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بدأ موسم االمتحانات، ومعه تبدأ نصائح ذوينا ومعلمينا بالجد واالجتهاد 
أحبه  ما  عمل  ي 

�ف ي 
وق�ت قضاء  أفضل  تماًما  مثلكم  وأنا  الوقت،  وتنظيم 

ي 
ي الحماس لدراسة بعض المواد - كالرياضيات ماد�ت

وأستمتع فيه؛ فيغلب�ف
مثًل  ياء  ف كالف�ي أخرى  مواد  أن  إال  المفضلة!- وأجدها سهلة وممتعة جًدا، 
ي مثل هذه االأوقات أستح�ف مقولة 

ين، و�ف ف وجهد كب�ي ي إىل ترك�ي
تحتاج م�ف

ف سئل: ما الشجاعة؟ فأجاب:  ة بن شداد ح�ي تنسب إىل الفارس الشجاع عن�ت
"الشجاعة ص�ب ساعة". 

والمعلومات،  للمواد  فهمنا  ومدى  مواهبنا،  ي 
�ف مختلفون  نحن   ، ي

أصدقا�أ
ه عىل المذاكرة والدراسة واستثمار  ه هو ص�ب ف المتفوق عن غ�ي لكن ما يم�ي
ي 

ال�ت المهارات  أهم  من  وهذه  هدفه  تحقيق  له  تضمن  بطريقة  وقته 
ي 

�ف درسناه  ما  ننىس  فقد  اكتسابها؛  عىل  واالمتحانات  المدرسة  تساعدنا 
اكتسبناها  ي 

ال�ت المهارات  أن  مثًل؛ غ�ي  عاًما  ين  بعد ع�ش الخامس  الصف 
ي أذهاننا 

واستخدمناها للحفظ والمراجعة وتنظيم الوقت ستظل عالقة �ف
ورة الحفاظ عىل نمط حياة صحي  ي ب�ف

طوال حياتنا، كما أذكركم أصدقا�أ
جسديًا ونفسًيا خلل هذه االأيام وخاصًة النوم لما ال يقل عن سبع ساعات 

ي الشجعان والمثابرين بالنجاح والتفوق. 
ي لكم أصدقا�أ

يومًيا، مع تمنيا�ت

"الشجاعة صبر ساعة" 
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السفر إلى 
المستقبل يبدأ 

من الثالجة! 

 المنافسة 
تشتد بين 

لولوة وهيلجا. 

فطين يعرفكم 
إلى أول مذيع ذكاء 

اصطناعي في 
العالم العربي!

بَِم نصح 
كسالن 

أصدقاءه؟ 

حين تحول 
القمر إلى قرص 

أسبرين! 

ا يوجد  هل حقًّ
وحش في مياه 

أالسكا؟ 

حقيقة 
مدهشة.. 

الرجال أول من 
ارتدى الكعب 

العالي! 

 لماذا سمي 
البحر الميت 
بهذا االسم؟
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يكتبها: حمدي هاشم
يرسمها: خالد عبدالعزيز

ثارة   والتشويق،  ي إطار من الإ
قصص   محورها التسامح وبطلها ماجد، تدور �ف
نسانية.  وتناقش   مفهوم   التسامح   من   زواياه الإ

نشيد 
التسامح

تررررا.. ترررررا

معذرة.. 
لم أقصد!

ال بأس يا ضيفنا 
العزيز..

مرحبًا بك في بالدنا

أكرر اعتذاري.. كنت منسجًما مع 
املوسيقى الرائعة والصوت العذب 

الذي يبث مباشرًة من مسرح الفاتيكان 
اآلن!

أها.. أنت تحب املوسيقى إذن

يبدو أن هناك ما يجمعنا..
 ما رأيك لو رافقناك إلى 

داخل قصر الحصن؟ سنريك 
بالتأكيد.. ونشرح لك كل ما فيه

خاصًة أنها زيارتي األولى لهذه 
القلعة العظيمة

نسيت أن أعرفكم 
بنفسي.. اسمي جورج 

من إيطاليا

أهاًل بك يا صديقي.. 
وأنا ماجد.. إماراتي

رب صدفة خير من ألف ميعاد.. 
ولكن لم تخبرنا عن تلك األنشودة 
التي كنت تسمعها وكانت سبب 

تعارفنا!
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ي الدجيما واسمه الحقيقي دخيل الله بن عبدالله الدجيما. تـمـت* بيت للشاعر العر�ب

في عيد امليالد يقيم الفاتيكان حفاًل ضخًما 
بهذه املناسبة.. وحفل اليوم لم يكن عاديًا.. 

فلقد أنشد فيه وللمرة األولى فنان عربي أصيل

فنان عربي! َمن يكون يا تُرى؟

أعتقد أنني 
أعرفه

 إنه الفنان اإلماراتي الرائع
 حسين الجسمي

هل صاحب هذا الصوت الرخيم 
من هنا.. يا لسعادتي! صفق له 

الجمهور بحرارة لعذوبة صوته.. 
وصافحه بابا الفاتيكان وكرمه بنفسه

كلنا نعتز به.. ألنه يعبر عن 
روح تسامحنا ومحبتنا 
لجميع شعوب األرض

أجل.. وحضور الفنان حسين الجسمي وغناؤه
 على مسرح الفاتيكان أعظم دليل على رسالة التسامح

هذا ما ملسته 
من خالل زيارتي 

لوطنكم

إنكم تحترمون 
الجميع من 

دون تمييز

مثاًل أثناء دخولي إلى 
هذا املعلم األثري

كنتما في طريقكما 
للمغادرة.. ولكن ألنني 

ضيف بقيتما معي

يا ضيفنا لو زرتنا 
لوجدتنا

 نحن الضيوف 
وأنت رب املنزل*
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يكتبها: أحمد عبدالرحيم
يرسمها: حاتم فتحي

مدينة سكانها وحيواناتها وأشياؤها 
ز بسعة  تختصم لدى قاٍض يتم�ي

الحيلة وحّدة الذكاء. 

ي »نينو فيشا« دعوى ضد التاجر »عزت« أحد 
رفع الكائن الفضا�ئ

سلحفاة  له  باع  »عزت«  أن  والسبب  العجائب،  مدينة  ي 
مواط�ن

ائها، لم تتحّول  ة تتحّول إىل طائر كناري مغرد، لكن بعد �ش صغ�ي
هذا السلحفاة إىل كناري، وال ح�ت إىل غراب!

فهو  نفسه؛  عن  ُمدافًعا  وقف  الذي  »عزت«  ي 
القا�ن استدعى 

ي أرجاء المدينة، ويجيء إليه الناس من 
تاجر حيوانات معروف �ن

ولما  ة،  ن ومم�ي عجيبة  حيوانات  منه  ن  طالب�ي وصوب،  حدب  كل 
لن  فهو  بالفعل،  كناري  إىل  تتحّول  سلحفاة  باعه  »نينو«  جاءه 

م! ء السمه كتاجر مح�ت يحتال عىل زبائنه، فيسي
سأل قاضينا »نينو« عن السلحفاة؛ فأكد أنها لم تتحّول إىل طائر 
ه  أخ�ب كما  نوعها،  أن  علًما  بأسبوع،  وال  بساعة،  ائها  �ش بعد  ال 
وق الشمس، ثم يعود سلحفاة  »عزت«، يتحّول إىل كناري عند �ش

عند الغروب!
ي تقرير الطبيب الذي فحص السلحفاة، والذي 

طلب القا�ن
ي المحكمة!

أثار عند قراءته مفاجأة �ن

تحكيها: 

ي
شهرزاد اللمدا�ن
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أكد التقرير أن السلحفاة من نوع فريد يتحّول من كائن إىل آخر، 
فلماذا ال يحدث ذلك منذ يوم بيعها؟

ي استدعاء السلحفاة نفسها إىل قاعة المحكمة، 
كان الحل الوحيد �ف

ي مرًضا أو وعكة تمنعها 
ي عما إذا كانت تعا�ف

وساعتها سألها القا�ف
ي عما إذا 

من التحّول إىل كناري؟ فردت بالنفي! ثم سألها القا�ف
فصمتت  كناري،  إىل  التحّول  من  يمنعها  آخر  سبب  هناك  كان 
ف طلب مصارحته بالسبب، ردت  يجاب. وح�ي قليًل، ثم ردت باالإ
ي العيش مع هذا الكائن 

السلحفاة قائلة إنها ال تشعر بالراحة �ف
مدينة  ي 

�ف تعرفهم  َمن  كل  أشكال  عن  يختلف  فشكله   ، ي
الفضا�ئ

العجائب!
ضحكته  يقلِّص  أن  وأرص  الضحك،  عن  نفسه  ي 

القا�ف أمسك 
للسلحفاة  قال  ثم  الجلسة،  وقار  عىل  محافظًة  ابتسامة،  إىل 
ال  الخارجي،  الفضاء  من  كائن  فيشا«  »نينو  "السيد  ة:  الصغ�ي
ينتمي إىل عالمنا. وصحيح أن شكله غريب، لكن تعامله معنا أثبت 

أنه مهذب، ولطيف، يراعي مشاعر االآخرين، وال يؤذي أحًدا. لهذا 
ان بيته، إىل زمالء عمله". أحبه سكان مدينة العجائب، من أول ج�ي
ي السلحفاة عما إذا كانت قد رأت من »نينو« سلوًكا 

سأل القا�ض
أنه كان  أو لقيت منه معاملة قاسية، فشهدت السلحفاة  سيًئا، 
ي موعده، 

طيًبا وعطوًفا معها طوال الوقت، يضع لها الطعام �ض
كان  إنه  بل  المسلية،  القصص  لها  ويحكي  ه،  ض للت�ض ويصطحبها 
قلًقا عىل صحتها أك�ث مما كان قلًقا عىل ما دفعه فيها من نقود! 
ي إقالق 

فعاتب قاضينا السلحفاة، عىل اعتبار أنها كانت مخطئة �ض
ي الكالم، أخ�ب »نينو« السلحفاة 

ي �ض
»نينو«. وبعد استئذان القا�ض

كمخلوق  إليها  أهله  سينظر  فلربما  كوكبه،  إىل  سافرت  لو  أنها 
غريب! لكنها إذا ما أثبتت لهم أخالقها الكريمة؛ فسوف ينسون 
تنىس  أن  »نينو«  تم�ض  لذلك  بمودة،  ويعاملونها  شكلها،  غرابة 

غرابة شكله، وتقابل أخالقه بمودة أيًضا.
ثانية  ي 

�ض كناري  إىل طائر  متحولة  ة،  الصغ�ي السلحفاة  ابتسمت 
له  واحدة، ثم طارت نحو »نينو« وحطت عىل كتفه، مغنية 
القضية  لتنتهي  بحنان،  رأسها  عىل  ربّت  ح�ت  شجية،  أغنية 
ض  وب�ي بينه  حقيقية  صداقة  وبداية  »عزت«،  مع  بتصالحه 

السلحفاة ال�ت تتحّول إىل كناري.

تـمـت
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يكتبها: مجدي مصطفى   ترسمها: يم�ن مصطفى

سالم له عالمه الخاص الذي تتحدث فيه الجمادات 
والحيوانات، وهو يمرُّ برفقة شقيقته بمواقف غنية 
بالقيم والمعرفة أبطالها أشياء ال تخطر عىل بال.

ترشيد الطاقة

هيا لنأخذ 
استراحة

ما دمنا انتهينا
 من املذاكرة فال بأس 

ببعض الراحة

سالم.. انتظر..
 يبدو أنك نسيت 

شيئًا مهًما

ما الذي 
نسيته؟

نسيت 
أن تطفئنا

معذرة يا صديقي 
املصباح.. نسيت فعاًل

نحن نخدمك 
ما دمت بحاجة إلينا.. ولكن 

حين تغادر الحجرة فمن 
الضروري أن تطفئنا

ال تقلقوا بهذا 
الشأن.. فأنا من 

أشد املؤيدين لترشيد 
الطاقة

انتظر يا صديقي..
 اكتمل شحني.. ويجب 
أن تنزعني من مصدر 

الكهرباء

أرجوك 
اعذرني.. لم 

أنتبه!

