
الصداقة   قطاةقادصلا ر  مغامراةقادصلا راطق ت
 

 

  . يوم          وفموي ي المشموي ي يستطيموي يفو .يشملا ع يعد ولموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م صغيرا كاموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن حينما بحادموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ث &صيموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب ب ُأ ماموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب بيصُأ ك

لوفموي ي          صديقتيفول ه فكرةقادصلا راطق ت المشاةقادصلا ركةيفول هتقيدص تركف ، يستطيموي يفو .يشملا ع ولكموي ي حفلةيفول هتقيدص تركف ، تقديموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل قرةقادصلا ر

باليد       ت&جر صغيرديلاب رجُت ة بعربة وتحضرديلاب رجُت ةريغص ةبرعب ه تذهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب ب .بأموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن

ولكنيفول ه       : "     ةقادصلا رائعا كاموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن العرهنكلو اعئار ناك ض إموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن وقايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل المجموعة مهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن ولد تنهد الحفلةيفول هتقيدص تركف ، وبعد

 ". و          بعيدا الموجوديهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن باالطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل فعو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب ال نلتقموي ي اموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن استطعنا لو افضو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل سيكوموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن

     " : لرؤيتهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م    نذهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب ب اموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن بالعربة نستطيموي يفو .يشملا ع اننا فكرديلاب رجُت ة ماموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب بيصُأ ك عند ".كاموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن

لماك      الكاملكامل ة القصكامل ة لتكتشكامل ةلماكلا ةصقلا ف هنا  اضغكامل ةلماكلا ةصقلا فشتكتل انه ط

عهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن                  ويعبّروا بعنع اورّبعيو ض مموي يفو .يشملا ع يتقابلوا األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل يستطيموي يفو .يشملا ع لكموي ي ألخر بلد مهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن يتنقو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل الصداقة قطاةقادصلا ر بدُأ ماموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب بيصُأ ك فكرديلاب رجُت ة وبفضو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل

وُأحو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب المهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م   وُأةقادصلا رائهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م .حياتهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م

      " القطاةقادصلا ر "  هذا عهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن مغامراةقادصلا راطق ت لنا يحكموي ي معنا تعالراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى .وفيلموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م

معنا "  تعالراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى الفيلموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م

وجمهوةقادصلا رية          فاسو وبوةقادصلا ركينا وبيرو وبوالندا وُأيرالندا تايو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب الند فموي ي القطاةقادصلا ر يتوقةيروهمجو وساف انيكروبو وريبو ادنالوبو ادنالريأو دناليات يف راطقلا ف

        . األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل  مهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن الكثير بالقطاةقادصلا ر ينضموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م زياةقادصلا رديلاب رجُت ةيفول هتقيدص تركف ، كو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل وبعد الديمقراطية الكونجو

القطاةقادصلا ر       استقو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب اليفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل منهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م القليو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل يستطموي يفو .يشملا ع لموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م .ولكهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن
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      . بالقطاةقادصلا ر            ينضموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م زياةقادصلا رديلاب رجُت ةيفول هتقيدص تركف ، كو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل وبعد الديمقراطية الكونجو وجمهوةقادصلا رية فاسو وبوةقادصلا ركينا وبيرو وبوالندا وُأيرالندا تايو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب الند فموي ي القطاةقادصلا ر يتوقةيروهمجو وساف انيكروبو وريبو ادنالوبو ادنالريأو دناليات يف راطقلا ف

القطاةقادصلا ر          استقو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب اليفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل منهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م القليو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل يستطموي يفو .يشملا ع لموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م ولكهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل مهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن .الكثير

        . مكاموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن          كو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل فراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل جميموي يفو .يشملا ع ُأموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن يؤمنوا ألنهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م معهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م القطاةقادصلا ر استقو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب اليفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل االخريهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل تمكهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن لعدم انزعجوا ُأطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل وهناموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب بيصُأ ك

الصداقاةقادصلا راطق ت      وتكويهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن المشاةقادصلا ركة فراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى الحتاقادصلا نيوكتو ةكراشملا ىف ق .لديهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م

األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل؟         هؤال؟لافطألا ء كو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل لمقابلة إلينا ستنضموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م هو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل عنك؟ وماذا

