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؛ هو أيًضا  ن البحر ذلك المالذ الهادئ، والمنتجع الأمثل للمصطاف�ي
ي تمثل ثروة وطنية عىل 

موطن آلف الكائنات وأبرزها الأسماك ال�ت
وة تواجه  اعتبار أنها مورد أساسي للدخل والطعام. إل أن تلك ال�ث
ًا  ث المياه، وأهدر جزًءا كب�ي نسان؛ الذي لوَّ أخطاًرا سببها الأول الإ

ي أوقات التكاثر.
منها من خالل الصيد الجائر الذي يمارس �ن

ي عىل ثروتنا السمكية، ونطلعكم 
ي هذا العدد نعرفكم أصدقا�أ

و�ن
، وحماية التنوع الحيوي، ما  ي

ي تعزيز الأمن الغذا�أ
عىل أهميتها �ن

، وإجراء دراسات  دفع دوًل لوضع خطط لدعم المخزون السمكي
تحدد مواسم تكاثر الأسماك، وإقامة محميات بحرية يُحظر فيها 
الصيد، إضافة إىل تنظيم دورات توعوية للصيادين، وتفعيل دور 

حرس السواحل.
خالل  من  الجهود  هذه  ي 

�ن تسهموا  أن  ي 
أصدقا�أ ويمكنكم 

البحر  ي 
�ن القمامة  إلقاء  الشواطئ، وعدم  نظافة  المحافظة عىل 

ه؛ لنظل ننعم بوجبات سمك لذيذة من دون أن نخل  ن أثناء الت�ن
. ي

بنظام كوكبنا البي�أ

ثروتنا السمكية
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من الذي أسعد 
طالبات "مدرسة 

البنات"؟ 

ما ثمن إنقاذ 
العمدة؟

على ماذا تنص 
المادة 584 من 

قانون مدينة 
العجائب؟  

وهمان يبتكر 
طريقة جديدة 

لحصاد 
البرتقال!

نصائح كراملة 
لشعر جميل.

"أرحمه" حائر 
في اختيار 

موضوع بحثه. 

 كيف تطور 
القلم؟ 

"شنكل"
 عضو في فريق 

الكشافة!
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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

جائزة 
السباق

في اليوم التالي..

هل أنت مستعد 
لسباق الغد؟

تدربت جيًدا

وأتمنى أن يكلل 
جهدي بالفوز

كلنا سنأتي 
لنشجعك

املتنافسون من دوٍل عدة.. 
وكلهم يمتازون باملهارة.. 

وحضوركم لتشجيعي سيكون 
حافزًا رائًعا إلحراز الفوز

رائع.. متسابقون 
من كل دول العالم

أين ماجد
 يا تُرى؟

وأنا أيًضا.. انظروا إنه هناك.. أنا أراه بوضوح
لبراعته

حمًدا هلل.. تدريباتي 
أتت ثمارها 

وها أنا أبلي بالًء 
حسنًا في السباق

4



تـمـت

لن يصمد أمام هذه 
املوجة العالية

سيسقط بال شك وسيخرج 
من املنافسة

 كُن على قدر 
املسؤولية

 من أجل وطنك

هيا يا ماجد

وااااااو.. 
هذا رائع!

إنه محترف 
بحق

 ماجد فاز.. ماجد فازهيييييه

هنيئًا لك الفوز يا ماجد.. 
لقد استحققته بجدارة

هل أنا أحلم؟

ماذا تحب أن تقول 
بمناسبة 
             فوزك؟ 

من خالل هذه املنافسة 
الشريفة تعرفت إلى متسابقين 

من شعوب مختلفة

وهذا التعارف هو 
أعظم جائزة خرجنا بها 

من هذا السباق!

5



يكتبها: أحمد عبدالرحيم
يرسمها: حاتم فتحي

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

الحيلة وحّدة الذكاء. 

