




وهي  )قرناس(  اإلعالمية  مجموعتنا  امتلكتها  كبيرة  خبرة  من 

والتي  المتكامل  اإلعالم  في  المتخصصة  اإلعالمية  المجموعة 

تضم عددًا من المؤسسات المتخصصة في اإلنتاج اإلعالمي بكافة 

المجموعة  وهي  والرقمي  والمقروء  والمسموع  المرئي  فروعه 

تثقيفي  مشروع  أول  للطفل  قرناس  مشروع  أطلقت  التي  

الذي  المشروع  العربي  العالم  مستوى  على  للطفل  ترفيهي 

استغرق اإلعداد له سنوات من البناء والتطوير والتكامل واليوم 

نطلق قرناس للترفيه مدعومة بكل هذه الخبرات لنقدم نموذجًا 

جديدًا في الترفيه سواء للطفل أو األسرة عبر مجموعة من البرامج 

المدروسة بعناية لنقدم فعاليات مختارة تراعي أهمية الموازنة 

مدروس  تربوي  وبأسلوب  والتعليم  والتثقيف  الترفيه  بين 

للعديد  وإطالقنا  اإلعالمي  اإلنتاج  في  خبراتنا  من   مستفيدين  

الترفيهي  لمشروعنا  وبناءنا  المتخصصة  اإلعالمية  الحمالت  من 

أشكال  من  جديدًا  شكالً  لنقدم  قرناس  عالم  التربوي  التثقيفي 

المتخصصة  العالمية  الشركات  من  بعدد  اإلستعانة  مع  الترفيه 

في استخدام التقنيات الحديثة في العروض ويسرنا أن نستعرض 

هنا مايمكن لعالمنا تقديمه ليكون رائدًا في هذا المجال الحيوي 

الهام. 

تنطلق 
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الترفيه مطلب لكل أسرة فهو مجدد للنشاط ومحفزًا على 
واجتهاد  بجد  العمل  أو  التعلم  أو  التعليم  عالم  إلى  العودة 
سواء بعد عطلة أسبوع قصيرة أو عطل مناسبات متوسطة 
أو عطل صيف طويلة ولهذا فمن المهم تقديم 
برامج ترفيهية تخاطب كل أفراد األسرة وتتناسب 
تخصصها  أن  يمكن  التي  والمدة  األجازة  حجم  مع 
لألسرة لإلستمتاع ببرامج ترفيهية مبتكرة وتناسب 

احتياجاتها.

في  نسعى  ولهذا  آخر  بعد  يومًا  الترفيه  أساليب  تتطور 
قرناس للترفيه لمواكبة هذا التطور عبر تقديم عروض جديدة 
ومبتكرة مستخدمين فيها التقنيات التي وصلت لها الدول 
المتقدمة من حيث اإلبهار على الصوت والصورة واإلستفادة 
ترفيهية  برامج  من  نقدمه  ما  ليأتي  الحديثة  التقنيات  من 
عصرية ومتميزة عن غيرها من العروض التقليدية التي اعتدنا 
على مشاهدتها ألن الترفيه هو فن صناعة وإبداع المحتوى 

إليصاله للمتلقي في أحدث صورة.
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الترفيه مطلب لكل أسرة فهو مجدد للنشاط ومحفزًا على 
واجتهاد  بجد  العمل  أو  التعلم  أو  التعليم  عالم  إلى  العودة 
سواء بعد عطلة أسبوع قصيرة أو عطل مناسبات متوسطة أو 
عطل صيف طويلة ولهذا فمن المهم تقديم برامج ترفيهية 
والمدة  األجازة  حجم  مع  وتتناسب  األسرة  أفراد  كل  تخاطب 
ترفيهية  ببرامج  لإلستمتاع  لألسرة  تخصصها  أن  يمكن  التي 

مبتكرة وتتناسب واحتياجاتها.

  وألن قرناس للترفيه تعتمد في ماستقدمه 
على خبرة المجموعة اإلعالمية التي تنتمي 
سنوات  مدار  على  قدمت  والتي  إليها 

من  العديد  وأحيت  األعمال  من  العديد 
المهرجانات ضمن حمالتها اإلعالمية المتخصصة 

عربي  مشروع  أول  كصاحبة  خبرتها  خالل  ومن 
فإن  لهذا  المواصفات  عالمي  تربوي  تثقيفي 

كل هذه الخبرات مع اإلستعانة بالتقنيات العالمية 
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الحديثة سيمكننا من تقديم عروض متميزة ومتجددة وممتدة 
محققين   بعالمنا  مقترنة  الجودة  تجعل  العام  مدار  على 
كافة  ورضى  إعجاب  للعروض  والراعية  المستضيفة  للجهات 

أفراد المجتمع.

بناء  العرض وبعدها نبدأ في  ببناء هوية  في عالمنا نبدأ 
مجال  وهو  العرض  هذا  أهداف  تحقق  التي  الشخصيات 
تخصصنا الذي أبدعنا فيه على مدار سنوات منذ تأسيسنا 
لتأتي بعد ذلك مرحلة بناء مخطط العرض 
التي  والفعاليات  الفقرات  وتكوين 
المطلوبة  األهداف  لتحقيق  يتضمنها 
ثم توظيف شخصيات العرض المبتكر كأساس 
لكل اإلنتاج المرئي والمسموع والمقروء والرقمي 
عبر  العرض  بذلك  الخاص  والتفاعلي 
اإلنتاج  في  المتخصصة  مؤسساتنا 
وورش  المتحركة  والرسوم  المصور 
صناعة الدمى المتحركة واليدوية وورش 
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إلى  الشخصيات  تحويل  وسائل  من  وغيرها  الصلصال 
عالم واقعي يمكننا من تقديمه لكم  مثاالً الحصرًا 

في التالي:

إصدار خاص بالفعالية من جريدة جمان	 

المجالت والكتيبات التثقيفية والتوعوية 	 

اإلصدارات الترفيهة )مجالت - كتيبات - منشورات( 	 

إصدارات المسابقات وكتب التلوين	 

المواقف التلفزيونية الفكاهية 	 
أو التوعوية القصيرة 

المسابقات المرئية 	 
األفالم القصيرة 	 
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العرض  حجم  مع  تتناسب  متنوعة  مسرحية  عروض  إنتاج 
مستخدمين  فصول  عدة  أو  واحد  فصل  ذات  سواء  ومكانه 

فيها تقنيات اإلبهار  البصري والسمعي.
تقدمها  التي  كوميدي  أب  اإلستاند  عروض  الى  إضافة 

شخصيات المهرجان الترفيهي التي تم إبتكارها وتصميمها.

والفعاليات  واألغاني  األناشيد  بين  ويتنوع 
األخرى

بين  يربط  محتوى  صناعة  على  يعتمد  والذي 
كافة  فيها  ويشارك  الجمهور  وبين  العرض  شخصيات 
أفراد األسرة كبارهم وصغارهم وجمهور الحضور المختار 

وتتنوع وفق حجم العرض والمساحات المخصصة له.
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عديدة  تصورات  ولدينا   وعناية  بدقة  ستعد  والتي 
مساحات  داخل  كان  إن  العرض  مكان  على  تعتمد  لتنفيذها 

في  أو  الصاالت  أو  التجارية  كالمجمعات  مغلقة 
مناطق مفتوحة كالحدائق وغيرها . 

جمهور  فيها  يقدم  والتي  األفكار  من  متنوعة  مجموعة 
الفعالية  صناعة  من  جزء  ليكونوا  إبداعاتهم  الحضور 

والمشاركة فيها 

والتي ستبنى ويستفاد منها أثناء العرض لجمهور الحضور 
كل  إلى  إضافة  للفعالية  االلكتروني  الموقع  على  ووضعها 
ماقدم في الفعالية لتكون في متناول كل من لم يتمكن من 

حضور العرض. 
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بإستخدام شعار العرض وشخصياته وعبر خبرتنا 

في التصميم والتصنيع لمئات المنتجات بالتعاون 

مع عشرات المصانع عبر العالم سنقوم بتصنيع العديد من الهدايا 

التي تقدم لجمهور الحضور والممولة من قبل الرعاة.

والتي سنسخرها لتقديم عروض متميزه حيث إستفدنا من 
العديد من التقنيات العالمية المتخصصة في تطوير إنتاجنا 
تقنية  ومنها  والجذب  اإلبهار  إلضافة  إستخدامها  وطورنا 
مانقدمه  نوعية  في  نقلة  ستكون  التي  ريالتي  األجومانتد 

من عروض في رحلة مع السيد أجمنتينو.

إلى كل من  الفعاليات  أن تصل  وألننا نحرص على 
لجمهور  تقديمها  على  نقتصر  لن  فإننا  بها  يهتم 
الوسائل  عبر  الكل  إلى  سنوصلها  ولكننا  الحضور 

المتاحة ومنها.
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مراحلها  كافة  في  يواكبها  و  الفعاليات  يسبق  والذي 
إلى  للوصول  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  كافة  بإستخدام 
يتمكن  لم  من  وإطالع  للحضور  لجذبهم  المجتمع  أفراد  كافة 
منهم على ماقدم من فعاليات ومشاركتهم عن 

بعد عبر الصوت والصورة.

اإللكتروني  للترفية  قرناس  موقع  إلى  إضافة 
مع  والتواصل  الوصول  بوابة  سيكون  والذي 
الجمهور يمكن أن نطلق موقعًا متخصصًا لكل عرض 
للعرض  رابطًا  ويكون  حجمه  مع  يتناسب  ترفيهي 

ومايقدم فيه.
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سيكون هذا شعارنا الذي نسعى لتحقيقه والذي سيتحقق 
هذا  تنشدون  فأنتم  معكم  بالتعاون  تعالى  اهلل  شاء  إن 
الهدف ونحن بعون اهلل سنحققه فمعكم سنقدم التصورات 
التفصيلية وفق المواصفات التي يتم وضعها لكل عرض على 
حده  سعيًا لبناء عالم ترفيهي متميز يتجدد ويتطور ويتواجد 

في كل مدننا وعلى مدار العام.