أواًل لتوفير الطاقة..
 ثانيًا كي نستريح قلياًل

 من العمل
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تـمـت

َمن له أصدقاء مثلكم 
ينصحونه بحب.. ويقفون إلى 
جواره ال بد أن يكون األول.. 

شكرًا لكم

ال تطل البقاء 
أمام التلفزيون.. فنحن نود أن 

تتفوّق وتكون األول دائًما 
في مدرستك

هيا اذهب
 واستمتع قلياًل بمشاهدة التلفاز 
ثم عد وأشعلنا لنضيء لك حين 

تستذكر دروسك

سامحني يا هاتفي 
 العزيز.. وأعدك أال يتكرر 

خطأي هذا بعد اليوم

أنا أنصحك فقط..
 ألنه حين يكتمل شحن البطارية.. 

وتظل الكهرباء تتدفق فهذا يؤذيني 
ويجعل بطاريتي تتلف سريًعا.. 

ويستهلك كهرباء بال داٍع
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ي القراءة واالطِّالع 
ي معظم أوقات فراغه �ف

ف طفل مثقف وُمحب للعلوم، يق�ف فط�ي
عىل كل جديد ومفيد، الأنه يدرك تماًما أن طريق المستقبل مفتاحه العلم والمعرفة.

ي سيناريو: فرج الظف�ي

رسوم: محمد الهجرسي

مذيع 
مختلف

أبنائي الطالب.. نرحُِّب 
باإلعالمي القدير في قنوات 

أبوظبي.. األستاذ عبيد

يسعدني أن ألتقي بكم ألطلعكم على جانب 
من تجربتي اإلعالمية.. وأُجيَب عن أسئلتكم

َ بّثُ التلفزيون كانت  في السابق عندما ابتدأ
ساعات العمل محدودة.. لم يكن العمل 

24 ساعة كما هو اآلن

ولهذا برزت الحاجة إلى مذيع يعمل طوال الوقت.. 
ومن هنا جاءت فكرة االستفادة من الذكاء االصطناعي رائع!

معقول! لكنه سيكون مختلفًا عن البشر!

لن يشعر أحد بالفرق.. ألنه 
مصّمَم بطريقة احترافية 

عالية جًدا.. مع مراعاة أدق 
التفاصيل في صناعة املذيع
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تـمـت

وسيُذِهل الجمهورَ من تفاعله سواء بتعابير وجهه 
وانفعاالته.. أو بإشارات يديه وتنقله في االستديو!

وقد وقَّعت أبوظبي لإلعالم اتفاقية مع شركة "سوجو" 
الصينية إلنتاج وتطوير أول مذيع بتقنية الذكاء االصطناعي 

لتقديم نشرات األخبار باللغتين العربية واإلنجليزية

ل تطوًّرا كبيرًا تشهده صناعة اإلعالم.. 
ِّ وهذا يُشك

وتتميز به دولة اإلمارات العربية املتحدة

أال يُشكل وجود 
مثل هذا املذيع 
خطرًا على مهنة 

اإلعالميين؟

على العكس تماًما.. سيكون وجوده مفيًدا.. فهذا 
املذيع يعمل طوال الوقت من دون تعب.. فهو 
ر الجهد والوقت.. ويقّدم أداًء بجودة عالية

يوفِّ

ولكن سيبقى اإلنسان هو العنصر األهم.. ألنه يقوم بالتحرير وكتابة النصوص 
بإبداع واحترافية.. وهذا يطوّر مهنة اإلعالم ويجعل املنافسة أقوى

وأبوظبي لإلعالم لن 
تتوقَّف عند هذه الخطوة 

الرائدة.. بل ستستمر 
بمواكبة أحدث التقنيات 

في العالم.. وستتفوُّق 
على املنافسين

من حقّنا أن نفخر أن أول مذيع بذكاء اصطناعي 
ناطق باللغة العربية سيبدأ عمله في اإلمارات

وخصوًصا في قنوات أبوظبي لإلعالم.. 
فهي قنوات شقيقة ملجلة وقناة ماجد
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يكتبها: مجدي مصطفىشجرة المذاكرة
يرسمها: مختار دراوي

إىل  لنا  ز م�ز وتحول  االمتحانات،  موسم  ب  اق�ت
ي المراجعة 

ي نتبارى �ز
معسكر مذاكرة، أنا وأخ�ت

النهائية ِلما قمنا بتحصيله طيلة العام.
لنذاكر  لنا  الهدوء  توف�ي  عىل  تحرص  أمي 
ونستوعب، وتغدق علينا كلما أنهينا مراجعة 
رمزية،  كمكافأة  الطازجة  بالعصائر  درٍس 
وكلما استعصت علينا معلومة كنا نرجع إليها 

حها الُمبسط. فيص�ي العس�ي سهالً ب�ش
ساعات  تزيد  كي  السهر  عىل  تحرص  سلمى  ي 

أخ�ت أن  الحظت 
عىل  طاقة  وب  م�ش عبوة  عىل  عيناي  ووقعت  استذكارها، 

الطاولة المجاورة لها.
بت منها قائاًل: "سلمى.. أراِك تسهرين ح�ت ساعة متأخرة وال  اق�ت

ز جسمك وذهنك حقهما من الراحة". تعط�ي
أم  صواب  أفعله  ما  "وهل  متسائلة:  حاجبيها  سلمى  عقدت 

خطأ؟"
متأخرة..  ز  تستيقظ�ي فسوف  تسهرين  دمِت  "ما  قائاًل:  ضحكت 

أليس كذلك؟"
ة". : "أجل.. أستيقظ قرب العا�ش ي

أجابت�ز
جذبت مقعًدا وجلست قبالتها قائاًل: "أعتقد أنك لو نمِت مبكًرا 
الصباح  ي 

�ز ز  وستستيقظ�ي الراحة،  من  حاجته  ذهنك  سيأخذ 
الباكر وذهنك متأهب للمذاكرة والفهم".

وجدتها تفكر قلياًل قبل أن تومئ برأسها مرددة: "أنت عىل حق.. 
سأجرب نصيحتك الليلة".

وب الطاقة، مداعًبا: "كما أرجو أن  وهنا أخذت من أمامها م�ش

تحكيها:

ي
شهرزاد اللمدا�ن
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ي حاجة 
ي أنِت لسِت �ف

وبات الطاقة، صدقي�ف تكفي عن تناول م�ش
إليها".

ي ود: "ل بأس.. سأذهب الآن إىل 
تثاءبت وهي تبتسم وتهتف �ف

ي وأنام".
فرا�ش

ف صباًحا  ف تستيقظ�ي راقبتها وهي تتجه إىل حجرتها وأنا أقول: "ح�ي
ي انتظارك".

ستجدين مفاجأة �ف
ي بها".

�ف : "أخ�ب ي
استدارت وعىل وجهها عالمات الفضول تسأل�ف

.. دعيها للصباح". ي
ي مفاجأ�ت

ضحكت قائاًل: "ل تحر�ت
وق الشمس كانت سلمى قد نهضت  كما توقعت تماًما، مع �ش
ي قائلة: "لم 

بنشاط، وأقبلت نحوي ممسكة بكتابها، ثم بادرت�ف
أكن أتخّيل أبًدا أن أستيقظ مبكًرا!"

وهنا أخرجت لها ورقة كنت قد جهزتها لها وناولتها إياها قائاًل: 

"إليك المفاجأة".
ي انبهار ونظرت ىلي هاتفة: "أشكرك 

فتحت الورقة بلهفة، شهقت �ف
يا أخي.. جدول مذاكرة ُمَنّسق وُمَنّظم لكل المواد الدراسية".

ي هذا الجدول شجرة مذاكرة، إذا  ُت إىل الجدول قائاًل: "اعت�ب أ�ش
الجدول ينظم وقتك ويعطي لكل  قمِت برعايتها ستثمر، هذا 

ف بتفوق". مادة دراسية حقها من المذاكرة، لو اتبعته ستنجح�ي
كانت  امتحان م�ورة،  كل  عقب  تعود  أراها  وأنا  سعيًدا  كنت 
ًا انتهت  ي أنها تجيب إجاباٍت نموذجية عن كل سؤال، وأخ�ي

�ف تخ�ب
المتحانات، وترقبنا النتيجة، ثمرة ما غرسناه طيلة عام، وكانت 
عىل  الأول  كنت  نتيجتنا،  حاماًل  ي  أ�ب عاد  ف  ح�ي الرائعة  المفاجأة 

، وسلمى الأوىل عىل فصلها. فصىلي
تـمـت
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َمن الذي خلع 
الفتة ممنوع الصيد 

في البحيرة؟

إنه شنكل.. البد 
أنه يصطاد

لن أسمح 
بهذا

ياسيد شنكل.. توقف 
عن الصيد في البحيرة.. 

هذا ممنوع

أنا أعرف أنه ممنوع 
لهذا أقوم به! أنسيت 

أنني شرير؟ نياهاهها

توقف وإال..

وإال ماذا؟ هل ستبكون على 
الشاطئ بينما أصطاد كل األسماك؟ 

فليس لديكم قارب
هذا الشنكل يجب أن 

نلقنه درًسا.. سأصل إليه 
لدّيَ فكرة سباحة وحدي

أفضل يا قائد 
رفيع

ماذا؟ 
أن نسبح كلنا؟

ال في البحيرة أسماك 
سامة.. سنصنع قاربًا 

من فروع 
األشجار والحبال

ير الباحث  ة، انضما إىل فريق الكشافة، الذي يواجه "شنكل" ال�ش ي الثانية ع�ش
"زياد" و"إياد" صديقان �ف

وعة؛ فيتصدى له "الكشافة" ويحبط محاوالته، وينقذ الغابة وحيواناتها. اء بطرق غ�ي م�ش عن ال�ش

القارب السريع
يكتبها: أحمد علي

ي
يرسمها: أيمن القا�ض

14



نرص األغصان بشكل متواز..
 ونلف على كل غصن لفة 

من الحبل
ثم ننتقل 
للذي يليه

وهكذا صار وبعد قليل..
لدينا قارب

وغصنان من 
أجل التجديف

هيا بنا

توقف يا شنكل

لن تلحقوا بي.. قاربي أسرع 
فهو مزود بمحرك.. نياهاها

تقصد.. 
كان مزوًدا بمحرك!

الاااااا.. 
ستدفعون الثمن

سوف أقضي عليكم

لن نسمح لك

أحسنت يا زياد.. 
ولكن كيف سنعود إلى 

الشاطئ بمجداف 
واحد؟

لدّيَ فكرة 
عبقرية!

ما رأيكما أن نعود 
كلنا سباحة؟

ال فائدة!

تـمـت
15



البحر الميت

 األردن

وادي 
األردن

ة ملحية مغلقة، تقع عىل خط  البحر الميت عبارة عن بح�ي
ن المحتلة، وهو ظاهرة  ن الأردن وفلسط�ي الحدود الفاصل ب�ي
ي العالم، كما أنه أخفض نقطة عىل 

طبيعية نادرة الوجود �ن
غريق هم أول َمن أطلق عليه  سطح الكرة الأرضية، وكان الإ

اسم البحر الميت لعدم وجود أي كائنات حية فيه.

إعداد: أحمد كمال زكي
ي صالح

رسوم: ها�ن

مرت عىل بداية تشكُّل 
البحر الميت جيولوجًيا.

ن عام  3 إىل7 مالي�ي

ي بمواقع  يزخر العالم العر�ب
تاريخية وأثرية وطبيعية تستحق 
الزيارة.. ومعي ستـتعرَّفون عىل 

أشهر هذه المعالم وأهمها.
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ي البحر الميت؛ 
وم الموجودة �ن 5920 ملغم/ ل�ت كمية ال�ب

ي المحيطات 290 ملغم/ ل�ت 
ي العالم حيث تبلغ �ن

وهي الأك�ث �ن
. ي البحار المالحة تصل إىل 1000 ملغم/  ل�ت

و�ن

جمالية الحالية للبحر الميت. المساحة الأصلية للبحر قبل أن تتقلص مساحته.المساحة الإ
6501000 كيلو 

م�ت 
مربع

كم

م�ت

ملم كم

طول البحر الميت

و
طول البحر.

