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 عنوان احللقة #
 عالقتها

 بالقصة

املصدر من 

 المانغا
 تلميح كونان تاريخ العرض

 [1] جريمة قتل على منت األفعوانيةة 001
 

 ـــــ 1996يناير  8 001

 ناطحة سحاب 1996يناير  15 005 - 002  [2] رئيس الشركةاختطاف ابنةة  002

 ثلج 1996يناير  22 009 - 006  [3]وصدة وجريمة القتل امل النجمة الشهرية غرفة 003

 لوحة نيون 1996يناير  29 039 - 036  [11] خريطة املدينةة املشفرةقضية   004

 هاتف خلوي 1996فبراير  5 035 - 033  [10] الطلقةالقطار  قضية تفجري 005

 شوكوالتة 1996فبراير  12 حـــــشـــــو  الفالنتنييف يوم جريمة قتل  006

 رقم الرتميز 1996فبراير   19 029 - 026  [8]املريبةة  الهدايا الشهرية قضية 007

 قلم حرب 1996فبراير   26 032 - 030  [9] مالك متحف الفنون مقتل 008

 1996مارس   4 061 - 059  [17] ِتنكايتيشالمهرجان  ليلةجريمة قتل  009
آلة تصوير وحيدة 

 االستخدام

 لعبة فيديو 1996مارس   11 071 - 068  [19] ابزتاز العب كرة القدم املحرتفقضية  010

 موسيقية معزوفة 1996أبريل   8 067 - 062  [18] ساعة( -)حلقة خاصة سمفونيةة ضوء القمر  ائمجر  011

 الجامعةمهرجان  1996أبريل   15 083 - 081  [22] قضية اختطاف أيويم 012
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  [5]ةة الغريب إجياد الرجل جريمةقضية  013
013 - 016 

حــــشــــو  &  
 ين مليار 1996أبريل   22

 عادية آلة حاسبة 1996أبريل   29 حـــــشـــــو  الغامضة القناصقضية رسالة  014

 جهاز الرد اآليل 1996مايو   13 058 - 056  [16]فقودة قضية اجلثة امل 015

 1996مايو   20 055 - 052  [15] جريمة قتل جامع التحف 016
عىل  خدوش

 األدراج

 فتاة املصعد 1996مايو   27 حـــــشـــــو  ركز التجاريقضية سرقة امل 017

 طبية حبوب 1996يونيو   3 080 - 078  [21] جريمة قتل عروس يونيو 018

 باقة أزهار 1996يونيو   10 حـــــشـــــو  جريمة قتل يف املصعد 019

 قبو ُموحش 1996يونيو   17 019 - 017  [6]املزنل املسكون وجريمة القتل  020

 1996يونيو   24 حـــــشـــــو  جريمة قتل يف موقع التصوير 021
متثال الكلب 

 األسد

 كرسة خبز 1996يوليو   1 025 - 020  [7] )اجلزء األول( الباخرة الفاخرةسلسلة جرائم قتل  022

 دفرت رسم 1996يوليو   8 025 - 020  [7] )اجلزء الثاين( الباخرة الفاخرةسلسلة جرائم قتل  023

 قالدة 1996يوليو   15 حـــــشـــــو  فقدت ذاكرتهااليت  الغامضة اجلميلة 024

 معدات غوص 1996يوليو   22 حـــــشـــــو  الزائف الرهينةةاالختطاف وحادث  025

 استجابة مرشوطة 1996يوليو   29 حـــــشـــــو  جريمة الكلب جون 026

 مسدس 1996أغسطس   5 086 - 084  [23] )اجلزء األول(أصدقاء كوغورو  لّم شملجريمة قتل  027

 بينيك 1996أغسطس   12 086 - 084  [23] )اجلزء الثاين(أصدقاء كوغورو  لّم شملجريمة قتل  028

 قطة 1996أغسطس   19 حـــــشـــــو  بواحلاسب جريمة قتل 029

 رشيط تسجيل 1996أغسطس  26 حـــــشـــــو  اإلدالء بالشهادةجريمة  030

 نافذة 1996سبتمبر   2 104 - 102  [28] التلفاز  حطةجريمة قتل يف م 031

 باب الحامم 1996سبتمبر   9 107 - 105  [29] جريمة قتل يف املقهى 032

 خريطة كنز 1996أكتوبر   14 حـــــشـــــو  صراع املتحرين الصغار ألجل البقاء 033

 النظراختالس  1996أكتوبر   21 044 - 040  [12] )اجلزء األول(القاتل امللثم بالضماد يف املزنل اجلبلي  034

 أسالك بيانو 1996أكتوبر   28 044 - 040  [12] )اجلزء الثاين(القاتل امللثم بالضماد يف املزنل اجلبلي  035
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 ستارة 1996نوفمبر   4 حـــــشـــــو  اإلثنني ساءالسابعة والنصف م يفجريمة قتل  036

 شخصصورة  1996نوفمبر   11 حـــــشـــــو  الصبار زهرةجريمة قتل  037

 شخص أعرس 1996نوفمبر   18 012 - 010  [4]نريان أكاوين وجريمة القتل مهرجان  038

 انقطاع الكهرباء 1996نوفمبر   25 091 - 087  [24] )اجلزء األول( االبنةة الرثيةجريمة قتل  039

 عىل القميصبقع  1996ديسمبر   2 091 - 087  [24] )اجلزء الثاين( االبنةة الرثيةجريمة قتل  040

 أسلوب القطع 1996ديسمبر   9 حـــــشـــــو  البطولة رايةتمزيق قضية  041

 1996ديسمبر   16 048 - 045  [13] الكاراوكي محلجريمة قتل يف  042
ة ذات األنف ن  الر  

 األحمر

 بارون الليل 1997يناير   13 051 - 049  [14] كونانإيدوغاوا اختطاف قضية  043

 أسمدة كياموية 1997يناير   20 حـــــشـــــو  هوتا آلجريمة قتل األشقاء الثالثة من  044

 أحمر شفاه 1997يناير   27 حـــــشـــــو  جريمة قتل قناع الوجه 045

 لعبة الشوغي 1997فبراير   3 101 - 099  [27]كوخ اجلبل الثليج جريمة قتل يف  046

 قبعة 1997فبراير   10 حـــــشـــــو  الريايضجريمة قتل يف النادي  047

 1997فبراير   17 96 - 92  [25] )اجلزء األول(جريمة قتل الدبلومايس  048
إبرة، وخيط، 
 وحاملة مفاتيح

 1997فبراير   24 96 - 92  [25] )اجلزء الثاين(جريمة قتل الدبلومايس  049
أسطوانة أوبرا، 

 وكتب

 غالف الكتب 1997مارس   3 098 - 097  [26] املكتبةةجريمة قتل يف  050

 مرضب غولف 1997مارس   10 حـــــشـــــو  جريمة قتل يف ملعب الغولف 051

052 
 -)حلقة خاصة  يف جريمة القتل أسطورة الكريتنغو قضية

 [30] ساعة(
 أزهار الكرز 1997مارس   17 110 - 108 

 طائر مغر د 1997أبريل   7 حـــــشـــــو  السالح الغامضبقتل الجريمة  053

 1997أبريل   14 116 - 114  [32] لعاباأل جريمة قتل يف شركة  054
حامالت أرقام 
 غرف اإليداع

 عربات البيع 1997أبريل   21 حـــــشـــــو  يف جريمة القتل خدعة القطار  055

 كامريا مراقبة 1997أبريل   28 حـــــشـــــو  قضية أوجامانبو يف جريمة القتل 056

 بطانية 1997مايو   5 121 - 117  [33] )اجلزء األول(مهوويس هوملز  بني جريمة قتل 057
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 اختبار هوملز 1997مايو   12 121 - 117  [33] )اجلزء الثاين(مهوويس هوملز  بني جريمة قتل 058

 مرآة الشارع 1997مايو   19 حـــــشـــــو  جريمة قتل يف أول رحلة تسوق 059

 1997مايو   26 127 - 125  [35]ة التشكيلي ةجريمة قتل الفنان 060
زوج عدسات 

 الصقة

 منظار 1997يونيو   2 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(جريمة قتل يف سفينةة األشباح  061

 1997يونيو   9 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(جريمة قتل يف سفينةة األشباح  062
جرح ناتج عن 
 عيار ناري

 طالء 1997يونيو   16 130 - 128  [36] غومريا عمالقجريمة قتل الوحش القضية  063

 1997يونيو   23 حـــــشـــــو  جريمة قتل البصمة الثالثة 064
علبة رشيط 
 تسجيل

 طاولة وكراس   1997يونيو   30 حـــــشـــــو  احلوت والسرطانات وقضية االختطاف 065

 سجائر 1997يوليو   7 حـــــشـــــو  الطريق املظلمجريمة قتل يف  066

 رشيط الصق 1997يوليو   14 حـــــشـــــو  جريمة قتل ممثلة املسرحقضية  067

 فريوس كمبيوتر 1997يوليو   21 077 - 072  [20] )جزء القضية( قضية جريمة قتل بارون الليل 068

 كاراتيه 1997يوليو   28 077 - 072  [20] )جزء األلغاز( جريمة قتل بارون الليلقضية  069

 1997أغسطس   4 077 - 072  [20] )جزء احلل( قضية جريمة قتل بارون الليل 070
 الرياح الهاب ة
 أعىل املباين

 مادة الصقة 1997أغسطس   11 حـــــشـــــو  رتصدجريمة قتل املقضية  071

 دورة كاملة 1997أغسطس   18 124 - 122  [34]جريمة القتل يف املصيف قضية و التوائم الثالثة 072

 حركة املد والجزر 1997أغسطس   25 حـــــشـــــو  ن الصغارتحريكارثة فريق املقضية  073

ةاي، قضية  074
ّ
 مصعد 1997سبتمبر   1 حـــــشـــــو  جريمة القتلالشينيغايم جين

 دورة مياه 1997سبتمبر   8 149 - 147  [41] اإلقراض شركة جريمة قتل رئيس 075

 لؤلؤة 1997سبتمبر   22 159 - 156  [44] ساعة( -)حلقة خاصة كونان ضد كايتو كيد  076

077 
 )اجلزء األول(العائلة الشهرية  قصر الغامضة يف  جرائم القتل

[42] 
 1997أكتوبر   20 153 - 150 

العظيم املتحري 
 من الغرب

078 
 )اجلزء الثاين(العائلة الشهرية  قصر الغامضة يف  جرائم القتل

[42] 
 قلم حرب 1997أكتوبر   27 153 - 150 
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 هاتف خلوي 1997نوفمبر   3 حـــــشـــــو  مصرفوسطو على جريمة قتل قضية  079

 تنظيف املنزل 1997نوفمبر   10 حـــــشـــــو  جولجريمة قتل الرسام املتقضية  080

 ميكس-تو 1997نوفمبر   17 146 - 144  [40] )اجلزء األول(اختطاف املغنني املشهورين قضية   081

 1997نوفمبر   24 146 - 144  [40] )اجلزء الثاين(اختطاف املغنني املشهورين قضية  082
جرس عشية رأس 

 السنة

 قهوة 1997ديسمبر   1 حـــــشـــــو  شفى العامجريمة قتل يف امل 083

 مدفأة 1997ديسمبر   8 143 - 139  [39] )اجلزء األول(جريمة قتل يف كوخ الزتلج  084

 شعر 1997ديسمبر   15 143 - 139  [39] )اجلزء الثاين(جريمة قتل يف كوخ الزتلج  085

  االختطاف قضية البحث عن مكان 086

01 المجلد  

02 الملف  

(خاص إصدار)  

 قطارات 1998يناير  12

 عش طائر 1998يناير   19 حـــــشـــــو  رد جميل طائر الكركيجريمة قتل  087

 جهاز عرض 1998يناير   26 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(دراكوال  قصر  جريمة قتل يف 088

 ألوان 1998فبراير   2 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(دراكوال  قصر جريمة قتل يف  089

 ثلج 1998فبراير   9 حـــــشـــــو  جريمة قتل راحئة الزهور 090

 فطائر الكرمية 1998فبراير  16 166  [47] م يف املستشفىالسارق املنّو  091

 سكني 1998فبراير   23 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( املخيف صعود اجلبالجريمة قتل أثنةاء  092

 1998مارس   2 حـــــشـــــو  اجلزء الثاين()املخيف  اجلبالصعود جريمة قتل أثنةاء  093
دفرت تسجيل 
 الكوخ الجبيل

 1998مارس   9 حـــــشـــــو  جريمة قتل امرأة الثلج األسطورية 094
كريم الوقاية من 

 الشمس

 حلوى 1998مارس   16 حـــــشـــــو  جريمة قتل مواعدة كوغورو 095

096 
)حلقة خاصة  متتةالَيتةان ! جريمتا قتلاملحاصراملتحري العظيم 

 [38 - 37] ساعتان( -
 ممثلة 1998مارس   23 138 - 131 

 نبات زينة 1998أبريل   13 حـــــشـــــو  جريمة قتل شراب الوداع 097

  صانعجريمة قتل  098
ّ

 َمرَمر 1998أبريل   20 162 - 160  [45] )اجلزء األول( ار الشهريالفخ

  صانعجريمة قتل  099
ّ

 أحمر شفاه 1998أبريل   27 162 - 160  [45] )اجلزء الثاين( ار الشهريالفخ
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 فطرية ليمون 1998مايو   11 175 - 173  [50] )اجلزء األول(ذكريات احلب األول قضية  100

 عنوان احللقة #
 عالقتها

 بالقصة

املصدر من 

 المانغا
 تلميح كونان تاريخ العرض

 فاكس 1998مايو   18 175 - 173  [50] )اجلزء الثاين(ذكريات احلب األول قضية  101

 هاتف 1998مايو   25 172 - 170  [49] )اجلزء األول(ممثل األفالم التاريخية  قتل جريمة 102

 شاي 1998يونيو  1 172 - 170  [49] )اجلزء الثاين(ممثل األفالم التاريخية  قتل جريمة 103

 طوابع بريدية 1998يونيو   8 169 - 167  [48] )اجلزء األول(اللصوص يف القصر الغامض قضية  104

 باب 1998يونيو   15 169 - 167  [48] )اجلزء الثاين(اللصوص يف القصر الغامض قضية  105

 1998يونيو   22 حـــــشـــــو  صورة السبق الصحفيبسبب جريمة قتل  106
حافلة الطريق 

 الرسيع

 لصوص مجوهرات 1998يونيو   29 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( ريبةةالغ قضية خلد الشامة 107

 بالوعة 1998يوليو   6 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( ريبةةالغ قضية خلد الشامة 108

 مياه موحلة 1998يوليو   13 حـــــشـــــو  راالصغ لمتحرينل قضية التعقب الكبري 109

 عيادة املدرسة 1998يوليو  27 155 - 154  [110] السبع الغوامض يف مدرسة تيتةان االبتةدائيةة 110

 ثلج 1998أغسطس   3 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( الطبخ غرفةجريمة قتل يف قضية  111

 خاتم 1998أغسطس   10 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( الطبخ غرفةجريمة قتل يف قضية  112

 ريشة 1998أغسطس   17 165 - 163  [46] )اجلزء األول(جريمة قتل يف جولة الغوص  113

 خاتم 1998أغسطس   24 165 - 163  [46] )اجلزء الثاين(جريمة قتل يف جولة الغوص  114

  الرمال البيضاء قضية 115

 01 المجلد

 06 الملف

(خاص إصدار)  

