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 كشفت رشكة               خالل معرض         الذي انعقد مؤخرا مبدينة لوس أنجليس عن منوذج 

 تجريبي لحاسوب شخيص تحت اسم                                     يخول للمستعمل تغيري كل

 مكوناته بكل سهولة و دون الحاجة إىل أدىن معرفة تقنية. يتكون هذا الحاسوب من وحدات مستقلة

 ومنفصلة تركب بشكل عمودي يف جذع مركزي. تميكنه استخدام أي نوع من أنظمة التشغيل املتوفرة

اآلن. مل تعلن الرشكة بعد عن متى أو بكم ستعرضه للبيع… ت

RAZOR

PROJECT CHRISTINE

CES 
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تكنو لوجيا

TOKYOFLASH KISAI Night Vision Wood

 ش                                 رشكة يابانية تخصصت منذ مدة يف صناعة ساعات يدوية ذات تصاميم 

 غريبة و أشكال فريدة جدا .مثاال عىل ذلك آخر منتجاتهات                                    وهي ساعة

 يدوية مصنوعة من الخشب، ليست لديها عقارب ومع ذلك فهي تعطيك الساعة والتاريخ متى

 أحببت يكفي لذلك أن تضغط عىل أحد الزرين املتواجدين بالجانب. وتتوفر الساعة عىل بطارية

   تشحن بسهولة عرب خيط

 
 ساعة يدوية خشبية !!غ

Tokyoflash Japan

Night Vision Wood

USB

PROJECT CHRISTINE

حاسوب ...الجيل الجديد !!ت
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الحاسوب الذي سيدوم 
PROJECT CHRISTINE 

  ؟
 كشفت رشكة الند روفر مؤخرا عن منوذج تجريبي جديد لسيارة ذات دفع رباعي تحت

 اسم ديسكافري فيزين تتميز بخصائص فريدة أهمها إمكانية رؤية الطريق عرب غطاء

محرك شفاف .  م
 كيف ذلك ؟ بواسطة تكنولوجيا متطورة تستخدم كامريات ملصقة تحت مقدمة السيارة تنقل مبارشة

 للسائق صور الطريق وتعرضه عىل الزجاج األمامي.ت

      من املنتظر تسويق ديسكافري فيزين يف العام املقبل.

تكنولوجيا
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الند روفر
تكشف عن سيارتها »الشفافة« !ن

 يف الخامس من شهر ماي ، اكتشف متتبعو حساب

 تويرت وكالة األمن القومي األمرييك  باستغراب نرشها

 لتغريدة غريبة ومبهمة. ع

 فكان منهم من أخذ األمر مأخذ الضحك واملزحة :ن

 بينام  اكتشف آخرون بأن التغريدة هي يف الحقيقة رسالة

 مشفرة تقوم فيها الوكالة بالدعاية لنفسها آملة باستقطاب

شباب مولوعون بالهاكني وتحبيبهم للعمل يف صفوفها.ت

NSA رسالة         المشفرة!!ع 
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من المنصور باهلل أمير المؤمنين
 إلى فهد بن يوسف قائد جيوشنا الهمام ومحرر بالد الشام من 

طغيان هوالكو وجنده اللئام
بإذن اهلل 

أما بعد،ت
ف

 فقد بلغني كتابك وفهمت كالمك... تدفقت عليكم جحافل التتار من كل
 صوب، فضنت المؤن ونفذ العتاد واستشرى الخوف والشك في قلوب

الرجال والعباد. ت
 فلتعلم يا قائدنا الهمام أني انشغلت بأمركم واكترثت لحالكم وقد أرسلت 

على جناح السرعة للنصر والمؤازرة من فرسان العرب أشدهم بأسا
وأعتاهم قوة. ت 

 إعلم وليشهد التاريخ بأني وفي وقت عصيب كهذا قد قررت أن أمدكم
برجل واحد فقط، لكنه ليس ككل الرجال.ل

هو فارسب رماحه خوارق، سهامه لواحق، الحصون لديه التمنع، ل
والجيوش لقتاله التنفع... قا 

هو رجل بألف رجل
اسمه ضرغام 

والسالم



تو�صطت ال�صم�ض امللتهبة كبد ال�صم�ء ،   ف�أ�صبحت ار�ض 

ال�صحراء �ص�خنة ملتهبة ك�أنه� جوف فرن متقد... و�صرع�ن 

م�لبثت  الري�ح احل�رقة  املحملة ب�لرم�ل تلفح الأج�ص�د ...