»يا  حنق:  ي 
�ف قائًل  »مخلوف«  العّراف  إىل  »إيهاب«  الأستاذ  أشار 

، فعندما  ي
، بل يخرِّب حيا�ت ي

، إن هذا العّراف يضلِّل�ف ي
سيدي القا�ف

يه، وجدت شقة بجوار البحر، وأخرى  كنت أبحث عن بيت لأش�ت
بجوار  تسكن  »ل  قائًل:  ي 

نصح�ف وساعتها  مصانع،  مجمع  بجوار 
ي الشقة الثانية، فإن حظك فيها!« 

البحر، فإن برجك يكرهه، اسكن �ف
وإنما  فيها،  الحظ  أقابل  لم  ي 

لك�ف الثانية،  الشقة  يت  اش�ت لذلك 
ي 

قابلت أدخنة تخرج من المصانع المجاورة لها، جلبت ىلي ولأرس�ت
الأمراض الرئوية!

ي 
لعّرا�ف ي 

زيار�ت ف  ح�ي لكن  لأقرأه،  علمًيا  كتابًا  جاري  ي 
أعار�ف بعدها، 

أفضل؛  إجازة  وخذ  برنامجك،  من  القراءة  »الغ   : ي
أوصا�ف يومها 

الأيام!«،  القراءة هذه  ي 
�ف ليست  أن سعادتك  ي 

�ف يخ�ب نجمك  فإن 
وهناك،  المصيف.  إىل  السفر  مقرًرا  جاري،  إىل  الكتاب  فأرجعت 
سؤال  إجابة  يطلب  الشارع،  ي 

�ف مسابقات  برنامج  مذيع  صادفت 
ي إياه 

ي الكتاب الذي أعار�ف
علمي، وتصادف أنها كانت �ف

ي رفضت قراءته، خرست جائزة مالية 
جاري، ولأ�ف

ى! ك�ب
ي طفلي باكًيا لأن 

، أتا�ف ي
ويوم الثلثاء الما�ف

جًيا إياي أن أذهب  خ، م�ت دراجته أصابها رسش
لكن  يلحمها،  كي  الدراجات  مصلح  إىل  بها 
ي 

�ف ول  ف ال�ف »تجنب  قائًل:  قبلها  ي 
حّذر�ف ي 

عّرا�ف

تحكيها: 

ي
شهرزاد اللمدا�ن
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أي يوم ثالثاء من هذا الشهر، وإال سيغضب منك نجمك!« لهذا 
ي هذا 

ة �ف ي ال أملك خ�ب
، عىل الرغم من أن�ف أصلحت الدراجة بنفسي

وخ بالقماش، وكانت النتيجة كارثية، فقد  المجال، رابًطا الجزء الم�ش
ي لها، فوقع عىل رأسه، وبعد قلق 

انك�ت الدراجة أثناء قيادة اب�ف
؛ االأول  ف ي لسبب�ي

سعافات الالزمة له، خاصم�ف شديد عليه، وإتمام االإ
ي تسببت 

ي أن�ف
ي لم أصلح دراجته جيًدا، ما أدى النكسارها، والثا�ف

أن�ف
ي وقوعه، وألم رأسه!«

�ف
 ، ي

ي حدة مناشًدا: »يا سيدي القا�ف
ثم رفع االأستاذ »إيهاب« صوته �ف

ي إىل سلسلة من االختيارات الخاطئة، 
إن هذا العّراف قد حوَّل حيا�ت

وأظن أنه يتعمد دفعي نحو المصائب، لهذا أطالبكم أن تحكموا 
»! ف ف الكاذب�ي ة الأمثاله من العّراف�ي عليه بأقىص عقوبة، كي يكون ع�ب

كان قاضينا ينظر إىل االأستاذ »إيهاب« وهو يتحدث، وعىل وجهه 
لم  كالمه،  أنهى  وحينما  والشفقة،  السخرية  ف  ب�ي دد  ت�ت ابتسامة 

يعرف، فعًل، ما الرد المثالي عليه، لكنه سحب شهيًقا طويًل، داعًيا 
ي الرد.