 طوق نجاة 1998أغسطس  31

116 
 )اجلزء األول( أللغاز كاتب روايات ا ل قضية االختفاء الغامض

[53] 
 القمة ½ 1998سبتمبر  7 184 - 182 
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117 
 )اجلزء الثاين(  أللغاز كاتب روايات ا ل قضية االختفاء الغامض

[53] 
 الفرنسيةاللغة  1998سبتمبر  14 184 - 182 

 خلفيةمرآة  1998سبتمبر  21 188 - 185  [54] ساعة( -)حلقة خاصة  يف نانيواجرائم القتل املتسلسلة  118

 منوذج مسدس 1998أكتوبر   12 حـــــشـــــو  جريمة قتل يايبةا املقنع 119

 بالون 1998أكتوبر   19 حـــــشـــــو  جريمة قتل كوكتيةل العسل 120

 رشيط تعبئة 1998أكتوبر   26 199 - 197  [57] )اجلزء األول(ام املوصد احَلّم  يف جريمة قتل 121

 رباطة رأس 1998نوفمبر   2 199 - 197  [57] )اجلزء الثاين(ام املوصد احَلّم  يف جريمة قتل 122

 جهاز إشعار 1998نوفمبر   9 حـــــشـــــو  مقدمة النشرة اجلويةاختطاف قضية  123

 ضوء كشاف 1998نوفمبر   16 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(جريمة قتل القناص املجهول  124

 1998نوفمبر   23 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(جريمة قتل القناص املجهول  125
جهاز تحكم عن 

 بعد

 شخصيات 1998نوفمبر   30 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(الفرقة املتنقلة  بني جريمة قتل 126

 نص 1998ديسمبر   7 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(الفرقة املتنقلة بني جريمة قتل  127

  ين بليونقضية سرقة الو املنظمة السوداء 128
013 - 016 

 حـــــشـــــو &
 جني وفودكا 1998ديسمبر   14

129 
جريمة قتل أستاذ  -الفتاة اليت أتت من املنظمة السوداء 

  [52 - 51] ساعتان( -)حلقة خاصة اجلامعة 
 رشيط تسجيل 1999يناير  4 181 - 176

 طفل بقبعة زرقاء 1999يناير   11 191 - 189  [55] )اجلزء األول(التهديد يف امللعب الريايض قضية  130

 كامريا التلفاز 1999يناير   18 191 - 189  [55] )اجلزء الثاين(التهديد يف امللعب الريايض قضية  131

 مستعاراسم  1999يناير   25 196 - 192  [56] )جزء األحداث(جريمة قتل يف نادي السحرة  132

 رشاع سفينة 1999فبراير   1 196 - 192  [56] )جزء االستنتةاج(جريمة قتل يف نادي السحرة  133

 مسدس قوس 1999فبراير   8 196 - 192  [56] )جزء احلل(جريمة قتل يف نادي السحرة  134

 1999فبراير   15 حـــــشـــــو  املفقودالبحث عن السالح قضية  135
يوم جمع القاممة 

 والغربان

 قطع الشطرنج 1999فبراير   22 203 - 200  [58] )اجلزء األول(يف القصر األزرق القديم قضية التحقيق  136

 سفرالحجم جواز  1999مارس  1 203 - 200  [58] )اجلزء الثاين(يف القصر األزرق القديم  قضية التحقيق 137
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 فوق صالة السينام 1999مارس  8 224 - 222  [64] )اجلزء األول( العرض األخري يف جريمة قتل 138

 ةآ مر  1999مارس  15 224 - 222  [64] )اجلزء الثاين(العرض األخري  يف جريمة قتل 139

 ساعة 1999أبريل   12 حـــــشـــــو  رسالة استغاثة من أيويم 140

 قالدة 1999أبريل   19 214 - 211  [61] )اجلزء األول( الزفافحفل قضية الغرفة املقفلة ليلة  141

 حقيبة 1999أبريل   26 214 - 211  [61] )اجلزء الثاين( قضية الغرفة املقفلة ليلة حفل الزفاف 142

 1999مايو   3 حـــــشـــــو  املالحظة الفلكية املريبةة 143
صورة جرم 
 ساموي

144 
)اجلزء  املغادر من أوينو السريع 3قطار النجم الشمايل #

 [62] األول(
 نجم شاميل 1999مايو   10 218 - 215 

145 
)اجلزء  املغادر من أوينو السريع 3قطار النجم الشمايل #

 [62] الثاين(
ة  1999مايو  17 218 - 215   تنكرعد 

 الدراجة الثابتة 1999مايو  24 210 - 208  [60] )اجلزء األول( محققي شرطة العاصمةقصة حب  146

 رف الكتب 1999مايو  31 210 - 208  [60] )اجلزء الثاين( محققي شرطة العاصمةقصة حب  147

 حقيبة الكامريا 1999يونيو  7 حـــــشـــــو  التوقف املفائج لعربة القطارقضية  148

 يايبا املقنععرض  1999يونيو   21 حـــــشـــــو  القفز يف مدينةة األلعابقضية  149

 مرآب سيارة 1999يونيو   28 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(السيارة املتفجرة  وراء قيقةاحل 150

 نافذة 1999يوليو   5 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(السيارة املتفجرة  وراء قيقةاحل 151

 زجاج نافذة 1999يوليو   12 حـــــشـــــو  الغامض العجوز قضية اختفاء  152

 كامريا سونوكو 1999يوليو   19 221 - 219  [63] )اجلزء األول(قصة صيف سونوكو اخلطر  153

 آثار عض 1999يوليو   26 221 - 219  [63] )اجلزء الثاين(قصة صيف سونوكو اخلطر  154

 م شمعقال أ  1999أغسطس   2 حـــــشـــــو  جريمة قتل يف الغرفة املقحمة حتت الماء 155

 1999أغسطس   9 233 - 231  [66] )اجلزء األول( 2محققي شرطة العاصمة قصة حب  156
أحدث اخرتاعات 

 غاساأ الربوفيسور 

 صبار 1999أغسطس   16 233 - 231  [66] )اجلزء الثاين( 2محققي شرطة العاصمة قصة حب  157

 وردي حرب قلم 1999أغسطس  23 حـــــشـــــو  خط احلزام الصامت 158

 حبل 1999سبتمبر  6 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( الغامض ذي اخلمسة طوابق أسطورة الهيكل 159
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 محفظة 1999سبتمبر  13 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( الغامض ذي اخلمسة طوابق أسطورة الهيكل 160

 1999سبتمبر  20 حـــــشـــــو  املجرى المايئ يف املطعماجلريمة العائمة على سطح  161
بيض السمك 
 املنتفخ

162 
)حلقة قضية كودو شينتيش األوىل  - يف السماء املقفلةالغرفة 

 [59] ساعة( -خاصة 
 أقراص دواء 1999سبتمبر  27 207 - 204 

 1999أكتوبر   11 113 - 111  [31] )اجلزء األول(سر القمر والنجم والشمس  163
قطعة نقدية من 

 فئة الني

 1999أكتوبر   18 113 - 111  [31] )اجلزء الثاين(سر القمر والنجم والشمس  164
ورقة نقدية من 
فئة العرشين 

 دوالر

 1999أكتوبر   25 حـــــشـــــو  راالصغ املتحريناختفاء قضية  165
مجموعة من 

 الدمى

وري قصر العنكبوتشيطان  166
ّ
 عدد السمك 1999نوفمبر   1 250 - 246  [70] (جزء القضية) يف توت

وري قصر العنكبوتشيطان  167
ّ
 1999نوفمبر   8 250 - 246  [70] (جزء االشتبةاه) يف توت

ميسا، وساي، 
 وإمي

وري قصر العنكبوتشيطان  168
ّ
 الرومانيةالهجائية  1999نوفمبر   15 250 - 246  [70] (جزء احلل) يف توت

بلة الزهرة 169
ُ

 1999نوفمبر   22 حـــــشـــــو  ق
مستحرضات 

 ميلجت

 قاطع الكهرباء 1999نوفمبر   29 237 - 234  [67] )اجلزء األول(النقطة العمياء يف الظلمة  170

 إصابة حرق 1999ديسمبر   6 237 - 234  [67] )اجلزء الثاين(النقطة العمياء يف الظلمة  171

 1999ديسمبر   13 245 - 243  [69] )اجلزء األول( عودة رسالة االحتضار  172
ت األلعاب اصو أ 

 النارية

 1999ديسمبر   20 245 - 243  [69] )اجلزء الثاين( عودة رسالة االحتضار  173
من  نقديةقطعة 

 فئة الخمسة ين

174 
 سلسلة جرائم القتل املتنةاغمة - سنة 20نيةة القتل منذ 

 [65] ساعتان( –خاصة )حلقة 
 كرة تنس 2000يناير   3 230 - 225 

 رأس متيبس 2000يناير   10 حـــــشـــــو  الرجل الذي قتل أربع مرات 175

 جهاز إرسال 2000يناير   17 242 - 238  [68] )جزء هايربا( جتدد اللقاء مع املنظمة السوداء 176

 منديل 2000يناير   24 242 - 238  [68] )جزء كونان( جتدد اللقاء مع املنظمة السوداء 177
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 مادة فسفورية 2000يناير   31 242 - 238  [68] )جزء احلل( جتدد اللقاء مع املنظمة السوداء 178

 جدول الحافالت 2000فبراير   7 حـــــشـــــو  الشاحنة املقهى قتحامقضية ا 179

 متثال 2000فبراير   14 حـــــشـــــو  األول()اجلزء  نيةة القتل احلمراءمقطوعة  180

 نبيذ 2000فبراير   21 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( نيةة القتل احلمراءمقطوعة  181

 الرومانية هجائيةال 2000فبراير   28 حـــــشـــــو  التحقيق الكبري لألبواب التسعة 182

 منفضة غبار 2000مارس   6 حـــــشـــــو  الوصفة اخلطرة 183

 قالدة 2000مارس   13 حـــــشـــــو  ساعة( -)حلقة خاصة  يضحك بربود امللعون قناعال 184

 أمطار جبلية 2000أبريل   10 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( قتولالشهري امل تحريامل 185

 رصاصة 2000أبريل   17 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( قتولالشهري امل تحريامل 186

 شاي أسود 2000أبريل   24 حـــــشـــــو  طلق النار الغامض يف الظالم 187

 رصاصة خاطئة 2000مايو   1 254 - 251  [71] )كهف املتحرين الصغار(اإلحياء اليائس  188

 لعبة الشوغي 2000مايو   8 254 - 251  [71] )املتحري العظيم املجروح(اإلحياء اليائس  189

 قهوة  مثلجة 2000مايو   15 257 - 255  [72] )اخليار الثالث(اإلحياء اليائس  190

 ثلج 2000مايو   22 257 - 255  [72] (ذو العباءة السوداء)الفارس اإلحياء اليائس  191

 موضع عىل ساعة 2000مايو   29 260 - 258  [73] )شينتيش العائد(اإلحياء اليائس  192

 2000يونيو   5 260 - 258  [73] (املكان املوعود)اإلحياء اليائس  193
عقد من اللؤلؤ 

 الوردي

 2000يونيو   12 263 - 261  [74] )اجلزء األول(صندوق املوسيقى العظيم  194
أحب الربيع 
 "أغنية يابانية"

 مروحة كهربائية 2000يونيو   19 263 - 261  [74] )اجلزء الثاين(صندوق املوسيقى العظيم  195

 سيارة 2000يونيو   26 حـــــشـــــو  حتقيق ران األول - السالح اخلفي 196

 نافذة مفتوحة 2000يوليو   3 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(فخ السيارة اخلارقة  197

 قطران فحم 2000يوليو   10 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(فخ السيارة اخلارقة  198

 قفل سلسلة 2000يوليو   17 266 - 264  [75] )اجلزء األول(موري كوغورو املتهم  199

 أرز هايايش 2000يوليو   24 266 - 264  [75] )اجلزء الثاين(موري كوغورو املتهم  200
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 عنوان احللقة #
 عالقتها

 بالقصة

املصدر من 

 المانغا
 تلميح كونان تاريخ العرض

 زجاجة بالستيكية 2000يوليو   31 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(العاشر  سافر امل 201

 دفرت بنيك 2000أغسطس   7 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(العاشر  سافر امل 202

 علبة غداء 2000أغسطس   14 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(أجنحة اإلكاروس السوداء  203

 رياح 2000أغسطس   21 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(أجنحة اإلكاروس السوداء  204

 [76] )اجلزء األول( 3حب محققي شرطة العاصمة قصة  205
 

 لوحة املحطة 2000أغسطس   28 269 - 267

 روماجي 2000سبتمبر   4 269 - 267  [76] )اجلزء الثاين( 3حب محققي شرطة العاصمة  قصة 206

 رشيط تسجيل 2000سبتمبر   11 حـــــشـــــو  ريبةةاالستنتةاج املمزي املثري لل 207

208 
 -)حلقة خاصة  غضب التمثال العمالق -مدخل إىل املتاهة 

 ساعة(
 تلفريك 2000أكتوبر   9 حـــــشـــــو 

 آثار إطارات 2000أكتوبر   16 حـــــشـــــو  جبل ريوِجنالسقوط من قضية  209

 لوحة معلقة 2000أكتوبر   23 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( قصر األلوان اخلمسة المايئ األسطوري 210

 ساقية 2000أكتوبر   30 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( قصر األلوان اخلمسة المايئ األسطوري 211

 صياد 2000نوفمبر   6 275 - 273  [78] )اجلزء األول(ر االصغ تحرينوفريق امل ،الدبوالفطر،  212

 فطر الصنوبر 2000نوفمبر   13 275 - 273  [78] )اجلزء الثاين(ر االصغ تحرينوفريق امل ،الدبوالفطر،  213

 رذاذ التوابل 2000نوفمبر   20 حـــــشـــــو  الغامضةذكريات الرفة غ قضية 214

 املد والجزر 2000نوفمبر   27 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(شاطئ االنتقام  215

 اسم كلب 2000ديسمبر   4 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(شاطئ االنتقام  216

 زينة 2000ديسمبر   11 286 - 284  [81] )اجلزء األول(سر ميغوري املخبوء  217
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 [81] )اجلزء الثاين(سر ميغوري املخبوء  218
 

 2000ديسمبر   18 286 - 284
أحذية سميكة 

 النعل

219 
كودو شينتيش ضد كايتو كيد  !اجتماع املحققني العظام

 [86] ساعتان( -)حلقة خاصة 
 2001يناير   8 302 - 299 

عملة من فئة الـ 
 ين 10

 جريدة الصباح 2001يناير   15 278 - 276  [79] )اجلزء األول(الزبونة الكاذبة  220

 ضامدة 2001يناير   22 278 - 276  [79] )اجلزء الثاين(الزبونة الكاذبة  221

 حوريةثم لم  222
َ

 عالمات مرقمة 2001يناير   29 283 - 279  [80] )جزء الغموض( تبق

 حوريةثم لم  223
َ

 قرب حورية البحر 2001فبراير   5 283 - 279  [80] التحقيق( )جزء تبق

 حوريةثم لم  224
َ

 بطاقة تأمني 2001فبراير   12 283 - 279  [80] )جزء احلل( تبق

 قراءة الكف 2001فبراير   19 حـــــشـــــو  سر املبيعات الهائلة 225

 شخصيات اللعبة 2001فبراير   26 272 - 270  [77] )اجلزء األول(فخ لعبة القتال  226

 أحذية 2001مارس   5 272 - 270  [77] )اجلزء الثاين(فخ لعبة القتال  227

 خزانة 2001مارس   12 307 - 305  [88] )اجلزء األول(فصل صناعة الفخار اخلبيث  228

 دبوس ربطة العنق 2001مارس   19 307 - 305  [88] )اجلزء الثاين(فصل صناعة الفخار اخلبيث  229