لكن كل ه�ته  الظروف الق��صية  مل تكن لتثني الق�ئد  املتمر�ض 

ابو العب��ض، عن اأداء املهمة التي اأوكلته� اإي�ه ال�صلط�نة 

�صخ�صي� قبل اأ�صبوع...

مرافقة الأمري وت�أمني احلرا�صة له ، خالل �صفره من دم�صق 

متوجه� اإىل �ص�مراء لتلقي العلم  من اأكرب العلم�ء العرب ...

هيا ...
هيا يارجال !!!

  حثوا الخطى !!! 

ما الخطب
أيها القائد ؟ أراك متجهام 

شارد الذهن عىل 
 غري عادتك ! 

مل متض
إال أشهر قليلة عىل رحيل

السلطان إىل رشق البالد إلخامد
الثورات التي أوقد األعداء نريانها 

 هناك حتى تردى أمن 
دمشق وأرباضها !! 

كل رحلة يف
البالد اصبحت اليوم

 محفوفة باملخاطر وغري
مضمونة العواقب !

الجزء األول



ياااااااا

إنهم كرث
أيها القائد !! لن
نستطيع الصمود

طويال !!

فلن يهدأ يل بال
حتى أدخل أسوار سامراء

وأودع األمري بني أهله
اذهبوأصحابه هناك ... 

اآلن وذكر الجند 
بأن يرفعوا أعالم السلطان

عاليا !!! و

فج�أة،   وقبل اأن يتمم الق�ئد كالمه... اإذا ب�صراخ وقرقعة 

�صديدين تهزان اأرج�ء الوادي ومتزق�ن �صكينته ...

تبا !! هذا
 ماكنت أخشاه !! ع

يارجال !!غ
استعدوا للمواجهة !!غ 



تدفق �صيل املغريين على موكب الأمري  من كل جهة 

واحكموا على جنده اخلن�ق...

زيد !!!
 عليك برجلني وخذوا ألمري 
فوق جوادك و أخرجوه من

 هذا الفخ !!ا 

سوف
أحاول مع باقي

الجنود أن نشغلهم
بعض الوقت !! ن

هــيا
 برسعة !!!

ياااااااا



تشاااك

آآآآغ

آآمفطاااك

اللعنة !!...



يف تلك الليلة،  يف مك�ن غري بعيد ... 

ااااوووو
غاا

�صوت مرعب ميزق �صكينة الليل، ويهز اأرج�ء 

الوادي ال�صحيق... 

لوهلة ت�ص�رعت اخلوالج يف �صدر ال�صي�د... منذ اأي�م  وهو 

يتقفى اآث�ر غنيمته ،لهف� حتت ال�صم�ض امللتهبة ت�رة ،

ومرتب�ص� يف حلكة الليل ت�رة اخرى... 

 

فج�أة... وهو ي�صمع هذه  الزعيق املفزع  ميالأ  املك�ن... 

ت�ص�ئله نف�صه...م�ذا لو حتول ال�صي�د...

اإىل فري�صة...

يتبــــع...