الله أن يوفقه �ف
: »عزيزي »إيهاب«، هذا العّراف لم يحّول حياتك إل  ي

قال القا�ف
سلسلة من االختيارات الخاطئة، وإنما أنت َمن فعل ذلك، فسعيك 
بت حياتك،  ي �ف

للستماع إل هرائه قادك نحو تلك المصائب ال�ت
واستسلمك له سيقودك نحو مزيد من المصائب، والمشكلة ليست 
ف  أن مخلوف هذا عّراف يكذب أحيانًا، المشكلة أن جميع العّراف�ي

يكذبون دائًما!«
أنه  بحجة  بالكذب،  اتهامه  عىل  »مخلوف«  العّراف  ض  اع�ت وهنا 
رسائل  جم  وي�ت الكواكب،  حركة  يدرس  التنجيم،  علماء  من  عالم 
علم  التنجيم  أن  إياه  منبًها  بشدة،  نهره  ي 

القا�ف لكن  النجوم، 
ومجرد  معصية،  التسلية،  باب  من  ولو  به،  واالهتمام  زائف، 
ي 

ة من الكبائر، ال�ت االعتقاد بقدرة أحد عىل معرفة الغيب يعد كب�ي
نسان! تغضب الله عز وجل، وتجلب العذاب للإ

كم ندم االأستاذ »إيهاب« عىل تردده عىل هذا العّراف، وتصديقه 
بإغلق  ي 

القا�ف حكم  حينما  منه،  باالقتصاص  فرح  لكنه  له، 
قانون  من   584 المادة  وفق  االحتيال،  بتهمة  ومحاكمته  مكتبه، 
ي تنص عىل أنه: »لو صدق المنجمون فهي من 

مدينة العجائب ال�ت
المصادفات، الأن كل كلمهم أباطيل وخرافات«!

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.

قواعد صيد السمك

سيكون
 يوًما حافًل

سنستمتع بالهواء
 الطلق.. وزرقة البحر.. 

وصيد األسماك

ملاذا ال نتوقف هنا 
ونبدأ الصيد؟

ال يمكننا الصيد
 في أي مكان يا ميسون.. فهناك 

قواعد وقوانين للصيد

حيث يجب الصيد
 في األماكن املسموح بها 

واملحددة جغرافيا.. وهذا أمر 
مفيد ألنه يمنع الصيد الجائر 

لألسماك

وما هو 
الصيد الجائر؟

أي اصطياد األسماك 
الصغيرة قبل بلوغها عمر التكاثر.. 

أو اصطياد األسماك النادرة التي نرغب 
في الحفاظ على نوعها إلبقاء التوازن

 البيئي

أحسنت..
 هذا ما كنت أعنيه 

بالضبط

فهمت.. وبهذا نحافظ 
على الثروة السمكية في مياه 

الخليج العربي

ملاذا فتحات شبكة 
الصيد واسعة؟
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تـمـت

وبعد قليل

دعينا 
نسألها

فتحاتي واسعة ألن 
َمن يصطادون بي يلتزمون بقوانين 
الصيد.. فل تدخلني إال األسماك 
الكبيرة.. أما الصغيرة فتخرج من 

فتحاتي بسهولة لتواصل 
دورة نموها

هناك أوقات 
ال يجب فيها الصيد وهي أوقات تكاثر 

األسماك ووضع البيض.. وبهذا 
نحمي ثروتنا السمكية من االنقراض

رائع! اصطدت 
أول سمكة

وأنا أيًضا
ما دمتما قد اصطدتما 

سمكتين صغيرتين.. أقترح أن 
تعيداهما إلى املاء

 كي تكبرا

معك حق 
سنفعل بالتأكيد

عودي إلى بيتك 
يا صغيرتي

وأنِت أيًضا.. 
أتمنى لك حياة 

سعيدة
وحافظنا على ثروتنا 
السمكية لتنفع َمن 

بعدنا

انظري.. حين التزمنا 
بقواعد الصيد ظفرنا بأكبر 

سمكتين!
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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

اختصار 
المسافات

مستحيل!