 [82] )اجلزء األول( غامضالراكب ال 230
 

 رسالة 2001أبريل   16 289 - 287

 2001أبريل   23 289 - 287  [82] )اجلزء الثاين( غامضالراكب ال 231
مرآة الرؤية 
 الخلفية

 خف 2001مايو   7 حـــــشـــــو  السقوط من الشقةقضية  232

 صوت الساعة 2001مايو   14 292 - 290  [83] )اجلزء األول( خيتِف الدليل الذي لم  233

 2001مايو   21 292 - 290  [83] )اجلزء الثاين( الدليل الذي لم خيتِف  234
آثار وسادة 
 الجلوس

 2001مايو   28 حـــــشـــــو  جريمة قتل يف قبو النبيةذ 235
زجاجة نبيذ 
 محطمة

 مفتاح سيارة 2001يونيو   4 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(الغامضة  نانكي شرياهاماجولة  236

 2001يونيو   11 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(الغامضة  نانكي شرياهاماجولة  237
مستحرضات 
 تجميل

 سويش 2001يونيو   18 295 - 293  [84] )اجلزء األول(يف أوساكا  K3 قضية 238
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 2001يونيو   25 295 - 293  [84] )اجلزء الثاين(يف أوساكا  K3 قضية 239
تفاعل دخان رماد 

 املسدس

 دورة مياه العربة 2001يوليو   2 298 - 296  [85] )اجلزء األول(قطار الطلقةال قضية رحلة 240

 جريدة 2001يوليو   9 298 - 296  [85] )اجلزء الثاين(قطار الطلقة ال قضية رحلة 241

 2001يوليو   16 304 - 303  [87] غينتةاالصيب مشاكل  242
أحمر، وأبيض، 

 وأزرق

 هاتف خلوي 2001يوليو   23 310 - 308  [89] )اجلزء األول(منتحل شخصية موري كوغورو  243

 مصباح السقف 2001يوليو   30 310 - 308  [89] )اجلزء الثاين( وري كوغوروم  ةمنتحل شخصي 244

 دوران 2001أغسطس   6 حـــــشـــــو  بيت أزهار الشمسالطلق الناري يف  245

 رقم هاتف خلوي 2001أغسطس   13 313 - 311  [90] )اجلزء األول(الغموض املصطاد يف الشبكة  246

 قارب 2001أغسطس   20 313 - 311  [90] )اجلزء الثاين(الغموض املصطاد يف الشبكة  247

248  
ّ

 طني الخزف 2001أغسطس   27 حـــــشـــــو  الشفاء عاء الرباءة عن طريق غابةاد

 مساحة توقيع 2001سبتمبر   3 324 - 322  [93] )اجلزء األول(سر املمثالت  249

 قفازات ذات ثقوب 2001سبتمبر   10 324 - 322  [93] )اجلزء الثاين(سر املمثالت  250

 حدوات األحصنة 2001سبتمبر   17 حـــــشـــــو  للخيول OK مأساة يف مزرعة 251

 ظل   2001أكتوبر   8 حـــــشـــــو  اخلاطف يف الصورة التشكيلية 252

 نظارة شمس 2001أكتوبر   15 330 - 328  [95] )اجلزء األول( 4حب محققي شرطة العاصمة قصة  253

 ساعة يد 2001أكتوبر   22 330 - 328  [95] )اجلزء الثاين( 4حب محققي شرطة العاصمة قصة  254

255 
 تسكوري للشعر من مسابقة ماتسوي تاما 14الـ اجلولة 

 )اجلزء األول(
 القيقب الياباين 2001أكتوبر   29 حـــــشـــــو 

256 
 تسكوري للشعر من مسابقة ماتسوي تاما 14 الـ اجلولة

 )اجلزء الثاين(
 خطاف 2001نوفمبر   5 حـــــشـــــو 

 2001نوفمبر   12 حـــــشـــــو  الغريب من السماءالعقاب  257
صندوق تربعات 

 املصلني

 رشيط 2001نوفمبر   19 327 - 325  [94] )اجلزء األول(الرجل القادم من شيكاغو  258

 P & A 2001نوفمبر   26 327 - 325  [94] )اجلزء الثاين(الرجل القادم من شيكاغو  259

 حراشف السمكة 2001ديسمبر   3 حـــــشـــــو  املطعم املهزت 260
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 آثار أقدام 2001ديسمبر   10 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(أسطورة الليلة املثلجة املخيفة  261

 جرح بليغ 2001ديسمبر   17 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(أسطورة الليلة املثلجة املخيفة  262

263 
)حلقة مبارز نانيوا وقصر ويل العهد  - أحجية أوساكا املزدوجة

 [92 - 91] ساعتان( –خاصة 
 مظلة 2002يناير   7 321 - 314 

 هاتف نقال 2002يناير   14 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(معركة قاعة املحكمة: كيساكي ضد كوغورو  264

 أعواد ثقاب 2002يناير   21 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(معركة قاعة املحكمة: كيساكي ضد كوغورو  265

 شوكوالتة 2002يناير   28 334 - 331  [96] )جزء القضية(حقيقة عيد احلب  266

 لعب الكرة 2002فبراير   4 334 - 331  [96] )جزء االستنتةاج(حقيقة عيد احلب  267

 2002فبراير   11 334 - 331  [96] )جزء احلل(حقيقة عيد احلب  268
صورة حالكة 

 السواد

 ساعة يد 2002فبراير   18 337 - 335  [97] )اجلزء األول( التذكار املفقود من موقع اجلريمة 269

 شطرية 2002مارس  4 337 - 335  [97] )اجلزء الثاين( التذكار املفقود من موقع اجلريمة 270

 ○×△ 2002مارس   11 340 - 338  [98] )اجلزء األول( بسرعةمقاطع محذوفة خبئت  271

 مربع 2002مارس   18 340 - 338  [98] )اجلزء الثاين( بسرعةمقاطع محذوفة خبئت  272

 قطة 2002أبريل   8 حـــــشـــــو  العجوز الغامضة قضية اختفاء 273

 شاشة التلفاز 2002أبريل   15 357 - 355  [103] )اجلزء األول(حقيقة البيت املسكون  274

 فنجان 2002أبريل   22 357 - 355  [103] )اجلزء الثاين(حقيقة البيت املسكون  275

 كل ما ميكنك أكله 2002مايو   6 حـــــشـــــو  املفقودةقضية مفكرة رجل الشرطة  276

 ستارة 2002مايو   13 343 - 341  [99] )اجلزء األول(معلمة اللغة اإلجنلزيية ضد متحري الغرب  277

 2002مايو   20 343 - 341  [99] )اجلزء الثاين(معلمة اللغة اإلجنلزيية ضد متحري الغرب  278
موجة 

 كهرومغناطيسية

 تذكرة 2002مايو   27 346 - 344  [100] )اجلزء األول(لغز الهوليغان  279

 زي موحد 2002يونيو   3 346 - 344  [100] )اجلزء الثاين(لغز هوليغان  280

 2002يونيو   10 حـــــشـــــو  شهود عيان صغار 281
حركة كامن يايبا 

 الخاصة

 2002يونيو   17 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(لغز حديقة الصخور املتدفقة باملياه  282
حديقة صخور 

 جميلة
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 ترصيف املياه 2002يونيو   24 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(لغز حديقة الصخور املتدفقة باملياه  283

 طاولة مستديرة 2002يوليو   1 349 - 347  [101] )اجلزء األول( يف اليح الصيين تهيئةات حتت املطر  284

 منشفة مبتلة 2002يوليو   8 349 - 347  [101] )اجلزء الثاين( يف اليح الصيين تهيئةات حتت املطر  285

 أزياء 2002يوليو   15 354 - 350  [102] (جزء القضية)كودو شينتيش يف نيويورك قضية  286

 ةريش 2002يوليو   22 354 - 350  [102] (جزء التحقيق)كودو شينتيش يف نيويورك قضية  287

 قبو املرسح 2002يوليو   29 354 - 350  [102] (جزء احلل)كودو شينتيش يف نيويورك قضية  288

 رائحة الليمون 2002أغسطس   5 360 - 358  [104] )اجلزء األول(غابة ميتسوهيكو الغامضة  289

 أسامء تاريخية 2002أغسطس   12 360 - 358  [104] )اجلزء الثاين(غابة ميتسوهيكو الغامضة  290

 2002أغسطس   19 365 - 361  [105] (جزء احلادث)جزيرة األمرية املنعزلة وقصر ملك التنني  291
ملحوظة عىل 

 الرمال

 2002أغسطس   26 365 - 361  [105] (جزء التحقيق)جزيرة األمرية املنعزلة وقصر ملك التنني  292
سفينة متحكم بها 

 آلًيا

 قلعة 2002سبتمبر   2 365 - 361  [105] (جزء احلل)جزيرة األمرية املنعزلة وقصر ملك التنني  293

 بريد إلكرتوين 2002سبتمبر   9 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(حتطم احلب والعزم  294

 2002سبتمبر   16 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(حتطم احلب والعزم  295
حفل توزيع 
 الجوائز

 2002أكتوبر   14 حـــــشـــــو  صدمة االصطياد على منت اليخت 296
صنارة صيد من 

 الكربون

 ساعة زينة 2002أكتوبر   21 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( كوجو: كيساكي ضد 2معركة قاعة املحكمة  297

 نظارة 200أكتوبر   28 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( كوجو : كيساكي ضد2معركة قاعة املحكمة  298

 الرؤية 2002نوفمبر   4 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( الصداقة ونيةة القتل يف مضيق كانمون 299

 عالمات يف الكف 2002نوفمبر   18 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( كانمونالصداقة ونيةة القتل يف مضيق  300
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 عنوان احللقة #
 عالقتها

 بالقصة

املصدر من 

 المانغا
 تلميح كونان تاريخ العرض

 كامريا فيديو 2002نوفمبر   25 368 - 366  [106] )اجلزء األول(والقداسة  قداستعراض احل 301

 شاحنة الربيد 2002ديسمبر   2 368 - 366  [106] )اجلزء الثاين(والقداسة  قداستعراض احل 302

 إعادة تدوير 2002ديسمبر   9 حـــــشـــــو  الضحية اليت عادت 303

304 
)حلقة مليون رهينةة  12 قضية الـ - شرطة املضطربالمقر 

 [107] ساعتان( –خاصة 
 رمز عىل الخريطة 2003يناير   6 373 - 369 

 زجاج الباب 2003يناير   13 376 - 374  [108] )اجلزء األول(املشتبةه به غري املريئ  305

 قداحة 2003يناير   20 376 - 374  [108] )اجلزء الثاين(املشتبةه به غري املريئ  306

 2003يناير   27 379 - 377  [109] )اجلزء األول( تتبع أثر الشهادة الصامتة 307
الشوغي، 

 والشطرنج، والغو

 قطع الغو 2003فبراير   3 379 - 377  [109] )اجلزء الثاين( تتبع أثر الشهادة الصامتة 308

 مذكرة يوميات 2003فبراير   10 383 - 380  [110] (فاوضات)جزء املباملنظمة السوداء  حتكاكاال  309

 برنامج حاسوب 2003فبراير   17 383 - 380  [110] (طاردة)جزء املباملنظمة السوداء  حتكاكاال  310

 خزانة 2003فبراير   24 383 - 380  [110] )جزء اليأس(باملنظمة السوداء  حتكاكاال  311

312 
 األول( )اجلزءدىم احتفال مصبوغة بلون غروب الشمس 

[111] 
 2003مارس  3 386 - 384 

اإلمرباطور وعرض 
 الدمية

313 
 )اجلزء الثاين(دىم احتفال مصبوغة بلون غروب الشمس 

[111] 
 درج 2003مارس   10 386 - 384 

 2003مارس   17 حـــــشـــــو  سور منصة املشاهدة املكسور 314
عش أبيض العينني 

 الياباين

 طائر البلبل 2003أبريل   14 حـــــشـــــو  الشمسمكان حتت أشعة  315

 كامريا خفية 2003أبريل   21 389 - 387  [112] )اجلزء األول(البطل املقنع فاقد البريق  316

 قناع 2003أبريل   28 389 - 387  [112] )اجلزء الثاين(البطل املقنع فاقد البريق  317

 مكابح 2003مايو   5 حـــــشـــــو  األول()اجلزء ر جالبة احلظ ئعلبة السجا 318

 سيجارة 2003مايو   12 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(ر جالبة احلظ ئعلبة السجا 319
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 جهاز الرد اآليل 2003مايو   19 حـــــشـــــو  فن النينجا يف صنع حجة الغياب 320

 2003مايو   26 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(اختفت اخلاطف اليت  هروب شاحنة 321
عالمة عسل 

 النحل

 زجاجة بويل إثيلني 2003يونيو   2 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(اختفت اخلاطف اليت  هروب شاحنة 322

 9رقم  2003يونيو   9 392 - 390  [113] )اجلزء األول(مأزق هاتوري هييج احلرج  323

 نرد 2003يونيو   16 392 - 390  [113] الثاين()اجلزء مأزق هاتوري هييج احلرج  324

 3·2·1 2003يونيو   23 397 - 393  [114] (قضية)جزء الاحلصان األحمر وسط اللهب  325

 غوان يو 2003يونيو   30 397 - 393  [114] )جزء التحقيق(احلصان األحمر وسط اللهب  326

 حاملة مفاتيح 2003يوليو   7 397 - 393  [114] )جزء احلل(احلصان األحمر وسط اللهب  327

 كأس نبيذ 2003يوليو   14 حـــــشـــــو  نبيةذ عيد امليالد لغز  328

 حبل املصباح 2003يوليو   28 400 - 398  [115] )اجلزء األول( يت ال تشرتىالصداقة ال 329

 حزام 2003أغسطس   4 400 - 398  [115] )اجلزء الثاين( يت ال تشرتىالصداقة ال 330

 أرز بالكاري 2003أغسطس   11 409 - 407  [118] )اجلزء األول(املريب  احلار  الكاري 331

 كابل كهربايئ 2003أغسطس   18 409 - 407  [118] )اجلزء الثاين(املريب  احلار  الكاري 332

 2003أغسطس   25 416 - 413  [120] )اجلزء األول(األمريات املتماثالت  333
والدتا ران 
 وشينتيش

 عالمة مرجعية 2003سبتمبر   1 416 - 413  [120] )اجلزء الثاين(األمريات املتماثالت  334

 غرفة فوضوية 2003سبتمبر   8 419 - 417  [121] )اجلزء األول(سر استديو توتو لتحميض األفالم  335

 طالء مشع 2003سبتمبر   15 419 - 417  [121] )اجلزء الثاين(سر استديو توتو لتحميض األفالم  336

 إيصال 2003أكتوبر   13 حـــــشـــــو  املالبسات اخلفية حلادث الشجار 337

 بَكَرة 2003أكتوبر   20 422 - 420  [122] )اجلزء األول(أربع سيارات بورش  338

 نافذة كهربائية 2003أكتوبر   27 422 - 420  [122] )اجلزء الثاين(أربع سيارات بورش  339