كيلو 
م�ت 

مربع

70

400

1600 17

35% نسبة تقلُّص 
مساحة البحر الميت خالل 

الـ 40 عاًما الماضية حيث 
ينخفض منسوب المياه 

بمعدل  م�ت سنويًا.

تحت مستوى سطح البحر، 
كان منسوب شاطئ البحر 

الميت عام 2013.

ي مياه البحر 
ر �ن كمية التبخُّ

الميت كل عام.

ن  24 كم المسافة ب�ي
البحر الميت والقدس 

ن  و38 كم بينه وب�ي
ان. العاصمة الأردنية عمَّ

ة ملوحة مياه البحر الميت  شدَّ
ي أعماقه؛ وهي 10 أضعاف 

�ن
ملوحة البحار والمحيطات.

 340

نسان ل يحتاج إىل بذل أي مجهود  ي البحر الميت لها متعة خاصة؛ إذ إن الإ
السباحة �ن

ي بسبب الملوحة الشديدة.
للبقاء عىل سطح الماء، حيث يطفو الجسم بشكل تلقا�أ

 44

 28 ًا399  م�ت

 957
ي 

كمية الأمالح المذابة �ن
البحر الميت.

يغذيها البحر الميت 
ي  ن الغر�ب عىل الجانب�ي

. ي
�ت وال�ث

مليون طن

ملياًرا

ي البحر الميت، 
 أعمق نقطة �ن

وتقع عىل بعد5 كم جنوب 
. ن غرب مصب وادي زرقاء ماع�ي

غرام/ ل�ت 

واديًا وسيالً 

و
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كانت الأحذية تُصنع 
من الجلد، ولها طرف مدبب 

وطويل جًدا، وكان هذا بغرض 
الأناقة، كما ظهرت الأحذية 

ذات العنق المرتفع.

1 أقدم حذاء تم العثور عليه 
ي الوليات 

ي كهف "فورت روك" �ف
�ف

المتحدة، وهو يعود إىل نحو 
10,000 عام.

2 حذاء مصنوع من قطعة 
واحدة من جلد الأبقار، ع�ث عليه 

ي كهف بأرمينيا، ويعود إىل 5,500 
�ف

عام.

ي يعود إىل 3,200 
3 حذاء فرعو�ن

عام، وكانت الأحذية تصنع من 
خامات مختلفة مثل سعف النخيل، 

دي المجدول، والجلد. وال�ب

ي أن 
نسان البدا�ئ توجب عىل الإ

يجد وسيلة للس�ي فوق سطح 
ء بالصخور  الئرض الوعر والمىلي

من دون أن تُجرح قدماه؛ لذا 
ي 

ع الحذاء الذي كان �ن اخ�ت
البداية أقرب إىل الصندل، وكان 

يصنع من الئعشاب المضفرة، أو 
ي المناطق 

جلود الحيوانات، و�ن
الباردة اسُتخدمت خامات 

ن الدفء. إضافية لتأم�ي

قبل
الميالد

5
15

من القرن الـ
إلى القرن الـ

123

العصور
الوسطى

أصل 
األشياء

إعداد وتصميم: سامح حسان
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ين وح�ت  منذ القرن الع�ث
ًا بفضل  الآن، تطور الحذاء كث�ي
التكنولوجيا؛ فتنوعت الخامات 

ي صنعه من جلود 
المستخدمة �ف

ومطاط وقماش، وأصبح أقل سعًرا 
لأنه يُنتج بأعداد ضخمة، وظهرت 

ي تتغ�ي 
الئحذية الملونة ال�ت

ي تناسب 
تصاميمها كل موسم، وال�ت

مختلف المناسبات. 

19
من القرن الـ
إلى القرن الـ

ًا، ونال الحذاء  تنوعت الأحذية كث�ي
المخصص للرجل الهتمام الأك�ب 

ف النساء كانت  نظًرا لأن فسات�ي
طويلة، وتحجب أحذيتهن، ح�ت 

أن الرجل كان أول من لبس حذاء 
بكعب عاٍل لكي يمنحه شعوًرا 
، وتبدلت الأحذية من  ف بالتم�ي
الشكل المدبب إىل المقدمة 
ي عرفت أحيانًا 

العريضة ال�ت
بأنف البطة!

20 القرن الـ

العصر
الحديث

لويس الرابع ع�ش
ملك فرنسا

1715-1638

بداية
العصر
15الحديث

19
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ي صالح
إعداد: أبو كيلة رسوم: ها�ن

الخفاش 
ي الوحيد  هو الحيوان الثد�ي

ان.  القادر عىل الط�ي
يوجد منه نحو
1,200 نوع، 
 بعضها يتغذى 

عىل الدماء.

جامعة "هارفارد" 
كية،  أعرق الجامعات الأم�ي

وهي إحدى أفضل جامعات العالم. 
ي ولية ماساتشوستس.

ي العام1636، �ف
تأسست �ف

ي فرديناند جون زبلن
الألما�ن

كة لصناعة المنطاد. وأطلق أول  أسس �ش
ي العام 1906، وعرف 

منطاد ناجح له �ن
باسم منطاد "زبلن" نسبة إليه. 

أدى انخفاض مستوى سطح البحر 
ي العصور الجليدية القديمة

�ف
إىل هجرة الناموس

 ، ا عن موطنه الأصلي إىل مناطق بعيدة جدًّ
يا الجديدة.   مثل جزر سيب�ي
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يستخرج
المطاط الطبيعي

من سيقان أشجار 
ي المناطق الحارة، 

تنمو �ن
ازيل،  خاصة ال�ب
وغابة الأمازون.

تصنع السفن 
ي أماكن تسمى 

�ف
أحواض بناء السفن 

سانة البحرية. وقد يستغرق  أو ال�ت
بناء سفينة واحدة ضخمة 

سنوات عدة. 

ئ النمل   قبل أن يخ�ب
ي جمعها تحت 

الحبوب والبذور ال�ت
، ن الئرض، يكرسها إىل نصف�ي
كي ل تنبت ح�ت وإن توافرت
لها البيئة المناسبة.

ي القرن الـ 11، 
�ف

كان مزارعو ألمانيا يقايضون 

السلع بالعسل.

ي تستطيع أن 
ونية هي ال�ت لك�ت القواميس الإ

نت من خالل الحاسب  ن�ت ترجع إليها عىل شبكة الإ
الآلي أو الهاتف المحمول. 
ية ز نجل�ي ي اللغة الإ

ومن أشهرها �ز
،Merriam-Webster 

 ،Oxfordو
.Cambridgeو

ي العظام نحو 
يُنتج النخاع الأحمر �ن

ن خلية دم حمراء  8 مالي�ي
جديدة كل ثانية.
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1

REAL OR FAKE?REAL OR FAKE?

SCIENTISTS DISCOVER 

ITCH TRICK

Having an itch you can’t scratch is the worst! But scientists 

say they’ve found a surprising solution for people plagued with poi-

son ivy and other itchy ailments. A study found that scratching the 

non-itchy, opposite limb while using a mirror to make it look like it’s the itchy 

limb fools the brain into thinking the itch was scratched! The trick, which is 

simple enough to do at home, works like this: A mirror is placed between 

an itchy person’s arms, and they’re asked to look into it so that they can’t 

see their itchy arm but instead only a reflection of the non-itchy one. Then 

someone else scratches the non-itchy arm (the trick won’t work if the itchy 

person does the scratching). Participants reported feeling relief when scien-

tists performed the trick on them. Being fooled never felt so good!

157156

1

2

رسومات: توم كوكوتوس كتابة: إميلي كريغر 
قد تكون القصص التالية غريبة بشكل ال يصدق إال أن ثالثًا منها 

ن العناوين الحقيقية والمزيفة؟                                حقيقية! فهل يمكنكم التفريق ب�ي

علامء يكتشفون 
حيلة خاصة بالحكة

وحش 
أالسكا الجليدي

ي مكان ال يمكن للشخص الوصول 
الشعور بالحكة �ف

إليه هو االأسوأ عىل االإطالق! لكن علماء قالوا 
إنهم وجدوا حاًل؛ فقد توصلت دراسة إىل أن حك 

ي الحكة من الجسم 
الجزء المقابل للجزء الذي يعا�ف

باستخدام مرآة يخدع المخ؛ فيظن أنه قد تم حك 
ي فعالً! ويمكن تطبيق الحيلة عىل النحو 

الجزء المع�ف
ف ذراعي الشخص المصاب  ؛ يتم وضع مرآة ب�ي التاىلي

بحكة، ويطلب منه النظر فيها ح�ت ال يرى ذراعه 
المصابة بالحكة، بل يرى بدالً منها انعكاس الذراع 
غ�ي المصابة بالحكة. ثم يقوم شخص آخر بحك 

ي من الحكة، وقد ع�ب المشاركون 
ي ال تعا�ف

الذراع ال�ت
عن شعورهم باالرتياح عندما طبق علماء الحيلة 
ي حال طبقها الشخص 

عليهم )الحيلة ال تنجح �ف
المصاب بالحكة عىل نفسه(.  

ي 
ه مكتب إدارة الأرا�ض ي مياه ألسكا النائية؟ فمشاهدة مقطع مصور ن�ش

أ �ض هل يوجد وحش مخت�ب
ي العام 

ت المنظمة الحكومية �ض بالولية تركت آلف الأشخاص يتساءلون عن حقيقة ذلك؛ حيث ن�ش
: "الأربعاء  ي منطقة نهر تشينا، وعلقت عليه بما يلي

ًا ذا محتوى مخيف �ض 2016 مقطًعا مصوًرا قص�ي
ي مياه المدينة". ويُظهر المقطع كائًنا 

ء غريب يسبح �ض ي
بانكس برؤية �ش الجامح؛ ذهل موظفو مدينة ف�ي

ي جميع أنحاء العالم مقطع "وحش الجليد"، 
ي المياه. وتناقل الناس �ض

ض يتحرك �ض ًا شبيًها بالثعاب�ي كب�ي
وحاولوا توقع حقيقة ذلك المخلوق؛ فهو ل يشبه أي حيوان معروف. وبما أن المقطع نُ�ش من قبل 

ض لذا كان ل بد أن يكون ما شاهدوه وحًشا حقيقًيا! ض حكومي�ي موظف�ي

الحلول موجودة بالمقلوب.

أم
حقيقيحقيقيحقيقي

مزيف؟

 تُنشر مترجمًة بموجب اتفاقية تعاون مع مجلة
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حقائب ظهر 
لجمع تجشؤ األبقار!

REAL OR FAKE?REAL OR FAKE?

SCIENTISTS DISCOVER 

ITCH TRICK

Having an itch you can’t scratch is the worst! But scientists 

say they’ve found a surprising solution for people plagued with poi-

son ivy and other itchy ailments. A study found that scratching the 

non-itchy, opposite limb while using a mirror to make it look like it’s the itchy 

limb fools the brain into thinking the itch was scratched! The trick, which is 

simple enough to do at home, works like this: A mirror is placed between 

an itchy person’s arms, and they’re asked to look into it so that they can’t 

see their itchy arm but instead only a reflection of the non-itchy one. Then 

someone else scratches the non-itchy arm (the trick won’t work if the itchy 

person does the scratching). Participants reported feeling relief when scien-

tists performed the trick on them. Being fooled never felt so good!
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أرض أخرى يف 
مركز كوكب األرض؟

ء غريب فعالً  ي
ي أعماق مركز الأرض �ش

يوجد �ف
ي 

إنه كوكب آخر! تلك الكرة الصخرية الباردة ال�ت
أطلق عليها علماء اسم "الأرض الأولية" هي رس 

غ�ي معروف يقع عىل بعد أك�ش من ألف ميل 
من موطئ أقدام الناس. واكتشفت للمرة الأوىل 
ي العام 1975، وكانت موضع تساؤل لسنوات 

�ف
ي 

ي العام 2007 أعلن باحثون �ف
طويلة، لكن �ف

المغرب أنه من خالل دراسة الموجات الزلزالية 
ي تسبب الزلزل(، والمواد الكيميائية 

)ال�ت
المستخرجة من باطن الأرض، وجدوا أن أرًضا 
ي مركز كوكبنا. 