فطين.. هل يمكننا السفر 
بسيارتنا؟ هذا مستحيل!إلى دبي في 12 دقيقة؟

صديقتي تزعم أنه باإلمكان السفر 
بقطار في زمن أقل.. وأنا قلت لها 

لحظة ماما.. أنا قلت إن ذلك مستحيل!
بسيارتنا مستحيل!

لكن حاليًا يوجد وسائل جديدة 
يمكنها السفر في زمن قصير

حقًا!

في السابق كان الناس يقضون 
وقتًا طويالً في الطريق.. لكن 

الوضع اختلف.. لو قلنا لشخص 
من الزمن القديم إننا سنذهب 

إلى مكة في يوم ماذا سيقول؟

سيقول إن هذا مستحيل!.. مع أننا نذهب 
بالطائرة في أقل من 3 ساعات
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تـمـت

بالضبط.. وحاليًا هناك تقنية جديدة اسمها 
الـ"هايبرلوب" وهي نظام نقل عالي السرعة بين محطتين

ويمكن وصفها بأنبوب منخفض الضغط وخاٍل من الهواء.. 
بداخله مركبة ال تحتّكُ بجدرانه بسبب وجود حقل مغناطيسي

وبسبب انخفاض االحتكاك تكون السرعة عالية جًدا.. حتى أن 
ال.. مركبات الـ"هايبرلوب" أال يشكل ذلك خطرًا؟السرعة القصوى لـ"الهايبرلوب" تفوق سرعة الصوت!

ال تواجه خطر االصطدام أو 
الخروج عن املسار.. فبين 

كل مركبة وأخرى مسافة 5 
أميال.. وهي مسافة آمنة

وأيًضا ال تتأثر بالتغيرات 
الجوية داخل أنابيب النقل، 

وهذا يوفر سالمة الركاب 
وضمان انتظام املواعيد

وهذه التقنية ستكون من 
اإلنجازات التاريخية في أبوظبي.. 

وهي تهدف إلى ربطها بالعين 
ودبي.. والرياض بالسعودية

ومتى سيبدأ تشغيل 
الـ"هايبرلوب" في اإلمارات؟

الخطة أن يُنجز القسم األول 
منه في العام 2020

سأكتب إلى صديقتي أنني أدعوها للسفر 
معي إلى دبي في 12 دقيقة العام املقبل!
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أجمل عطلة صيفية
تكتبها: منال عزام          ترسمها: آية عادل خميس

ي الصيفية« هذا ما ردده تلميذ 
»بدأت عطل�ت

مدرسته  من  يخرج  وهو  النجيب  المدرسة 
ي هذا العام.

بعد آخر امتحان له �ف
ويعود  الصعداء  يتنفس  أن  الآن  يمكنه 
لها  وضع  ي 

ال�ت إجازته  ليبدأ  سعيًدا  بيته  إىل 
ة؛ سيخرج كل يوم مع أصدقائه  خطًطا كث�ي
ي 

�ف أوقاتًا  ي 
ي رحالت صيد وسفاري، ويق�ف

�ف
شاشة  إىل  نظر  ل  ف الم�ف يدخل  أن  وقبل  الطويل.  الستجمام 
التواصل  كل مواقع  ليقرأ رسائل وصلته من  المحمول  هاتفه 
إن وصل  وما  من خطط.  أصدقائه  مع  عليه  اتفق  بما  تذكره 
له ح�ت وجد أخاه الصغ�ي يتعلق بمالبسه كعادته  ف إىل باب م�ف
معي..  تلعب  أن  »أريدك  عبارات:  يردد  وهو  بوجوده  ليذكره 
لديك  يعد  لم  الجديدة..  اللعبة  ي 