رحلة بدون عودة
 إلى الكوكب األحمر 

مارس وان

 هل كنت تعلم أنه بإمكانك ترشيح نفسك لخوض أكرب 

 وأعمق تجربة إنسانية وعلمية تعرفها البرشية لبداية

 هذا القرن ؟ كال ؟... دعني إذن أحدثك عن مرشوع

  خارج عن املألوف، إسمه  »مارس وان« ! ت

 مرشوع »مارس وان« يهدف ابتداءا من عام 2023  إىل إرسال 24 

 شخصا للرحيل و لإلستقرار بشكل نهايئ عىل كوكب املريخ... نعم بشكل

 دائم  ونهايئ ألن الرحلة ألسباب مادية وتقنية ستكون بدون عودة كام

  يؤكد القامئون عىل املرشوع. ت

 الرتشيح لهذا الربنامج مفتوح أمام جميع جنسيات العامل دون

 استثناء. يكفي لذلك أن يتوفر الراغب يف خوض غامر هذه الرحلة إىل

 املجهول ان يتوفر، طبعا عىل روح املغامرة واالستكشاف، وأن يكون

عمره  يتجاوز 18 سنة وأخريا ان يسجل نفسه يف املوقع التايل :م

 بطبيعة الحال هي رحلة  محفوفة باملخاطر وعواقبها غري مضمونة

 ولكن ومع ذلك فقد استهوت إىل يومنا هذا أكرث من 200 ألف

 شخص، مستعدون للتضحية بالعائلة واألصدقاء، يف سبيل العيش مع

 مجهولني من جنسيات وثقافات مختلفة يف مساكن ضيقة تشتغل

 بالطاقة الشمسية ورشب ماء تتم معالجته باستمرار واستنشاق هواء

اصطناعي مدى الحياة. ا

علــــوم
علــــوم

 من بين أزيد من مائتي ألف شخص رشحوا
 أنفسهم لخوض هذه التجربة الفريدة من
 نوعها للرحيل بصفة نهائية إلى كوكب

المريخ
مغربيان وسعوديان وعراقيان 

وفلسطينية ومصري وأردني

9
عــرب
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 يف الثامن من شهر يناير املايض، بلغ املسبار الفضايئ غايا وجهته التي تبعد عنا مبليون
ونصف املليون كيلومرت ليستهل أخريا املهمة التي أوكلت له وهي رسم دقيق ألول مرة

يف تاريخ اإلنسانية لخريطة ثالثية األبعاد ملجرتنا درب التبانة.
 العلامء عرب العامل والعاملني عىل املرشوع كلهم أمل بأن يزودهم املسبار خالل الخمس
 سنوات املوكلة له مبعلومات دقيقة عن مواقع مليار نجم و معطيات عن املسافة التي

  تفصلهم عن كوكب األرض. و
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غـــايـــــا
تبلغ وجهتها

 سالمة !!!
تسمعنا أصوات من خارج

المجموعة الشمسية 

1 فويــاجر

 فوياجر 1 مسبار فضايئ تم  إطالقه يف 5 سبتمرب  

 1977 من قاعدة كيب كانافريال يف فلوريدا لدراسة

 املشرتي وزحل، فكان أول مسبار يقدم صورة

 تفصيلية لهذين الكوكبني الضخمني. ثم تم متديد

مهمته  لدراسة حدود املجموعة الشمسية .ن

 تعترب بعثة فوياجر 1 أحد أهم إنجازات ناسا وعىل

 األخص أن العمر الذي قدرته مسبقا للمسبار تعداها

 بعرشات السنني، وال يزال يرسل إىل األرض معلومات

 حتى اآلن. وهو اآللة التي بناها اإلنسان ووصلت

 إىل  أبعد ما ميكن عن األرض يف أعامق الفضاء

 وبالضبط حسب آخر معطيات الناسا 21 مليار كلم

 عن الشمس، مام يجعلها اآلن خارج مجال املجموعة

 الشمسية. تغوص يف أعامق الفضاء املظلم والشاسع

 وترسل لألرض  يف عام 2012 أول تسجيل ألصوات

 غريبة صادرة من هناك هي عبارة عن ترددات

غازات واهتزازات بالسام مكثفة تحيط بها آنذاك.ح

 كوريوسيتي... العربة اآللية التي أرسلت سنة 2012 من طرف الناسا الستكشاف كوكب
 املريخ ، أرسلت مؤخرا صورة غامضة ألهبت حامس العلامء وهواة الخيال العلمي عىل
 حد سواء... الصورة توحي مبا يشبه شعاع منبعث من جوف أرض املريخ متجها بشكل

 عمودي نحو السامء، سارع العديدون بالجزم بأنه الدليل عىل وجود مخلوقات ذكية
 تحت أرض كوكب املريخ يف حني علل علامء  الناسا هذا الشعاع بكونه مجرد نتيجة خلل

  يف إحدى كامريات العربة مبا أن الكامريات األخرى مل تلتقطه. ت

بريق غريــــــب
في حلكة المريــخ  !!!! 

علــــومعلــــوم

المغـــــامرمجــــلة 12

http://mag21.info/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1/%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%B1-1%D8%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9


األرض !... كوكب تتوفر فيه
 كل العوامل الرضورية لنشأة وتطور

 الحياة عىل سطحه... تقطنه مخلوقات

عديدة، عل رأسها

 اإلنسان ...ا 

وهو كائن حي يتوفر

عىل دماغ متطور 

جدا... لكن ...  ت 

تقول بأن اإلنسان 

يتوفر عىل دماغ متطور 

لكن يبدو أنه فقد دليل االستعامل 

 منذ زمن طويل ! ت 

أخريا

... مخلوقات ذكية !!!ا

برسعة أريد معرفة املزيد

عن كوكبهم ! غ 

برسعة... لنبتعد

عن هذا املكان !!ت

شغل الرسعة مافوق

الضوئية !م
  توقف !!...ت

أخضر يكتشف كوكب األرض !! 