بحجم كوكب المريخ موجودة �ف
وقدروا عمرها بأك�ش من 20 مليار عام! لكنهم 

ل يظنون أن شيًئا يعيش هناك. ووضعت 
رسال آلت لدراسة الكوكب بحلول  خطط لإ

عرض الحامم العام 2045.
امليضء

تعد مدينة نيويورك موطًنا لبعض النجوم الأك�ث شهرة، كما أنها موطن لعدد كب�ي من الحمام الذي 
ن يعارضهم الرأي قائالً إنه أجرى برفقة رسب من الحمام  ه البعض آفة عىل المدينة، لكن أحد الفنان�ي يعت�ب

عرًضا جويًا رائًعا. ولتقديم أداء ممتع، ثبت الفنان مصابيح ثنائية عىل أرجل الحمام، يتم التحكم فيها 
ن سماعها صافرته عند  ن سفينة لتط�ي ح�ي ي تعيش عىل م�ت

عن بُعد، ثم درب الآلف من طيور الحمام ال�ت
ان الحمام كان أمًرا لم يسبقه تدريب، حيث خلقت حركات الطيور المتموجة  الغسق. وما حدث بعد ط�ي

ي سماء المدينة عرًضا مرصًعا بالنجوم قال بعض من شاهده إنه يشبه الألعاب النارية!
�ن يشكل تجشؤ الأبقار مشكلة؛ والسبب ليس 

ي الوليات 
رائحته بل حقيقة تلويثه للكوكب. و�ف

ي المئة من 
المتحدة وحدها، ينبعث نحو 25 �ف

ي 
غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة ال�ت

تسبب الحتباس الحراري، من تجشؤ البقر. لذا 
ي الهواء. 

درس علماء طرًقا لتقليل غاز الأبقار �ف
ف غريبة  حتها الأرجنت�ي ي اق�ت

وكانت إحدى ال�ت
لدرجة أنها تصدرت الأخبار: "حقائب ظهر 

لالأبقار!" وهي عبارة عن أكياس بالستيكية تثبت 
فوق ظهور الأبقار لجمع الغازات من بطونها 

عن طريق أنبوب مدخل. قد تبدو الفكرة 
سخيفة لكنها ناجحة! وتجمع الأكياس نحو 

1200 ل�ت من الغاز من كل بقرة يومًيا، ثالثمئة 
ل�ت منها هي غاز الميثان. ويقول علماء إن الغاز 

يمكن أن يتحول إىل مصدر للطاقة قوي بما 
يكفي لتشغيل ثالجة لمدة يوم كامل!

الحلول: وحش أالسكا الجليدي قصة مزيفة؛ فصحيح 
شت تقريًرا عن وحش ولكنه كان  أن المنظمة الحكومية ن�

ي الواقع كانت لحبل متجمد. وأرض أخرى 
ف مقلًبا والصورة �

قصة مزيفة أيًضا.
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شعر: طارق إمام     رسوم: آية عادل خميس

فلَنتََساَمح
إِْذ نََتسامُح يا أَْصحاَْب
ْفحِ أَياِدينا نَْبِسُط بالصَّ
نُغلُِق باَب الُفرَْقِة ِفينا

نَفَتُح لِلْودِّ األَبواْب
إْذ نََتسامُح يا أَْصحاْب
نَقَبُل َمن يَتامَيَُز فينا
لَْونًا، ِعرًْقا، لَُغًة، ِدِينا
نََتقاَرُب رغَم تَنائِينا

لِم األسباْب نَخلُِق للسِّ
إْذ نََتسامُح يا أصحاْب
نَْبَحُث عن لُغٍة تَجمُعنا
لُغٍة ال يُخطُئها املَعنى
نتعايُش يف قلٍب واِحد
ليسوَد الحبُّ األلباْب
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السفر إلى المستقبل

ياااااا إلهي! لقد 
أخطأت في جواب 

السؤال الخامس

أفضل طريقة 
للنسيان هي تناول 

وجبة دسمة

الااااا كتبت أن 
عاصمة أستراليا هي 

سيدني.. سأخسر 
العالمة الكاملة! 

 ماذا؟ أرجوك
 يا هادف ال تقل
 لي إنها ليست 

سيدني؟

أما أنا فقد أجبت 
بـ"كانيبرا " وهو 

الجواب الصحيح أعتقد أنني أستحق 
جائزة على ذكائي 
وذاكرتي الحديدية

ال مانع من أن أقوم 
بمكافأة دماغي بضخ 
املزيد من الدماء له

الحقيقة أنني لم أنس 
االسم ألنه اسم أحد أشهر 
مجالت الطبخ التي أتابعها 

وأطبق وصفاتها

قل الحقيقة كيف
 عرفت جواب السؤال 

الذي أخطأنا فيه 
جميًعا؟

.  ومن خالل   المخت�ب ن  أم�ي ويقودهم  ي   يجمعهم   حب   العلم،  ي   مدينة   أبوظ�ب
إىل   مدرسة   نموذجية   �ن ينتمون  فتيان 

ن   السائد   حالًيا   وما   سيكون  عليه الوضع مستقباًل.  أحداث   تدور   داخل   المدرسة وخارجها،   يكتشفون   مقارنات   علمية   ب�ي

سيناريو: عبدالله عادل
مختبرمختبر المستقبل  رسوم: أحمد حلمي
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هكذا إذن عاصمة 
أستراليا تسببت في عدم 
حصولك على 20 من 

!20

ليسوا  كلهم 
بمستوى ذكائي كما 

تعلم

هناك َمن يحتاج 
لكمة بسرعة 

120 كم / ساعة

هناك مدن
 كثيرة أشهر من 

العواصم

ما الذي تتمناه في 
هذه اللحظة؟

وأسطنبول أيًضا 
ليست عاصمة 

تركيا

في الواقع أتمنى
 أن تخترع لي آلة زمن كي أعود 

إلى قاعة االمتحان وأكتب 
اإلجابة الصحيحة

فكرة جيدة.. وإن 
كانت غير قابلة 

للتطبيق! 

يبدو أنك 
ال تحب العودة 

إلى املاضي

ال.. ال ماضّيَ كان سعيًدا.. 
كنت طفاًل مهذبًا ومطيًعا.. 

ومحبًا للعلم بالطبع
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تـمـت

قل لي يا أستاذ 
 ما الذي تفضله العودة 
للماضي أم الذهاب إلى 

املستقبل؟

القضية ليست حول ما 
أفضله أنا فهناك علماء 

اقتربوا بالفعل من 
الوصول إلى املستقبل

معقول؟
عن طريق آلة زمن!

بحيث يتم إيقاظه بعد 
نحو 500 عام.. فيكون 

عمليًا قد انتقل إلى 
املستقبل

ال .. بل بطريقة التجميد حيث 
يتم تجميد الراغب في السفر 
عبر الزمن بطريقة علمية مع 
الحفاظ على أجهزة جسمه 

الحيوية

باملناسبة.. تفضلوا 
إلى الداخل 

لدّيَ مباراة مهمة 
أعتذر

وأنا أيًضا يجب أن 
أنصرف.. تذكرت 

شيئًا مهًما

غريب!
 ملاذا غادروا فجأًة؟ 

كنت أرغب بدعوتهم 
لتناول بعض اآليس 

كريم
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شعر: محمد جمال عمرو      
رسوم: نـهـى مـحـرم

ال تأَمْن يوًما لَعُدّو

ورسيًعا ركَض االثناْن

ركضْت خلَفُهام الِخرفاْن

ئب حذاِر هذا جرُو الذِّ

دعَك بُنيَّ مَن األشـراِر

ئُب واحـَذْر أْن يأتيَك الذِّ

هذا املوقُف صعٌب..صعُب

ابُن الرَّاعي جاَء إليِه

قاَل: »لقد أشفقُت عليِه

انظُر.. انظُْر ما أطيَبُه!

أرجوَك أيب أْن نصحَبُه 

سُنبِّيِه مَع األغناِم

وغًدا مبُروِر األيَّـاِم

ْه ينىس الجرُو أباُه وأُمَّ

كاَن املشهُد ُحلَو املنظَـْر

يرُقُص فيِه الُعشُب األخَضْ

ومييُل مييًنا وِشامال

»يا راعي األغناِم تعاَل

هاِت األغناَم لرتعاين

أسِمعني أحىل األلحاِن« 

الرَّاعي هشَّ عىل الغنِم

فانطلقْت عاليَة الِهمِم

وابُن الرَّاعي مَعها ساَرا

يشدو ويُشمُّ األزهاَرا

جرْة فرأى َجرًوا تحَت الشَّ

والرَّاعي نادى.. ما انتظَرَْه
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ْه« ُخذُه لنا للبيِت وُضمَّ

ْد صاَر ابُن الرَّاعي يتودَّ

ْد والرَّاعي يف األمِر تردَّ

ئِب ثُمَّ تناوَل جرَو الذِّ

رِب ومىض يتهاَدى يف الدَّ

وقفْت عنَد الباِب عجوُز

رصَخْت: »هذا ليَس يجوُز

ذئٌب يف البيِت مَع الغنِم

ملْ تحُدْث حتَّى يف الُحلُِم 

يف البيِت نعيُش وإيَّاُه!

أبًدا أبًدا لْن أرضـاُه«

وبىك ابُن الرَّاعي قاْل: 

»هذا جرٌو كاألطفاْل

يحيا بالرّحمِة والعطِف

ي يا نبَع اللُّطِف« يا أُمِّ

قالْت: »أنا أمري للْه

سوَف أُربِّيِه وأرعاْه

أسقيه حليًبا مْن شايت

هَي عندي أغىل غناميت 

ومضْت أيَّاٌم والجـرُو

صاَر كبريًا ولُه فـرُو

ولُه أنيـاٌب ومخالِْب

فهَو الالِحُم ليَس العاِشْب

أوقَد مثَل النَّاِر ُعيونَْه

اَة املِسكيَنْة حنَي رأى الشَّ

أعطَْتُه حليًبا وحنانا

ولها قْد سنَّ األسناَن

هذا لحٌم ما أشهاُه!

عجًبا عجًبا َمْن أنساُه

اَة األمَّ وراْح نيَس الشَّ

اْح فَّ يأكلُها هـذا السَّ

حنَي تذكََّر أنَّ أبـاُه 

ذئٌب رشٌس ما أقساُه!

اِر قْد ُفجعْت صاحبُة الدَّ

مـعِ املِدراِر وبكَْت بالدَّ

قالْت: »إنَّ الطَّبَع الغالِْب

قْد حـرََّك نابًا ومخالِْب«

ي:  وُت يُدوِّ قْد رصَخْت والصَّ

» »ال تأَمْن يوًما لَعُدوِّ
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شما تمتطي 
البعير مقصوص 

الذيل!

لذلك علينا أن نعامل الجمل
 والحيوانات إجماالً برحمة.. وأن نأخذ عظة 

مما حدث من البعير مقصوص الذيل!

البعير 
مقصوص الذيل.. 

لقد التقيته 
سابقًا!