�ف أكسب  كيف  ي 
علم�ف

امتحانات« ولكنه كان مشغوًل   بتفقد رسائله فلم يجبه.
كل ما يفكر فيه الآن هو أن يجهز حقيبته ليستعد لرحله الغد.. 
ي حركة غ�ي محسوبة تعلق بالخزانة ليجذب حقيبته الفارغة 

و�ف
ء  ي

كل �ش بشدة.. حدث  ساقه  التوت  وقد  فسقط عىل ظهره 
ة. برسعة كب�ي

وبينما  مستشفى،  لأقرب  والده  وحمله  حوله،  الأرسة  التفت 
هو يرصخ من شدة الألم سمع الطبيب والممرضات يؤكدون 
ي لحظات كأنها ساعات طويلة 

ي الساق! و�ف
أنه كرس مضاعف �ف

ساقه  ت  ُلفَّ وقد  نفسه  التلميذ  ووجد  الأمر،  معالجة  تمت 
ام الراحة التامة، وأنه  ف ة، والطبيب يؤكد أن عليه ال�ت ة كب�ي بجب�ي

سيمكث هكذا لشهر أو يزيد.
سل  كانت صدمة هدمت كل أحالمه! وعاد إىل بيته محبًطا ل�ي
ة، وهو يؤكد لهم بحزن بالغ أنه لن  إىل زمالئه صورته بالجب�ي
الإجازة.  بيته طوال  أنه لن يغادر  السفر معهم كما  يستطيع 
بدت أيامه المقبلة كلها كئيبة إل من ابتسامة والده وهو يربت 
تؤديها،  أن  يمكنك  ة  كث�ي نشاطات  »هناك  قائاًل:  كتفه  عىل 
الأمر غريًبا  بدا  يوًما ولكنها ستسعدك«  فيها  تفكر  أشياء لم 
بالنسبة له ولكن مع مرور الأيام أدرك أن عليه أن يتأقلم مع 

وضعه الجديد، ودب فيه النشاط للمرة الأوىل، وهو ينظر 
ي 

ة ال�ت إىل رف المكتبة حيث المجموعة القصصية الكب�ي
يقرأها  ولم  ي 

الما�ف العام  ي 
�ف والده  له  اها  اش�ت

ي القراءة أنه عالم 
بعد. أدرك وهو مستغرق �ف

. كما أصبح يندمج مع  جديد لم يكن يعرفه ولكنه ممتع ومث�ي
ي اللعب، وقد أدرك أن ضحكته حينما يكون 

أخيه الصغ�ي �ف
ي حياته.

سعيًدا أجمل ضحكة رآها �ف
هذه  ولكنه  أيام  عدة  بيتهم  ي 

�ف ليقيم  كعادته  الجد  جاء 
أنه كان محروًما من  ة طويلة، وحينها اكتشف  المرة مكث ف�ت
الولد  واستطاع  ممتعة.  كانت  طفولته  عن  حكاياته  صحبته؛ 
ليطعم  يومًيا  النافذة  نحو  يزحف  أن  الثقيلة  الضمادة  رغم 
، وهو يسمع زقزقاتهم ويبتسم لتجمعهم  ف الطيور بقايا الخ�ب

عىل هذه الوجبة الصباحية.
برسعة  الأيام  ومرت  طويلة.  عائلية  جلسات  ي 

�ف ك  يش�ت وبدأ 
ولم يشعر بالضجر كما كان يظن؛ فقد انشغل بعالم جديد 
كان بعيًدا كل البعد عن خططه المستقبلية.. نهض من رسيره 
بفرحة وهو يتكأ عىل عكازيه ويضع فوق رف مكتبته آخر كتاب 
من  انتهى  أنه  يصدق  ل  يكاد  وهو  القصصية،  مجموعته  ي 

�ف
قراءتها.