عبر التصوير التلفزيوني المباشر وإيصاله لكافة الجمهور 
من  أو  فعالية  لكل  ستنشأ  التي  اإلنترنت  قنوات  خالل  من 
شاء  إن  قريبًا  إلطالقها  نعد  التي  للترفية  قرناس  قناة  خالل 
اهلل لننقل من خاللها كافة الفعاليات وتكون وسيلة إليصال 

الترفيه إلى كل بيت.
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كان��ت الن��واة ألدب األطف��ال يف التاري��خ عن��د 
اإلنس��ان األول عب��ارة ع��ن قص��ص املغام��رات 
والصعوب��ات اليت تعرتضه من قس��وة الطبيعة 
كالربد واحلر واجلبال واألنهار، ثم املشاكل اليت 
كان يواجهه��ا اإلنس��ان م��ع احليوان��ات وكي��ف 

يتغل��ب عليها.

أما نواة عامل قرناس والذي أخذ على عاتقه 
إبداع عامل متكامل لطلفنا احلبيب س��واء أكان 
موج��ودًا يف أمت��ه العربي��ة أو خارجه��ا.. ه��ي 
تصمي��م ش��خصيات ه��ذا الع��امل وذل��ك بع��د أن 
قمن��ا بعم��ل العديد من الدراس��ات واألحباث قبل 
البدء يف تصميم هذه الشخصيات اليت ستعيش 

وتتعاي��ش يف بيوتنا م��ع أطفالنا.

و ع��امل قرن��اس متخص��ص يف اإلنتاج الش��امل 
للطفل بكافة فروعه، اإلنتاج املرئي واملسموع 
واملق��روء، واإلنتاج اإللكرتون��ي و اإلنتاج الرقمي 

واإلنت��اج املس��رحي وتصنيع املنتجات...إخل.

كم��ا أن جمموع��ه قرن��اس االعالمي��ة للرتفي��ه 
أنفق��ت املاليني خ��الل الس��نوات املاضية إلنتاج 
أول مش��اريعها )ع��امل قرناس للطفل( ونعمل 
عل��ى إنت��اج العدي��د م��ن املش��اريع األخ��رى يف 
جمال الطفل، ويسر مؤسسة قرناس اإلعالمية 

للرتفي��ه أن تض��ع كام��ل خربتها ب��ني يديكم.

عــالــــم قـرناس 
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عاملنا عامل شخصياتعاملنا عامل شخصيات

بدياتنا دومًا هي: من خناطب ومباذا خناطب؟

حنن حندد شرحيتنا العمرية اليت نود أن خناطبها ونصمم هلا الشخصيات 
اليت تتالءم معها ونبدأ بعدها بتوظيف تلك الشخصيات يف أعمال متكاملة 
ومرتابطة ومرئية ومسموعة ومقروءة وإلكرتونية وطرح الشخصيات عرب 
تصنيع اآلالف  من املنتجات اليت تالئم الطفل ولنا إسرتاجتيتنا اإلعالمية 

واإلعالنية اخلاصة ونرتبط بعشرات املصانع حول العامل.
وق��د مت تصمي��م الش��خصيات طبق��ًا ملراحل من��و األطف��ال واحتياجات كل 

مرحل��ة، وعلى س��بيل املثال:

* كيف نصنع الشخصيات ونطورها ونستخدمها

عامل قرناسعامل قرناس
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** شخصيات خاصة مبرحلة الواقعية واخليال 
احملدود بالبيئة: 

)وهي من س��ن 3 - 5 س��نوات تقريبًا( يف هذه 
املرحل��ة يبط��ىء النم��و اجلس��مي بع��د أن متي��ز 
بالسرعة الواضحة يف األعوام األوىل من حياة 
الطفل، ويفسح اجملال للنمو العقلي الذي يسرع 
ويتزاي��د، ويف ه��ذه املرحل��ة يك��ون خي��ال الطف��ل 

ح��ادًا، وإن كان حم��دودًا مب��ا يف بيئت��ه اخلاصة.

** شخصيات خاصة مبرحلة اخليال احلر:

 ومتتد من س��ن 5 -8 س��نوات تقريبًا وفيها 
يك��ون الطف��ل ق��د أمل بكث��ر م��ن اخل��ربات 
املتعلق��ة ببيئت��ه احملدودة. وب��دأ يتطلع خبياله 
إىل عوامل آخرى من خالل الشخصيات اليت 
يتعلق بها يف القصص واحلواديت اليت يكون 

ابطاهل��ا من هذه الش��خصيات.

املغام��رة  مبرحل��ة  خاص��ة  ش��خصيات   **
والبطول��ة:

 )ومتتد ما بني س��ن 8 - 12 س��نة تقريبًا وما 
بعد ذلك( ويف هذه املرحلة جند أن األطفال قد 
أخذوا ينتقلون من مرحلة القصص اخليالية 
واحلكاي��ات اخلرافي��ة إل��ة مرحل��ة القص��ص 
ال��يت ه��ي أق��رب للواق��ع. والش��خصيات اليت 
تناس��ب األطف��ال هن��ا ه��ي ال��يت تظه��ر يف 
قص��ص املغام��رات والرح��الت الش��جاعة 
والقص��ص البوليس��ية واالكتش��افية، ع��ن ان 
حن��رص أن تتواف��ر هل��ذه القص��ص الدواف��ع 

الش��ريفة والغاي��ات الس��امية.
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وقد قمنا بتصميم ما يزيد عن 200 شخصية حتى اآلن تتناسب مع 
كل شرحية عمرية.

وألن عاملن��ا ع��امل ش��خصيات، فإن ش��خصياتنا هلا صفات مميزة 
س��واء يف ش��كلها أو يف س��لوكها وتوجهاتها لكي تواكب الش��رائح 
املختلف��ة للطف��ل لذل��ك توجب علينا إنش��اء جمموع��ة من الورش 

واالس��تديوهات اخلاصة بع��امل قرناس.

◄ ورشة الكّتاب واملؤلفني: واليت روعي فيها يف البداية:

عق��د جمموع��ة م��ن ال��دورات التدريبية يف كيفي��ة إبداع نصوص 
القص��ص املص��ورة ال��يت تت��الءم م��ع طبيعة الش��خصيات يف كل 

مرحل��ة عمرية.

- ورشة الرسامني:  واليت تضم العشرات من الرسامني من الشباب 
مقس��مني إىل ف��رق حس��ب ختصصاته��م وكل 
فري��ق منه��م يق��وم ب��دوره يف تدريب جمموعة 

جديدة من الرس��امني اجلدد.

- ورشة احملربين:  وه��ي تض��م جمموع��ة ممي��زة م��ن احملربي��ن 
الذي يقومون بتحبر شخصيات العامل بتكنيكات 
خمتلف��ة ويت��م اختي��ار ه��ذا الفري��ق ع��ن طري��ق 

جمموع��ة م��ن االختب��ارات اخلاصة.

بتلوي��ن ش��خصيات الع��امل  - ورشة امللونني:  وه��ي خمتص��ة 
وموتيفات��ه وخلفيات��ه بتكني��كات خمتلف��ة س��واء 

2D أو 3D أو ي��دوي. 

وتض��م جمموع��ة قرن��اس اإلعالمية جمموعة من االس��تديوهات 
ال��يت تقوم بتنفيذ مسلس��التها فيها.
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استوديو الرسوم املتحركة بتكنيكاته املختلفة والذي يستخدم كافة 
إمكانيات التحريك:

)2D- ف��ول أنيميش��ن-  ليمت��د أنيميش��ن س��توب ف��رام – حتري��ك 
)3D القص��ص املص��ورة ف��الش – موه��و و

◄ استوديو الصلصال:
الصلص��ال ه��و واح��د من فن��ون التحريك املتمي��زه، واليت تتميز 
به��ا مؤسس��اتنا، حي��ث يتم تصمي��م وتنفيذ الش��خصيات بداخل 
اس��تديوهاتنا، كم��ا يت��م  أيض��ا تصمي��م وجتهي��ز املناظ��ر ال��يت 

تس��تخدم يف التصوي��ر.

◄ استوديو الدمى:
ورش��ة تصني��ع الدم��ى املاس��كات س��واء املاس��كات الكامل��ة ال��يت 

يرتديه��ا املمثل��ون أو العرائ��س ال«جوانت«.
وع��امل قرن��اس ه��و أول مش��روع عرب��ي ترب��وي تثقيف��ي ترفيه��ي 

متكام��ل لألطف��ال )عرب��ي املنش��أ عامل��ي التوج��ه(.

قرن��اس ع��امل متكام��ل متخص��ص للطف��ل خياطبه جبميع الوس��ائل 
املرئي��ة واملس��موعة واملق��روءة والوس��ائط التفاعلي��ة عرب أكثر من 

100 ش��خصية للطف��ل مت تصميمه��ا وإطالقه��ا عرب:
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أوال يف اإلنتاج املقروء

■ جمالت متخصصة 

مجلةمجلة
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جملة قرناس

تن��درج جمل��ة قرن��اس حت��ت ش��رحية اجمل��الت املص��ورة llustrated Magazine  وتتن��وع 
مواده��ا يف خماطب��ة الش��رائح العمري��ة م��ن س��ن اخلامس��ة، و حت��ى اخلامس��ة عش��ر ع��رب 
جمموعة كبرة من شخصيات هذا العامل، اليت جتذب الطفل إىل عامل من اإلبداع و اخليال 

و رصي��د كبر م��ن املعرفة.

املرحلة األوىل:
1-جملة أسبوعية يف 64 صفحة.

2-عدد مميز يصدر يف بداية كل شهر جديد يف 128 صفحة، و هو جديد من نوعه يف العامل 
العربي بالنسبة ملا هو معروف يف جمالت األطفال.

3-إص��دار ش��هري خ��اص، و متمي��ز يف 128 صفح��ة لل��دول ال��يت تص��در فيه��ا اجملل��ة بصف��ة 
ش��هرية فقط.

4-إصدارات متخصصة للمناسبات توزع مع أعداد اجمللة سواء األسبوعية ، أو الشهرية.
ه��ذا باإلضاف��ة إىل جمل��دات ع��امل قرن��اس للمغام��رات الطويلة، و أبرز ش��خصيات العامل و 

اجملل��دات اجملمعة.