 2003نوفمبر   3 425 - 423  [123] )اجلزء األول( رحاضيف امل خبأالسر امل 340
ميانو أكيمي أخت 
 هايربا الكربى

 لوازم الحامم 2003نوفمبر   10 425 - 423  [123] )اجلزء الثاين( رحاضيف امل بأالسر املخ 341

 خاتم زفاف 2003نوفمبر   17 حـــــشـــــو  ساعة( -)حلقة خاصة عروس هويز تن بوش  342
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 2003ديسمبر   1 428 - 426  [124] )اجلزء األول( الصغري تجر املفخ يف  343
الحفاظ عىل 
األشياء مرتبة 
 ومنظمة

 حامم املتجر 2003ديسمبر   8 428 - 426  [124] )اجلزء الثاين( الصغري تجر املفخ يف  344

345 
احلادثتةان املزتامنتةان ليلة  -املواجهة مع املنظمة السوداء 

  [125] (ساعتان ونصف -حلقة خاصة ) [الهالوين] اكتمال القمر 
 بطاقات الت اروت 2004يناير   5 434 - 429

 شعار 2004يناير   12 437 - 435  [126] )اجلزء األول(البحث عن عالمة أسفل الظهر  346

 2004يناير   19 437 - 435  [126] )اجلزء الثاين(البحث عن عالمة أسفل الظهر  347
هيكل ُقفل 
 املفتاح

 ختم 2004يناير   26 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( واألرض املوروثةح، اشباألب، واحل 348

 عدسة محدبة 2004فبراير   2 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( واألرض املوروثةح، اشباألب، واحل 349

 رقم هاتف 2004فبراير   9 440 - 438  [127])اجلزء األول(املنيس  املحمول الهاتف 350

 صوت مرتفع 2004فبراير   16 440 - 438  [127] )اجلزء الثاين(املنيس  املحمول الهاتف 351

 شاحنة 2004فبراير   23 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( مسابقة الصيدمأساة  352

 2004مارس   1 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( مسابقة الصيدمأساة  353
أحدث منوذج 
 لصنارة صيد

 شامة 2004مارس   8 403 - 401  [116] )اجلزء األول(كل الصغري الُمَو  354

 فيديوأرشطة  2004مارس   15 403 - 401  [116] )اجلزء الثاين(كل الصغري الُمَو  355

 رياح 2004أبريل   12 456 - 453  [131] ساعة( -)حلقة خاصة  معجزة ميش كايتو كيد يف الهواء 356

 وجبة لفردين 2004أبريل   26 حـــــشـــــو  احلبيب أخدوعة الربيع 357

 حقيبة ظهر 2004مايو   3 406 - 404  [117] )اجلزء األول( حب محققي شرطة العاصمةقصة  358

 العب ريايض 2004مايو   10 406 - 404  [117] )اجلزء الثاين( حب محققي شرطة العاصمةقصة  359

 2004مايو   17 حـــــشـــــو  خنفساء الربيع الغامضة 360
رشيط الهاتف 

 الخلوي

 طاولة 2004مايو   24 459 - 457  [132] )اجلزء األول(ثانوية مدرسة تيتةان ال قصة شبح 361

 مظلة 2004مايو   31 459 - 457  [132] )اجلزء الثاين( ثانويةمدرسة تيتةان ال قصة شبح 362

 بطاقة يانصيب 2004يونيو   7 حـــــشـــــو  غربان املدينةة 363
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 توأم 2004يونيو   14 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(قضية الزتامن  364

 تحريات كوغورو 2004يونيو   21 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(قضية الزتامن  365

 مصطلحات الصيد 2004يوليو   5 462 - 460  [133] )اجلزء األول(مأساة الرصيف البحري املنعزل  366

 مهرجان 2004يوليو   12 462 - 460  [133] )اجلزء الثاين(مأساة الرصيف البحري املنعزل  367

 كعكة الشوكوالتة 2004يوليو   26 حـــــشـــــو  عيش الساحرة مكانمزنل احللوى  368

 إشاعات 2004أغسطس   2 حـــــشـــــو  قلق الرجل املحظوظ 369

 بطاقة تعريفية 2004أغسطس   9 حـــــشـــــو  مطاردة اللعبة اإللكرتونيةة 370

 كرة تنس 2004أغسطس   23 465 - 463  [134] )اجلزء األول(الطريق الصامت  371

 جدول مواعيد 2004أغسطس   30 465 - 463  [134] )اجلزء الثاين(الطريق الصامت  372

 هاتف 2004سبتمبر   6 حـــــشـــــو  ةفخ العنكبوت السام 373

 تبغ 2004أكتوبر   18 469 - 466  [135] )اجلزء األول( شفرة النجوم والسجائر  374

 2004أكتوبر   25 469 - 466  [135] )اجلزء الثاين( شفرة النجوم والسجائر  375
أوائل حروف 
 األسامء

 خيمة 2004نوفمبر   1 حـــــشـــــو  !نهاية الوقت عند الثالثة تماًما 376

 انعكاس 2004نوفمبر   8 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(املوموتارو  جولةلغز حل  377

 أعرس 2004نوفمبر   15 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(املوموتارو  جولةلغز حل  378

 حامم مفتوح 2004نوفمبر   22 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(الينةابيع احلارة يف ظالم الثلج والهيسودو  قضية 379

 حزام األويب 2004نوفمبر   29 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(الينةابيع احلارة يف ظالم الثلج والهيسودو  قضية 380

 أربعة مكعبات 2004ديسمبر   6 444 - 441  [128] )اجلزء األول(استعراض تنةافس االستنتةاجات  381

 تقويم 204ديسمبر   13 444 - 441  [128] )اجلزء الثاين(استعراض تنةافس االستنتةاجات  382

383 
! األبطال يف مواجهة شيطان معجزة يف ملعب الكوشني

 [129] ساعتان( –)حلقة خاصة  الظالم
 2004ديسمبر   20 449 - 445 

رقم الالعب 
 املعتزل

 تذكرة خدمة 2004يناير   17 حـــــشـــــو  الهدف هو موري كوغورو 384

 لحن وداع 2005يناير   24 474 - 470  [136] )االفتتةاحية(نشاز السرتاديفاريوس  385

 2005يناير   31 474 - 470  [136] )اللحن الفاصل(نشاز السرتاديفاريوس  386
أوائل حروف 
 األسامء
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 2005فبراير   7 474 - 470  [136] )اخلتام(نشاز السرتاديفاريوس  387
أفضل حدس 
 موسيقي

 2005فبراير   14 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(كوغورو واملشروبات  388
هاجس تخمري 

 الكحول

 فحص جسدي 2005فبراير   21 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(كوغورو واملشروبات  389

 األخبار 2005فبراير   28 452 - 450  [130] )اجلزء األول( 6حب محققي شرطة العاصمة قصة  390

 ساعة 2005مارس   7 452 - 450  [130] )اجلزء الثاين( 6حب محققي شرطة العاصمة قصة  391

 ثريا 2005مارس   14 حـــــشـــــو  لغز فرق العشرين سنتيمرًتا 392

 زيت 2005مارس   21 حـــــشـــــو  حادثة االختطاف املريبةة 393

 حجر املاغاتاما 2005أبريل   18 478 - 475  [137] (العزلجزء )العجيب  هجور اخلطر الرهيب يف املزنل امل 394

 ثالثة كنوز مقدسة 2005أبريل   25 478 - 475  [137] (اآلليةجزء )العجيب  هجور اخلطر الرهيب يف املزنل امل 395

 ساميزو ِكتشيمون 2005مايو   2 478 - 475  [137] (احللجزء )اخلطر الرهيب يف املزنل الغريب العجيب  396

 طحني 2005مايو   9 حـــــشـــــو  احلساء احلار املر احللو 397

 2005مايو   16 482 - 479  [138] )اجلزء األول(طلب من العائلة الغريبةة  398
قفل الهاتف 
 الخلوي

 2005مايو   23 482 - 479  [138] )اجلزء الثاين(طلب من العائلة الغريبةة  399
الحدث الذي مر 

 عاًما 12عليه 

 رقم سيارة 2005مايو   30 483  [138] شكوك ران 400

 عنوان احللقة #
 عالقتها

 بالقصة

املصدر من 

 المانغا
 تلميح كونان تاريخ العرض

 دبوس زينة 2005يونيو   6 486 - 484  [139] )اجلزء األول(لص سرقة املجوهرات باجلرم املشهود  401

 مطر 2005يونيو   13 486 - 484  [139] )اجلزء الثاين(لص سرقة املجوهرات باجلرم املشهود  402

 ثور هائج 2005يونيو   20 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( قصر املالئكة الغامض 403

 اتجاه 2005يونيو   27 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( قصر املالئكة الغامض 404

 عالمة النرص 2005يوليو   4 حـــــشـــــو  اإلسعاف استدعىالرجل الذي  405
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 2005يوليو   11 490 - 487  [140] (جزء اخلدعة)استنتةاجات كونان وهييج السحرية  406
معلومات عن خفة 

 اليد

 ممر ضيق 2005يوليو   18 490 - 487  [140] (جزء املمر)استنتةاجات كونان وهييج السحرية  407

 ظل 2005أغسطس   1 490 - 487  [140] (جزء احلل)استنتةاجات كونان وهييج السحرية  408

 2005أغسطس   8 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(مسرحية وجريمة اختطاف يف وقت واحد  409
قصة حطاب 
 الخيزران

 مكاملة من املجرم 2005أغسطس   15 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(مسرحية وجريمة اختطاف يف وقت واحد  410

 أفقي وعمودي 2005أغسطس   22 493 - 491  [141] )اجلزء األول(شفرة بوابة الضريح املحرية  411

 أعىل وأسفل 2005أغسطس   29 493 - 491  [141] )اجلزء الثاين(شفرة بوابة الضريح املحرية  412

 فنجانان 2005سبتمبر   5 حـــــشـــــو  لغز اجلريمة شبه الكاملة 413

 صلصة الصويا 2005سبتمبر   12 حـــــشـــــو  حبث املتحرين الصغار عن الطائر األزرق 414

اشيطان اليوم املشؤوم يظهر  415
ً

 عادة 2005أكتوبر   10 498 - 494  [142] (جزء القضية) مجدد

اجدمشيطان اليوم املشؤوم يظهر  416
ً

 بصامت األصابع 2005أكتوبر   17 498 - 494  [142] (جزء االشتبةاه) د

اشيطان اليوم املشؤوم يظهر  417
ً

 أشقاء 2005أكتوبر   24 498 - 494  [142] (جزء احلل) مجدد

ية يف يحبيت الُع  418
ّ
 بطاقة تعريفية 2005أكتوبر   31 حـــــشـــــو  بيكا ل

 2005نوفمبر   7 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(سيف الياماتانوأوروتيش  419
منطقة معامل 
 سياحية

 شهادة زور 2005نوفمبر   14 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(سيف الياماتانوأوروتيش  420

 أعوام 10وعد منذ  2005نوفمبر   21 412 - 410  [119] )اجلزء األول(وألوان اخلريف  احلب األول 421

 شعر أشقر 2005نوفمبر   28 412 - 410  [119] )اجلزء الثاين(األول وألوان اخلريف  حلبا  422

 أوراق الزيتون 2005ديسمبر   5 حـــــشـــــو  املتحرون الصغار واحلشرات اخلضراء األربعة 423

 يخنة 2005ديسمبر   19 حـــــشـــــو  املهرج رسالة الصورة من 424

425 
)حلقة حلظة الوقوع يف قبضة املنظمة  !الصدمة السوداء

 2006يناير   9 504 - 499  [143] ساعتان ونصف( - خاصة
جهازا إرسال 
 واستقبال

 عصا املبارزة 2006يناير   16 حـــــشـــــو  رسالة حب لران 426

 شبيهة هايربا آي 2006يناير   23 507 - 505  [144] )اجلزء األول(للمدرسة  املؤدي أسرار الطريق 427
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 التأهب التحسيس 2006يناير   30 507 - 505  [144] )اجلزء الثاين(درسة للماملؤدي أسرار الطريق  428

ا اللذان لن يلتقيا 429
ً

 وضعية النوم 2006فبراير   6 510 - 508  [145] )اجلزء األول( مجدد

ا اللذان لن يلتقيا 430
ً

 ضامدة 2006فبراير   13 510 - 508  [145] )اجلزء الثاين( مجدد

 بطاقة نادرة 2006فبراير   20 514 - 511  [146] )اجلزء األول( محققي شرطة العاصمةحب قصة  431

 لعبة مثالية 2006فبراير   27 514 - 511  [146] )اجلزء الثاين( حب محققي شرطة العاصمةقصة  432

 علكة 2006مارس   6 حـــــشـــــو  كونان الولد الغريب 433

 ـــــ 2006أبريل   10 حـــــشـــــو  انتصار الكلب العظيم كورو 434

 حساسية األنف 2006أبريل   17 517 - 515  [147] )اجلزء األول(املتحرون الصغار حتت املجهر  435

 إنذار سكة الحديد 2006أبريل   24 517 - 515  [147] )اجلزء الثاين(املتحرون الصغار حتت املجهر  436

 مسلسل تلفازي 2006مايو   8 حـــــشـــــو  سنوات 4قبل  الوعدو ،يا وشينتيشآأويتو  437

 ثالث سمكات 2006مايو   15 524 - 523  [149] تتبع رسالة السمكة 438

 رواية 2006مايو   22 حـــــشـــــو  ثم لم يكن هناك حاجة لوجود أحد 439

 سيارتان 2006مايو   29 حـــــشـــــو  نهاية استعراض السيارات 440

 خلط 2006يونيو   5 حـــــشـــــو  اللحظات األخرية 441

 فقدان الذاكرة 2006يونيو   12 حـــــشـــــو  الرجل الذي أوقفته العارضة احلديدية 442

 معطف موحد 2006يونيو   26 527 - 525  [150] )اجلزء األول(متعة جمع األصداف  443

 2006يوليو   3 527 - 525  [150] )اجلزء الثاين(متعة جمع األصداف  444
 غطاء زجاجة
 بويل إثيلني

 2006يوليو   10 529 - 528  [151] سر القطة الروسية الزرقاء 445
أسلوب مراسلة 
 الشاب ات اليابانيات

 حاملة مفاتيح 2006يوليو   24 532 - 530  [152] )اجلزء األول(نافدة الطراز الغريب املقفلة بإحكام  446

 تسلسل الكتاب 2006يوليو   31 532 - 530  [152] )اجلزء الثاين(نافدة الطراز الغريب املقفلة بإحكام  447

 قصة خيالية 2006أغسطس   14 حـــــشـــــو  قضية سانما ميغورو 448

449 
)حلقة الزفاف املزيف · قصة حب محققي شرطة العاصمة

 [154] ساعة( -خاصة 
 رسالة مشؤومة 2006أغسطس   21 537 - 535 

 إضاءة املرسح 2006أغسطس   28 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(احليلة يف مواجهة السحر  450
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 مزالج 2006سبتمبر   4 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(احليلة يف مواجهة السحر  451

 مرسحيممثل  2006سبتمبر   11 حـــــشـــــو  ساعة( -)حلقة خاصة كونبريا  شبح مسرح 452