من  صوًرا  له  أرسلوا  كما  لتواسيه،  الأصدقاء  رسائل  وصلته 
ولكنه  سيحزنه  هذا  أن  البداية  ي 

�ف ظن  المختلفة.  رحالتهم 
يرد  وأرسل  راضًيا،  ابتسم  ح�ت  الجديد  عالمه  تذكر  إن  ما 

أنا  ي 
بابتسامة واسعة: »كانت إجاز�ت عىل أصدقائه قائاًل 
 ، ي

مكتب�ت وأحببت   ، ي
عائل�ت اكتشفت  ممتعة..  أيًضا 
 .. ي

وتعرفت عىل طيور مدين�ت
، ي

صحيح أن الضمادة الثقيلة أقعدت�ف
مجال  ي 

�ف أتحرك  ي 
جعلت�ف ولكنها   

جديد وأوسع!« 

تـمـت

تحكيها:

ي
شهرزاد اللمدا�ن
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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

عضو جديد 
في الفريق

يكتبها: أحمد علي

ي
يرسمها: أيمن القا�ض

رحبا معي بالعضو الجديد 
في فريق الكشافة

ماذا!
شنكل الشرير!

لم أعد كذلك.. لقد 
تخلصت من شروري 

كلها!

أخبرني أنه يريد االنضمام 
إلى الفريق.. وأحضر لنا هدية.. خريطة 

أثرية للكهف الخفي

ال بد أننا نحلم.. 
أقرصني يا زياد!

هيا دعونا نبدأ رحلتنا 
إلى الكهف الخفي باستخدام 

هذه الخريطة

آآآآآه.. كانت هذه 
قرصة قوية

لتصدق أنه ليس 
حلًما

وبعد قليل..
مرسوم هنا جبل

 سنهبطه.. ثم نعبر البحيرة.. 
وبعدها املستنقع لنصل 

إلى الكهف

سأساعدكم في النزول 
من فوق الجبل

أحسنت يا شنكل.. 
أنت إضافة رائعة 

للفريق

وفي املساء..

سنخيم هنا 
الليلة.. ونكمل 

رحلتنا غًدا
دعوني 

أساعدكم في 
نصب الخيام

يبدو أنه أصبح طيبًا 
بالفعل

ربما!
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وأثناء نومك.. 
أفرغنا الطلقات.. ووضعنا 

خطة ملواجهتك

وسيأتون ليقبضوا 
عليك الحقًا

ال تتركوني 
هنا.. عااااا

ال تقلق سنستخرج الكنز 
للعلم كنت أعرف أنه ونسلمه للجهات املسؤولة

يخدعنا منذ البداية

طبًعا طبًعا

هاهاهاها

تـمـت

وفي الصباح..

هيا لقد اقتربنا 
من الكهف الخفي.. ال بد
 أنه يحتوي على الكثير 

من اآلثار

ها هو.. أنا ال أصدق عيني!

أخيرًا 
وصلت إلى الكنز.. هنا 

تنتهي رحلتكم

ما هذا!

بقي جزء من الخريطة
 معي مذكور فيه أن الكنز 

مدفون في الكهف وسيصبح 
لي.. نياهاهاها

ما هذا! ماذا 
حدث للبندقية؟

إياد.. الحبل

ماذا 
يحدث؟

رأيت طرف 
بندقيتك املخبأة أثناء 

نصب الخيام.. فتأكدت 
أنك تضمر شرًا

15



مغارة جعيتا

لبنان

جعيتا

مغارة جعيتا واحدة من عجائب الطبيعة الخالبة، وهي عبارة 
ن ُعليا وُسفىل، تتكون كل مغارة من كهوف وتجاويف  عن مغارت�ي

ا بشكٍل مذهل. تقع  وهياكل وقاعات وأشكال منحوتة طبيعيًّ
ًا  ي وادي نهر الكلب بمنطقة جعيتا، عىل بُعد 20 كيلوم�ت

المغارة �ن
وت. تقريًبا من العاصمة اللبنانية ب�ي

1927
تغ�ي اسمها من كهوف نهر الكلب 
إىل مغارة جعيتا، وُعرفت أيًضا 

باسم دجيتا، وجيهيتا.