املرحلة الثانية:
وألن ع��امل قرن��اس أس��س لك��ى خياط��ب الطف��ل يف كل مكان من العامل فس��يتم إن ش��اء اهلل 
نش��ر إنتاج��ه بع��دة لغ��ات خمتلف��ة وس��تهدف املرحلة الثانية إىل االنتش��ار عاملي��ًا عرب اإلصدار 
باللغتني اإلجنليزية والفرنسية إضافة إىل االنتشار يف عدد من دول العامل اإلسالمي و بلغاته 

مثل: تركيا - إيران - الباكس��تان - ماليزيا - إندونيس��يا وغرها من دول العامل.

ما الذى مييز جملة قرناس:
تعد اجمللة إصدارًا متميزًا وسط قرينتها من اإلصدارات احمللية وذلك لعة أسباب منها:

*  متيزه��ا بارتف��اع نس��بة الرس��وم املص��ورة وال��يت تص��ل إىل م��ا يق��ارب م��ن 70% م��ن إمجالي 
الصفحات.

*  تع��دد املوضوع��ات وتن��وع الش��خصيات واس��تهدافها لفئ��ات عمري��ة خمتلف��ة حي��ث تضم 
اجمللة أكثر من 100 ش��خصية كرتونية.

*  تن��وع موضوع��ات النص��وص والقص��ص لتناس��ب ش��رائح عمري��ة خمتلف��ة بش��كل مشول��ي 
متوازن.

* تنوع الرسوم ومدارسها والرتكيز على اجلودة.
* الشكل اإلخراجي العام للمجلة ومواكبته للمستوى الدوىل جملالت الطفل.

* الشكل اإلنتاجي للمجلة من حيث التميز يف نوعيه الورق و الطباعة.
* حمدودية صفحات اإلعالنات باجمللة إضافة إىل مالءمتها لقراء اجمللة.

*  وج��ود صفح��ات تفاعلي��ة ممي��زة للتواص��ل م��ع الق��ارئ م��ن خ��الل املس��ابقات ووس��ائل 
الرتوي��ج املختلف��ة و جدي��د ش��بكة اإلنرتنت.

* التوفيق بني األسس الدينية والرتبوية والثقافية يف حمتوي اجمللة.
*  إث��راء األع��داد مبلحق��ات وهداي��ا مصاحب��ة للمجل��ة ذات قيم��ة و مغ��زى مكم��ل لله��دف 

الع��ام هلا.
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مجلةمجلة

جملة قابس
جمل��ة ش��هرية متخصص��ة للفتي��ان تهت��م بعامله��م، و تتصدره��ا مغام��رة طويل��ة لكل 
عدد يف حدود 30 صفحة عن مغامرات بطلنا املغامر فتى كل األجيال )قابس( وهي 
مغام��رات ترض��ى أذواق حم��ي ق��راءة املغام��رات الطويل��ة ال��يت ال تتيحه��ا إصداراتن��ا 

األخ��رى إضاف��ة إىل صفح��ات متخصص��ة أخ��رى ختاطب الفتي��ان و تهتم بعاملهم.
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مجلةمجلة

جملة رميا ورمياز
جمل��ة ش��هرية متخصص��ة للفتي��ات تهتم بعامله��ن وتتصدرها مغام��رة طويلة بطولة 
الشقيقتني رميا و رمياز تأتى يف كل عدد يف حدود 30 صفحة ترضى أذواق حمبى قراءة 
املغام��رات الطويل��ة ال��يت ال تتيحه��ا صفح��ات جمل��ة قرن��اس أو مج��ان، إضاف��ة إىل 

صفح��ات متخصص��ة أخرى ختاطب الفتي��ات وتهتم بعاملهن.
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مجلةمجلة
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جملة غراس

ضم��ن اهتمام��ات ع��امل قرن��اس بإصدار جم��الت متخصصة ألطف��ال تهتم كل 
واح��دة منه��ا بش��رحية عمرية معينة أتت فك��رة إصدار جملة غراس املوجهة 
ألطفال دون سن السابعة حيث مت تصميم شخصيات مبتكرة هلذه الرباعم و 
مت استقطاب عدد كبر من الُكتاب املختصني بالكتابة هلذه الفئة العمرية لكتابة 
حمت��وى صفح��ات ه��ذه اجملل��ة املتخصص��ة ال��يت تض��م إضاف��ة إىل القص��ص 
املص��ورة صفح��ات ترفيهي��ة و تعليمية و صفحات للمهارات و مجيعها معدة 

لكى ختاطبهم بش��كل علمي و مدروس و مركز.

و م��ن أبط��ال ه��ذه اجملل��ة القل��م و املمحاة و ش��خصيات الفواكه و األرقام و 
احلروف و األش��كال اهلندس��ية و العديد من الش��خصيات الكرتونية مما تش��كل 

للطفل ن��واة للتعليم و الرتفيه.

و يت��م تدعي��م ه��ذه اجملل��ة بع��دد م��ن الوس��ائط التعليمي��ة و األعم��ال املرئي��ة 
و توظي��ف الش��خصيات يف منتج��ات تناس��ب ه��ذه الفئ��ة العمري��ة تصدر غراس 
ش��هريًا يف طباع��ة فاخ��رة و أل��وان جذاب��ة و تن��وع يف احملت��وى و املضم��ون.
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■ إصدارات وكتب وجرائد
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1- جريدة مجان

أول جري��دة متخصص��ة للطف��ل يف الع��امل العرب��ي ختاط��ب ش��رحية عمري��ة م��ن 

سن مخس سنوات إىل سن مخسة عشرة سنة وتهدف إىل تفعيل دور الطفل 

يف م��ا ي��دور حول��ه م��ن أح��داث على كافة املس��تويات الثقافي��ة واالجتماعية و 

الرتفيهي��ة وغره��ا به��دف تنش��ئة جي��ل ق��ادر م��ن الصغ��ر عل��ى تفه��م جمريات 

األح��داث م��ن حول��ه والتفاع��ل معه��ا وذل��ك حت��ى يك��ون ق��ادرًا عل��ى صياغ��ة 

قرارته بإجيابية يف املس��تقبل، ويتحقق هذا من خالل مداومة اطالعه على ما 

يدور حوله يف العامل من أخبار بعد صياغتها مبا يناسب فكر األطفال وأسلوب 

تلقيه��م، وزي��ادة ك��م مش��اركاتهم وتس��جيل ردود أفعاهل��م م��ن خ��الل صفحات 

مع��دة ، وألطف��ال مش��اركتهم يف حتري��ر البعض منها.

تص��در مج��ان أس��بوعيًا وباألل��وان وبع��دة طبع��ات متغ��رة تغط��ى كام��ل الوطن 

العرب��ي حي��ث تتوح��د يف الكث��ر م��ن صفحاته��ا كصفح��ات الرس��وم واملغام��رات 

والصفح��ات الثابت��ة مث��ل الصفح��ات الديني��ة والعلمي��ة والثقافي��ة والرياضي��ة 

و اإلنت��اج املرئ��ي واملس��موع واملق��روء واإلنرتن��ت والتقني��ة واجلدي��د يف منتج��ات 

األطف��ال والرتفي��ه و التس��الي، وتتن��وع يف بع��ض صفحاته��ا األخ��رى كتغطي��ة 

املناس��بات واالحتف��االت وأخب��ار املهرجانات واألنش��طة الثقافية واالجتماعية 

األخ��رى إضاف��ة إىل بع��ض اإلعالنات وذلك وفق احتياجات مناطق تغطية كل 

إصدار.

تتمي��ز مج��ان بأنه��ا تض��م إنتاج عش��رات الرس��امني املتميزين و ذل��ك عرب تقديم 

إنتاجه��م اخل��اص جبم��ان يف م��ا يزيد عن 12 صفحة من الرس��وم املتميزة منها 

م��ا ه��و خمص��ص للمغام��رة الطويلة و املغامرات القص��رة إضافة إىل صفحة 

الكاريكات��ر و صفح��ة الرس��وم الصامتة و صفح��ات املنتصف )مجان كومكس(. 
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▪ سلسلة حكايات جدي لالطفال وهي قصص من الرتاث           

▪ سلسلة قصيت )حكايات معاصرة أبطاهلا من األطفال(

                     

                 
▪ سلسلة كنز احلكايات »قصص من الرتاث احلضاري اإلسالمي والعاملي«

3- الكتب التعليمية                4- كتب تطوير املهارات الفنية                5-  كتب التلوين                
	                                                         6- علوم واكتشافات 	 	

2- املغامرات والقصص واحلكايات

▪ املغامرات األسطورية 	 	 ▪ املغامرات البوليسية 	 	 ▪ جملدات القصص املصورة 	

▪ قصص برسوم تعبرية 	 	 ▪ املغامرات الطريفة	 	 ▪ مغامرات اخليال العلمي	
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** إنتاج تلفزيوني ورسوم متحركة.
- فنون التحريك:

أصبح��ت صناع��ة الرس��وم املتحرك��ة ثنائي��ة وثالثي��ة األبع��اد صناع��ة م��ن أه��م 
الصناعات املوجهة للطفل، بل ولكافة الش��رائح العمرية، يتنافس يف تقدميها 
وجودتها العامل أمجع شرقًا وغربًا. وذلك ملا تالقيه من إقبال وجناح وخاصة 
يف العقدي��ن املاضي��ني. وإن كان��ت تل��ك الصناعة مازالت ختطو خطاها األوىل يف 

املنطق��ة العربي��ة..إال أنه��ا حبق واحدة من أهم التوجهات ملنتجي األطفال.
تعد وحدة إنتاج فنون التحريك اليت أسستها مؤسسة قرناس وقامت بتزويدها 
بأحدث اجهزة وبرامج إنتاج الرس��وم املتحركة واحدة من أفضل اس��تديوهات 

الرسوم املتحركة باملنطقة العربية.
- الربامج واملسلسالت التلفزيونية:

توجه مؤسسة قرناس عرب مؤسستها اإلنتاجية ذات اخلربة الطويلة يف جمال 
اإلنتاج )ألوان لإلنتاج الفين( إنتاجها للشاشات العربية بأسلوب عامل قرناس 
يف املخاطب��ة املتمي��زة، وق��د أجن��زت مؤسس��ة ألوان بالتعاون م��ع عامل قرناس 

عدة أعمال أهمها:
** حكايات من عامل قرناس )مسلسل يف 30 حلقة(  	

** الكوخ )مسلسل يف 30 حلقة(  	
** عائلة الكتب )مسلسل يف 30 حلقة( 	

ثانيًا إنتاج تلفزيوني ورسوم متحركة
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رابعًا أعمال مسرحية:

أولينا يف عامل قرناس املسرح االهتمام الذي يستحقه كأحد أهم وسائل خماطبة الطفل وإيصال 
الفكر املتميز له بأس��لوب جذاب يش��د انتباهه وهلذا حرصنا أن يكون إنتاجنا املس��رحي متميزًا يف 
الفك��رة واملضم��ون وأس��لوب الط��رح والتنفيذ ولعل اجلديد الذي س��ننفرد به ه��و قدرتنا على عرض 
بع��ض أعمالن��ا املس��رحية يف أكث��ر م��ن مس��رح يف وق��ت واح��د وهو أس��لوب اس��تغرق من��ا اإلعداد 

للنم��وذج االول منه وقت��ًا وجهدًا كبرين.
ومن أهم أعمالنا املسرحية:
- مسرحية النملة احلكيمة  

- مسرحية كنز األحالم.