معنا         "  تعالراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى فيلموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م تابوةقادصلا رانعم ىلاعت" مليف ي ُأنتجانعم ىلاعت" مليف يروبات ت الطفو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ليفول هتقيدص تركف ، حقوانعم ىلاعت" مليف يروبات تجتنأ ،لفطلا ق التفاقية العشريهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن بالذكرانعم ىلاعت" مليف يروبات تجتنأ ،لفطلا قوقح ةيقافتال نيرشعلا ى "لو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب الحتفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل

            . بالقاهرديلاب رجُت ة    الثقافية الخيرية المؤسساةقادصلا راطق ت بفضو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل العربية المصرية باللهجة الفيلموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م هذا سجلنا وقد لغاةقادصلا راطق ت لعدديلاب رجُت ة مترجموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م وهو

فيها   الموجوديهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن واألطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل

يوم      القاهرديلاب رجُت ة فراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى الصداقة نوفمبر      20  قطاةقادصلا ر الثانموي ي       2010  تشريهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن
التموي ي                   والرسائو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل الفنية األنشطة طريتاقادصلا نيوكتو ةكراشملا ىف ق عهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن ُأنفسهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م فموي ي عما يعبروا لكموي ي بعنع اورّبعيو ض مموي يفو .يشملا ع األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل وتقابو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل مصر إلراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى القطاةقادصلا ر انطلتاقادصلا نيوكتو ةكراشملا ىف ق

لألخريهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن    يوجهوها ُأموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن .يحبوا

الرسائو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل   بعنع اورّبعيو ض : هاهموي ي

 . مريموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م       سو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب الم فموي ي ويعيميرم .مالس يف ش يتعلموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م طفو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل كو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل نفسموي ي

فموي ي             اللموي ي اخواتموي ي اموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن واتمنراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى القطاةقادصلا ر هذا فموي ي سعيد صديقموي ي يكوموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن اموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن اتمنراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى

لكموي ي            كتيرديلاب رجُت ة اشيا؟لافطألا ء واتعلموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م اكبر انموي ي واتمنراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى سعدا؟لافطألا ء ويكونوا القطر يركبوا الشاةقادصلا ريكل ةريتك ءايشا ملعتاو ربكا ينا ىنمتاو ءادعس اونوكيو رطقلا اوبكري ع

 . اببنج   وشكرا االطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل اعلموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م

اصحابموي ي            بعضها تحموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب ب كلها والنايباحصا اهضعب بحت اهلك س زباليفول ه مافيهايباحصا اهضعب بحت اهلك سانلاو هلابز ش حلوديلاب رجُت ة تبقراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى الدنيا بحلموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م انا

 . مصطفراطقلا اذه نع تارماغم انل يكحي "انعم ى         بعضها تحموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ناك امنيح ثداحب ب كلها والنايباحصا اهضعب بحت اهلك س يكبروا لما شغو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل يو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب القوا كلهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م

األخرى      الرسائىرخألا ل اكتشكامل ةلماكلا ةصقلا ف لكىرخألا لئاسرلا فشتكا ي هنا  اضغكامل ةلماكلا ةصقلا فشتكتل انه ط

عينموي ي     اغمنع اورّبعيو ض قادةقادصلا رديلاب رجُت ة مميرم .مالس يف ش
الفقر       فموي ي بيعيشوا كتير ُأطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل بشورقفلا يف اوشيعيب ريتك لافطأ ف .لما

الصداقة       قطر ناخد قرةقادصلا رنا كدديلاب رجُت ةريغص ةبرعب ه علشاموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن و
إييفول ه      بيعملوا وُأبائهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل ونشورقفلا يف اوشيعيب ريتك لافطأ ف

األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل        حقوانعم ىلاعت" مليف يروبات تجتنأ ،لفطلا ق ويجعلوا ُأوضاعهموي يفو .يشملا عيطتسي دعي م مهنكلو اعئار ناك ضرعلا نإ" : لاقو ةعومجملا ن يحسنوا علشاموي يفو .يشملا عيطتسي دعي ملو اريغص ن
األطفايفول هتقيدص تركف ،ةكراشملا عيطتسي يكلو ،ةلفح ميدقت ل      لكو ".اديعب نيدوجوملا لافطالاب العف يقتلن نا انعطتسا ول ل وواقعموي ي حقيقموي ي ُأمر .
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