ي العام
�ن

م
إعداد: أحمد كمال زكي
ي صالح

رسوم: ها�ن

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

أشهر هذه المعالم وأهمها.
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طول كهوف مغارة 
نها. جعيتا ودهال�ي

تم اكتشاف المغارة 
السفىل، بينما اكُتشفت 

ي العام
العليا �ن

ي العام
وافُتتحت للجمهور �ن

أُعيد افتتاح المغارة لُتصبح 
واحدة من أهم المناطق 

ي لبنان.
السياحية �ن

طول كهف جعيتا 
العلوي.

م  َ ممر ُصمِّ ْ فقط يستطيع الزائرون الوصول إليها ع�ب
خصيًصا لهذا الغرض.

ه إىل  ي الذي يتم الدخول ع�ب
طول النفق الخرسا�ن

الكهف العلوي.

غرف ضخمة يضمها 
الكهف العلوي.

و
ي الغرفة 

ي العالم يوجد �ن
أطول راسب كلسي �ن

الأوىل من الكهف العلوي.

طول الغرفة الثانية 
ن  اوح ب�ي وعرضها ي�ت

ًا. 30 و50 م�ت

طول الغرفة الثالثة 
ي الكهف 

ك�ب �ن وهي الأ
العلوي.

، وينخفض عن  طول كهف جعيتا السفىلي

ًا. العلوي بنحو 60 م�ت
يُشبه الكهف السفىلي قاعة طبيعية ضخمة تحتوي 

عىل رواسب كلسية بديعة، ويجري خالله 
نهر تحت الأرض يجعل المشهد أسطوريًّا.
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أصل 
األشياء

إعداد وتصميم: سامح حسان

كان الرومان يكتبون من خالل خدش طبقة شمعية 
بأداة حادة ذات طرف مدبب، ويمكن إزالة الحروف 

من خالل مسحها بطرف الأداة الآخر.

ي
وعاء الح�ب الفرعو�ن

5 أقالم من القصب مثبتة 
يط من الكتان عىل  ب�ش

. ي لوح خش�ب

ي مرص القديمة استخدم الغاب أو 
�ن

دي؛  البوص كأدة للكتابة عىل أوراق ال�ب
حيث كان يتم قطع حافة الغاب لتصبح 
، ويكتب  ي وعاء الح�ب

حادة، ثم تغمس �ن
دي. بها عىل ال�ب

ن نهري دجلة والفرات  ي المنطقة الواقعة ب�ي
 �ن

ن الذين  ظهرت حضارة قديمة عىل يد السومري�ي
سجلوا الأحداث عىل سطح كتل مصنوعة من 

ي النقش، 
الطمي الرطب، باستخدام أداة حادة �ن

ويعرف هذا النوع من الكتابة بالكتابة المسمارية.

ق.م4000

ق.م3000

ق.م1300
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السن
المعدني

تم العتماد عىل ريش بعض الطيور كأداة 
ي الكتابة؛ مثل الأوز والبوم 

أساسية �ن
والغربان والصقور، وكان طرف الريشة 

ي الرمال الساخنة من أجل أن يصبح 
يوضع �ن

صلًبا، ويتحمل الضغط أثناء عملية الكتابة.

ي أك�ش تحماًل، 
تم استبدال الريشة بسن معد�ن

 ، ي الح�ب
يمكنه كتابة آلف الكلمات بعد غمسه �ن

وتم تثبيته عىل عصا مصنوعة من الخشب أو 
العاج أو أحد المعادن.

م5 القرن الـ
م18 القرن الـ

ي صورته 
ي هذا العام ظهر قلم الح�ب �ن

�ن
ًا  ي داخله وعاء صغ�ي

الحالية؛ حيث يضم �ن
، وبذلك يمكن الكتابة به  مملوؤ بالح�ب

ة طويلة. بشكل متصل لف�ت

اع القلم الجاف الذي  ي هذا العام تم اخ�ت
�ن

ة جًدا  ي مقدمته عىل كرة صغ�ي
يحتوي �ن

مصنوعة من المعدن تدور حول نفسها جالبة 
الح�ب من مخزنه إىل سطح الورق.

