
ـ متت ـ ماهو ناتج مجع هذه 
األرقام؟

وكيف كانت 
م�شاركتك يف 

الإذاعة املدر�شية 
هذا اليوم؟

كانت رائعة!.. األقيت على 
الطالب ق�شة ق�شرية.. 

واأحبوها كثرياً..

الق�شة كانت عن ال�شحابي اجلليل 
بالل بن رباح موؤذن ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم والذي كان 
عبداً يف اجلاهلية،

كان حمبوباً من الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ومن �شحابته، 
وكيف اأنه �شعد على الكعبة عند فتح مكة واأذن من عليها، 

هذا ال�شرف الذي مل ي�شبقه اإليه اأحد..

عظيم هو ديننا يا عادل، فقد �شاوى 
بني كل الب�شر.. ومل يف�شل اأحداً على 

اأحد اإل بعمله ال�شالح..

هل اأح�شرت زي 
الكاراتيه يا ولدي؟

بالطبع، فهي 
ريا�شتي املف�شلة..

وعليك ال�شالم ورحمة اهلل يا عادل..ال�شالم عليكم يا اأ�شدقاء..

علينا اأن ن�شرع واإل �شنتاأخر 
عن حـ�شـة الكــاراتيـه..

اأنا مت�شوق للحزام 
الربتقايل، متى �شاأمتكن 

من احل�شول عليه؟..

لقد ح�شلنا على الأ�شفر باجلد 
واملثابرة على التدريب، و�شن�شتمر على 
ذلك حتى نطور مهاراتنا وقدراتنا يف 

الكاراتيه لأق�شى حد..

�شين�شم اإلينا منذ اليوم ع�شو جديد 
يف النادي، ا�شمه )كوانغ(، وهو من 

�شرق اآ�شيا.. رحبوا به جميعاً..

ماهذا!.. وكيف 
�شنتفاهم مع هذا 
الع�شو اجلديد؟

�شنتفاهم معه 
بالإ�شارة.. 
هاهاهاهاها

اأهااااااا..اأهااااااا..

لأول مرة اأرى �شخ�شاً من 
�شرق اآ�شيا.. مل اأرهم من قبل 

اإل على التلفزيون..

 اأنا حمتار.. كيف ي�شتطيع 
اأن يتوا�شل مع النا�س هنا.. 
هل يا ترى يتكلم العربية؟!

امممممم

تعالوا نتعرف عليه..
ماذا؟.. كال.. 
ماذا تقول؟!هل جننت؟!

ماذا؟.. ماذا بكما؟.. هل اأنتما خائفان؟!

يعني.. كال.. 
ولكن

كال بالطبع.. ولكنها 
اأول مرة اأقابل فيها 

اأحداً هذا �شكله!

موقفكما غريب.. اإنه �شبي مثلنا.. 
هيا بنا..

اأهاًل بك.. ا�شمك 
كوانغ.. األي�س كذلك؟

ن.. نعم.. ا�شم.. ا�شمي 
يكون كوانغ..

يا اإلهي!.. اإنه يتحدث العربية!

ن.. ن.. نعم.. اأحتدث 
العربية.. ولكن �شوي �شوي..

اأول مرة اأقابل هذا جميل، تخيلت اأننا لن نتمكن من احلديث معك..
�شخ�شاً من بالدكم..

مرحباً بكم.. هذا �شرف 
لكوانغ اأن يقابلكم..

اأراأيتم اأنه ل يع�ّس!.. هاهاهاها

انظروا اإىل �شاحب 
العينني ال�شيقتني.. 
اإنهما م�شحكتان.. 

هاهاهاهاهاهاهاهاها

وانظروا اإىل وجهه، لون ب�شرته.. اأ�شعر اأنني اأمام 
�شخ�شية كرتونية م�شحكة.. هاهاهاهاهاهاها..

هاهاهاهاهاها

اأ.. اأ.. اأهاًل بكم.. 
ا�شمي كوانغ..

يا اإلهي!.. هل اأنت 
بخري يا كوانغ؟!

اأنا.. اأنا بخري..

�شكله ل يعجبك؟.. لهذا �شربته؟!لأن �شكله ل يعجبني.. هاهاهاهاها..ملاذا فعلت ذلك يا مفلح؟!
بالطبع.. فنحن اأح�شن منه.. وبالتايل يحق 

لنا اأن ن�شربه كما نريد..

ول اأدري كيف �شادقته و�شافحته.. هذه اإهانة لك.. 
هاهاهاهاها..

ويف امل�شاء.. يف 
ماهذا؟.. اأمل تنم حتى منزل عادل..

الآن يا عادل؟

مل اأمتكن من النوم.. 
ح�شل �شيء اليوم يف 

النادي اأقلقني للغاية..

ان�شم للنادي �شخ�س من �شرق اآ�شيا.. وزميلي 
مفلح اأخذ يحتقره لأنه من هناك، ولأن �شكله 

خمتلف.. حتى اأنه �شربه..

اممممم..

اأتذكر ق�شتك اليوم عن بالل بن رباح ر�شي 
اهلل عنه؟.. كان خمتلفاً عن النا�س حوله، 
كان اأ�شود الب�شرة، ولكن عندما جد اجلد 

اأثبت اأنه اأف�شل من غريه، اأف�شل يف العمل 
والعطاء.. وهذا ما نحكم على النا�س به.. ول 
نحكم عليهم بلون ب�شرتهم اأو 

اأ�شكالهم..

وما قمت به اأنت هو 
ال�شواب يا ولدي، 
وهذه اأخالق ديننا 
الإ�شالمي احلنيف..