 تذكرة متميزة 2006أكتوبر   23 534 - 533  [153] عرض لقاء الصداقة والقدر  453

 مجموعة 2006أكتوبر   30 540 - 538  [155] )اجلزء األول(املجموعة املقلوبة  454

 2006نوفمبر   6 540 - 538  [155] )اجلزء الثاين(املجموعة املقلوبة  455
مخطوطة غري 

 مكتملة

 2006نوفمبر   13 حـــــشـــــو  أحبهالغموض الذي  456
متجر سويش 
 بالزنجبيل

 اسم بالكاتاكانا 2006نوفمبر   20 543 - 541  [156] )اجلزء األول(منديل سونوكو األحمر  457

 األول من أبريل 2006نوفمبر   27 543 - 541  [156] )اجلزء الثاين(منديل سونوكو األحمر  458

 متحرك 2006ديسمبر   4 حـــــشـــــو  الرجل الغامض املتقيد بالقوانني 459

 عني الرند 2007يناير   15 549 - 548  [158] يف اإلسرتاتيجية الكبرية (ب)الصف األول  460

 إطار الصورة 2007يناير   22 حـــــشـــــو  املختفيةاألوىل الصفحة  461

 مطرقة بر اقة 2007يناير   29 555 - 550  [159] )الشاهد الصغري(املنظمة السوداء  لظال 462

 أفعى ومسامر 2007فبراير   5 555 - 550  [159] )إضاءة غريبةة(املنظمة السوداء  لظال 463

 2007فبراير   12 555 - 550  [160] )لغز املكافأة الكربى(املنظمة السوداء  لظال 464
عصابة ذوي 
 الرؤوس الحمراء

 2007فبراير   19 555 - 550  [160] )شهاب لؤلؤي(املنظمة السوداء  لظال 465
نرث الحبوب يوم 
 السيتسوبون

 قفازات رجل الثلج 2007فبراير   26 558 - 556  [161] )اجلزء األول(رجل الثلج الذي ال يتحطم  466

 مذاق الثلج 2007مارس   5 558 - 556  [161] )اجلزء الثاين(رجل الثلج الذي ال يتحطم  467

 األشعة السينية 2007مارس   12 حـــــشـــــو  القضية الغامضة جبوار الربكة 468

 2007أبريل   16 547 - 544  [157] )اجلزء األول(األربع  لوحاتكايتو كيد وال 469
رسم اإلشعار 

 املسبق

 2007أبريل   23 547 - 544  [157] )اجلزء الثاين(األربع  لوحاتكايتو كيد وال 470
أشياء ال تراها 
 لكنها موجودة

 2007مايو   7 حـــــشـــــو  سيارة اإلجيار اليت ال يمكن السيطرة عليها 471
معلومات عىل 
 الطريق الرسيع
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 2007مايو   14 573 - 570  [165] )اجلزء األول(كودو شينتيش الصغري  ةمغامر 472
األخ األصغر لكودو 

 شينتيش

 2007مايو   21 573 - 570  [165] )اجلزء الثاين(كودو شينتيش الصغري  ةمغامر 473
رسالة عر اب كايتو 

 كيد

 لغة األطفال 2007يونيو   4 575 - 574  [166] حب املحامية كيساكي إيري 474

 2007يونيو   18 حـــــشـــــو  حظ جراند بركس السئي 475
حظ الشخص 

 السيئ

 2007يونيو   25 569 - 567  [164] )اجلزء األول(ركلة غينتةا القاتلة  476
تذكرة وقوف 
 السيارات

 صبي مشاكس 2007يوليو   2 569 - 567  [164] )اجلزء الثاين(ركلة غينتةا القاتلة  477

 2007يوليو   9 حـــــشـــــو  ثالثون دقيقة حقيقية 478
برنامج بث  تلفازي 

 مبارش

479 
 – 162] (ساعتان –حلقة خاصة )ثالثة أيام مع هاتوري هييج 

 2007يوليو   16 566 - 559  [163
حصرية تاتامي 

 ونافذة

 جريدة محلية 2007يوليو   23 حـــــشـــــو  دليل الرباءة األصفر 480

 سكني 2007يوليو   30 581 - 579  [168] )اجلزء األول(ساحرة اجلبل  أدوات 481

 2007أغسطس  6 581 - 579  [168] )اجلزء الثاين(ساحرة اجلبل  أدوات 482
حوض األسامك 

 الذهبية

 القطار األخري 2007أغسطس  13 حـــــشـــــو  الشرطي املفقود 483

 عرق كثري 2007أغسطس  20 584 - 582  [169] )اجلزء األول( ادالسو من مكان الصورة 484

 غسالة آلية 2007أغسطس  27 584 - 582  [169] )اجلزء الثاين(د االسو من مكان الصورة 485

 واجهة الساعة 2007سبتمبر   3 حـــــشـــــو  تمثال القطة العسراء 486

487 
اإلصبع البنصر  - 8حب محققي شرطة العاصمة قصة 

 [167] ساعة( –)حلقة خاصة من اليد اليسرى 
 2007أكتوبر   15 578 - 576 

امليش عىل حبل 
 مشدود

 توصيل 2007أكتوبر   22 593 - 591  [172] ساعة( –)حلقة خاصة شيطان محطة التلفاز  488

489 
 –)حلقة خاصة املدعي كشاهد عيان  :3معركة قاعة املحكمة 

 ساعة(
 معطف 2007نوفمير   26 حـــــشـــــو 
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490 
منافسة االستنتةاجات  – كودو شينتيش ضدهاتوري هييج 

 [148] ساعة( –)حلقة خاصة املنحدرات الثلجية  على
 مصعد تزلج 2007ديسمبر   3 522 - 518 

 رقم هاتف خاطئ 2008يناير   14 590 - 585  [170] )البداية(اصطدام األحمر واألسـود  491

 نقل الدم 2008يناير   21 590 - 585  [171] )قرابة الدم(اصطدام األحـمـر واألسـود  492

 مزهرية غالية 2008يناير   28 590 - 585  [171] )الصياح(اصطدام األحـمـر واألسـود  493

 منصة قدم 2008فبراير   4 590 - 585  [171] )العالم السفلي(اصطدام األحـمـر واألسـود  494

 السبعة""األطفال  2008فبراير   11 599 - 595  [174] )الغيبوبة(اصطدام األحـمـر واألسـود  495

 ندب 2008فبراير   18 599 - 595  [174] )الغزو(اصطدام األحـمـر واألسـود  496

 ميانو أكيمي 2008فبراير   25 599 - 595  [174] )اإلفـاقـة(اصطدام األحـمـر واألسـود  497

 زهورآنية  2008مارس   3 604 - 600  [175] )االضطراب(اصطدام األحـمـر واألسـود  498

 مهارات القيادة 2008مارس   10 604 - 600  [175] )التمويه(اصطدام األحـمـر واألسـود  499

 كري 2008مارس   17 604 - 600  [175] )الطلب األخري(اصطدام األحـمـر واألسـود  500

 عنوان احللقة #
 عالقتها

 بالقصة

املصدر من 

 المانغا
 تلميح كونان تاريخ العرض

 موهبة أجنبية 2008أبريل   14 609 - 605  [176] )االشتبةاه(اصطدام األحـمـر واألسـود  501

 النطق اإلنجليزي 2008أبريل   28 609 - 605  [176] )الرباءة(اصطدام األحـمـر واألسـود  502

 تعويذة سحرية 2008مايو   12 609 - 605  [176] )االستعداد للموت(اصطدام األحـمـر واألسـود  503

 رصاصة 2008مايو   19 609 - 605  [176] )املوت أثنةاء تأدية الواجب(اصطدام األحـمـر واألســود  504

 شعر 2008يونيو   16 612 - 610  [177] )اجلزء األول(شهادة املحامية كيساكي إيري  505

 دراجة صغرية 2008يونيو   23 612 - 610  [177] )اجلزء الثاين(شهادة املحامية كيساكي إيري  506

 هوندو إيسيك 2008يونيو   30 621 - 619  [179] )اجلزء األول(الزاوية غري املرئيةة يف صالة الكاراوكي  507

 أحذية املشتبه بهم 2008يوليو   7 621 - 619  [179] )اجلزء الثاين(الزاوية غري املرئيةة يف صالة الكاراوكي  508

 مذكرة يومية 2008يوليو   14 624 - 622  [180] واملتحرون الصغار  ،وأصفر ،وأبيض، أحمر 509
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  [185 – 180]لغز الشفرة املزدوجة  ضدكونان  510
622 - 624 & 

638 - 640 
 سيارة صغرية 2008يوليو   28

 (ika)حبار  2008أغسطس   4 640 - 638  [185] شينتيش ضد أوكيا سوبارو !منافسة االستنتةاجات 511

 طائر أزرق 2008أغسطس   11 حـــــشـــــو  الطالع املحطم 512

 معطف رطب 2008سبتمبر   1 630 - 628  [182] )اجلزء األول(راحئة القهوة مع نيةة القتل  513

 كعكة 2008سبتمبر   8 630 - 628  [182] الثاين()اجلزء راحئة القهوة مع نيةة القتل  514

 أبيض وأسود 2008أكتوبر   20 634 - 631  [183] ساعة( –)حلقة خاصة سحر انتقال كايتو كيد الفوري  515

516 
 ساعة( -)حلقة خاصة غموض املحارب املدرع  - فورينكازان

 حريش 2008نوفمبر   3 618 - 613  [178]

 ظل العيون 2008نوفمبر   10 618 - 613  [178] خاتمة الظل والربق - فورينكازان 517

 ثعلب 2008ديسمبر   1 حـــــشـــــو  (فصل التحقيق)عادة مييج الغامضة استرحلة  518

 قطة 2008ديسمبر   8 حـــــشـــــو  (فصل احلل)عادة مييج الغامضة استرحلة  519

 تذوق 2008ديسمبر   15 حـــــشـــــو  شكوى النبيةذ األحمر 520

 كودو شينتيش 2009يناير   19 652 - 646  [188] ساعة( –)حلقة خاصة القاتل كودو شينتيش  521

 لعنة الشرياغامي 2009يناير   26 652 - 646  [188] ساعة( –)حلقة خاصة حقيقة شينتيش ودموع ران  522

 نافذة السيارة 2009فبراير   2 654 - 653  [189] ما أريد معرفته بصدق 523

 سرتة صوفية 2009فبراير   9 637 - 635  [184] )اجلزء األول(شرارة الكراهية الزرقاء  524

 كنزة صوفية 2009فبراير   16 637 - 635  [184] )اجلزء الثاين(شرارة الكراهية الزرقاء  525

 رشيط علب الهدايا 2009فبراير   23 642 - 641  [186] احلقيقي قاتلهدية من ال 526

 نعش حجري 2009مارس   2 حـــــشـــــو  ة وراء القناعيكنيةة الشيطان املخف 527

 آثار خاتم  2009مارس  9 645 - 643  [187] )اجلزء األول( شغل اللغز بطريقة نظامية 528

 صوت املاهجونغ 2009 مارس 16 645 - 643  [187] )اجلزء الثاين( شغل اللغز بطريقة نظامية 529

 رجل املطرقة 2009أبريل  18 627 - 625  [181] )اجلزء األول(حقيقة شائعة املدينةة  530

 ذراع الغيار 2009أبريل  25 627 - 625  [181] )اجلزء الثاين(حقيقة شائعة املدينةة  531

 اسم مستعار 2009مايو  2 669 - 667  [194] ندبة احلب األول 532

 سويش 2009مايو  9 669 - 667  [194] الندب الذي يستحضر المايض 533
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 Z 2009مايو  16 673 - 670  [195] الصفري صاحبالندبة اجلديدة و 534

 فأرة 2009مايو  23 673 - 670  [195] الندبة القديمة وروح الضابط 535

 تعريفيةلوحة  2009مايو  30 حـــــشـــــو  سر التحفة املختفية 536

 رسالة تحذير 2009يونيو  13 676 - 674  [196] )اجلزء األول(كايتو كيد ضد اخلزنة املنيعة  537

 2009يونيو  20 676 - 674  [196] )اجلزء الثاين(كايتو كيد ضد اخلزنة املنيعة  538
سوزويك 
 جريوكيتيش

 الشبكةكامريا  2009يوليو  4 حـــــشـــــو  مرياث احلمقى 539

540 
)اجلزء اليوم الذي اعزتل فيه موري كوغورو مهنة التحقيق 

 األول(
 مصباح يدوي 2009يوليو  11 حـــــشـــــو 

541 
)اجلزء اليوم الذي اعزتل فيه موري كوغورو مهنة التحقيق 

 الثاين(
 صوت  2009يوليو  18 حـــــشـــــو 

اكو اليت خيتفي عندها السمك  542
ّ
 أسامء السمك 2009يوليو  25 666 - 664  [193] األول()اجلزء صخرة إك

اكو اليت خيتفي عندها السمك  543
ّ
 ساعة الغواص 2009أغسطس  1 666 - 664  [193] )اجلزء الثاين(صخرة إك

 أقالم ملونة 2009أغسطس  8 حـــــشـــــو  تنةاغماليد اليت تعزف بال  544

 2009سبتمبر  5 663 - 661  [192] األول( )اجلزء املختفية يف الضبابالساحرة  545
 الضابطجدة 

 يامامورا

 رساب 2009سبتمبر  12 663 - 661  [192] )اجلزء الثاين( املختفية يف الضبابالساحرة  546

 مسدس 2009سبتمبر  19 حـــــشـــــو  )اليوم األول(يومان مع املجرم  547

 مسح النافذة 2009سبتمبر  26 حـــــشـــــو  )اليوم الثاين(يومان مع املجرم  548

 2009أكتوبر  3 657 - 655  [190] )اجلزء األول(لغز السويش الدوار  549
اتجاه عقارب 

 الساعة

 2009أكتوبر  10 657 - 655  [190] )اجلزء الثاين(لغز السويش الدوار  550
 تناولطريقة 

 السويش

 السيد كوجيام 2009أكتوبر  17 660 - 658  [191] )اجلزء األول(املجرم هو والد غينتةا  551

 مواطن من طوكيو 2009أكتوبر  24 660 - 658  [191] )اجلزء الثاين(املجرم هو والد غينتةا  552

 أعرس 2009أكتوبر  31 حـــــشـــــو  ستجوابغرفة اال 553

 رسالة 2009نوفمبر  7 حـــــشـــــو  )جزء حتقيق ران(جولة غموض طائر اللقلق  554
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 2009نوفمبر  14 حـــــشـــــو  )جزء تعقب يونا(جولة غموض طائر اللقلق  555
شارة املتحرين 

 الصغار

 قوس املطر 2009نوفمبر  21 حـــــشـــــو  التقاطع املخيف 556

 اللهجة املحلية  2009نوفمبر  28 686 - 680  [198] الثنةايئ اخلطر  557

اخ 2009ديسمبر  5 686 - 680  [199] )دعوة االمتنةان(األحمر ائط واحلقصر املوت  558  أحمر بخ 

 شطرنج 2009ديسمبر  12 686 - 680  [199] )يشء يف املتنةاول(األحمر ائط قصر املوت واحل 559

 العمليات لباس 2009ديسمبر  19 686 - 680  [199] )الراحل كويم(األحمر ائط قصر املوت واحل 560

 إيطاليا 2009ديسمبر  26 686 - 680  [199] )إسرتاتيجية القلعة الفارغة(األحمر ائط قصر املوت واحل 561