ثالثًا أعمال إذاعية: 

- إنتاج الربامج اإلذاعية
- اإلنتاج املوسيقي والغنائي واألوبريتات.)من أهمها أغنية عامل قرناس(
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◄وسائط متعددة:

ال ش��ك أن النزع��ة الس��ائدة ل��دى كاف��ة املس��تويات العمري��ة يف اآلونة األخرة 
ه��ي التوج��ه للمحت��وى التفاعلي عرب احلاس��بات واهلواتف الذكية، ألن هذا 
التوجه يف كافة طبقات اجملتمع يزداد يومًا بعد يوم، ولن تدخر إدارة عامل 
قرن��اس جه��دًا للتمي��ز والتوج��ه للطفل؛ فكان اس��تثمار ع��امل قرناس يف هذا 
اجمل��ال ع��ن طري��ق ابت��كار وس��ائلها املختلف��ة يف االرتق��اء باملس��توى الفك��ري 
والثقايف والرتفيهي للطفل عن طريق التعامل مع تطبيقات احلاسب اآللي، 
وجاء جهد عامل قرناس حاماًل معه ألطفال الوطن العربي التقنيات التالية:

1-  مكتبة عامل قرناس الناطقة
حرص��ت ع��امل قرن��اس على تقديم العديد من القصص واحلكايات اليت تالئم 
س��ن ما قبل املدرس��ة بأس��لوب الرواية املس��موعة بش��كل حمبب إضافة إىل 

القص��ص املغن��اة وهو ما أطلقنا علي��ه املكتبة الناطقة.

2- روائع احلروف
وه��و إنت��اج ضخ��م ملكتب��ة قرن��اس الناطق��ة كان قس��م  الوس��ائط املتع��ددة 
مس��ئول ع��ن تنفي��ذ األس��طوانات ال��يت تضم ح��روف األجبدية العربية يف س��بع 
أس��طوانات إضاف��ة إىل أس��طوانة ترفيهي��ة وتعليمي��ة تكم��ل ه��ذا املش��روع.
كم��ا مت عم��ل تطبي��ق موبايل خاص بروائع احلروف لتعليم األطفال احلروف 

بصورة مبسطة وحمببة.

 خامسًا اإلنتاج الرقمي
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سادسًا تطبيق املوبايل

يق��دم ع��امل قرناس جمموع��ة من القصص املتفاعل��ة لالطفال واليت 
تناس��ب مجي��ع االعم��ار يف ص��ورة تطبيق للموبايل ميك��ن حتميلها على 
اهلوات��ف الذكي��ة واللوحية. وحتت��وي القصة ايضًا على جمموعة من 

األلع��اب وألغاز املس��لية لتنش��يط تفاعل االطف��ال مع التطبيق.

- القصص الناطقة
سلسلة من القصص اليت مت رمسها بعناية وًنفذت سرديًا بشكل مجيل 
وبلغ��ة عربي��ة س��ليمة لك��ي تالئ��م األطفال يف س��ن ما قبل املدرس��ة ومت 
تنفي��ذ كل قص��ة يف ش��كلني األول س��ردي والثاني غنائ��ي وتقدم لألطفال 
يف أس��طوانات مدجمة يش��اهدها عرب احلاس��وب أو اهلاتف الذكي أو 

التلفاز. شاشة 

إضاف��ة إىل كل م��ا س��بق قامت جمموعة ع��امل قرناس بتصنيع آالف 
املنتجات باستخدام هذه الشخصيات حتى أصبح عامل قرناس عاملًا 

تثقيفي��ًا وترفيهيًا وتربويًا متكاماًل.
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 ألعاب فردية
 املستلزمات املدرسية

 األلعاب الذكية
 الوسائط التعليمية

لغ��رف وحف��الت  الزين��ة  أدوات   
األطف��ال

 كروت التهنئة

 ملصقات ترفيهية لألطفال
 مستلزمات الفتيات

 األدوات الشخصية للطفل
 ألعاب الذاكرة

 ألعاب مجاعية
 ألعاب التجميع )البازل(

 األلعاب اجلماعية التقليدية

 الدمي
 املكعبات الذكية

 االحتياجات املدرسية
 تعليقات الزينة

 البالونات
 ساعات األطفال

 القمصان والفوط املضغوطة

◄وتتلخص املنتجات فيما يلي:

نظ��رًا لس��عي جمموع��ة قرن��اس اإلعالمي��ة أن تك��ون ش��خصيات ع��امل قرن��اس يف متن��اول الطف��ل ع��رب 
مستلزماته اليومية واحتياجاته، فقمنا بتصنيع وتنفيذ أكثر من 200 منتج متنوع األغراض فيما يزيد عن 
1000 شكل ولون وهي منتجات خمتارة بعناية لتناسب كل الشرائح العمرية وكافة اهتمامات الطفل، وقد 

حرصن��ا عل��ى ان تتوافر فيه��ا املقومات التالية:
* حمتوى وأسلوب منتقى ومدروس بعناية ليناسب املستخدم.

* شكل فين مبهر وجذاب.
* جودة املواصفات الفنية لإلنتاج لضمان األداء وطول عمر املنتج.

* مناسبة املنتج الستخدام الطفل.
* مراعاة القيمة الرتبوية.

* مداومة االبتكار واألفكار اجلديدة جلذب الطفل.
* التنوع يف املنتج مبا يالئم املستخدم مبختلف الشرائح العمرية.
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وقد مت حبمد اهلل تصنيع هذه املنتجات يف أكثر من 200 صنف وما يزيد عن 1000 شكل ولون وهي 
متوفرة على متجر
:Gernas Mall 

 Gernas Mall مشروع قرناس مول◄

متجر عامل قرناس اإلليكرتوني هو مشروع خاص بعامل قرناس على اإلنرتنت. يهدف املشروع إىل اتاحة املنتجات 
اخلاصة بعامل قرناس واملناسبة لالطفال للشراء على اإلنرتنت.

يعت��رب Gernas Mall مش��روعا فري��دا م��ن نوع��ه اذ يعت��رب املتج��ر اإلليكرتون��ي العرب��ي الوحي��د ال��ذي يوف��ر منتج��ات 
بشخصيات عربية تناسب الطفل العربي. املنتجات اليت حتمل شخصيات عامل قرناس التتوفر يف اي متجر آخر حيث 

ميك��ن ش��راء هذه املنتج��ات عرب املتجر اإلليكرتوني بكل س��هولة.

تتن��وع املنتج��ات م��ن االدوات املكتبي��ة اخلاصة باالطفال إىل االلعاب واهلدايا املختلفة اليت حتمل اش��كال ورس��ومات 
www.gernasmall.com  وشخصيات خاصة بعامل قرناس. ميكنكم تصفح املتجر اإلليكرتوني عرب هذا الرابط
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يضم مشروع هدييت 19 علبة هدايا مقسمني إىل مخس جمموعات خمتارة بعناية لتناسب احتياجات الطفل 
التعليمية والرتفيهية. وهي اجملموعات التالية:

1- جمموعة املدرسيات وهي مكونة من 6 علب حتتوي على جمموعة شاملة من املنتجات املدرسية.
2- جمموعة التلوين مكونة من 4 علب، حتتوي على منتجات متنوعة من أدوات وألعاب التلوين.

3- جمموعة األلعاب وهي مكونة من علبتني ملختلف ألعاب األطفال.
4- جمموعة احلفالت وهي مكونة من 4 علب للبنات واألوالد.

5- جمموع��ة الصي��ف وه��ي مكون��ة م��ن 3 علب وحتتوي على كل منتج��ات الصيف اليت قد حيتاجها الطفل 
أثناء قضاء اإلجازة.

كما تضم كل علبة هدايا جمانية من منتجات عامل قرناس.
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تضم مكتبيت 15 علبة إلصدارات كتب وجمالت عامل قرناس، مقسمة إىل 3 شرائح 
عمري��ة يض��م كل علب��ة جمموع��ة متنوعة من كتب وقصص األطفال اليت تس��اعد 
عل��ى تنمي��ة مه��ارات التفك��ر واإلبداع لدى الطفل العرب��ي. باإلضافة هلدايا جمانية 

من منتجاتنا.
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◄مشروع امليين بوك

◄مشروع الكيدز بوك

مت إنتاج العديد من كتب اجليب مثل:
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شخصياتنا
شخصياتنا

لق��د مح��ل ع��امل قرناس رس��الة إثراء اجلانب املعريف م��ن تثقيف، وترفيه 
وتعلي��م الطف��ل العرب��ي بش��كل ع��ام متوجهني له باللغة ال��يت يتحدثها، 
مس��تخدمني األس��اليب احملببًّة إىل نفسه سواء املقروءة، أو املسموعة، 
س��نا ل��ه ش��خصيات مبتك��رة  أو املرئي��ة، أو التفاعلي��ة أو الرتفيهي��ة، وأسًّ
تق��دم ل��ه، ولق��د راعين��ا أن تغ��رس في��ه قي��م س��امية حتث��ه عل��ى اإلب��داع 
والتطوير واإلبتكار واخرتنا له اسم قرناس لنقول له إنك حٌر أبٌي كالصقر 

ب��كل صفاته .
كان��ت البداي��ة من خالل تصميم ش��خصيات طفولي��ة هلذا العامل ختاطب 
األطفال من عمر ما قبل املدرسة، وحتى سن اخلامسة عشرة. فتقسمت 
تلك الشخصيات إىل عائالت وجمموعات لكل شخصية صفاتها اخلاصة 
ال��يت جتعله��ا قريب��ة من الطف��ل وحيرص على متابعته��ا واالقتداء بها يف 

كل تصرف حسن.
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وتتنوع شخصيات عامل قرناس بني:

تضم العديد من العائالت والشخصيات اليت مت 
صناعتها باستخدام تقنية التحريك الثنائي

 2D 2 شخصياتD شخصيات
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ه��ذا الفت��ى العرب��ي ب��كل ما حيمله من صفات الش��جاعة وال��ذكاء وبصحبة عائلته، هيثم وميامة وحاس��وب يقوم 
مبجموعة من املغامرات املثرة من خالل حبثه عن كنز جده .. وقصة قرناس تنقس��م إىل ثالث سالس��ل قصصية 
ه��ي )النخ��الت الذهبي��ة - قرن��اس يف إفريقي��ا - ع��ودة التاري��خ( ول��كلٍّ م��ن ه��ذه السالس��ل مواقفه��ا وأحداثها 

املختلف��ة واملتباينة .