  أذكر ذلك.. الليلة 
سأحكي لك قصته قبل 

النوم

كان ياما كان..
 كان هناك جمل أراد صاحبه

 نحره.. لكنه فعل ذلك بوحشية وليس 
كما يأمرنا ديننا الحنيف بالرفق بالحيوان 

حتى في النحر

وفوجئ الرجل بالبعير بعد ذبحه 
يركض بال ذيل.. وظل يركض وصاحبه 
يحاول اللحاق به حتى وصل إلى البحر

   ظل الجمل يركض
 بين األمواج حتى اختفى تماًما 

في البحر

وماذا حدث؟

هذا ما ظنه الجميع.. لكن كانت 
هناك مفاجأة في انتظارهم

في املساء

ي هذه المغامرات تحكي الجدة 
"الخروفة" حكاية شعبية إماراتية، تحكيها الجدات للأحفاد ليحصلوا عىل التسلية والحكمة مًعا. �ف

بخيالها. وتكملها  الخروفة  تفاصيل  تعيش  وتحلم ح�ت  تنام  إن  ما  ي 
ال�ت "شما"،  لحفيدتها  متوارثة  "خروفة"  ليلة  كل  ي 

�ف "ظبية" 

سيناريو: طارق إمام
رسوم: محمد المسعود

شّما تمتطي 
الجمل 

مقطوع الذيل

إن الجمل من 
مفردات بيئتنا.. وهو 

صديق قديم في السفر 
والترحال.. كما أنه رمز 
للصبر وقوة االحتمال

       كم أُحب الِجمال!
 وقد درسُت في املدرسة 

صفاتها الجميلة

هل غرق!
 فالِجمال ليس بمقدورها 

السباحة!
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مرحبًا.. لقد 
سمعت عنك وأرغب 

في مساعدتك

حقًا؟ إنني أبحث
 عن ذيلي أيتها الطفلة

يا لك من جمل 
عجيب! وما أهمية الذيل 

بالنسبة لك؟

نِمت! أحالًما سعيدة
 يا صغيرتي  

وماذا حدث بعد ذلك؟

هل ترى 
ما أراه؟

يا إلهي..
 ما هذا؟

فوجئ الناس في السوق بالجمل الذي
 ابتلعه البحر يظهر مجدًدا من دون ذيل

بدأ الجمل يتحرك في شوارع البلدة 
مثيرًا الفزع.. وما هي إال دقائق حتى 
فرغت الشوارع فلقد هرب الناس 

إلى بيوتهم خوفًا منه

ما هذا الجمل 
العجيب! للمرة األولى 

أرى جماًل بال ذيل؟
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 واآلن أستطيع أن أتركك 
   مطمئنة.. كذلك لن يفزع األهالي لدى 

رؤيتك وقد عدت جماًل طبيعيًا.. وأعتقد 
  لن أتركك حتى أوصلك أنهم لن ينسوا هذا الدرس القاسي

حيث تريدين.. إنه أقل رد 
ملعروفك

أنا عائدة إلى غرفتي 
وهي بعيدة عنك ليس في 

املكان.. بل في الزمان!

أيمكن أن يكون
 شيء بسيط مثل التربيت قادرٌ 

على أن يعيدك كما كنت 
بالتدريج؟

إنني ال أطلب
 منكم أيها البشر سوى 

هذا العطف

نبت لك ذيل
 جديدٌ كامل أيها الجمل 

الطيب
إن حنانك وتربيتك

 أيتها الطفلة أعادني كما كنت 
ألنه ضخ فّي حياًة جديدة

وحتى لو عثرنا 
على ذيلك فقد انفصل عن 
جسمك.. فكيف يمكنك أن 

تعيد وصله؟

 .. ربتي علَيّ
إنني أشعر بتحسن 
عندما تفعلين ذلك

أال تالحظ أن ذيلك 
بدأ ينمو؟

بالفعل أشعر 
كأن ذيلي يولد 

من جديد

بعد قليل بدأ يحدث 
شيء عجيب

مع حلول الغروب

تـمـت

لقد وقعت أشياء عجيبة
 بالفعل..فهل تستبعدين أي 

شيء جديد؟

إنني أفعل ذلك
 بحب ألني أعرف أنك

 جمل طيب أُخذت غدًرا.. لذا 
فهيئتك ال تخيفني مثلما

 تخيف الباقين
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"عالء الديـن"..
ألف ليلة وليلة! قصة من 

شاهدوا:

ي حكايا 
، ظهرت �ف ي العر�ب اث  ال�ت الدين شخصية خيالية من  عالء 

أُنتج  أن  بعد  الواسعة  العالمية  شهرتها  ونالت  وليلة،  ليلة  ألف 
ي باسم "Aladdin"، يتناول الفيلم قصة 

لها فيلٌم خاص من ديز�ف
ي 

�ف متسكًعا  وقته  ي 
يق�ف الذي  الفق�ي  الشاب  الدين،  بطلنا عالء 

ي 
أسواق مدينة "أغرباه"، سارًقا طعامه من هنا وهناك، ويرافقه �ف

مغامراته قرده الصغ�ي "عبو". وتنقلب حياة عالء الدين رأًسا عىل 
ي تهرب من محاوالت 

ال�ت  " ف "ياسم�ي ة  باالأم�ي يلتقي  أن  عقب بعد 
 ، ف ي حب ياسم�ي

والدها الإجبارها عىل الزواج؛ فيقع عالء الدين �ف
فكيف  بها،  لالرتباط  سعيه  ي 

�ف المتاعب  من  ًا  كث�ي يصادف  لكنه 
سيتجاوزها؟

ير )جعفر( أن يحصل  خر؛ يحاول الوزير ال�ش
عىل الجانب الآ

أن  يكتشف  لكنه  الكهوف،  أحد  ي 
�ف قابع  مصباٍح سحري  عىل 

الكهف،  الوحيد الذي يمكنه دخول  الدين هو الشخص  عالء 

الدين  عالء  أّن  إل  منه،  والتخلص  لستغالله  خطًة  فيدبّر 

وتبدأ  جعفر،  خطة  فشال  لإ السحري  المصباح  يستخدم 

ي  ّ
بج�ف مستعيًنا  بها،  والزواج  ف  ياسم�ي إىل  للوصول  مغامراته 

المصباح الذي يستطيع أن يحّقق له ثالث أمنيات.

فيلم عالء الدين سيحملكم عىل بساطه السحري إىل عوالم خيالية باهرة! برفقة أغانيه وألحانه الموسيقية 

صلية. 
الخالدة، والالفت توافر نسخة من الفيلم مدبلجة إىل العربية، ول تقّل جماًل عن لغته الأ

ي المصباح ذات يوم، وطلب منكم أن تتمّنوا ثالث أمنيات؛ فماذا ستتمّنون؟ ّ
وبالمناسبة؛ لو خرج إليكم ج�ن

بعد  الدين(  )عالء   "Aladdin" الشه�ي  الفيلم  مؤخًرا  السينما  ي 
�ف ي العام 1992 صدر 

". ويشار إىل أنه �ف ي
ي حّلٍة مختلفة من "ديز�ف

؟صدر فيلم كارتون تناول القصة ذاتها، وحّقق نجاًحا هائاًل ح�ت أصبح إعادة إنتاجه �ف ي الذاكرة؛ فما قصة عالء الدين؟ ومن أين أ�ت
عالمًة فارقة �ف

ي عالم 
احجزوا مقاعدكم معنا لنحلق �ف

الفن السابع؛ نحكي لكم عن أمتع 
الأفالم الكارتونية، ونقدم لكم أحدث 

ي سينما الأطفال.
المراجعات الفنية �ف

إعداد: 
ي عبدالرحمن الحم�ي
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تكتبها: مــنـال عـــزام
ترسمها: جيهان بدراوي

ي ظل اجتماع عدد كب�ي من الطالبات من جنسيات مختلفة.
انتقلت قمر ولولوة ونجمة ونورة إىل مدرسة "الصداقة الدولية" لقضاء عام دراسي واحد؛ بهدف تبادل الثقافات �ف

النصف 
اآلخر

سرعة الضوء..
 عجلة الجاذبية..

سأحل هذه املعادلة 
اللولبية

مسكينة لولوة.. 
ال تفكر إال في منافستها 

مع "هيلجا "

سأكون أول َمن يدخل الصف 
ويستعد لحصة الرياضيات

    كيف سبقتني! أهًل  "هيلجا "
حللت كل  هل باتت ليلتها في الصف؟

 املعادالت الصعبة
وأنا قمت بحلها.. 

وحل جميع املعادالت 
املشابهة لها في كتب 

الرياضيات

وأرادت لولوة أن تثبت 
شعلة ليس مجرد عامل نظافة عادي..لهيلجا مدى عبقريتها

 ولكنه آلي من اختراعي أنا

مستحيل

اخترعت سيارة
 سباق تعمل بالطاقة الشمسية 

فحصدت جوائز دولية

   أريد أن أركب
 السيارة يا لولوة أرجوِك

عظيم!

ما الذي يحدث 
هنا!
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تـمـت

ساعديني يا "هيلجا "!

أريد أن أفهم.. 
أنت عبقرية

هيلجا.. هيلجا..
 وال أحد يقول لولوة.. 

لولوة

هذه أصعب
 معادلة في الدرس.. َمن

 تحلها غًدا سيكون لها مكافأة
 سخية

مكافأتي هي 
أن أتمكن من 

حلها

حللت نصفها األول فقط.. 
   ولم أستطع فك طلسم بقيتها!

    منذ ساعات 
وهي تحاول حل املعادلة 

بل فائدة

وأنا لها!

حللت نصفها الثاني فقط 
وال يزال نصفها األول يحيرني!

تبدو معقدة جًدا!

ال مفر من االستعانة بصديق!

أطلقت املعلمة 
على هذه املعادلة 

الصعبة اسم معادلة 
النصف اآلخر.. ولهذا 

استحقت كلتاهما 
شارة التميز

وهكذا
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ي النفوس قيًما حميدة.
ف الفكاهة والتشويق، وتبث �ف مغامرات مرسحها الغابة، وأبطالها سكانها من الحيوانات. تجمع ب�ي

سيناريو: مجدي مصطفى
رسوم: محمد متولي حجاج 

التمساح 
المريض

منذ أيام وأنا أشعر 
بألم في بطني.. وال 

أعرف السبب!

ربما كنت مريًضا
 يا صديقي

لألسف ال أعرف َمن 
يصف لي عالجًا مناسبًا يقضي 

على هذا األلم

ليتني أعرف 
طبيبًا ماهرًا يستطيع 

عالجك

أنا أعرف الضب 
أجل.. يمكنه أن يمدك طبيب الزواحف

بوصفة أعشاب ممتازة

إذن لنسرع ونحضر 
الدواء لصديقنا 

التمساح

انتظري أنت هنا لرعاية 
التمساح املريض

ونحن سنذهب 
بسرعة البرق 
ونعود بالدواء

36



تـمـت

أين أنت
 يا صديقنا 

الضب؟

نحتاج إليك بشدة.. 
فأحد الزواحف

 في مأزق

ستجدانه هناك نائًما
 أسفل هذه الشجرة.. ولكن 

َمن الذي في مأزق؟

إنه صديقنا 
التمساح..

 مريض للغاية

سأذهب معكم
 وأدلكم على مكانه.. 

فنحن الزواحف أسرة 
واحدة في السراء 

والضراء

وما أن شرحوا له األمر

حمًدا هلل.. جاءوا 
بالعالج يا صديقي

هيا تناول الدواء.. 
وخالل دقائق سيختفي 

األلم

وبعد قليل تماثل التمساح للشفاء

حمًدا هلل.. أشعر 
بتحسن كبير.. أشكركم ألنكم 

تعاونتم من أجلي.. ولم 
تتركوني في مرضي

هذا أقل واجب
 يا صديقنا.. أنسيت أننا 
عائلة واحدة؟ عائلة 

الزواحف

ال تقلقوا يا أصدقاء.. 
هذه األعشاب تعالج 
ألم البطن.. وستجعله 
يتماثل للشفاء سريًعا 
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تكتبها: دعاء صابر 
يرسمها: خالد عبدالعزيز

ولد طيب، لديه الكث�ي من الأفكار، 
ي تطبيقها. إل 

لكنه غالًبا ما يفشل �ف
أنه ل ييأس، ويظل يحاول. 

