة؟ فقـال صاحـب 
القاضـي،  سـيدي  يـا  أظـن  ال  خليـل: 
فتلـك الشـجرة بعيـدة مـن هنـا، حينهـا 
قـال لـه القاضـي: إذاً أنـت تعـرف مـكان 
الشـجرة جيـدا، فهـال اعرتفـت بذنبـك 
أيضا؟ فأدرك الرجل أن ذكاء القاضي 
أوقـع بـه، ومل جيد مفراً من أن يعرتف 

املـال لديـه. بوجـود 

القاضي والشجرة

أحبتي اليوم سوف اروي لكم قصة 
عن ذكاء احد القضاة وهي بعنوان:

اعداد: أمامة اللواتي- عمان
 رسوم : انطالق حممد علي- العراق 
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فكرة ورسوم :   لينا الزيبق-سوريا