عائلة قرناس
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ه��ذه الفت��اة مبيوهل��ا الصحفي��ة تقوم بعمل جمموعة م��ن التقارير واخلبطات 
الصحفية املثرة مبساعدة صديقتيها روعة وكمورة بداخل احلي الذي يسكنون 

فيه مما يفيد يف حل جمموعة من مش��كالت احلي .

عائلة يمامة
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مغامرات النملة
ه��ذان األخ��وان بع��د أن تقلص حجمهما أصبحا جاهزين ليدخال عامل النمل ويتعرفا 
عل��ى النمل��ة احلكيم��ة وعل��ى ع��امل النمل ث��م يتعرضان للخطف من ِقب��ل العناكب ثم 

حتدث جمموعة من املغامرات املثرة بينهم وبني الزنابر .

48



طيط��ة س��كرترة رئي��س حتري��ر اجلري��دة والصحفي��ة الش��ابة تدخ��ل يف ص��راع عني��ف م��ع ش��اهني 
الصحف��ي املش��هور والالم��ع مبدين��ة أنيماليا .. حتاول دائًم��ا حتديه وإثبات جناحاتها ولكن غالًبا ما 

تص��اب بالفش��ل بع��د أن يق��وم ش��اهني بعم��ل حتقيقات��ه الرائعة مبس��اعدة صديق��ه الطائر .
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حب��وب وعج��ول هم��ا أرن��ب وعجل ظريفان للغاية ولكن الكس��ل جيعلهم��ا دائًما يف قلق أمام 
تعليم��ات صديقتهم��ا نّعوم��ة تل��ك القط��ة الصغ��رة اجل��ادة والعملي��ة واليت تتحمل مس��ئولية 
عملهما يف حقل املزارع مما يولد جمموعة من املواقف واملفارقات الظريفة بني األصدقاء 

الثالثة.

عائلة نعومة
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من املغامرات املضحكة واملثرة يف الوقت ذاته، فأنس هذا الش��اب الكس��ول حياول حتقيق 
حلم��ه يف االلتح��اق بوظيف��ة مالئم��ة ألن مراث��ه من والده قارب عل��ى االنتهاء، ولذلك نراه 
حي��اول ب��كل جه��ده أن جي��د وظيف��ة، وعندما جيد ه��ذه الوظيفة يقع يف مش��كالت ومغامرات 
جتع��ل اس��تمراره يف ه��ذه الوظيف��ة أمًرا مس��تحياًل، فهو تارة يصط��دم بالروتني وتارة أخرى 
يصطدم باألش��رار املوجودين يف كل عمل ويف كل مكان، أو أنه ال يفلح يف اختبارات التقدم 

للوظيفة من األس��اس. 
مل يتبقَّ ألنس من مراث والده غر السيارة )سوسو( اليت تشاركه يف مغامراته وتلعب دور 

الناصح األمني له يف األوقات الصعبة.

سوسو وأنس
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توأمان يشبهان بعضهما إىل درجة بعيدة برغم أنهما ولد وبنت حيث إن هذا الشبه 
الكبر بينهما يس��بب جمموعة من املواقف واملفارقات خبالف املغامرات اليت يقومان 

بها بشكل كوميدي لطيف.

زيزو ودنة
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تقوم الفكرة يف األساس على املغامرات واملكائد والطرائف اليت ميكن أن حتدث لألطفال يف سن املدرسة االبتدائية 
ومن حوهلم من أناس يعتربون حمرًكا أساسيًّا لألحداث يف كل زمان ومكان وذلك من خالل بطلتنا نوارة، وبغبوغ 

الببغاء املشاكس بسخريته الالذعة وغبائه املتفحل، وأيًضا من خالل زمالء نوارة يف املدرسة .
املغامرات مرنة لدرجة جتعلنا قادرين على تش��كيلها وفق أهوائنا إلعطاء التنوع املطلوب، فتارة تكون مغامرة 
كوميدي��ة مليئ��ة بالطرائ��ف واملقال��ب وت��ارة أخرى يف إطار لغز حتاول نوارة حله وأحياًنا قد جتنح إىل اإلطار العلمي 

ولك��ن م��ن منظور طفولي حبت يالئم هذه املرحلة.

نوارة وبغبوغ
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ُطرد فاكر من عمله كمدير للربامج يف إحدى احملطات التلفزيونية وهذا بس��بب املقالب 
ال��يت كان يدبره��ا مبعاون��ة مس��اعده دهش��ان ملنافس��يه فتع��ود وب��ااًل علي��ه، م��ع أن 
املنافس��ة الش��ريفة تتطل��ب م��ن املتنافس��ني أن يبذل��وا جهدهم للنجاح دون أن يس��يء 
أحدهم لآلخر، ولكن »فاكر« مل يتعلم الدرس ويظل يدبر املقالب املثرة والكوميدية ألنه 

دائًما ما يقع يف ش��ر أعماله بس��بب غباء دهش��ان مس��اعده .

فاكر ودهشان
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ه��ذه الفت��اة الذكي��ة والش��جاعة تق��وم مبجموع��ة كب��رة م��ن املغام��رات م��ع أخيه��ا زي��اد .. إنها 
جمموع��ة م��ن املغام��رات اليت حتمل الطابع اخليالي ومتتلئ باملغامرة واإلثارة فتس��تغل جواهر 

كل مهاراته��ا يف النج��اة م��ن امل��آزق ال��يت تواجهه��ا وتواجه أخاه��ا »زياد«.

جواهر وزياد
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ه��ذه الش��خصية الكرتوني��ة ال��يت تعي��ش يف ع��امل اإلنرتن��ت حي��ث تق��وم مبجموع��ة م��ن 
املغام��رات الش��يقة والظريف��ة بصحب��ة الصدي��ق منج��اوي م��ن خ��الل حماربته للفروس��ات 
ال��يت ه��ي الع��دو الل��دود لنتاوي وصديق��ه منجاوي فت��ارة يواجهونها بقوة وت��ارة يهربون 
ا من املرح واإلثارة يف احللقات هذا خبالف جمموعة من املعلومات  منها مما يضفي جوًّ

التكنولوجي��ة املتعلق��ة باحلاس��وب وبش��بكة اإلنرتن��ت واليت يتم بثها ع��رب احللقات.

نتاوي

56



رب��اب فت��اة تعش��ق حيوان��ات الغاب��ة واحليوان��ات حتبه��ا أيًض��ا حي��ث إنه��ا صديق��ة 
للحيوان��ات مجيًع��ا كم��ا أنه��ا تق��ف دائًم��ا جبواره��ا وتس��اعدها يف خمتل��ف املواق��ف 
واملخاطر اليت تتعرض هلا ومن خالل جمموعة احللقات تقوم رباب مع صديقها 
الس��نجاب وبقي��ة حيوان��ات الغاب��ة بعدد من املغامرات املث��رة واليت ال ختلو من جو 

امل��رح والكوميديا.

رباب والسنجاب
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زاه��ي ه��و طف��ل صغ��ر وحي��ب احليوان��ات بش��دة .. ولذل��ك فهو يص��ادق حيواًن��ا مجياًل 
ولكنه غريب يف نفس الوقت .. فصديقه ليس كلًبا أو قطة .. وإمنا هي الزرافة »زيفا« .. 
نعم هي زرافة تساعده يف الكثر من األشياء وتستغل طوهلا يف املغامرات اليت يقوم 

بها زاهي .

زاهي والزرافة
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طفل صغر وبرغ���م عم���ره ال���ذي ال يتعدى الثالثة أعوام إال أن له وجهة 
نظر خاصة به يف كل األشياء اليت يراها حوله.

برعوم
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تتضح ش��خصية حش��ري من امسه .. فهو بالفعل يتدخل دائًما يف كل ش��يء يعنيه أو ال 
يعنيه وحبكم موهبته الصحفية الفذة يبحث حشري دائًما عن كل ما هو جديد وخمتبئ 
بني ثنايا عامل قرناس فيتلصص على اجلميع مما جيعله دائًما ينال ما ال يرضيه ورغم 
ذل��ك فه��و ال مي��ل أو ي��كل عن القيام بهذه املهمة ومن هنا تنش��أ املفارقات الكوميدية 

الظريفة واملمتعة.

حشري
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خض��راوي ه��و ش��خصية غ��ر آدمي��ة »كائ��ن« وه��و ع��امل وخم��رتع دائ��م االبت��كار يف ع��امل األزه��ار 
والورود كما أنه مغرم بتقديم االخرتاعات اجلديدة والغريبة، وذلك من أجل حصوله على جائزة 
أفضل حديقة واليت تعترب أهم شيء يف حياته ألن مجيع أجداده كانوا حيصلون على هذه اجلائزة 
بشكل دائم وهو من حيتفظ بالكؤوس اليت حصلوا عليها وخصوًصا الكأس األوىل هلذه البطولة 
اليت حصل عليها جده األكرب، السيد أخضراوي امتداد هلذه العائلة ولذلك يسعى دائًما للحصول 

على اجلائزة.