 يف شمــال رشق املحيط الهادي، يتتبع الباحثون بقلق شديد تشكل

 كتلة  عمالقة من النفايات تطفو فوق سطح البحر وتغوص إىل حوايل

 30 مرت تحت املاء. هذه األزبال التي يخلفها اإلنسان ويتخلص منها

 بدون اكرتاث يف البحر بلغت مساحتها حسب آخر اإلحصائيات إىل

 قرابة 3,5 مليون مرت مربع تتكون من 90 يف املائة من مادة البالستيك ،

 آفة هذا العرص، التي التندثر والتتحلل ولو بعد مائة عام .م
من النفايات واألزبال !!
قــارة جديدة !

 المنطقة األكثر برودة
في العالم

 بعد سنني من األبحاث والدراسة، استطاعت وكالة الناسا أخريا

 من اكتشاف املنطقة يف العامل التي يحطم فيها مقياس الحرارة أو

 الربودة إن صح التعبري كل املعايري... 92 درجة تحت الصفر !!!

 رقم مرعب سجل يف العارش من غشت 2010  يف إحدى املناطق

النائية داخل القطب الجنويب. ن

 أما أدىن درجة سجلت يف مكان مأهول فكانت 67,8 تحت الصفر

 يف سيربيا بروسيا سنة 1933.ت
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أخبــار األرضأخبــار األرض

2094
 هي مساحة أكبر حائط مكون من
 زهور طبيعية في العالم يرصده

 لنا كتاب غينس الشهير وهو
  يعلو إحدى جنبات حديقة »ميراكل
 غاردن« التي فتحت أبوابها مؤخرا

 بمدينة دبي العربية

متر مربع

المغـــــامرمجــــلة المغـــــامرمجــــلة14 14

 بتعاون مع باحثني من الناسا و جامعة ماريالند ومعهد أمرييك نرش

 غوغل مؤخرا  أول خارطة تفاعلية تكشف عن رسعة تدهور الغابات

 حول   العامل يف غضون 12 سنة )2012-2000(. وحسب الباحثني

 فقد فقدت األرض مايعادل مليون و نصف كلم مربع من الغابات

خالل هذه الفرتة الوجيزة جدا .ن

تقلص الغابات
غوغل ارذ يكشف عن مدى فداحة الكارثة

http://mag21.info/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
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 أكدت دراسة حديثة أنه خالل أقل من 10 سنوات سوف يتجاوز عدد

البرش عىل وجه األرض أكرث من 10 ماليري نسمة مقابل 7 ماليري سنة

يف سنة 2011. ن

 وإىل يومنا هذا تشري اإلحصائيات أن الصني تحتل املركز األول للدول 

 التي تضم أكرب عدد من السكان بحوايل 1,5 مليار نسمة، تليها عن قرب

  الهند ب 1,2 نسمة ثم الواليات املتحدة األمريكية ب 312 مليون. ت

 

102025مليار نسمة في
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أخبــار األرضأخبــار األرض

 وحيد القرن قتل بجنوب
 افريقيا  في سنة 2013

 مقابل 668 سنة 2012 أي
 ارتفاع بنسبة %50 في وقت

قياسي

1004

 م 25% من الثدييات مهددة 
باإلنقراض

 كشف مؤخرا االتحاد العاملي للحفاظ عىل الطبيعة عن قامئة

 بأصناف الحيوانات املهددة باإلنقراض الشامل من عىل وجه الكرة

األرضية. ت

 قامئة، لألسف الشديد التزال متتد كل سنة بسبب عجرفة اإلنسان

 وتطاوله عىل البيئة الطبيعية التي تعودت تلك الحيوانات عىل

العيش فيها. ت

 حسب هذه الالئحة فحوايل %13 من الطيور و %25 من الثدييات

 سوف تندثر قريبا إضافة إىل %3 من أنواع  القرش إذا مل نقم

 من اآلن باتخاذ القرارات الالزمة ملنع حدوث مثل هذه الكوارث

  البيئية ! ت



ألعــابألعــاب
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27 MAY

PC

      أعلنت رشكة                                        عن نيتها إصدار أول إضافة قابلة للتحميل