اأّل منيز اأحداً على اأحد.. ول نتكرب 
على اأحد.. ونحن ل�شنا اأف�شل 

النا�س.. بل هناك غرينا الكثري اأف�شل 
منا.. وخدموا النا�س وقدموا لهم 

اأكرث بكثري مما قدمنا..

اليوم �شتكون مواجهات حرة.. من يريد 
يواجه من يريد، و�شن�شاهد ونتعلم..

اأنا اأنا اأنا.. اأريد اأن اأبداأ.. اأنا اأنا..من يريد اأن يبداأ..

حما�شك غريب هذا اليوم يا 
مفلح.. هيا تعال..

بعد اإذنك اأيها املدرب.. اأريد اأن من يريد اأن يواجه مفلح؟
اأتواجه مع الطالب اجلديد..

ماذا؟!

يا اإلهي!

كوانغ ل ميكنه نواياك غري �شليمة يا مفلح..
مواجهتك.. فحزامه 

اأبي�س، واأنت برتقايل.. 
والفرق بينكما كبري..

غري 
معقول!

كوانغ!.. كوانغ

ل م�شكلة.. �شديقي 
ماذا؟!عادل.. �شاأواجهه..

هاهاهاها.. �شاأمتكن من �شربك اأمام الكل 
وب�شكل قانوين.. فنحن نلعب.. هاهاها.. هذا ظلم!.. 

مفلح 
�شي�شرب 

كوانغ..

اهلل ي�شرت!

كان اهلل يف عون كوانغ!

ربااااه!
ياهااااا

�شيق�شي عليه!

 م مم ماذا حدث!

ماذا تفعل؟!
والدي علمني الكاراتيه 

منذ �شغري.. كما علمني 
الأدب وح�شن التعامل 

مع الآخرين.. واأن 
اأعامل كل النا�س باأف�شل 

ما ميكنني..

اأعذرين.. فقد اأ�شاأت التعامل معك.. 
بالطبع.. اأنت واأرجو اأن تقبل �شداقتي يا كوانغ..

�شديقي..
اأخالقك عالية يا كوانغ.. اأنا �شعيد 

للغاية بوجودك معنا..

و�شتعلمنا كل حركاتك القوية.. األي�س كذلك؟

ما راأيك اأن تتواجه مع كوانغ الآن؟.. هاهاهاها

اصنع بنفسك
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ما رأيكم أن نصنع 
عنكبوتًا هذه املرة؟.. 

تعالوا معي..

األدوات: - ورق مقوى. - خيط. - مقص. - ماّصة عصري.

طريقة العمل:

ألصق الصفحة اليت فيها العنكبوت على ورق مقوى بشكل جيد.

قم بقص شكل العنكبوت حبذر، 
وكذلك األشرطة الثالثة الطويلة 
اليت ستصبح أقدامًا للعنكبوت 

)األفضل أن تستعني بشخص كبري 
يف عملية القص(.

اقطع أماكن الفتحات الستة يف ظهر العنكبوت، 
واليت جندها منقطة باألبيض، واثقب ظهره يف 

املنتصف عند النقطة البيضاء.

أدخل شريطًا من األشرطة الثالثة يف الفتحة 
األوىل من جهة اليمني، وأخرجه من الفتحة 

األخرية من اجلهة اليسرى.

أدخل شريطًا آخر بالعكس متاما: 
يف الفتحة األخرية من جهة اليمني 
وأخرجه من الفتحة األوىل يف جهة 

اليسار.

أدخل الشريط األخري يف الفتحتني 
املتبقيتني يف املنتصف.

ستجد أن األشرطة الثالثة أصبحت تغطي الفتحة 
يف منتصف ظهر العنكبوت، اثقب األشرطة الثالثة يف 

نفس مكان الفتحة.

أدخل اخليط يف فتحة املنتصف يف ظهر العنكبوت ويف األشرطة الثالثة 
واربطه يف األسفل أو ألصقه بالصمغ، ومن األعلى اربط اخليط باملاّصة.

اثن األقدام الستة إىل األسفل.

واآلن أصبح لديك عنكبوت خميف!.. 
ميكنك أن تضعه على األرض ليقف على 

قدميه، أو ارفعه وحركه باملاّصة.

ما الشيء الذي يقول 
الصدق دوما ولكنه إذا 

جاع كذب؟

ضع العالمات املناسبة 
بدال من عالمات االستفهام 
لتستقيم العملية احلسابية
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براد شاي يستوعب 4 أكواب 
من الشاي يف املرة الواحدة 

وأستعمله أفراد األسرة 5 مرات 
فى اليوم الواحد . فكم كوبا 

شربوا يف ذلك اليوم ؟!

!بحر1ربح!1 ..
جهـاز

 PSP
الرائع 

التفا�شيل 
بالداخل..

أجب عن سؤال املسابقة هنا وأرسله إلينا 
فقد تكون أحد الفائزين جبوائزنا القيمة!

سؤال العدد الثاني:
شارك
واربـح!

حينما أقابل شخصًا جديدًا: زميل جديد يف املدرسة، أو ابن ألحد اجلريان اجلدد، فإنين:

1

2

3

أمجع أصدقائي وأسخر منه أمامهم، فهذه فرصة جديدة ألن 
أكون جنم الساحة.

ابتعد عنه متامًا، وأحذر الكل من االقرتاب منه.

أقابله بوجه بشوش، وأعامله باحلسنى، فإن ظهر لي فيما بعد أن 
أخالقه جيدة فحينها سيصبح صديقًا لي.

جائزة 
العدد جهاز

 PSP
الرائع 

انتظرونا يف أعداد قادمة يا أصدقاء
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