أصف��راوي ه��و ش��خصية غ��ر آدمية »كائن« وه��و غريم أخضراوي الذي يري��د دائًما أن يقتنص منه 
جائزة أمجل حديقة مما جيعله يف بعض األحيان حياول سرقة اخرتاعات أخضراوي، ويلجأ للعديد 

من الوسائل امللتوية وغر الشريفة للفوز.

تعترب عائلة النحل من أهم ش��خصيات العامل اليت ميكن أن تس��تغل بش��كل جيد من خالل حركتها وتنقالتها 
الكث��رة، كم��ا ميك��ن أن تك��ون ش��خصية )منح��ل( هي الش��خصية الرئيس��ية للمجلة، س��يتم عم��ل عامل صغر 
للنح��ل ومملكته��م بداخ��ل الع��امل الكل��ي للحديق��ة والذي س��نتعرض فيه هلذه األس��رة من النح��ل وألول مرة 
كتج��ار للعس��ل ولك��ن لي��س بالش��كل التقلي��دي ولكن س��نتعامل مع هذا العامل بش��كل عصري حي��ث إن عائلة 
النحل تعيش يف حديقة العامل واملخرتع »أخضراوي أو األخضر« وهو دائم التجريب واالبتكار لألزهار الغريبة 
ولذل��ك ال ينت��ج النح��ل العس��ل صافًي��ا ولك��ن ينتج��ه بنكه��ات وطع��م الزه��رة اليت أخ��ذ منها الرحي��ق، وبذلك 
سيكون هناك مطاعم وحمالت بداخل مدينة النحل تقدم العسل بطعم الفراولة وبطعم املاجنو كما سيكون 
هناك بيتزا العس��ل الطبيعي وما إىل ذلك، ولذلك تعترب عائلة النحل الش��خصيات الرئيس��ية وهم مس��اعدون 

وأصدقاء للمخ��رتع العبقري أخضراوي.

يعت��رب اجل��راد يف عاملن��ا ه��و العدو األول للحديقة وبالتالي للنحل وهناك عدة ش��خصيات أساس��ية يف هذه 
العائلة مثل زعيمهم ومس��اعده الغي الذي دائًما ما يتس��بب يف خس��ارة معاركهم أمام جيوش النحل.

حي��اول اجل��راد دائًم��ا اهلج��وم عل��ى احلديق��ة وأن يِغ��ر عل��ى عائل��ة النح��ل بواس��طة أجنحت��ه القوي��ة 
وس��رعته العالي��ة يف الط��ران ولك��ن دائًم��ا م��ا جي��د أن النح��ل يتص��دى له بش��كل ق��وي ويلحق ب��ه اهلزائم 

الواح��دة بع��د األخرى.

عائل��ة اللب��الب ه��ي عبارة عن نباتات اللبالب املتس��لق الكس��ول ال��ذي حيتاج دائًما 
ملس��اعد يتس��لق علي��ه وين��ام، وه��ذه العائلة هي جيوش الدفاع اليت يس��تخدمها 
الع��امل أخض��ر للدف��اع ع��ن اخرتاعاته ضد املعتدين من حلفاء أصفر، ولكن لكس��ل 
وغب��اء ه��ذه العائل��ة، دائًم��ا ما حتدث املفارقات اليت ت��زرع جو الطرفة والكوميديا، 
فعل��ى س��بيل املث��ال ميك��ن هل��م أن يقبض��وا على أحد أف��راد عائلة النح��ل بداًل من 

القبض على اجلراد، بل س��يقبضون يف بعض احللقات على أخضراوي نفس��ه.

السيد أخضراوي

السيد أصفراوي

عائلة النحل

عائلة الجراد

عائلة اللبالب
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انطلق مجيع أفراد عائلة مرح من كوكبهم األصلي كوكب املرح إىل كوكب األرض حيث 
اس��تقروا يف ع��امل قرن��اس ليقدم��وا كل فن��ون امل��رح والضح��ك لألطفال بش��تى الطرق.. 
وتتمي��ز عائل��ة م��رح بأنه��ا تبح��ث ع��ن الس��عادة وحت��ب أن تقدمها لآلخري��ن وحتاول أن 
تق��وم بتحوي��ل حي��اة مجي��ع األطفال الذين حيبونها إىل سلس��لة من الفكاهة واملواقف 

الطريف��ة ال��يت جتع��ل احلياة أمجل بكث��ر من أي وقت مضى.

عبقر ومرح
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هي العائلة اليت تضم مجيع أنواع الفاكهة وتعرف األطفال أنواع وأمساء هذه العائلة، وستقوم هذه العائلة 
من خالل مواقفها املتعددة تعليم األطفال اآلداب الس��ليمة يف التعامل مع اآلخرين.

عائلة الفواكهعائلة الفواكه
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إح��دى العائ��الت األساس��ية بع��امل األطف��ال، وتتك��ون من مجي��ع األلوان ال��يت نراها يف كل 
م��كان، وتعت��رب عائل��ة األل��وان م��ن أكث��ر العائالت جذًب��ا لألطفال لكل ما فيه��ا من ألوان.

عائلة األلوان
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- الُدمى
عائلة كمول

تتكون عائلة اجلمال من جمموعة كبرة من اجلمال 
مجيعه��م متعاون��ون ومتحاب��ون ولك��ن ه��ذا أيًض��ا 
ال يلغ��ي حقيق��ة أن ل��كلٍّ منه��م ش��خصيته اخلاص��ة 
وتف��رده ع��ن اآلخرين والذي ُيكس��ب العم��ل الكثر من 
التن��وع والطرافة ويق��ود إىل تطوير احلدث باجتاهات 

مفاجئ��ة ومدهش��ة ومتنوعة.
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- الصلصال
قلم ممحاة

ش��خصيتان ال تفرتق��ان وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ال يكف��ان ع��ن 
الش��جار، فل��كلٍّ منهم��ا وظيف��ة ض��د األخرى.

ويتم استخدام هذه الشخصيات يف:
- الربامج واملسلسالت التلفزيونية 

ومنها:
- حكايات من عامل قرناس )مسلسل يف 30 حلقة( )اضافة بوسرت 

يضم كل شخصيات عامل قرناس(
وه��و مسلس��ل تق��دم ش��خصيات ع��امل قرن��اس م��ن خالل��ه حكايات 
كرتوني��ة خمت��ارة بعناي��ة ثالث��ني حلق��ة حت��وي 30 قص��ة كرتوني��ة و30 
اغني��ة، تك��ون فيه��ا البطول��ة األساس��ية حل��روف اهلج��اء العربي��ة.

- اجملالت األسبوعية 
ومنها:  جملة قرناس 
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تقوم قرناس للمهرجانات وهي إحدى مؤسساتنا املتخصصة يف تنظيم 
املهرجانات املتخصصة حيث تتنوع فعاليات املهرجان بتنوع األنشطة 
واملؤسسات الداعمة له..فمن معرض الكتاب ..إىل العروض املسرحية 
والكرنف��االت املتنقل��ة..إىل الع��روض الفنية املنوعة اليت تتضمن املس��رح 
الغنائ��ي واالس��تعراضات الفني��ة.. م��رورًا بالع��روض الفني��ة املتخصص��ة 
الداعمة لفكرة معينة. وقد قامت مؤسسة عامل قرناس بعمل وتنظيم 
العديد من املهرجانات ألهم احلمالت التوعوية اليت قامت املؤسس��ة 
بتنفيذه��ا. وس��نعرض كم��ا يل��ي أهم احلمالت ال��يت مت تنظيم مهرجانات 

هلا:

احلمالت 
واملهرجانات

احلمالت 
واملهرجانات
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محلة نعم للحياةمحلة نعم للحياة

الحملة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات

ش��ُرفت املؤسس��ة بتنفي��ذ احلمل��ة الوطني��ة للتوعي��ة بأض��رار املخ��درات "نع��م للحي��اة" 
لص��احل املرك��ز الوط��ين للتأهيل بأبو ظي- دولة اإلمارات العربية املتحدة. قدمت احلملة 
جمموعة من اإلصدارات املوجهة لألسرة واجملتمع والشباب واملدمنني أيضًا االطفال 
وذل��ك عل��ى النح��و التال��ي: احلمل��ة املوجه��ة للمجتم��ع واألس��رة والش��باب - احلمل��ة 

املوجه��ة للطفل.
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◄ الرسائل المرئية 
• ثالث رسائل تليفزيونية موجهة إلى األسرة:

القدوة: 
 الطفل منذ إدراكه يبدأ في تقليد والديه باعتبارهما المثل والقدوة لذلك فعلى الوالدين أن 
يكونا قدوة حسنة ومثاًل ُيحتذى به ألبنائهما، فمثاًل ال يمكن أن نلوم شابًّا ألنه يقلد أباه 

مثاًل بتدخين السجائر. )إذا كنت قدوة ألبنائك.. فال تهدمهم وأكمل بناءك(
أوقات الفراغ:

  نس��تعرض في هذه الرس��الة ش��ابًّا يجلس وحيًدا في غرفته حيث نجد أثاثها وكل 
شيء من حوله رسوم )أوت الين( التلفاز المقعد السرير حتى المجلة التي يتطلع 
فيه��ا نج��د أوراقه��ا بيض��اء .. يرس��م الش��اب باًب��ا خياليًّ��ا ف��ي ج��دار الغرف��ة ويقترب 
من��ه فيج��د نفس��ه ف��ي صح��راء خالي��ة م��ن مظاه��ر الحي��اة لكن��ه ي��رى ش��ابًّا يتوجه 
نحوه وبمجرد أن يصل إليه يتحول إلى نمر له أنياب حادة يهجم عليه ليفترس��ه.. 
يتوق��ف ال��كادر ونكتش��ف أن النم��ر طاب��ع بريدي يوض��ع في ألبوم ونس��تعرض عدًدا 
م��ن الهواي��ات المختلف��ة لنوصل ألولياء األمور رس��الة محددة: ش��جع أبناءك على 
م��لء أوق��ات الفراغ بهواي��ات مفيدة.. قبل أن تفترس صحتهم وعقولهم وحوش 

السموم.
رسالة إلى الوالدين: 

  ف��ي ه��ذه الرس��الة توصي��ات مباش��رة وج��ادة للوالدي��ن مث��ل تخصيص وق��ت لألبناء 
لمتابعته��م.. اختي��ار الوق��ت المناس��ب للحدي��ث ع��ن المخ��درات .. التع��رف عل��ى 
أصدقائه��م .. تجن��ب األحادي��ث الس��لبية.. مصادقته��م والتع��رف عل��ى مش��اكلهم 
ومش��اركتهم ف��ي حله��ا ..إعط��اء األبناء مفاهيم س��ليمة عن الرجولة .. واس��تثارة 

الطموح داخل نفوس��هم.