   للعبة                  يف غضون شهر ماي الحايل تحت اسم

 ستوفر هذه اإلضافة لالعبني ثالثة خرائط جديدة أكرث تعقيدا ستضع عىل املحك  مهاراتهم

القتالية وقوة روبتاتهم العمالقة عرب العامل. خ

 تدور أحداث لعبة »تاينت فال« يف مستقبل قريب تتطاحن فيه رشكات عمالقة يف حروب

 عنيفة ومعارك ضارية. أبطالها جنود مشاة ميتلكون مهارات قتالية خارقة ميكنهم كل ثالث

 دقائق االستنجاد بروبوهات عمالقة تسمى التايتنز مدججة بالسالح ملساندتهم. نلكن قوة

    »تاينت فال« الحقيقية تكمن يف جاملية الصورة و طريقة اللعب املتوترة واملثرية.ت ت

RESPAWN ENTERTAINMENT

TITAN FALL. TITAN FALL EXPEDITION

DLC

http://http://mag21.info/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%88%D8%B1/titanfall
http://mag21.info/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/ipad-rock
http://mag21.info/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1/titanfall
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 قرار رشكة »يوبيسوفت« بتأخري إصدار »واتش دوغز« مل يكن يف 

 الحقيقة رغبة منها كام أعلنت يف » صقل« و تحسني جودة اللعبة

 بل هو حسب بعض املصادر املتتبعة، مراوغة لتفادي خروج »واتش

 دوغز« يف نفس الوقت التي تصدر فيه لعبة             التي و كام

كان منتظرا أتت عىل األخرض واليابس حول العامل. م

 لكن هذا المينع صحيحا كان أو ال أن نقر بأن املقاطع التي رأيناها

 لحد اآلن من اللعبة رائعة و تعدنا بتجربة لعب جديدة ومثرية

 للغاية لذلك فالكل ينتظر يوم 27 لهذا الشهر، تاريخ إصداره، بفارغ

الصرب. و

 تتمحور قصة »واتش دوغز« حول شخصية آيدن بريس، هاكر ذو

 مهارات عالية، سيحاول قرصنة            الربنامج الضخم الذي

يتحكم يف كل يشء مبدينة شيكاغو. م

CTOS

GTA 5

27 MAY

PC

http://mag21.info/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1/watch-dogs


رحلة إىل املجهول سلسلة تفاعلية تدعوكم أنتم أيها القراء إىل رسد أحداثها واملشاركة يف حياكة حبكتها
 وحتى اقرتاح شخصياتها و املغامرات واألخطار التي سيواجهونها.ت  

كيف ذلك ؟

 يف كل عدد عند نهاية الحلقة، تقدم لكم املجلة ثالثة خيارات تقرتح عليكم إثنان منها كل واحد منهام

 ينحى باتجاه مختلف ألحداث القصة بينام يبقى الخيار األخري مفتوحا للقراء. ت

 االختيار من بني الثالث الذي سيحصل عىل أكرب عدد من األصوات هو الذي سيقوم رسامونا بتطوير

 أحداثه يف العدد املقبل، إىل أن يقرر القراء إنهاء القصة والرشوع يف قصة أخرى بأبطال آخرين.ت

 الفئة : ن

الخيال العلمي  

 الشخصية األوىل : ل

كابنت عامد، 27 سنة، متزوج وأب لطفل .ت 

 حاصل عىل دكتوراه يف علوم الروبوتيكس واإللكرتونيات .م

الصفات التي متيزه : ت

رسعة البديهة، الرتكيز يف األعامل املوكلة إليه، الشجاعة .م

الصفات التي تعيبه :

   اإلندفاع ، قلة الصرب، عدم احرتام األوامر . ت

رحله إلى المجهولرحله إلى المجهول القصة التي تسافر بنا معا إلى حدود خيالكم !!!ل

الحلقه األولى



الحلقه األولى

كابنت عامد

أجهزتنا ترصد إشعاعات مجهولة

املصدر تتكاثف بشكل غريب

نخىش بالقرب من موقع املحطة ... ل

أن تهدد سالمة

املهمة !! ا

ليس بعد !! ث
العطب أكرث تعقيدا مام ظننت

سوف يلزمني حوايل نصف ساعة 
إضافية عن الجدول 

 املقرر ... ت 

من املحطة

الفضائية إىل الكابنت عامد 

يرجى العودة فورا إىل الوحدة

الرئيسية ...