 كافان )مدينة( 2010يناير  16 حـــــشـــــو  اختطاف ألوان قوس قزح 562

 تغطية العني 2010يناير  23 679 - 677  [197] )االضطراب(اللصوص  عصابةاملتحرون الصغار ضد  563

 رهائن 2010يناير  30 679 - 677  [197] )الصمت(اللصوص  عصابةاملتحرون الصغار ضد  564

ةا 565
ً
 شعر مستعار 2010فبراير  6 حـــــشـــــو  الشاهد الذي لم يَر شيئ

 ساعة 2010فبراير  27 حـــــشـــــو  الشريك هو سانتةا 566

 منشفة 2010مارس  6 حـــــشـــــو  نيةة القتل املمطرة على احلمام املعدين 567

 فلم عن وحش  2010مارس  13 689 - 687  [200] )اجلزء األول(املفتش شرياتوري وذكريات زهرة الكرز  568

 قبعة 2010مارس  20 689 - 687  [200] )اجلزء الثاين(املفتش شرياتوري وذكريات زهرة الكرز  569

 األظافر فن 2010مارس  27 حـــــشـــــو  ثبةاتها صفرإجريمة احتمال  570

 درج  2010مايو  1 692 - 690  [201] )اجلزء األول(معركة الكزن يف املستودع املسكون  571

 سقف 2010مايو  8 692 - 690  [201] )اجلزء الثاين(معركة الكزن يف املستودع املسكون  572

 مفرقعات 2010مايو  15 695 - 693  [202] )اجلزء األول(مكان التعويذة املحرجة  573

 جيب 2010مايو  22 695 - 693  [202] )اجلزء الثاين(مكان التعويذة املحرجة  574

 وبك 2010مايو  29 698 - 696  [203] )اجلزء األول(حجة غياب الثوب األسود  575

 توأم 2010يونيو  5 698 - 696  [203] )اجلزء الثاين(حجة غياب الثوب األسود  576

 زجاجة رشاب  2010يونيو  19 حـــــشـــــو  عات اليت تيضء احلقيقةاالري 577

 قراءة ةنظار  2010يونيو  26 704 - 699  [204] الفأل األحمر املسبب لألزمة 578
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 إيصال 2010يوليو  3 704 - 699  [205] األسود 13ـ االقرتاح ال 579

 قميص 2010يوليو  10 704 - 699  [205] اقرتاب املهلة السوداء 580

 أحمر شفاه 2010يوليو  17 704 - 699  [205] الهدف األحمر املرجتف 581

 فراولة 2010يوليو  24 حـــــشـــــو  ليلة الزوميب امليت 582

 شاحنة نصف نقل  2010أغسطس  14 708 - 705  [206] حب املعلمة كوبايايش 583

 جعجعة 2010أغسطس  21 708 - 705  [206] الضائعحب املفتش شرياتوري  584

  [208 – 206] حب الكرز الذي ختطى الزمن 585
705 - 708 & 

712 - 715 
 زرافة 2010أغسطس  28

 عصفور الدوري 2010سبتمبر  4 715 - 712  [208] قرن كيرين الذي اختفى يف الظالم 586

 ثعلبة غينتا 2010سبتمبر  11 715 - 712  [208] كيد ضد األربعة متحرين العظماء 587

 فز اعة 2010سبتمبر   18 حـــــشـــــو  مزرعة السطحفخ  588

 مياه غازية 2010سبتمبر  25 711 - 709  [207] )اجلزء األول( عيد امليالد األسوأ 589

 2010أكتوبر  2 711 - 709  [207] )اجلزء الثاين( عيد امليالد األسوأ 590
 يوم الصحة
 والرياضة

 جريدة 2010أكتوبر   16 حـــــشـــــو  مزنل حوض السمك 591

592 
 )اجلزء األول( عهد الديك والقرد وتعويذة احلظ السعيد

[209] 
 زر 2010أكتوبر   23 718 - 716 

593 
 )اجلزء الثاين( عهد الديك والقرد وتعويذة احلظ السعيد

[209] 
 طالع 2010أكتوبر   30 718 - 716 

 نار 2010نوفمبر   6 حـــــشـــــو  )جزء مياجيما(العجائب السبع يف هريوشيما ومياجيما  رحلة 594

 2010نوفمبر  11 حـــــشـــــو  )جزء هريوشيما(العجائب السبع يف هريوشيما ومياجيما  رحلة 595
شقة شاهقة 
 االرتفاع

 حرب قلم 2010نوفمبر  18 حـــــشـــــو  حجة غياب السقوط 596

 2010نوفمبر   27 724 - 722  [211] )اجلزء األول(سينةاريو غرفة البخار املغلقة  597
منتجع صحي يف 
الهواء الطلق وأعىل 

 بحرية

 خاتم 2010ديسمبر   4 724 - 722  [211] )اجلزء الثاين(سينةاريو غرفة البخار املغلقة  598
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 2010ديسمبر   11 حـــــشـــــو  حليف العدالة 599
بوابة قطع التذاكر 

 اآللية

 حذاء 2010ديسمبر  25 721 - 719  [210] )اجلزء األول(ا بّ ااحللم الذي رآه الك 600

 عالقتها عنوان احللقة #

 بالقصة

املصدر من 

 المانغا
 تلميح كونان تاريخ العرض

 2013يوليو   13 724 - 718  [237] )االنطالقة(قطار الغموض األسود  701
 7املقطورة 
 املختفية

ل 2013يوليو   20 724 - 718  [237] )النفق(قطار الغموض األسود  702  شهادة املحص 

 فراغ سلسلة الباب 2013يوليو   27 724 - 718  [237] )التقاطع(قطار الغموض األسود  703

 أفضل متثيل 2013أغسطس   3 724 - 718  [237] )املحطة األخرية(قطار الغموض األسود  704

 مدر ب خاص 2013أغسطس   10 827 - 825  [238] كونان يف غرفة مقفلة 705

 قنينة بالستيكية 2013أغسطس   17 827 - 825  [238] بوربون يكتشف األمر  706

 برنامج إذاعي  2013أغسطس  31 حـــــشـــــو  املتحري العظيم املخدوع 707

 الرشفة 2013سبتمبر  7 حـــــشـــــو  الرجل الذي سقط ببطء 708

 حزام الربط 2013سبتمبر  14 حـــــشـــــو  قضية الصدمة غري املؤكدة 709

 آلة التنظيف 2013سبتمبر   21 833 - 831  [240] )اجلزء األول(احلادث املشهود  710

 رشاش الدهان 2013سبتمبر   28 833 - 831  [240] )اجلزء الثاين(احلادث املشهود  711

 تابوت 2013أكتوبر   5 840 - 834  [241] )واحد(هاتوري هييج وقصر مصايص الدماء  712

 ثوم 2013أكتوبر   12 840 - 834  [241] )اثنةان(هاتوري هييج وقصر مصايص الدماء  713

 عصا 2013أكتوبر   19 840 - 834  [241] )ثالثة(هاتوري هييج وقصر مصايص الدماء  714

 ممر رسي 2013أكتوبر   26 840 - 834  [241] )أربعة(هاتوري هييج وقصر مصايص الدماء  715

 ملعقة 2013نوفمبر   2 حـــــشـــــو  )اجلزء األول( تراقص الشياطني بقصر أقنعة نو 716

 إزميل 2013نوفمبر   9 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين( الشياطني بقصر أقنعة نوتراقص  717

 لوح شوكوالتة 2013نوفمبر   16 حـــــشـــــو  نادائرة الشيط 718

الة 2013نوفمبر   23 حـــــشـــــو  خالف على تذكرة قيمة 719  غس 
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 ةدمية محشو   2013نوفمبر   30 حـــــشـــــو  (جزء آسو)جولة النريان واملياه الغامضة  720

 كتاب طوابع 2013ديسمبر   7 حـــــشـــــو  (جزء كوماموتو)جولة النريان واملياه الغامضة  721

 فاتورة 2013ديسمبر   14 843 - 831  [242] )اجلزء األول(التوصيل احللو البارد  722

 كعكة عيد امليالد 2013ديسمبر   21 843 - 831  [242] )اجلزء الثاين(التوصيل احللو البارد  723

 خز ان مياه ضخم 2014يناير   4 830 -828  [239] )اجلزء األول(كايتو كيد واحلورية اخلجولة  724

 مغناطيس 2014يناير   11 830 -828  [239] )اجلزء الثاين(كايتو كيد واحلورية اخلجولة  725

 اليمني واليسار 2014يناير   18 حـــــشـــــو  للمصيبةة رسالة احلظ اجلالبة 726

 قفل 2014يناير   25 846 - 844  [243] )اجلزء األول(صندوق الكزن املليء بالفواكه  727

 تفاح 2014فبراير   1 846 - 844  [243] )اجلزء الثاين(صندوق الكزن املليء بالفواكه  728

 ضوء الشمس 2014فبراير   8 حـــــشـــــو  الشهريةالماس، والطالء واملمثلة  729

 دهان 2014فبراير  22 حـــــشـــــو  النموذج املقارب للكمال 730

731 
 )اجلزء األول(الصديق السابق الماكث جبوار مسرح اجلريمة 

 وصية 2014مارس   1 849 - 847  [244]

732 
 )اجلزء الثاين(الصديق السابق الماكث جبوار مسرح اجلريمة 

[244] 
 2014مارس   8 849 - 847 

غطاء الهاتف 
 نقالال

 غابة البامبو 2014مارس   22 حـــــشـــــو  حفل الزفاف والعياران الناريان 733

734 
 ساعة( -)حلقة خاصة ذكريات جودي وفخ مشاهدة الزهور 

 ين 5عملة  2014مارس   29 852 - 850  [245]

 اليد اليرسى 2014أبريل   19 حـــــشـــــو  (18)أحداث ما قبل الفلم الـ  الدعوةلغز شفرة  735

 كرة سلة 2014أبريل   26 حـــــشـــــو  سر تمثال موري كوغورو 736

 متشية كلب 2014مايو   3 حـــــشـــــو  املميش املشبوه 737

 شامبانيا  2014مايو   10 855 - 853  [246] )اجلزء األول(كوغورو يف احلانة  738

 طني 2014مايو   17 855 - 853  [246] )اجلزء الثاين(كوغورو يف احلانة  739

 مفتاح غرفة 2014مايو   31 858 - 856  [247] )اجلزء األول(احلمام الذي انهارت فيه ران  740

 غمزة 2014يونيو   7 858 - 856  [247] )اجلزء الثاين(احلمام الذي انهارت فيه ران  741

 سانادا تاكاهريو 2014يونيو   14 حـــــشـــــو  وعد العب الدوري الياباين 742
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 جديدةالتنورة ال 2014يونيو   21 حـــــشـــــو  صدفتان متداخلتان 743

 ساحة بولنغ 2014يونيو  28 861 - 859  [248] )اجلزء األول(كيوغوكو ماكوتو  املتهم هو 744

 ساحرة 2014يوليو  5 861 - 859  [248] )اجلزء الثاين(كيوغوكو ماكوتو  املتهم هو 745

 2014يوليو  19 864 - 862  [249] )اجلزء األول(كايتو كيد ضد كيوغوكو ماكوتو  746
نظام أمني غري 

 متوقع

 شمعة 2014يوليو  26 864 - 862  [249] )اجلزء الثاين(كايتو كيد ضد كيوغوكو ماكوتو  747

 كامن يايبا 2014أغسطس  2 871 - 869  [251] )االعرتاف(قصة حب محققي شرطة العاصمة  748

 صحيفة 2014أغسطس  9 871 - 869  [251] )احلقيقة(قصة حب محققي شرطة العاصمة  749

 قالدة 2014سبتمبر  6 حـــــشـــــو  الرجل املغدور من البحر 750

 تاي 2014سبتمبر  20 868 - 865  [250] )اجلزء األول(قضية قط احلظ متعدد األلوان  751

 غالف تزيني 2014سبتمبر  27 868 - 865  [250] )اجلزء الثاين(قضية قط احلظ متعدد األلوان  752

 ثالجة 2014أكتوبر  4 حـــــشـــــو  النقطة العمياء يف املزنل املشرتك 753

 طامطم 2014أكتوبر  11 875 - 872  [252] )خبار(مأساة املرأة احلمراء  754

 2014أكتوبر  18 875 - 872  [252] )روح شريرة(مأساة املرأة احلمراء  755
رشطة مقاطعة 

 ناغانو

 امرأة طويلة الشعر 2014أكتوبر  25 875 - 872  [252] )انتقام(مأساة املرأة احلمراء  756

 مؤمتر صحفي  2014نوفمبر  1 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(الكوميدي الذي سلم نفسه  757

 مناديل جيب 2014نوفمبر  8 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(الكوميدي الذي سلم نفسه  758

 الغرفخدمة  2014نوفمبر  22 878 - 876  [253] )اجلزء األول(النتيجة غري املتوقعة للرواية الشاعرية  759

 رسالة قدمية 2014نوفمبر  29 878 - 876  [253] )اجلزء الثاين(النتيجة غري املتوقعة للرواية الشاعرية  760

 حقيبة كتف  2014ديسمبر  6 حـــــشـــــو  (جزء كانازاوا)جولة كاغا هياكومانغوكو الغامضة  761

 بطاقات الشفرات 2014ديسمبر  13 حـــــشـــــو  (الساخنةجزء ينةابيع كاغا )جولة كاغا هياكومانغوكو الغامضة  762

 لوحة الطريق 2015يناير  10 881 - 879  [254] )اجلزء األول(كونان وهييج وشفرة احلب  763

 وردة بيضاء 2015يناير  17 881 - 879  [254] )اجلزء الثاين(كونان وهييج وشفرة احلب  764

765 
 )اجلزء األول(قضية اللعب بالطائرة الورقية عند نهر تيموزو 

[256] 
 هاتف 2015يناير  24 887 - 885 



 

33 
 

766 
 )اجلزء الثاين(قضية اللعب بالطائرة الورقية عند نهر تيموزو 

[256] 
 خيط طائرة ورقية 2015يناير  31 887 - 885 

 صندوق تربيد 2015فبراير  7 حـــــشـــــو  العاشق املفقود يف العاصفة الثلجية 767

 عصري ُمعل ب 2015فبراير  21 حـــــشـــــو  قضية احتجاز هايربا آي 768

 قصاصات 2015فبراير  28 حـــــشـــــو  مريض غرفة الطوارئ املزعج 769

 شاي عشبي 2015مارس  7 890 - 888  [257] )اجلزء األول(حفلة الشاي املتوترة  770

 ليمون 2015مارس  14 890 - 888  [257] )اجلزء الثاين(حفلة الشاي املتوترة  771

 هاتف خلوي 2015مارس  21 884 - 882  [255] )اجلزء األول(رىب المايئ قضية كودو شينتيش يف الَم  772

 2015مارس  28 884 - 882  [255] )اجلزء الثاين(رىب المايئ قضية كودو شينتيش يف الَم  773

رُسق التلميح من 

   ِقبل كيد
 )قفاز(

 2015أبريل  18 حـــــشـــــو  (19)أحداث ما قبل الفلم الـ صرخة مونك املفقودة  774
تعقب النظام 
 السيارةب

 تسلل 2015أبريل  25 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(املتحري العظيم املتالعب به  775

 2015مايو  2 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(املتحري العظيم املتالعب به  776
انقطاع التيار 
 الكهربايئ