•ثالث رسائل تليفزيونية موجهة إلى الشباب:
قل )ال( من أول مرة: 

 هذه الرسالة تتعرض للموقف األول وللمرة األولى التي يمكن من خاللها 
أن يس��قط الش��اب من خاللها في براثن اإلدمان عن طريق موقف محرج 

أو صدي��ق س��وء أو حت��ى كتجرب��ة يخوضه��ا.. بق��رار ه��و.. س��أقول )ال( .. من 
أول مرة.  

)أيهما تختار؟! .. في يدك القرار(: 
 نس��تعرض ف��ي لقط��ات متتابع��ة األي��ادي البّناءة الت��ي تبني وتزرع وتب��دع وتداوي 

وتع��اون فكله��ا ترم��ز لي��د واح��دة "تصنع الحي��اة" بينما نس��تعرض على الجانب 
اآلخ��ر األي��ادي الت��ي ته��دم وتدم��ر.. لنطرح س��ؤااًل على كل ش��اب .. أيهما تختار؟ 

الش��رعية والعقلي��ة م��ن خ��الل   نتع��رض ف��ي رس��الة تلفزيوني��ة ل��رأي الدي��ن ف��ي تحري��م المخ��درات ونس��تعرض األدل��ة 
موق��ف درام��ي لمجموع��ة م��ن الش��باب تتعاطى المخ��درات وبعد معرفتهم برأي الدين نرى منهم َمن يعود إلى رش��ده 

ومنه��م م��ن يكم��ل تعاطي��ه مدمًرا مس��تقبله.. 

الحملة الموجهة للمجتمع واألسرة والشباب
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• رسالة تليفزيونية موجهة للمدمن: 
حان الوقت )لكل جواد كبوة(: 

 رسالة موجهة للمدمن حيث تناقش أن الوقت كلما مر يضيف إلى اإلنسان نجاًحا أو يسلب منه حلًما وهو يمر رضينا 
أم أبينا فالوقت إذا توقف تماًما فهذا يعني الموت لذلك فمرور الوقت معناه أننا نعيش الحياة ونسمع دقات الساعة 
معلنة أن الوقت قد حان لنصلح أخطاءنا )فلكل جواد كبوة( فال يزال األمل ينتظر من تعثر وننصحه باالتصال بمراكز 

المعالجة ونطمئنه بأنه سيجد الرعاية الكاملة..
 

• برنامج نعم للحياة
اإلطار العام للبرنامج:  )البرنامج مكون من 20 حلقة يتراوح زمن الحلقة "من 40 إلى 45" دقيقة( 

حاول هذا البرنامج عرض جوانب مختلفة من حياة أحد األشخاص الذين مّروا بتجربة اإلدمان أو اقتربوا منها ضمن 
إط��ار درام��ي مؤث��ر لتوضي��ح مخاط��ر اإلدمان الحقيقية، ويتم تناول كل التفاصيل التي تتعلق بهذه التجربة، والهدف من ذلك 
توعي��ة المش��اهد ل��كل م��ا يمك��ن أن ي��ودي إليه تعاطي المخدرات والعقاقير والكحول .. وبدرج��ة أقل التدخين إلحداث التأثير 

المطلوب في نفوس المشاهدين وتحقيق األهداف التي تسعى إليها حملة نعم للحياة.

◄الرسائل اإلذاعية
 ونظًرا لضرورة تحقيق التواصل مع المتلقي ونش��ر أهداف الحملة بكل الوس��ائل تم كتابة رس��ائل إذاعية موازية للرس��ائل 
التليفزيونية في أفكارها ولكن بطرح يتناس��ب مع وس��يلة العرض وهي اإلذاعة، وس��توجه لكل فئات وش��رائح المجتمع 

ويتم بثها بالتعاون مع محطات اإلذاعة وفق جدول زمني يس��تهدف س��اعات الذروة وفئات المس��تهدفين هم:
1- المجتمع

 يتم خاللها تقديم األفكار التي تهدف إلى نش��ر الوعي بين أفراد المجتمع، وذلك في ثالث رس��ائل مختلفة يتراوح 
زمن الرس��الة من " 2 إلى 3 " دقائق.

عناوين الرسائل هي )أجيبوهم قبل أن تفقدوهم / الحرج االجتماعي / قنابل موقوتة(
2- األسرة

الرسائل التوعوية الخاصة باألسرة هي ثالث رسائل مختلفة تتراوح زمن الرسالة من " 2 إلى 3 " دقائق.
عناوين الرسائل هي )أوقات الفراغ / القدوة / رسالة إلى الوالدين(

3- الشباب
 وهي رسائل إذاعية توجه للشباب لتقوية عزيمتهم في مواجهة المخدرات وعددها ثالث رسائل مختلفة يتراوح 

زمن الرسالة من " 2 إلى 3 " دقائق.
عناوين الرسائل هي )قل ال من أول مرة / أيهما تختار؟ / ديني(

4- رسالة خاصة بالمدمن
 رس��الة إذاعي��ة بعن��وان " ل��كل ج��واد كب��وة " نق��دم م��ن خالله��ا رس��الة لبث األمل ف��ي المدمن وتبليغ��ه بأنه حان 

الوق��ت للع��الج والب��دء ف��ي حياة جدي��دة ... زمن الرس��الة دقيقتان.

◄اإلصدارات التوعوية
نشر مجموعة من الرسائل الصحفية التي تم إعدادها من قبل متخصصين بشكل يخدم أهداف الحملة.

• رسائل صحفية: وتم إعدادها من ِقبل متخصصين بشكل يخدم أهداف الحملة.
• الكتيبات: مجموعة من الكتيبات لمخاطبة شرائح المجتمع المختلفة سواء باللغة العربية أو اللغات المختارة.

• جريدة نعم للحياة: جريدة دورية تستهدف بشكل خاص المجتمع واألسرة والشباب.
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الحملة الموجهة للطفل
•حملة تخاطب األطفال بالوسائل المحببة إلى أنفسهم كاإلنتاج الكرتوني والرسوم المصورة واألغاني الترفيهية.

◄ الرسائل المرئية 

• تم عمل فيلم كرتوني نستعرض من خالله الصراع بين سكان كوكب الصحة ومخدر وعصابته الشريرة.
•  حلقات نعم وال الكرتونية: نستعرض فيها التصرفات السلبية المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها كل طفل وإرشاده 

بشكل غير مباشر إلى التصرفات اإليجابية من خالل شخصيتين كرتونيتين هما "نعم وال".
 

◄اإلصدارات التوعوية
• الكتيبات: مجموعة من الكتيبات التي توضح لألطفال األضرار التي تسببها المخدرات، وذلك بأسلوب غير مباشر.

• جريدة نعم للحياة لألطفال: إصدار خاص من جريدة نعم للحياة موجه للطفل ويتم إصداره 
بشكل دوري يوزع في المدارس والمجمعات تحتوى على العديد من الصفحات الشيقة 

الموجهة للطفل: المغامرات المرسومة لشخصيات كوكب الصحة ونصائح نعم 
وال لألطف��ال وصفح��ات مخصصة إلبداعات األطفال وصفحات مخصصة 

للمسابقات وصفحات إخباري عن الحملة

◄الوسائل الدعائية
• اللوحات الدعائية

اللوحات الدعائية واإلعالنية في مقاس��ات وأش��كال متعددة 
للتعري��ف وللتروي��ج للحمل��ة ويت��م وضعه��ا ف��ي المجمع��ات 

واألس��واق والم��دراس والجامع��ات.
• الملصقات

ت��م تصمي��م مجموع��ة م��ن الملصق��ات المختلف��ة، والت��ي توضي��ح أه��داف 
الحمل��ة للمتلق��ي.

• الهدايا
تم تصميم مجموعة من الهدايا لألطفال والكبار

هدايا الصغار
)قبع��ة، بالون��ات، مكع��ب صغير الحجم داخل علبة بالس��تيكية معلقة 
في ميدالية، كوب من البالس��تيك، قلم، مكعب س��حري، مفكرة، ثالثة 

عش��ر قلمًا لأللوان، قميص، راديو بالس��تيكي صغير(
هدايا للكبار

)قبع��ة، ك��وب م��ن الس��يراميك، كوب بالس��تيكي، قميص، مكع��ب صغير، قلم، 
أس��طوانات س��حرية، مفكرة، منبه، راديو بالستيكي صغير(

أسطوانات مدمجة
األس��طوانات الموجهة للمجتمع ولألس��رة والشباب، أسطوانة األلعاب 

الموجهة لألطفال.
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سليم نتسليم نت
المشروع التوعوي لالستخدام 

السليم لإلنترنت
قام��ت جمموعتن��ا بتنفي��ذ املش��روع التوع��وي لالس��تخدام الس��ليم لإلنرتن��ت لصاحل 
مدين��ة املل��ك عبدالعزي��ز للعل��وم والتقني��ة بالتع��اون م��ع وزارة الثقاف��ة واإلع��الم 
الس��عودية ضمن اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية، وذلك نظرا النتش��ار األنرتنت يف 
الف��رتة األخ��رة مبختل��ف األقط��ار العربي��ة، وأصبح وس��يلة هامة يف إجن��از العديد من 
األعمال، إال أن هناك بعض الفئات اليت ال جتيد التعامل مع هذه الوسيلة احلديثة 
عل��ى اإلط��الق بينم��ا هن��اك فئات أخرى تس��تخدم األنرتنت بش��كل غر س��ليم، ولذلك 
يهدف مشروعنا سليم نت إىل توجيه بشكل عام لكل هذه الفئات فئة مستخدمني 
اإلنرتن��ت بش��كل دائ��م ومس��تمر وفئة غر املس��تخدمني، بل وهناك فئ��ة ثالثة نهدف 

لتوعيته��ا باالس��تخدام الس��ليم لألنرتن��ت أال وه��ي فئة األطفال.
تق��وم فك��رة املش��روع عل��ى تقدي��م جمموع��ة م��ن اإلنتاج��ات املختلف��ة بواس��طة 

جمموع��ة م��ن الش��خصيات والدم��ى.
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◄اإلنتاج المرئي
• 60 حلقة كرتونية موجهة للكبار واألطفال.