 ، شقيقه الأصغر، »نشيط« ذكي
ي المواقف 

ويجيد الترصف �ف
ًا،  المختلفة. كسالن يحبه كث�ي
ه كلما اقت�ف الأمر. ويستش�ي

يوم 
االمتحان

    ألن تذاكر يا كسالن؟ 
      االمتحانات على األبواب

سأذاكر.. 
ولكن فيما بعد

دعك من األلعاب..
 لن تفيدك في يوم االمتحان

هااااااا.. دعني أركز ال أريد 
أن أخسر هذا الدور املهم

سنلعب مباراة مهمة وفي اليوم التالي
بعد قليل.. هل ترغب 
                 في املشاركة؟

ال.. املذاكرة أهم.. 
االمتحانات األسبوع املقبل

إذن سأذهب أنا إلى املباراة.. وألقن الفريق املنافس درًسا لن ينساه

أرجوك اترك اللعب.. 
وانتبه قلياًل للمذاكرة

ال تقلق.. سأتفرغ لها اعتباًرا من الغد
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تـمـت

وظهرت 
درجاتك متدنية للغاية..النتيجة

 عكس نشيط الذي حصد 
سأعالج أخطاءالعالمات النهائية

 هذا العام يا أبي.. 
أعدك

العالج الوحيد أن تقضي 
العطلة في املذاكرة.. كي تتأهب 

للعام الدراسي الجديد
أنا في موقٍف ال أحسد عليه.. 
أرجوكم ال تضعوا أنفسكم في 

مثل موقفي هذا

ويوم االمتحان

ماذا فعلت بنفسي؟
                     أنا عاجز عن اإلجابة 

                          عن أي سؤال!

لكن سأعتصر ذهني.. كسالن ال يفشل

الكتاب كبير جًدا..
 من أين أبدأ يا ربي؟ الوقت 

ضيق للغاية

وليلة االمتحان

كم نصحتك أال تؤجل 
مذاكرة اليوم إلى الغد

يبدو أنني في ورطة حقيقية
وجدتها.. وجدتها

سأذاكر صفحة وأترك صفحة.. وبهذا 
يكون لدّيَ نصف املعلومات.. 

وأختصر الوقت املطلوب للمذاكرة
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سيناريو: محمد المنسي
رسـوم:  أحمـد تيسـ�ي

ن جاره طفيل المشاكس كث�ي من المواقف  هو أشهر شخصيات مدينة الظرفاء. يقيم مع زوجته وابنهما. تقع بينه وب�ي
ي يجد لها أبوالظرفاء حلوالً عىل طريقته.

ي الكث�ي من االأمور، ال�ت
ه العمدة مستشاره الخاص �ن الطريفة. ويعت�ب

المصارع 
األخضر

هيا.. اطرحه أرًضا

 أمسك ساقيه

اهزمه

ما كل هذا العنف يا طفيل؟
هيا أيها املصارع 

األخضر.. اقض
     املصارع األخضر  عليه.. هيا يا بطل

صديقي منذ الطفولة.. 
وأنا من أكبر مشجعيه

ولقد اتفقنا أن يعطيني جزًءا من  
جائزته النقدية ألسدد بعض ديوني

املالكمة رياضة يا طفيل.. وعليك 
أن تتقبل النتائج.. وتستمتع 
باملباراة ال أن تفكر باملال!

صديقي يوشك
 أن يتلقى الهزيمة.. انهض .. 

ال تستسلم

أوه ال.. خسر املصارع األخضر
 وخسرت أنا فرصة سداد ديوني!
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تـمـت

كيف تأخذ نقوًدا.. وأنت من كان 
خصًما للمصارع األحمر؟

األمر بسيط للغاية
أنا خصمه في الحلبة فقط.. أما هنا فأنا 

من عامة الناس!

ربي!

ال أصدق لقد خسرت 
مرتين

واآلن بعد أذنك لدي
انظر إنه يأخذ آخر كيس أمر مهم أنجزه

من النقود!
ماذا! كيف؟

ماذا تريد يا طفيل؟توقف يا صديقي 
ماذا حّل بعضالتك؟ 
ألم تقل لي إنك واثق 

من الفوز!

املباراة فيها 
الربح والخسارة 

يا صديقي
حسبتك قويًا 

كما ينبغي
أنا فعاًل قوي..

 ولكن هذا لم يكن
 يومي

انتهت املصارعة يا طفيل.. 
ملاذا ال ننصرف؟

أريد أن أعرف ما سبب تجمهر 
الناس هناك؟

انظر.. لقد تبرّع املصارع األحمر 
بجائزته النقدية لعامة الناس.. 

ليتني كنت من مشجعيه!  
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ي  رسوم: عمرو طلعت
سيناريو: عمرو حس�ن

بة ال تخلو من السذاجة،  وهمان شخصية طيِّ
ًعا عبقريًا، لديه ببغاء ناطق  يظن نفسه مخ�ت

عات صاحبه ما يضعهما  ذكي يكشف عيوب مخ�ت
ي مواقف محرجة ومضحكة أيًضا.

�ف

صداع وخجل

دراسة علم الفلك 
تجعلني أحلق عاليًا يا بغبغان

أنت تحتاج إلى الهبوط 
إلى األرض يا وهمان أكثر 
من حاجتك إلى التحليق في 

الفضاء

ماذا تعرف 
عن القمر؟

إنه تابع يدور 
حول األرض

خطأ! إنه قرص 
أسبرين* كهذا ولكنه 

عمالق!

َمن الذي يحتاج 
إلى قرص أسبرين 

بهذا الحجم؟

الشمس بالطبع 
عندما تصاب 

بالصداع!
الشموس ال تصاب 

بالصداع

خطأ! ألم تسمع 
عن كسوف الشمس؟
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تـمـت

سمعت
 ولكن ما عالقة هذا 

بالصداع؟

جاهل! َمن يشعر 
بالكسوف ال غرابة في أن 

يصيبه الصداع!

كسوف الشمس
 ال يعني أنها تشعر بالخجل

يجب أن تشعر 
بالخجل من جهلك!

هل تنكر أن كوكب
 زحل يرقص بأطواق 

"هوالهوب" ملونة يديرها 
حول خصره؟

إنها حلقات غازية
 وليست أطواق "هوالهوب"! 

هل هذا ما تعلمته عن
 الفلك!

تعلمت الكثير ويمكنني 
اإلجابة عن كل أسئلتك

حسنًا.. إذا كانت الشمس تصاب
 بالصداع وتعالج باألسبرين العمالق 

فكيف تتعالج من الكسوف؟

أن تخرج من عزلتها 
وتصادق شموًسا أخرى 

في املجرة!

ال فائدة.. أشعر بصداع يحتاج 
إلى قرص أسبرين بحجم القمر!
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 فريق يضم النقيب خلفان والمالزم مريم 
والمساعد فهمان، وهو يعمل بجدٍّ لتحقيق 
وتوزيع  التعاون،  بمبدأ  ًما  ز مل�ت العدالة، 

سيناريو: المنسي قنديل   رسـوم: فـــــوازالأدوار لحل أصعب ألغاز الجرائم. 

بدأت أقلق..
 لقد قال إنه ذاهب في رحلة 
صيد ملدة يومين.. ونحن في 

اليوم الرابع ولم يظهر!

لم يبلغنا أحد
 بأي حادث

كالمك صحيح

لم أكن حاضرًا في هذا اليوم.. 
عرفت أن هناك عاصفة ستهب 

لذا بقيت في بيتي

البحر ليس واسًعا كما تظن.. 
هناك أماكن معينة يقصدها 
الصيادون حيث يكثر السمك

أين؟ في البحر الواسع! 
كيف يمكن أن نصل 

إليه؟

ملاذا ال نذهب 
للبحث عنه؟

اتصلت به أكثر من 
مرة.. هواتفه جميًعا 

مغلقة

ألم يرد أي خبر
 من النقيب خلفان؟

هذا هو ميناء الصيادين.. أغلب 
سنسأل الجميعالظن أنه انطلق من هذا املكان

ملخص ما سبق: خلفان في رحلة صيد ولكن قاربه يتحطم فوق جزيرة صخرية مهجورة، يكتشف وجود فنار قديم ويستطيع الوصول إلى قمته.

فوق جزيرة مهجورة
)2/2(
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لنذهب إلى 
جزيرة أخرى

ال يوجد 
إنسان على هذه الجزيرة.. 

وال آثار لحطام أي قارب

وبالفعل..

سندور حول كل الجزر الصخرية 
املوجودة في املنطقة

إلى أين نذهب؟

بالطبع ال.. َمن الذي 
يمكن أن يعود من 

هذه العاصفة؟

ولكن ماذا عن 
القارب الذي رحل 

به.. هل عاد؟

أرجوك 
يا مالزم.. ال تبك

ال أصدق أن خلفان 
قد ضاع منا بتلك 

البساطة!
لن نستسلم..

 نحن رجال شرطة ويجب أن 
نبحث حتى آخر لحظة

ماذا ستفعل؟

هناك جزر صخرية.. وفنار قديم
 ال يعمل منذ سنوات.. لذا هي خطر 

على الغرباء

أجل.. شمااًل 
على بعد نحو 3 ساعات 

من هنا.. ولكنها خطرة

هل هناك بقعة 
يفضلها الصيادون؟

رأيته وهو يمضي
 بقاربه الصغير.. وقد رفض 

أن يصطحب معه أحد 
الصيادين املحترفين
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 تـمـت

بالعكس.. أنت الذي أنقذت 
نفسك عندما استخدمت 

اإلشارات الضوئية.. فكرة ذكية 
يا نقيب

شكرًا لكما.. أنقذتما 
حياتي

وفيما بعد..

ال تخافي..
 أنا مسيطر على 

الوضع

خذ حذرك
 يا فهمان

سنهبط سريًعا 
على الجزيرة

أنه يرسل إشارات 
ضوئية ثالثية.. إنها 
إشارات استغاثة 

هيا.. سريًعا إلى
 أعلى الفنار

حمًدا هلل أنك 
ال تزال حيًا

أخيرًا وجدناك
 يا نقيب

بحثنا طوياًل  من دون 
من املؤسف أن تكون جدوى

هذه هي النهاية!

ربما يكون فناًرا.. اتجه 
نحوه بسرعة

انظري.. هناك ضوء 
صادر من تلك الناحية

وهكذا طوال اليوم..

46



123

6 5
4

زينة للشعر
يُمكننا أْن نَصنع زينة لشعِر الفتيات باستخداِم خامة 

ِ دبابيس الشعِر 
ن ي�ي ن اللّباد الجميلة، وهي فرصة ل�ت

القديمة، وإضافة لمسة جمالّية بسيطة عليها.

خامة اللّباد تٌشبه القماش، وتتوافر 
ي كث�ي من المكتبات ومحال بيِع 

�ف
الأدوات المدرسية.

نستخدم رسًما بسيًطا لزهرة 
ونضعها فوق خامة اللّباد ونحدد 
شكلها، ثم نقص بمحاذاة الرسم.

نقص من اللباد زهوًرا بألوان 
ي وسط 

مختلفة، ودوائر لتكون �ف
كل واحدة منها، ونقص مربعات 
ة لدعِم الزهور من الخلف. صغ�ي

نكرر الخطوات لنحصل عىل 
دبابيس شعر بألوان مختلفة، 

ويمكن تقديمها هدايا للصديقات.

نثّبت الزهور أعىل دبابيس 
برة  الشعر باستخدام الإ

والخيط.

ي منتصف 
بمسدس الشمع نثّبت الدوائر �ف

كل زهرة، ويُفضل االستعانة بشخٍص راشد 
لتجنب االأذى ِمن حرارة مسدس الشمع.

  Felt خامة اللباد 

 مقص 

 خيط وإبرة

 مسدس شمع

 دبابيس شعر

إعداد: السيد إبراهيم
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خطرت يل فكرة ذكية ميكن �أن تفيدين و�صديقاتي 

يف �ال�صتعد�د الختبار�ت نهاية �لعام �لدر��صي. 