رحله إلى المجهولرحله إلى المجهول



إنها

خليط من إشعاعات 

غاما مكثفة بشكل غري

عادي !!ت

بذلتك الواقية
لن تكفي المتصاصها

وحاميتك من
خطرها !! م 

حسنا
الداع للرصاخ لقد مزقت

طبول أذناي !!! ب
هاأنا عائد !!! م

غريب
حقا أمر هذه اإلشعاعات !! ت

 إنها ظاهرة فريدة
من نوعها ...



اللعنة ... لقد
بدأت أشعر بها تخرتق

الطبقات الواقية
للبذلة ...

ماهذا ؟
قوة غريبة تسحبني

باتجاه ...

مصدر
اإلشعاعات 

!!!

كابنت عامد
إىل املحطة...أحتاج إىل مساعدة

عاجلة !!! ...ت 
إنني أبتعد عن املحطة...ف 
 وال أقوى عىل الحراك ...

برأيك
 ماذا سيحدث 
للرائد عماد ؟

رحله إلى المجهولرحله إلى المجهول

للتصويت اضغط على الرابط

هل ستفتح األشعة بوابة على بعد مواز وتسحبه داخلها نحو عالم آخر ؟

 هل سيهب أحد طاقم المحطة إلنقاذه علما بأن هاته اإلشعاعات المجهولة قد
   ألحقت أضرارا وخيمة بخاليا جسمه ؟

هل ننهي هذه القصة ونبدأ قصة جديدة ؟

http://mag21.info/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84
http://mag21.info/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84


 بعد سنوات من الغياب  يعود  »جاك باور« من جديد للكد والجهد يف سبيل 

 إنقاذ هذه املرة العاصمة اإلنجليزية من كيد إرهابيني و مجرمني خطرين

يهددون سالمتها. ه

 بثت أوىل حلقات هذا الجزء، الذي سيختم السلسلة الشهرية، يف الخامس

 من شهر مايو الحايل عىل شبكة فوكس ، وسيجسد طبعا املمثل كيفر سرتلند

 شخصية جاك باور، العميل الذي اليقهر.ن

 جاك باور يعود إلى الخدمة
من جديد

 توجت جوائز الجولدن الجلوب لألعامل

 التلفزيونية السلسلة املتميزة بكل

 املعايري »بريكني باد« بجائزة أفضل

 سلسلة لعام 2013. كام حظي »براين

 كرانستون« بطلها الذي جسد شخصية

 »والرت وايت« املثرية للجدل جائزة أفضل

 ممثل بينام وزعت باقي أهم جوائز هذا

 الحفل بني مسلسيل »هواس أوف كاردز«

 الذي نالت فيه املمثلة »روبني ورايت«

 لقب أفضل ممثلة و السلسلة الهزلية

 »بروكلني ناين ناين« لقب أفضل سلسلة

كوميدية.ع

 وترسد أحداث السلسلة »بركني باد«

 حياة »والرت وايت« مدّرس كيمياء

 بسيط يف الثانوية وأب أرسة عادي جدا

 تشاء األقدار أن يصاب برسطان الرئة

 ال ميكن معاجته فيقرر بحكم معرفته

 لخبايا علم الكيمياء الحديث أن يَؤمن

 مستقبل عائلته بتحضري نوعية

 خاصة من املخدرات

 يسمى »امليتاأنفتامني«

 واالستعانة بأحد قدامى

 تالمذته»جييس بينكامن«

   لالتجار به...ن

 بريكين باد تفوز
 بجائزة الجولدن جلوب
ألفضل سلسلة لسنة

2013

مسلسالتمسلسالت
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يتم حاليا عرض حلقات الجزء الرابع من
 سلسلة                                  التي خلقت 

 الحدث و حازت بإعجاب املاليني من املشاهدين
 عرب العامل يف وقت وجيز !!ف

  وكام كان منتظرا فالجمهور الغفري كان يف املوعد، حيث حققت الحلقة األوىل

 نسبة مشاهدة تاريخية فاقت 6,6 ماليني مشاهد يف الواليات األمريكية وحدها

          فبقي معدل املتابعة يف  قياس هذا العدد إىل أن حطمه عرض الحلقة الخامسة

 التي                                          التي استطاعت أن تجذب اهتامم وتتبع أكرث