• الفالشات التوعوية التي تبث على شبكات المحمول.
• 150 فالشة توعوية كرتونية موجهة للكبار واألطفال

• اإلنتاج المسرحي لشخصيات المشروع.

◄اإلنتاج المقروء
• إصدار كتيبات موجهة للكبار

• إصدار ثالثة أعداد من مجلة نتو موجهة لألطفال
• إصدار كتاب التلوين لألطفال

• إصدار كتاب التحذيرات لألطفال

◄إنتاج الوسائط المتعددة
بالمش��روع  الخ��اص  الموق��ع  وتنفي��ذ  •  تصمي��م 

/http:www.saleemnet.com
• تصميم وتنفيذ ألعاب اإلنترنت

77



◄اإلنتاج المسرحي :
• تم إنتاج مسرحيتين للصغار والكبار.

مسرحية األطفال:
مسرحية بالدمى مدتها خمسة وأربعون دقيقة بشخصيات مشروع سليم

مسرحية الكبار:
مدتها ساعتان عبارة عن ثالث فصول لكوكبة من النجوم.
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مشروع سعيد محايةمشروع سعيد محاية

مت تنفي��ذ مش��روع س��عيد محاي��ة لص��احل القي��ادة العام��ة 
لش��رطة دبي واليت أطلقت مش��روع س��عيد محاية التوعوي 
ال��ذي يه��دف إىل محاية األطفال والش��باب. اعتبارهم عماد 
اجملتمع��ات وه��م الث��روة احلقيقي��ة اليت ميلكه��ا أي جمتمع 
وهم األساس الذي يتحدد عليه جناح هذا اجملتمع وإىل أي 
م��دى يص��ل إىل تط��ور وريادة وهلذا وج��ب يف إطار االهتمام 
بالشباب العربي واالهتمام بتطويره والوصول به إىل أعلى 
الدرجات أن نهتم حبمايته من خالل اكتمال إطالق إصدارات 

املش��روع املتكامل اخلاص بس��عيد محاية.
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إصدارات المشروع
أواًل: الرسوم املتحركة

مت ب��ث 6 حلق��ات توعوي��ة بش��خصيات املش��روع م��دة احللق��ة 
كانت 4 دقائق.

ثانيًا: جملة سعيد محاية
إصدار جملة سعيد محاية املكونة من 48 صفحة سرتيبس 
ألوان، مت العمل عليها من حيث التأليف ورسوم اجلرافيك 

والتنفيذ وتسليمها فاينال إنتاج.

ثالثًا: موقع سعيد محاية
تصمي��م موق��ع س��ليم نت والذي تعتمد فكرت��ه على تصميم وبرجمة 

موق��ع ذي ش��كل مبهر عص��ري لألطفال والصبية.

رابعًا: األلعاب اإللكرتونية
تصمي��م وتنفي��ذ وبرجم��ة 5 ألع��اب خاص��ة للمش��روع، وذلك لضمان 
التواص��ل مع األطفال والش��باب املس��تهدفني ب��كل الطرق اليت تصل 

هلم.
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ش��ُرفت جمموع��ة قرن��اس اإلعالمية أيًضا بتنفيذ محل��ة "ال تتصل حتى 
تص��ل" ه��ي احلمل��ة اليت نش��رتها ش��رطة أبوظ��ي اإلدارة العامة للمرور 
والدوريات ضمن فعاليات أس��بوع املرور اخلليجي اخلامس والعش��رين، 
وق��د محل��ت احلمل��ة مقول��ة ال تتص��ل حت��ى تص��ل ال��يت نري��د أن نوصلها 
للمتلق��ني م��ن املواطن��ني واملقيمني م��ن كافة اجلنس��يات املختلفة بدولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة، وذلك للتوعية ض��د أحداث الطرق اليت حتدث 

يف التليف��ون احملمول أثن��اء القيادة.

ال تتصل حتى تصلال تتصل حتى تصل
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وقد تم تقديم مجموعة من اإلصدارات وهي:
كتيب ال تتصل حتى تصل )للكبار(:

ه��و إص��دار يه��دف إىل كتاب��ة رس��ائل بلغ��ات متع��ددة م��ن س��ائقني إىل ذويه��م أو أصدقائه��م 
أو حمبيه��م يع��ربون فيه��ا ع��ن م��ا أصابه��م م��ن أض��رار وم��ا تس��ببوا في��ه من أض��رار وآالم 
لآلخرين بس��بب ما ارتكبوه من خمالفات مرورية بس��بب عدم االلتزام باألنظمة أو االنش��غال 

بغ��ر الطريق.

جملة نظام )للطلبة(: 
جمل��ة دوري��ة تغط��ي بأبوابها مجيع نش��اطات احلملة ومنطلقة من مقولة محلتنا )ال 
تتصل حتى تصل(، يتضمن كل باب رس��ومات ختدم الغاية اليت نريد أن نصل هلا وهي 

) ال تتص��ل حت��ى تصل(.

البوسرتات
جمموع��ة م��ن البوس��رتات ال��يت حتم��ل مج��ل توعوي��ة وحتم��ل تصميم��ات مع��ربة ع��ن 

أه��داف احلمل��ة وال��يت تتمرك��ز ح��ول اجلمل��ة الرئيس��ية "ال تتص��ل حت��ى تص��ل".

الفيلم الكرتوني
مت إنت��اج فيل��م الرس��وم املتحركة "مستش��فى املوبايالت" والذي ي��دور حول موبايل حيكي 

قصت��ه م��ع الس��ائق املته��ور الذي كان يرفض دائًما أال يس��تخدم املوبايل أثناء القيادة.

موقع نظام
مت تنفي��ذ بش��كل فعل��ي ملوق��ع حيم��ل اس��م نظ��ام ليكون مرجعا جلمي��ع إص��دارات إدارة املرور 
والدوريات من محالت ومش��اريع توعوية وليتضمن أيًضا أخبار كل ما هو جديد عن اإلدارة 

وأعماهلا ومش��اريعها التوعوية.
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محلة أفالطونمحلة أفالطون
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ش��ُرفت اجملموع��ة أيًض��ا بتنفي��ذ محل��ة "أفالط��ون" ه��ي 
احلمل��ة ال��يت تأت��ي ضم��ن إهتمام��ات اجملل��س القوم��ي 
للطفولة واألمومة اليت تعمل على نشر الوعي اجملتمعي 
حبق��وق الطف��ل وترس��يخ مفاهيمه��ا األساس��ية خاص��ة بني 
األطف��ال والن��شء، ويتمث��ل املش��روع يف سلس��لة إص��دارات 
برنام��ج أفالط��ون ال��ذي ينفذه اجمللس بالتع��اون مع وزارة 
الرتبي��ة والتعلي��م، ومؤسس��ة فوداف��ون لتنمي��ة اجملتم��ع، 
وحرك��ة أفالط��ون الدولية، واليت ب��دأت هذه التجربة بنجاح 
يف دول��ة اهلن��د، وتوس��عت يف تطبيقه��ا يف العدي��د م��ن دول 

العامل.
وقد مت تقديم سلسلة األدلة التدريبية لربنامج أفالطون الفئة 
العمري��ة م��ن 6 إىل 14 عام��ًا، وتتن��اول حزمة من املفاهيم 
والقي��م االجتماعي��ة واالقتصادي��ة. لتس��اعد الطف��ل عل��ى 
استكش��اف ذات��ه والتعب��ر ع��ن مش��اعره، وإدراك حقوق��ه 
يف ض��وء اتفاقي��ة حق��وق الطفل، وقان��ون الطفل املصري، 
وكذل��ك تدع��وه إىل فه��م وتطبي��ق مس��ئولياته إزاء أس��رته 
ومدرس��ته واحل��ي الذي يعيش في��ه ليكون عضوًا فاعاًل يف 

جمتمعه.
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 محلة الغذاء والدواء محلة الغذاء والدواء

شرفت جمموعة قرناس االعالمية أيضا بتنفيذ محلة الغذاء والدواء الصادرة عن اهليئة 
العامة للغذاء والدواء باململكة العربية السعودية/ فاهليئة العامة للغذاء والدواء حترص 
ضم��ن اهتماماته��ا املتع��ددة نش��ر الوع��ي بني اف��راد اجملتمع بأهمية االس��تخدام األمثل 

للدواء حيث تنطلق يف براجمها حنو كافة أفراد اجملتمع على حد سواء.
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خر وس��المة لكاف��ة افراد اجملتمع.للصغ��ار آمل��ني أن حتق��ق م��ا تصب��و الي��ه اهليئة من اص��دار ه��ذا الع��دد االول من جملة حبوب املوجهة واجملتم��ع لذل��ك ح��رص قطاع ال��دواء باهليئة على حن��و حتقي��ق االهداف املرجوة من اجل س��المة الفرد ق��ادر عل��ى لع��ب دور اساس��ي يف مس��تقبله املش��رق على الصحة العامة لإلنسان لُيشكل لدينا جيل واع وكيفي��ة توجي��ه ه��ذه النعم��ة ليك��ون هل��ا دور اجيابي 20 صفحة تهدف اىل التعريف بأهمية الدواء لإلنسان جملة موجهة لألطفال من سن 8 اىل سن 14 عام وكانت احلملة عبارة عن:
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كما مت تنفيذ اربع حلقات رسوم متحركة ثري دي مده احللقة اربع دقائق وهي تتحدث عن:

احللقة االوىل : االستخدام األمثل للدواء
 

احللقة الثانية : التسمم باملنظفات املنزلية
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احللقة الثالثة : خماطر اخللطات العشبية
 

احللقة الرابعة: سوء استخدام الدواء
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