 �لثالثاء 20 مايو 

�أنا متفوقة يف �لعلوم �لهند�صية و�لريا�صيات، 

و�صديقتي رمي تتميز بقدرتها �لهائلة على فهم 

قو�عد �لنحو و�ل�صرف يف �للغة �لعربية، فيما 

تت�صح موهبة خديجة يف فهمها �لدقيق لقو�نني 

�لفيزياء. 

ل ف�صاًل در��صًيا  ّ
قلت لنف�صي ملاذ� ال ن�صك

�صغرًي� لنا �لثالثة؟ 

نخ�ص�ص كل يوم �صاعتني ت�صرح فيهما كل 

و�حدة منا در�ًصا ي�صتع�صي على �الآخرين 

يف �ملادة �لتي جتيدها. 

ي  رسوم: خالد عبدالعزيز
إعداد: عمرو حس�ن
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هذه �لطريقة �صتجعل 

منا مدر�صات وتلميذ�ت 

يف �لوقت ذ�ته.

�لدر�ص �لذي تفهمه 

و�حدة منا جيًد� 

وت�صرحه لالإثنتني لن 

ي�صاعدهما فقط على 

فهم ما كان ي�صتع�صي 

عليهما، ولكن �صيجعله 

�أي�ًصا يثبت يف عقل من 

ت�صرحه بطريقة �أف�صل 

بكثري من �ملر�جعة �لتي 

تقوم بها مبفردها. 

وتلك �لطريقة �لذكية 

�صتفيدنا يف مزيد من 

�لفهم، و�صرتّوح �أي�ًصا عن 

نفو�صنا، وجتدد ن�صاطنا 

�إذ� �أجدنا ��صتخد�مها 

ل�صاعتني فقط نلتقي 

خاللهما كل يوم.

و�الآن بقي �أن �أطلع 

خديجة ورمي على 

�لفكرة. 
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أفضل

ومضة كراملة  مطبخ
كراملة  مطبخ

غذائية

طول القامة يحدد 
تصميم المالبس

اختيار  عند  اتباعها  يفضل  نصائح  الموضة  اء  خ�ب يقدم 
ة ينصحونها  المالبس تعتمد عىل طول القامة؛ فالفتاة القص�ي
 ، ن ن مختلف�ي ن بلون�ي باالبتعاد عن المالبس المكونة من قطعت�ي
أن  يفضل  حيث  المتسعة؛  الرقبة  فتحات  ذات  والتصاميم 
تختار االأطقم بلون واحد، والمالبس ذات الدوائر والمربعات 
النحيفة  الطويلة  الفتاة  تبتعد  أن  يفضل  ن  ح�ي ي 

�ن ة،  الصغ�ي
التنان�ي  تختار  وأن  الضيقة،  االأكتاف  ذات  التصاميم  عن 
المنتفخة،  واالأكمام  الكرسات  ذات  الواسعة 
يُفضل  كما  العريضة،  واالأحزمة  والجيوب 

أو  ة  الكب�ي النقوش  ذات  االأقمشة  اختيار 
الكاروهات المقلمة عرضًيا.

اب موسم االمتحانات يزداد   مع اق�ت

التوتر نتيجة الرغبة �ف تحقيق أعىل معدالت الحفظ 

؛  ي
، وهو ما ينعكس عىل التحصيل النها�ئ ي زمن قص�ي

ف �ف ك�ي وال�ت

اوات  ي عىل تناول غذاء صحي يحتوي عىل الكث�ي من الخ�ف
لذلك احرصوا أبنا�ئ

ف لتعزيز قدرات المخ وخاصة الفهم والتذكر، واعملوا عىل تهيئة  وت�ي والفاكهة وال�ب

ي 
ي مكان نظيف، خال من الفو�ف فهذا يساعدكم �ف

جو مناسب لمراجعة دروسكم �ف

تنظيم أفكاركم، وتجنبوا مصادر الضوضاء وتشتيت الذهن مثل الهاتف 

المحمول والتلفزيون، وأنصحكم كذلك باستخدام أك�ث من 

حاسة عند المذاكرة؛ فالقراءة بصوت مرتفع قليًل يعزز 

ي السمع والب� ما يمنحكم نتيجة أفضل. 
حاس�ت

إعداد: انتصار عبدالحق
رسوم: نهال حسن
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أفضل

ومضة كراملة  مطبخ
كراملة  مطبخ

غذائية
ثمرة االئفوكادو غنية 

بالسعرات الحرارية، ولذلك 

رهاق  تعد طعاًما مثالًيا لمن يشعر باالإ

والتعب؛ حيث تساعده عىل استعادة قوته 

ونشاطه برسعة لغناها بالطاقة، وهي ثمرة غنية 

ف )أ(، كما أنها تتمتع  بالكالسيوم وفيتام�ي

بفوائد تجميلية؛ حيث يساعد 

عمل أقنعة للوجه منها 

عىل صفائه ونقائه.

اف شخص  ي مقلة، بإ�ث
نسخن الزيت �ف

بالغ، ونحمر فيه البصل ح�ت يصفر لونه،
ي التقليب، 

نضيف الكركم مع االستمرار �ف
 . ف كه ح�ت يل�ي ثم نضيف الزبيب ون�ت

ي صينية فرن مدهونة 
نضعها �ف

بالزيت، ونغطيها بالورق الحراري، 
ي فرن متوسط الحرارة ح�ت 

كها �ف ون�ت
تجف السوائل الخارجة منها قليًل.  كها تحت  نزيل الورق الحراري، ون�ت

شواية الفرن ح�ت يحمر سطحها، 
اء.  نقدمها ساخنة مع السلطة الخ�ف

ندهن الدجاجة من الداخل والخارج 
بالزبدة والملح والفلفل، ثم نحشوها 
بخليط االئرز والزبيب. 

نضيف االئرز المسلوق، ونتبل بالملح 
والفلفل، ونحرك برفق ح�ت تتجانس 
المكونات. 

ة منظفة ومغسولة  دجاجة كب�ي

نصف كوب 
زبيب 

ملح وفلفل 
حسب الرغبة 

ة كركم  ملعقة كب�ي

تان زيت زيتون  ملعقتان كب�ي

نات المكوِّ

كوب ونصف أرز مسلوق 
نصف سلق 

بصلة مفرومة 

دجاج محشو  
 بالخلطة 

51



رسوم الحكاية تروي أحداثها.. استخدم خيالك واستمتع بـ"قراءتها"!

فكرة: مجدي مصطفى      رسوم: محمد الهجرسي

وال تجسسوا
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ف العصار  تقى أ�ش
ة - مرص البح�ي

محمد عبدالحميد إبراهيم  
ة - مرص ز الج�ي

ي
أحمد قر�ش

 القاهرة - مرص

عبدهللا الظاهري 
مارات ي - الإ أبوظ�ب
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 هضم البقرة
الفم،  من  للبقرة  الهضمي  الجهاز  يتكون 
أربعة  من  تتألف  مركبة  ومعدة  والمريء، 
أجزاء هي :الكرش، والقلنسوة أو الشبكية، 
ويشكل  الحقيقية.  والمعدة  والورقية، 

الكرش الجزء الأك�ب منه؛ فحجمه يعادل 
80% من المعدة المركبة.

ي باديس شورا�ب
مساكن ـ تونس

 حسن االستخدام 
ي خالل 

نت؛ مولد حديث دخل الدنيا؛ و�ف ن�ت الإ
سنوات قليلة أصبح الستغناء عنه مستحياًل، 
له  لكن  بثمن،  تقدر  له فوائد علمية ل  طبًعا 
وسائل  إدمان  مثل  ار  الأ�ف من  العديد  أيًضا 
الصحة  عىل  يؤثر  الذي  الجتماعي  التواصل 
رهاق  بالإ صابة  الإ اره  أ�ف ومن  النفسية، 
الرؤية،  وضعف  والصداع،  والإجهاد، 
وآلم  اجتماعية،  عالقات  تكوين  وصعوبة 
والسمنة  والرقبة،  والظهر  الفقري  العمود 
ننتبه  أن  الأطفال  نحن  علينا  لذا  المفرطة.  
بحسن  وننصحهم  وأحبابنا،  أصدقاءنا  وننبه 
ف  حازم�ي يكونوا  أن  والدينا  وعىل  استعماله، 

دمان. معنا لتجنب الإ

قاري وجاهه
العيون ـ المغرب

  رد بليغ
زهدك  رس  ما  البرصي:  الحسن  رجل  سأل 

ي الدنيا؟
�ف

قال أربعة أمور: 

فاطمأن  ي  غ�ي يأخذه  ل  ي 
رز�ت أن  علمت 

 . ي قل�ب

ي فاشتغلت  علمت أن عمىلي ل يقوم به غ�ي
به وحدي. 

أن  فاستحيت  عىلي  مطلع  الله  أن  علمت 
ي عىل معصية. 

يرا�ف

الزاد  فأعددت  ي 
ينتظر�ف الموت  أن  علمت 

 . ي للقاء ر�ب

وفاء عصام أحمد 
أسيوط ـ مرص

 السعادة
كلمة سعادة تتكون من 5 أحرف:

)س(: سماء السعادة.
)ع(: عطاء.

)أ(: الآخر نقبله ونحبه ونساعده.
)د(: دموع التعب. 

)هـ(: هناء الرضا. 

ماري رؤوف وديع
سكندرية ـ مرص الإ

 مشروع ترفيهي
ي سعودي 

ي ثقا�ف
وع ترفيهي ريا�ف القدية م�ش

من المنتظر استكماله بحلول العام 2030، 
مدينة  غرب  جنوب  القدية  منطقة  ي 

�ف يقع 
كيلو   334 مساحة  عىل  ويمتد  الرياض، 
ي 

ًا مربًعا، وسيكون أك�ب مدينة ترفيهية �ف م�ت
مرفق   300 من  أك�ش  يضم  حيث  العالم؛ 

ترفيهي وتعليمي.

خالد أكرم علي 
السعودية - الرياض

ألقاب الصحابة   من 
)رضي اهلل عنهم(:
ي طالب.  أبو تراب: عىلي بن أ�ب

 أبو الُحسام: حسان بن ثابت.
 البحر: عبدالله بن العباس.

 ذو النورين: عثمان بن عفان. 

 سيد الفوارس: أبو موىس الأشعري.

أنور خالد عبدالرحمن
عمان ـ الأردن
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ما الفعل 
املاضي من 
كلمة يصحو؟

واحد رسم دائرة، توظف فيها!

ثالثة يجلسون في طائرة مروحية وعندما 

شعروا بالبرد قرور إيقاف املروحة!

أين مات 
نابليون؟

جوان سطام 
أحمد 

حساء ـ السعودية
الأ

محمد السيد 
حنفي

المنصورة ـ مرص

نورة عمر عبدالرحمن
مارات ي ـ الإ د�ب

بسملة وأسيل محمد عطا

كفر الزيات ـ مرص

نورة أكرم علي 

الرياض - السعودية

رسوم: خالد عبدالعزيز

في صفحة 187 
يا أستاذ!

درجة واحدة في الرياضيات 
وإثنتان في الجغرافيا

وثالث في العلوم 
وأربع في اإلمالء!

ينام يا أستاذة

حصلت على 
10/ 10 في كل 

املواد

رائع! ولكن اشرح لي كيف 
حصلت عليها؟
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لماذا أصبح فضولي أصغر 

حجًما من السابق؟

ولي الدين وليد 
سكندريةـ  مرص الإ

ي 
هل زرت الأهرام �ف

مرص؟ لماذا ل تكتب 

عنها؟

ملك محمد علي
الأقرص ـ مرص

كم تكلف المجلة الواحدة 

بالريال السعودي؟

عبدالله فهد سعد 
الأحساءـ  السعودية

ما أهمية القراءة؟

ة جاسم أحمد  م�ي
مارات الشارقةـ  الإ

صديقنا فضولي يحاول جعل 

تحدي العثور عليه أصعب؛ ولهذا 

! ولكننا  فهو يفعل ذلك وأك�ث

نعرف يا صديقنا ولي الدين أنك 

وأصدقاءنا قراء المجلة ل تعرفون 

الخسارة وستجدونه حتًما.