ني 777
ّ
 قميص ألوها 2015مايو  9 حـــــشـــــو  املتحرون الصغار ضد املتحرين املسن

 كامريا رقمية 2015مايو  16 حـــــشـــــو  يف السراب فقوداملالك امل 778

 [258] مقدمة قرمزّية 779
 

 ورقة إجابة 2015مايو  30 898 - 891

 الزهور 2015يونيو  6 898 - 891  [258] متابعة قرمزّية 780

 2015يونيو  13 898 - 891  [259] ُعقدة قرمزّية 781
كوسودا 
 ريكوميتيش

 ممر َريها 2015يونيو  20 898 - 891  [259] عودة قرمزّية 782

 جوائز األوثكار 2015يونيو  27 898 - 891  [259] حقيقة قرمزّية 783

 حروف استهاللية 2015يوليو  11 حـــــشـــــو  مرحًبا بكم يف نادي أوريهييم 784

 قطعة الفارس 2015يوليو  18 902 - 899  [260] )اجلزء األول(مباراة حب اخلبري تايكو  785

 7 2015يوليو  25 902 - 899  [260] )اجلزء الثاين(مباراة حب اخلبري تايكو  786
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ْيظ الغموض الغارق يف َم  787
َ

 أسطوانة غوص 2015أغسطس  1 905 - 903  [261] )اجلزء األول(سبح الق

ْيظ الغموض الغارق يف َم  788
َ

 رغوة 2015أغسطس  8 905 - 903  [261] )اجلزء الثاين(سبح الق

 مزحة 2015أغسطس  15 حـــــشـــــو  األرصاد اجلوية من امللكة 789

د زي   2015سبتمبر  5 حـــــشـــــو  خدمة بيكابون الدامية 790  موح 

 مطارد 2015سبتمبر  12 حـــــشـــــو  الضابط تاكاغي هارب باألصفاد 791

ون بالكشف الثالثة  792
ّ
 سجائر 2015سبتمبر  19 908 - 906  [262] )اجلزء األول(املستِهل

ون بالكشف الثالثة  793
ّ
 ألف ين 500 2015سبتمبر  26 908 - 906  [262] )اجلزء الثاين(املستِهل

 ضباب 2015أكتوبر  3 حـــــشـــــو  احلارس الشخيص موري كوغورو 794

 دمية فرنسية 2015أكتوبر  10 حـــــشـــــو  املفقودة شابةسر السيدة ال 795

 الوجهندبة عىل  2015أكتوبر  17 حـــــشـــــو  حيلة طيور احلب 796

 ورق طباعة 2015أكتوبر  24 حـــــشـــــو  االستنتةاج الفوضوي للفتاة احلاملة 797

 سل م كهربايئ 2015نوفمبر  7 حـــــشـــــو  الهدف املتحرك 798

 ماء 2015نوفمبر  14 حـــــشـــــو  معركة غامضة لغرفة املتحرين الصغار الُمقفلة 799

 منل 2015نوفمبر  21 حـــــشـــــو  ما بعد املئة مليون ين 800

 عالقتها عنوان احللقة #

 بالقصة

املصدر من 

 المانغا
 تلميح كونان تاريخ العرض

 مبخرة 2015نوفمبر  28 حـــــشـــــو  )جزء كورايويش(لغز جولة الكثبةان الرملية يف توتوري  801

 قالدة 2015ديسمبر  5 حـــــشـــــو  )جزء توتوري(لغز جولة الكثبةان الرملية يف توتوري  802

 حديقة أطفال 2015ديسمبر  12 حـــــشـــــو  فخ الوقاية من احلرائق 803

804 
 -)اجلزء األول الغامضة إلبزيو  18كونان وروائع الكابوكي الـ 

 (ساعة –حلقة خاصة 
 إتشيكاوا إبيزو 2016يناير  9 حـــــشـــــو 

805 
 -)اجلزء الثاين الغامضة إلبزيو  18كونان وروائع الكابوكي الـ 

 ( ساعة –حلقة خاصة 
 معطف 2016يناير  16 حـــــشـــــو 
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 مكرب صوت 2016يناير  30 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(وهم املتحدث من بطنه  806

 كأس 2016فبراير  6 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(وهم املتحدث من بطنه  807

 حامم خارجي 2016فبراير  13 912 - 909  [263] )اجلزء األول(نزل الكامايتةاتيش  808

 كوزويو 2016فبراير  20 912 - 909  [263] الثاين()اجلزء نزل الكامايتةاتيش  809

 كاواناكاجيام 2016فبراير  27 917 - 913  [264] )اجلزء األول(ظالم شرطة املحافظة  810

 حبل 2016مارس  5 917 - 913  [264] )اجلزء الثاين(ظالم شرطة املحافظة  811

 نقار الخشب 2016مارس  12 917 - 913  [264] )اجلزء الثالث(ظالم شرطة املحافظة  812

 املقرتب من أمورو  813
ّ

 شطائر 2016أبريل  16 حـــــشـــــو  (20)أحداث ما قبل الفلم الـ الظل

 قشدة طازجة 2016أبريل  23 919 - 918  [265] )اجلزء األول(قضية غرفة ممثلة املدونة املقفلة  814

 لعبة طائرة مروحية 2016أبريل  30 920 - 919  [265] الثاين( )اجلزءقضية غرفة ممثلة املدونة املقفلة  815

 دواء زكام 2016مايو  7 حـــــشـــــو  الفضايئ اللطيف واملخيب لآلمال 816

 أزرار أكامم 2016مايو  14 حـــــشـــــو  املخطوبة املفقودة 817

 2016مايو  21 حـــــشـــــو  )اجلزء األول(مطاردة كوغورو الغاضبة  818
ورشة إعادة 
 التدوير

 شامة 2016مايو  28 حـــــشـــــو  )اجلزء الثاين(مطاردة كوغورو الغاضبة  819

 ملصقات املحطة 2016يونيو  4 حـــــشـــــو  األشخاص السبعة يف غرفة االنتظار 820

 معبد دونغاراجي 2016يونيو  11 حـــــشـــــو  سر معبد دونغارايج املخبأ 821

 هيغو ويوكو 2016يونيو  18 927 - 925  [267] )اجلزء األول(املشتبةه بهما هما ثنةايّئ عاطفّي  822

 كيس ِمكنسة 2016يونيو  25 927 - 925  [267] )اجلزء الثاين(املشتبةه بهما هما ثنةايّئ عاطفّي  823

 ألعاببيت  2016يوليو  9 حـــــشـــــو  احتماء املتحرين الصغار من املطر 824

 املَد  والَجْزر 2016يوليو  16 حـــــشـــــو  قضية حديقة املد العائد 825

 سجائر 2016يوليو  23 حـــــشـــــو  اجلمال، واألكاذيب، واألسرار 826

ته  827
ّ

 راِمن أوغورا 2016يوليو  30 930 - 928  [268] )اجلزء األول( 2راِمن يموت املرء من لذ

ته  828
ّ

 2016أغسطس  6 930 - 928  [268] )اجلزء الثاين( 2راِمن يموت املرء من لذ
خل، وصلصة صويا، 

 وفلفل

 محرك اللعبة 2016أغسطس  13 حـــــشـــــو  الفىت الغامض 829
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 نصل الزومبي 2016سبتمبر  3 935 - 931  [269])اجلزء األول( املخيم الُمحاط بالزوميب  830

 تجربة األداء 2016سبتمبر  10 935 - 931  [269])اجلزء الثاين( املخيم الُمحاط بالزوميب  831

 ورق مرحاض 2016ستمبر  17 935 - 931  [269])اجلزء الثالث( املخيم الُمحاط بالزوميب 832

  2016سبتمبر  24 حـــــشـــــو   833

 عنوان احللقة #
تاريخ عرض 

 احللقة األصلية

تاريخ عرض 

 إعادة اإلنتةاج

نوع 

 اإلنتةاج
 تلميح كونان

 ـــــ عادةمُ  2003سبتمبر  22 1996أبريل  8 ساعة( -خاصة )حلقة  سمفونيةة ضوء القمر  ائمجر 11

219 
كودو شينتيش ضد كايتو  !اجتماع املحققني العظام

 ساعتان( –)حلقة خاصة  كيد
 ـــــ عادةمُ  2003أكتوبر  6 2001يناير  8

52 
)حلقة  يف جريمة القتل أسطورة الكريتنغو قضية

 ساعة( -خاصة 
 ـــــ عادةمُ  2004يونيو  28 1998مارس  17

 ـــــ عادةمُ  2004يوليو  19 1998سبتمبر   28 ساعة( -)حلقة خاصة  جرائم القتل املتسلسلة يف نانيوا 118

 ـــــ عادةمُ  2004سبتمبر  20 2000مارس   13 ساعة( -)حلقة خاصة  يضحك بربود امللعون قناعال 184

304 
 مليون رهينةة 12 قضية الـ - شرطة املضطربالمقر 

 ساعتان( –)حلقة خاصة 
 ـــــ عادةمُ  2004أكتوبر  4 2003يناير   6

162 
قضية كودو شينتيش  - يف السماء املقفلةالغرفة 

 ساعة( -)حلقة خاصة  األوىل
 ـــــ عادةمُ  2005سبتمبر  26 1999أكتوبر   4

 لؤلؤة عادةمُ  2006مايو  1 1997سبتمبر   22 ساعة( -)حلقة خاصة  كونان ضد كايتو كيد 76
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208 
)حلقة  غضب التمثال العمالق -مدخل إىل املتاهة 

 ساعة( -خاصة 
 ـــــ عادةمُ  2006يونيو  19 2000أكتوبر   9

 ـــــ عادةمُ  2006أغسطس  7 2003نوفمبر   17 ساعة( -)حلقة خاصة  عروس هويز تن بوش 342

166-
168 

 -)حلقة خاصة  توتورييف  قصر العنكبوتشيطان 

 ساعة(

نوفمبر  8-15- 1

1999 
نة 2007أكتوبر  29  روماجي محس 

222-
224 

 حوريةثم لم 
َ

 ساعة( -)حلقة خاصة  تبق
 12-5يناير &  29

 2001فبراير 
نة 2007نوفمبر  5  محس 

بطاقة تأمني 
 صحي

309-
311 

 ساعة( -)حلقة خاصة  باملنظمة السوداء حتكاكاال 
فبراير  10-17-24

2003 
نة 2007ديسمبر  17  خزانة محس 

286-
288 

 -)حلقة خاصة  كودو شينتيش يف نيويوركقضية 

 ساعة(

يوليو  15-22-29

2002 
نة 2008أكتوبر  27  مرآة محس 

نة 2008ديسمبر  22 2004أبريل  12 ساعة( -)حلقة خاصة  معجزة ميش كايتو كيد يف الهواء 356  أشياء ُمعل قة محس 

176-
178 

 ساعة( -)حلقة خاصة  جتدد اللقاء مع املنظمة السوداء
يناير  17-24-31

2000 
نة 2009مارس  23  محس 

شعر بني يشوبه 
 االحمرار

نة 2009أبريل  4 1996يناير  8 جريمة قتل على منت األفعوانيةة 1  تروبيكال الند محس 

نة 2009أبريل  11 1996يناير  15 اختطاف ابنةة رئيس الشركة 2  ناطحة سحاب محس 

نة 2009يونيو  6 1996يناير  29 املشفرةخريطة املدينةة قضية  4  محس 
فريق املتحرين 

 الصغار

نة 2009يونيو  27 1996أبريل   15 اختطاف أيويمقضية  12  لوح تزلج محس 

نة 2009أغسطس  15 1997يوليو   21 )جزء القضية( قضية جريمة قتل بارون الليل 68  فريوس كمبيوتر محس 

نة 2009أغسطس  22 1997يوليو   28 )جزء األلغاز( قضية جريمة قتل بارون الليل 69  قفل محس 

نة 2009أغسطس  29 1997أغسطس   4 )جزء احلل( قضية جريمة قتل بارون الليل 70  رياح محس 

نة 2010يناير  9 1997يونيو   16 غومريا عمالقجريمة قتل الوحش القضية  63  آثار أقدام محس 

نة 2010فبراير  13 1999فبراير   22 )اجلزء األول(يف القصر األزرق القديم قضية التحقيق  136  ساعة محس 

نة 2010فبراير  20 1999مارس   8 )اجلزء الثاين(يف القصر األزرق القديم قضية التحقيق  137  جواز سفر محس 

نة 2010أبريل  3 2005أبريل   18 ( العزلجزء  )العجيب  هجور اخلطر الرهيب يف املزنل امل 394  ماغامتا محس 

نة 2010أبريل  10 2005أبريل   25 ( اآلليةجزء  )العجيب  هجور اخلطر الرهيب يف املزنل امل 395  مرآة محس 

نة 2010أبريل  17 2005مايو   2 ( احللجزء  )العجيب  هجور اخلطر الرهيب يف املزنل امل 396  سيف محس 
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نة 2010يونيو  12 1996يونيو   3 جريمة قتل عروس شهر يونيو 18  محس 
علبة شاي 
 بالليمون

نة 2010يوليو  31 1999يوليو   19 )اجلزء األول(قصة صيف سونوكو اخلطر  153  صورة شبح محس 

نة 2010أغسطس  7 1999يوليو   26 )اجلزء الثاين(قصة صيف سونوكو اخلطر  154  بانتوغراف محس 

نة 2010أكتوبر  9 1996مارس   11 املحرتفابزتاز العب كرة القدم قضية  10  هيدي محس 

نة 2011يناير  15 2000ديسمبر   11 )اجلزء األول(وري املخبوء غسر مي 217  سمر ةفتاة مُ  محس 

نة 2011يناير  22 2000ديسمبر   18 )اجلزء الثاين(وري املخبوء غسر مي 218  طول محس 

نة 2011مارس  26 2007يناير   15 الكبريةسرتاتيجية يف اإل (ب)الصف األول  460  ـــــ محس 

نة 2011أبريل  2 1997يناير   13 كونانإيدوغاوا اختطاف قضية  43  ـــــ محس 

نة 2011أكتوبر  22 1996ديسمبر   16 الكاراوكي محلجريمة قتل يف  42  كرة أرز محس 

نة 2012يناير  21 1999يناير   11 )اجلزء األول(التهديد يف امللعب الريايض قضية  130  رصاصة محس 

نة 2012يناير  28 1999يناير   18 )اجلزء الثاين(التهديد يف امللعب الريايض قضية  131  سامعة محس 

نة 2012أبريل  7 2002مايو   27 )اجلزء األول(ان غهولياللغز  279  تذكرة محس 

نة 2012أبريل  14 2002يونيو   3 )اجلزء الثاين(ان غهولياللغز  280  محس 
مشهد تسجيل 

 هدف

نة 2012أغسطس  18 2007أبريل   16 )اجلزء األول(األربع  لوحاتكايتو كيد وال 469  كامريا مراقبة محس 

نة 2012أغسطس  25 2007أبريل   23 )اجلزء الثاين(األربع  لوحاتكايتو كيد وال 470  جوال محس 

نة 2013أبريل  6 1996يوليو   1 )اجلزء األول( الباخرة الفاخرةسلسلة جرائم قتل  22  كرسة خبز محس 

نة 2013أبريل  13 1996يوليو   8 )اجلزء الثاين( الباخرة الفاخرةسلسلة جرائم قتل  23  دفرت رسم محس 

نة 2015مايو  25 2003نوفمبر   3 )اجلزء األول( رحاضيف امل خبأالسر امل 340  بالط محس 