        من 7 ماليني مشاهد اليشء الذي يجعله أفضل رقم تعرفه القناة املنتجة           منذ

   منذ نهايئ سلسلة السوبرانو سنة 2007 .م

 تدور أحداث السلسلة يف مملكة »ويسرتوس« التي تشهد معارك طاحنة بني

 عدد من العائالت الكبرية تحاول كل منها االستيالء عىل العرش الحديدي، عرش

  اململكة .ن

 الجدير بالذكر أن السلسلة التناسب كافة املشاهدين مبا أنها تحتوي عىل العديد

 من مشاهد العنف القاسية وكذا  مشاهد جنسية مام دفع بالقناة الرسمية

 الصينية التي تبثها إىل حذفها يف كل الحلقات بالرغم من استياء املشاهدين

      الصينيني. ت

GAME OF THRONES

“First of His Name”
HBO

 السلسلة التي تحطم
كل األرقام القياسية !!! ت

 رصح مؤلف قصة                                »جورج مارتن« والتي أصدر منها إىل يومنا

 هذا ستة أجزاء واليزال منغمسا يف السابع ، بأنه استوحى حبكة السلسلة من الحروب

التي اشتعلت بني العائالت النبيلة التي عاشت يف إنجلرتا يف القرون الوسطى. ت

GAME OF THRONES

GAME of THRONES

http://mag21.info/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9


أفالمأفالم
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  مثان سنوات بعد فشل محاولة املخرج روالن إمريك للتطرق 

 لقصة أشهر وحش يف تاريخ السينام العاملية عرب فيلم كودزيال

 سنة 1998. م

 تثابر هوليوود وتعيد الكرة من جديد، لعلها تستفيد من أخطاء

 املايض وتنجح هذه املرة يف تفادي غضب النقاد واملشاهدين

 وحتى المئة رشكة االنتاج اليابانية »توهو«  املالكة لحقوق

  شخصية كودزيال. ت

 عىل أي، املقطع الذي نرشته رشكة »وارنر«، املنتجة للفيلم

 الجديد برشاكة مع »ليجانداري بيكرتز«، نال إىل اآلن استحسان

 عدد كبري من املشاهدين واملحبني، نرجو فقط أن تكون بقية

الرشيط بنفس املستوى. ت

 يف هذه النسخة الجديدة، يواجه الوحش الشهري مخلوقات

 عمالقة تهدد أمن منطقة اليابان واملحيط الهادي والبرشية

 جمعاء وسيكون من بطولة كل من بريان كرانستون )بريكن

 باد( و املمثل  الياباين املميز كني وتانايب )إنسيبشن( وهو من

  إخراج الربيطاين كاريث إدواردز)مونسرتز(.ع

Dir. Gareth Edwards /// Cast. Aaron Taylor-Johnson, 
Bryan Cranston, Ken Watanabe

14 MAY

http://mag21.info/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1/godzilla


                                   أحداث                                مستوحاة يف األصل من القصص املصورة

 التي نرشت سنة 1981 واحتلت سنة 2001 املرتبة 25 يف التصويت الذي اقرتحته »مارفل« عىل قرائها

 الختيار املائة قصة األفضل يف تاريخها . م

تتأرجح أحداث هذا الجزء بني الثامنينيات من عهدنا ومستقبل مضطرب يشهد حرب طاحنة يتحالف

 فيها البرش واملتحولون ضد جيش من جنود آليني متطورين جدا يفوقونهم قوة وعددا . وخشية من أن 

 يخرس البرش واملتحولون هذه الحرب الضارية، يقرر كل من الربوفيرس شارل و ماغنتو إرسال وولفرين

 إىل املايض ليحول دون اندالعها أصال. م

DAYS OF FUTURE PASTTHE UNCANNY XMEN 141-142

أفالم

Dir. BRYAN SINGER /// Cast. Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender

21 MAY

http://mag21.info/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1/days-of-futur-past


  بدون رفع القلم ويف أربعة خطوط هل ميكنك إيصال النقاط التسعة ؟

حل اللغز يف العدد املقبل

لغــز العدد
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