سعيد جًدا بك يا صديقنا أمحمد؛ 

ي المجلة أن 
وهذا ما نتطلع إليه �ف

نظل أصدقاء إل الأبد.

يفة،  فكرة جميلة جًدا يا صديقتنا �ث

وسندرسها لتقييم إمكانية تنفيذها.

ي السعودية بـ5 
تباع المجلة �ف

ريالت، وبإمكان كل الأصدقاء 

من مختلف الدول العربية معرفة 

ي دولهم بمطالعة 
قيمة المجلة �ف

ة،  ي الصفحة الأخ�ي
يط يوضع �ف �ث

تحت قصة أمونة.

ة؛ القراءة أساس المعرفة، وتساعد عل معرفة الأخبار، وتعلم  سؤال رائع يا م�ي

بداع، وتعلمنا  ، وهي طريقة من طرق الإ العلوم، وهي وسيلة لنقل نتاج التفك�ي

ي 
ي الفكر والذوق، وتعزز مهارات الحوار، وتساعدنا �ف

الأخالق الكريمة، وتر�ق

الطالع عل ثقافات الشعوب المختلفة وحضاراتها، وتنقل لنا التاريخ.

صديقي ماجد عمري الآن 24 

ي المجلة  عاًما؛ ول أزال أش�ق

أسبوعًيا.

أمحمد بهوش
نيتـ  المغرب ف ت�ي

ي المجلة 
لماذا لم يتم تخصيص باب �ف

يعلم الجيل الجديد حرفة من الحرف 

اثية القديمة؟ ال�ق

يفة ثابت أحمد �ث
العيونـ  السعودية

! ي
ي صفحة بصحبة ماجد.. انتظرو�ف

سأزورها قريًبا؛ وسأكتب عنها �ف
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نقرأ ونكسب

3 بالميزان

كم مرّة؟

ابحث عن فضولي

نكمل الرسم

سودوكو

شاهد مشاركاتهم:أنت الكاتب

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 80 درهًما:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 60 درهًما:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 80 درهًما: 

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 80 درهًما:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 100 درهم:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 60 درهًما:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 100 درهم:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 120 درهًما:

الشيفرة
1. المحراث الخشب.

2. سعة حيلتك.
3. مقر العمل.

مارات ي ـ الإ )1( شذا عبدالجبار مهنا ـ مدرسة الرؤية الخاصة ـ أبوظ�ب
)2( يوسف سامي محمد ـ المدرسة الثانوية الزراعية ـ الزقازيق ـ مرص
ة عبدالرحمن الملحم ـ المدرسة الثالثة ـ الأحساء ـ السعودية )3( من�ي

)4( فتيحة بوشيخي إبراهيم ـ مدرسة واد الذهب ـ وجدة ـ المغرب
)5( سيف الله إبراهيم حلمي ـ مدرسة المنارة الحديثة ـ القاهرة ـ مرص

مارات ي ـ الإ )1( إبراهيم محسن محمد ـ مدرسة المستقبل ـ أبوظ�ب
عدادية ـ القليوبية ـ مرص )2( منة الله حاتم حامد - مدرسة سعد زغلول الإ

)3( حسن عبدالله أحمد ـ مدرسة عمر بن عبدالعزيز ـ المحرق ـ البحرين
)4( مجدي الصادق الباهي ـ مدرسة سيدي عاشور ـ نابل ـ تونس

)5( يوسف المناوي ـ أكاديمية المنصورة ـ الدقهلية ـ مرص

مارات ي ـ الإ )1( عبدالرحمن حسان يونس ـ مدرسة عبدالجليل الفهيم ـ أبوظ�ب
كة ـ قنا ـ مرص )2( خلود فتحي حامد ـ مدرسة قفط البتدائية المش�ت

مام البيهقي ـ الأحساء ـ السعودية )3( إبراهيم الربيع ـ مدرسة الإ
)4( أريج عدار ـ مؤسسة المتعلم ـ القنيطرة ـ المغرب

ة ـ مرص )5( سارة أحمد يرسي ـ مدرسة طيبة الخاصة ـ البح�ي

مارات ي ـ الإ ن ـ أبوظ�ب )1( عفراء قتيبة الحمادي ـ مدرسة البط�ي
سماعيلية ـ مرص ن ـ معهد آل نوح ـ الإ ي الدين حسن�ي )2( محمد مح�ي

)3( سارة نادر ـ مدرسة أمامة بنت الصامت ـ المدينة المنورة ـ السعودية
)4( محمد إبراهيم ماجد ـ مدرسة سعيد بن المسيب ـ شناص ـ سلطنة عمان

ق ـ القاهرة ـ مرص )5( مودة وج�ن أحمد مصطفى ـ مدرسة الغد الم�ش

مارات تقان ـ الشارقة ـ الإ )1( عبدالرحمن محمد إبراهيم ـ مدرسة الإ
)2( رامز محمد سم�ي ـ المدرسة الحديثة ـ القاهرة ـ مرص

)3( خطاب سالم حمد ـ مدرسة الخوير ـ مسقط ـ سلطنة عمان
)4( صفا فراس ـ مدرسة الدر المنثور ـ عّمان ـ الأردن

)5( ملك محمد عبدالله ـ مدرسة الشهيد محمد أبورسيع ـ القاهرة ـ مرص

مارات ي ـ الإ )1( ميثاء سالم محمد ـ مدرسة النهضة الوطنية ـ أبوظ�ب
)2( حمزة أحمد فتحي ـ مدرسة رواد المستقبل ـ القاهرة ـ مرص

)3( نرجس عالء حميد ـ مدرسة نسيبة بنت كعب ـ مدينة حمد ـ البحرين
)4( وفاء زيري ـ المدرسة البتدائية ـ جرية ـ تونس

مارات ي ـ الإ )5( رودينا عبدالرحمن حسن ـ مدرسة المنهل الدولية ـ أبوظ�ب

مارات )1( محمد حسام أبوجبارة ـ مدرسة منارة الشارقة ـ الشارقة ـ الإ
ي الخاصة ـ المنامة ـ البحرين )2( نور علي العسماوي ـ مدرسة الروا�ب

)3( بسملة سامر خليفة ـ مدرسة الرؤية الخاصة ـ القاهرة ـ مرص

السؤال: أين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟

ي اللسان وعضو الميكعي الأنفي )عضو جاكبسون(.
ص: 18الجواب: �ن

ص: 30
ص: 64

)3( شيخة خالد فارس 
مارات أم القيوين ـ الإ

)2( علي فيصل علي
المقشع ـ البحرين

)1( ميثاء محمد خالد
مارات ي ـ الإ د�ب
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في مسابقات الفائزون
العدد



مسابقة ميدالية  
 الذهبية للمتفوقين

بطاقة رقم

مسابقة  
الكبرى

بطاقة رقم

 ميدالية 

  الذهبية
للعام الـ 16 على التوالي نقّدم هذه المسابقة التي تلقى 

اهتماًما كبيًرا من األصدقاء.
ط الحصول عىل  ي جميع المراحل التعليمية المشاركة، �ش

 يمكن للأصدقاء �ف
ي نهاية العام، أو الحصول عىل تقديرات تعادل جيد جًدا 

ي المئة أو أك�ش �ف
80 �ف

بالنسبة لطلبة المعاهد والجامعات.
ي تُن�ش أسبوعًيا، من البطاقة رقم )1( إىل 

 اجمعوا بطاقات المسابقة ال�ت
البطاقة رقم )52( واحتفظوا بها ح�ت أطلب منكم إرسالها مصحوبة بصور من 

قكم آخر العام. شهادات تفوُّ
. ف ك�ي ك عىل ميدالية »ماجد« الذهبية، مهما بلغ عدد المش�ت  يحصل كل مش�ت

الجائزة 
الكبرى

ة أصدقاء   هذه المسابقة تتيح لع�ش
ف فرصة الفوز بأجهزة "آي باد"  محظوظ�ي

ة. صغ�ي
ف   سيتم اختيار الفائزين بالقرعة من ب�ي

ي المسابقة. 
ف �ف المشارك�ي

ط الوحيد أن تجمعوا بطاقات   ال�ش
ها لمدة عام كامل، وأن  ي أن�ش

المسابقة ال�ت
تحتفظوا بها ح�ت أطلب منكم إرسالها.

16

16



كيف 

نشارك 
  في  ؟
تعالوا نستعرض الخطوات

       نسّجل بياناتنا   
       في المساحة المخصصة لذلك 
من استمارة المشاركات وإن رغبنا 

نضع صورنا لننشرها في المجلة

نكتب مقاًل أعجبنا أو قصة قصيرة 
أو نكتة أضحكتنا ألهمتنا  أو حكمة 

ونرسله على العنوان التالي:
اإلمارات العربية المتحدة 
أبوظبي - ص.ب: 3558

ُنصوِّ ر
 الستمارة ثم نرسلها 
على البريد اإللكتروني:

نكتب حلول 
المسابقات التي 

نود المشاركة 
بها في األماكن 

المحددة لكل 
منها

للمشاركة 
في األبواب التحريرية

نطوي الورقة مرتين
لتصبح على شكل مغلف

ونحكم 
إغالقه 

بشريط 
لصق صغير

للمشاركة 
في المسابقات 23

4

الوجه األول

الوجه الثاني

أو2
Majid.Friends@admedia.ae



سيبدأ موسم االمتحانات وعليكم 
يا أحبائي أن تستعدوا جيًدا

ال أحب هذا 
املوسم

ال وقت للعب يا أمونة.. 
علينا أن نبدأ من اآلن

قليل من 
اللعب ال يضر

وبعد قليل..

إلى أين تذهبين 
يا أمونة؟

سأطعم قطة 
الجيران

واستمرت أمونة في إضاعة الوقت

لم تذاكري 
كلمة واحدة 
المتحان الغد

سأبدأ بعد 
االنتهاء من 

تماريني الرياضية

ال أحتاج الستذكار 
مادة اللغة العربية.. 

فهي سهلة وبسيطة

ويوم االمتحان..

الضرب والقسمة 
يحتاجان إلى تدريب

ضرب وقسمة! 
ملاذا ال يراجعن 

نشيد األسرة؟

وفي النهاية..

مسائل رياضية؟ ظننته 
امتحانًا في اللغة العربية.. 
ليتني سمعت كالم سيف 

واستذكرت دروسي!

اخفضي صوتك 
يا أمونة.. ركزي 

في ورقتك

وهكذا..

وفي نهاية 
اليوم..

السعـوديـــة 5 ريـالت  -  البحـــرين 500 فلـس  -  الكــــويت 400 فلـس  -  ســلطنة عمــان 500 بيسـة  -  لبنــــان 1500 ليــرة  -  المغـــرب 8 دراهـم  -  الجــــزائر 120 دينــاراً  -  الأردن 800 فلـس - تـونــس 
ا جنيـــه  1.5 دينــار  -  مصــــر 5 جنيهـات  -  ليبـيـــا 1.5 دينـــار  -  الجمـهــورية اليمنيــة 220 ريـالً  -  ســـوريا 500 ليــرة  -  العــــراق 1 دولر  -  الســـودان 3 جنيهـات  -  فـرنســا 0،75 يــورو  -  انجـــل�ت
ص 1.75 يـورو  -  الهنــد 15 روبيـة  -  باكســـتان 75 روبيـة  -  تــايالند  5 دولر أمـيـركــي. Certified by Blue Angelواحــد  -  الوليـــات المتحـــدة 2 دولر  -  كنـــدا 2.5 دولر  -  ســويســرا 4 فرنـكات  -  اليــونــان 0.5 يـورو  -  قــ�ب

سيناريو: منال عزام   رسوم: آمنة الحمادي

أمونة المزيونة طفلة ذكية، وشقية، وخفيفة الظل، 
وذات شخصية قيادية، تتعرض إىل الكث�ي من المواقف 
مع أرستها وأصدقائها، تتعلم من خاللها شيًئا جديًدا.
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