نة 2013يونيو  1 2003نوفمبر   10 )اجلزء الثاين( رحاضيف امل خبأالسر امل 341  محس 
ميانو  -أم هايربا 
 إيلينا

نة 2013يونيو  22 2003يناير   27 )اجلزء األول( تتبع أثر الشهادة الصامتة 307  لعبة لوحية محس 

نة 2013يونيو  29 2003فبراير   3 )اجلزء الثاين( تتبع أثر الشهادة الصامتة 308  قواعد الغو محس 

نة 2013أغسطس  24 1996سبتمبر   2 التلفاز حطةجريمة قتل يف م 31  جوال محس 

نة 2013ديسمبر  28 1997يناير   27 كوخ اجلبل الثليججريمة قتل يف  46  مفرش الطاولة محس 

نة 2014فبراير  15 2006يناير   16 رسالة حب لران 426  يوميات محس 

نة 2014مارس  15 1997مارس   3 جريمة قتل يف املكتبةة 50  مصعد محس 

نة 2014أبريل  5 2001نوفمبر   19 )اجلزء األول(القادم من شيكاغو الرجل  258  جيمس بالك محس 
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نة 2014أبريل  12 2001نوفمبر   26 )اجلزء الثاين(القادم من شيكاغو الرجل  259  ذو شعر طويل محس 

نة 2014مايو  24 1998أبريل   13 جريمة قتل شراب الوداع 97  مفتاح قبو محس 

نة 2014أغسطس  16 1996أغسطس   5 )اجلزء األول(أصدقاء كوغورو  لّم شملجريمة قتل  27  يوكاتا محس 

نة 2014أغسطس  23 1996أغسطس   12 )اجلزء الثاين(أصدقاء كوغورو  لّم شملجريمة قتل  28  كرة الطاولة محس 

نة 2014سبتمبر  13 1998يوليو  27 ةةبتةدائياالالسبع الغوامض يف مدرسة تيتةان  110  املعلمة كوبايايش محس 

نة 2014ديسمبر  20 1997يناير   27 جريمة قتل قناع الوجه 45  كامريا مراقبة محس 

نة 2015فبراير  14 2004يناير   17 الهدف هو موري كوغورو 384  معطف محس 

نة 2015أبريل  4 2009يونيو  13 )اجلزء األول(كيد ضد اخلزنة املنيعة  كايتو 537  الراكون الحديدي محس 

نة 2015أبريل  11 2009يونيو  20 )اجلزء الثاين(كيد ضد اخلزنة املنيعة  كايتو 538  محس 
سوزويك 
 جريوكيتيش

نة 2015مايو  23 1996يونيو   24 جريمة قتل يف موقع التصوير 21  ساعة يد محس 

نة 2015أغسطس  22 1997نوفمبر   17 )اجلزء األول(اختطاف املغنني املشهورين قضية  81  رشيط كاسيت محس 

نة 2015أغسطس  29 1997نوفمبر   24 )اجلزء الثاين(اختطاف املغنني املشهورين قضية  82  أغنية كلامت محس 

نة 2015أكتوبر  31 1996مايو  27 ركز التجاريقضية سرقة امل 17  متحركسلم  محس 

نة 2016يناير  23 1996نوفمبر   11 الصبار زهرةجريمة قتل  37  حاوية بالستيكية محس 

نة 2016مارس  19 2006يناير   9 1الصدمة السوداء  425  كري محس 

نة 2016مارس  26 2006يناير   9 2الصدمة السوداء  425  كيانتي وكورن محس 

نة 2016أبريل  2 2006يناير   9 3الصدمة السوداء  425  جني محس 

نة 2016أبريل  2 2006يناير   9 4الصدمة السوداء  425  أكاي شويتيش محس 

نة 2016أغسطس  20 1998مايو   18 )اجلزء األول(ذكريات احلب األول قضية  100  كعكة عيد امليالد محس 

نة 2016أغسطس  27 1998مايو   25 )اجلزء الثاين(ذكريات احلب األول قضية  101  محل بقالة محس 
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 األول تاريخ العرض عالقته بالقصة لفلمبا  احللقة اخلاصة عنوان الفلم #

 1997أبريل  19 ـــــ  ناطحة السحاب املوقوتة األول

 1998أبريل  18 ـــــ  الهدف الرابع عشر الثاني

 1999أبريل  17 ـــــ  ساحر القرن األخري الثالث

 2000أبريل  22 ـــــ  أسري يف عينيها الرابع

 2001أبريل  21 ـــــ  العد التنةازيل إىل السماء الخامس

 2002أبريل  20 ـــــ  ـــــ  خيال شارع بيكر السادس

 2003أبريل  19 ـــــ  تقاطع طرق العاصمة القديمة السابع

 2004أبريل  17 رحلة السماء الفضية عرب الزمن ساحر السماء الفضية الثامن

 2005أبريل  9 حلقة خاصة بالفلم التاسع إسرتاتيجية ما فوق األعماق التاسع

 2006أبريل  15 حلقة خاصة بالفلم العاشر حلن وداع املتحرين العاشر

 2007أبريل  21 ـــــ  علم القراصنة يف ُعرض املحيط الحادي عشر

 مقطوعة موسيقية من الرعب الثاني عشر
 اجلدارقضية  - كودو شينتيش

 الغامض والكلب األسود
 2008أبريل  19

 املطارد األسود الثالث عشر
أحجار الماهجونغ  -شينتيش وران 

 وذكريات التاناباتا
 2009أبريل  18

 2010أبريل  17 ملحمة أوكونومياكي أوساكا السفينةة الضائعة يف السماء الرابع عشر

 2011أبريل  16 طوكيو  ~مقلب تذكار نيغاتا   ربع ساعة من الصمت الخامس عشر

افال السادس عشر
ّ

 2012أبريل  14 ـــــ  الزهرة صانعة األلعاب احلادي عشر هد

 املتحري العظيم يف عرض البحار السابع عشر
 احللوى اليابانيةة الشهرية املفقودة

 (694)احللقة 
 2013أبريل  20
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 خاصة ُعـرضت على التلفاز وليست كالحلقات العادية، وهي غير حلقاتهذه إلاصدارات 

 رئيسة.متعلقة بأحداث املسلسل ال

 

 عالقته صدارعنوان اإل #

 بالقصة
 تاريخ العرض

 مدة

 عرضال
 تلميح كونان

1 
عرب الزمنرحلة السماء الفضية 

 

 فلم الثامن(بال)الحلقة الخاصة 

 

 ـــــ  دقيقة 25 2004 

 ـــــ  دقيقة 24 2007أبريل  11 ـــــ  1امللف السحري  2

 ـــــ  كونانلوبني الثالث ضد املتحري  فلم خاص
 

 
 2013ديسمبر  7

اص من الُبعد  الثامن عشر
ّ
 2014أبريل  19 (735)احللقة  لغز شفرة الدعوة خراآل قن

مية التاسع عشر
ّ
 2015أبريل  18 (774)احللقة صخرة مونك املفقودة  أزهار الشمس اجلهن

واد العشرون  السَّ
ُ

 2016أبريل  16  (813)احللقة الظل املقرتب من أمورو  الكابوس حالك

الحادي 

 والعشرون
 2017أبريل  15   
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3 
التاريخ األسود - املنظمة السوداء

 

 من البداية )ملخص ألحداث ظهور املنظمة السوداء
 حتى ما قبل أحداث اصطدام األحمر واألسود(

 

 
 ـــــ  دقيقة 25 2007ديسمبر  17

4 

قضية  - كودو شينتيش: 2امللف السحري 

 الغامض والكلب األسود اجلدار 
 

 عرش( ثاين)الحلقة الخاصة بالفلم ال

 ـــــ  دقيقة 30 2008أبريل  19

 ـــــ  ساعتان 2009مارس  27 ـــــ  لوبني الثالث ضد املتحري كونان 5

6 

أحجار  -شينتيش وران : 3امللف السحري 

 الماهجونغ وذكريات التاناباتا
 

 )الحلقة الخاصة بالفلم الثالث عرش(

 ـــــ  دقيقة 20 2009أبريل  18

7 

 ملحمة أوكونومياكي أوساكا: 4امللف السحري 
 

 )الحلقة الخاصة بالفلم الرابع عرش(
 ـــــ  دقيقة 25 2010أبريل  17 ـــــ 

8 

  ~مقلب تذكار نيغاتا  : 5امللف السحري 

 طوكيو
 

 )الحلقة الخاصة بالفلم الخامس عرش(

 ـــــ  دقيقة 22 2011أبريل  16 ـــــ 

9 

 كوغورو موري! السخيف؟ املتحري
 

 األوفا هذه تروي. فقط الِوب عرب منشورة )قصة
 المًعا( متحريًا صار وكأنه كوغورو ظهور القصرية

 ـــــ  دقائق 6 2011مايو  ـــــ 

10 

 ماويم يوكي الشهرية هموم
 

 األوفا هذه تروي. فقط الِوب عرب منشورة )قصة
 الوكالة إىل ماومي يويك الشهرية الفنانة قدوم القصرية

 العائلية( مشاكلها يف للمساعدة طلًبا

 ـــــ  دقائق 8 2011يونيو  ـــــ 

11 

 الزهرة صانعة األلعاب: 6امللف السحري 
 

 )الحلقة الخاصة بالفلم السادس عرش(
 ـــــ  دقيقة 23 2012أبريل  14 
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 ـــــ  ساعتان 2014ديسمبر  26 ـــــ  أسوأ يومني يف التاريخ -اختفاء إيدوغاوا كونان  12

13 

  [173] موري كوغورو وسنة جديدة سعيدة

 
 (594)مبنية عىل فصل املانغا 

 أول سبعة أيام يف السنة دقيقة 23 2015يناير  3 ـــــ 

   2016ديسمبر   األوىلاحللقة  –املتحري كونان  14

··· 

 

 

 

 عنوان احللقة #
 عالقتها

 بالقصة
 تاريخ العرض املصدر من المانغا

 2014أكتوبر  4 01  عودة كايتو كيد 1

 2014أكتوبر  11 19  عيد امليالد األزرق 2

 2014أكتوبر  18 13  املحتال ضد الساحر 3

 2014أكتوبر  25 15  متحرٍّ عظيم خيطو حنو النور 4

 2014نوفمبر  1 06  إغراء قرمزّي  5

 2014نوفمبر  8 24 - 23  النجمة السوداء 6

 2014نوفمبر  15 04  عطلة كوروبا كايتو املزدحمة 7

 2014نوفمبر  22 10  سحر البلوغ 8

 2014نوفمبر  29 30 - 29  وصول السيدة الشبح 9
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)مانغا كونان( 731&  30  السيدة الشبح وكزن ريوما 10  2014ديسمبر  6 

 2014ديسمبر  13 )مانغا كونان( 733 - 732  كيد، وكونان، ووهم كزن ريوما 11

 2014ديسمبر  27 14  اثنةان كايتو كيد ليلة رأس السنة 12

 2015يناير  10 07  ابقي بعيدة عنه 13

 2015يناير  17 21  األم الكريستالية 14

 2015يناير  24 02 ـــــ  ارتجال أمرية ولص 15

 2015يناير  31 )مانغا كونان( 456 - 453  كيد يف مواجهة كونان، ومعجزة امليش يف الهواء 16

 2015فبراير  7 20 ـــــ  احللم األخضر 17

 من القّط األسود)اجلزء األول(العني الذهبيةة  18
ٍّ

 2015فبراير  14 26 - 25  : حتد

 2015فبراير  21 26 - 25 ـــــ  : منافسة كيد ضد القط األسود)اجلزء الثاين(العني الذهبيةة  19

 2015فبراير  28 28 - 27 ـــــ  فارس الظالم 20

 2015مارس  7 )مانغا كونان( 634 - 631  االنتقال الفوري حتت نور القمر· كيد ضد كونان 21

 2015مارس  14 22  الدمعة احلمراء 22

23 
: االسم هو اللص الشبح )اجلزء األول(غراب منتصف الليل 

 كوغبو
 2015مارس  21 32 - 31 

24 
: اصطدام! أسود أم )اجلزء الثاين(غراب منتصف الليل 

 أبيض؟!
 2015مارس  28 33 - 32 
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 عالقتها بالقصة عنوان احللقة #
املصدر من 

 المانغا
 تاريخ العرض

 

 سحر كيد

 2010أبريل   17 01 ميالد اللص كايتو كيد 01

 2011أغسطس   6 04 موعد كايتو كيد املزدحم 02

 2011أغسطس   13 02 األمرية تفضل السحر 03

 2011سبتمبر   24 06 ساحرة ال تذرف الدموع 04

 2011أكتوبر   29 19 مصري عيد امليالد االزرق 05

 2011ديسمبر   24 07  احلب على منحدرات الزتلج يف يوم عيد امليالد 06

 2012أغسطس   4 15 املنافسون األذكياء 07

 2012أغسطس   11 22 سر الدمعة احلمراء 08

 2012سبتمبر   29 17 الساحرة واملحقق واللص الشبح 09

 2012نوفمبر   3 26 - 25 ـــــ  ذكرى العني الذهبيةة 10

 2012ديسمبر   22 21 ـــــ  دمعة األم الكريستالية 11

 2012ديسمبر   29 28 - 27 دموع حب فارس الظالم 12
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 تاريخ الطرح باألسواق عالقتها بالقصة عنوان األوفا #

 األولى
املعركة الكربى من أجل السيف  – كونان ضد كيد ضد يايبةا

 األسطوري!!
 2000مارس 

همون الـ  الثانية
ّ
 2002مارس  16الُمت

 2003مارس  ـــــ  املفقود صيبوال ،وهييج ،كونان الثالثة

 2004مارس  وأّم الكريستال ،كونان، وكيد الرابعة

 2005مارس  ـــــ  املتحرين الصغار مجموعةاملستهدف هو كوغورو!! تقرير  الخامسة

 !البحث عن اجلوهرة املفقودة! كونان، وهييج ضد كيد السادسة
 

 
 2006مارس   15

 السابعة
! أغاسا ضد كونان من الربوفيسور أغاسا التحديرسالة 

 واملتحرين الصغار
 2007مارس   13 ـــــ 

 الثامنة
الثانوية سوزوكي  املدرسة قضية مفكرة املتحرية طالبة

 سونوكو
 2008مارس   12

 2009مارس   12 نيسن 10 الغريب بعد مرور  التاسعة

 كيد يف  العاشرة
ّ

 2010مارس   12 خةجزيرة مفخ

 2011يونيو   23 !ي من لندنطلب سّر  الحادية عشرة

 2012يونيو   20 ـــــ  معجزة إكس كاليرَب  الثانية عشرة
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 تاريخ العرض عنوان القصة #

 1999مارس   17 رينـظـتـان األولى

 1999مارس   17 الفراشة احلمراء الضائعة الثانية

 1999مارس   17 بابا نويل يف فصل الصيف الثالثة

 1999ديسمبر   22 قضية خاصة -املحقق جورج  الرابعة

 1999ديسمبر   22 عشرة كواكب يف سماء الليل الخامسة

 1999ديسمبر   22 مرة أخرى السادسة

 1999ديسمبر   22 صنع املتحري كونانطريقة  السابعة

 

 

 

 

 18/9/2016آخر تحديث بتاريخ: 

 

 Samer                     Omar910                  رصاصة الغموض
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