م1884

م1888
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ي صالح
إعداد: حمدي أبو كيلة رسوم: ها�ن

لم يكتسب  البحر الأسود اسمه 
ي 

من لون مياهه، بل من شدة ظلمته �ن
أوقات العواصف الشتوية القوية، ومن طبيعته 

القاسية، وصعوبة المالحة فيه.

ي التاريخ 
أول مرآة �ف

كانت مصنوعة من 
الحجارة 

المصقولة، 
ي تركيا، 

وع�ث عليها �ف
ويعود تاريخها إىل نحو

 6,000
عام قبل الميالد.

يقدر عدد مستخدمي 
موقع "فيسبوك" 

ن بنحو النشط�ي

 1,4
مليار شخص 

يومًيا. 

ت أينشتاين«  فشل العالم الشه�ي »أل�ب
ي اللتحاق بجامعة زيورخ الألمانية؛ 

�ن
لأنه لم يحصل عىل المجموع المطلوب
لالنضمام إليها!

علم "نيبال" 

ي العالم 
هو الوحيد �ف

الذي يأخذ الشكل 

المثلث.
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يطانية  جامعة أوكسفورد ال�ب
ي العالم المتحدث 

أقدم جامعة �ف

ية، وأقدم جامعات بريطانيا.  ف نجل�ي بالإ

ي العالم. 
وهي إحدى أفضل 4 جامعات �ف

تخرج منها 27 رئيًسا لوزراء بريطانيا.

ي العالم
أقدم حذاء جلدي �ف

 ،  يعود إىل العرص النحاسي
ي أرمينيا. 

وقد وجد داخل كهف �ف
وهو مصنوع من قطعة واحدة من جلد 

، فيما تراوح  البقر، وبلغ طوله 24,5 سنتيم�ت
ات. ف 7,6 سنتيم�ت و10 سنتيم�ت عرضه ب�ي

ن  الكرمل�ي
ي العاصمة 

مجمع من القصور المحصنة �ن

الروسية موسكو، يقع فيه مقر رئيس الجمهورية، 

ويضم متحًفا يزوره نحو

 3 

ن زائر سنويًا. مالي�ي

ي البحار  يجعل 
ارتفاع نسبة الملوحة �ن

نسان قادًرا عىل السباحة فيها بسهولة. الإ

ي مدينة 
يقدم متجر �ن

"مريدا" 
ويال" أك�ث من ن ي "ف�ن

�ن

 850 نكهة 

لالآيس كريم.
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« 

« 
الهبوب »

هي عاصفة ترابية صحراوية عمالقة؛ 
ي السميك  ا�ب حيث يمكن للغطاء ال�ت

أن يبتلع مدينة بأرسها، ويقطع 
خطوط الكهرباء، ويتسبب بحوادث 

مرورية بسبب انخفاض مستوى 
الرؤية.

ي طريقكم 
وإن تعرضتم للهبوب �ف

عليكم أن تغطوا وجوهكم 
وأفواهكم، وأن تبحثوا عن مخبأ. 

إن انعكاس الضوء داخل قطرات الماء 
يشكل قوس قزح واحد، ولكن هل من 
الممكن للضوء أن ينعكس أك�ث من مرة 
داخل قطرات المطر؟ والواقع إن تشكل 
قوس قزح ثانوي فوق قوس قزح أولي أمر 
ف يحدث عادة ما يكون ذا  نادر، ولكنه ح�ي
تيب مقلوب. ألوان خافتة، وب�ت

ل تزال الأشفاق الحمراء ظاهرة غامضة؛ فهي 
ي الطبقة العليا من الجو، عىل بُعد 

تحدث �ف
أميال من العواصف الرعدية بعد إفراغ الكث�ي 
ق، ما  بات ال�ب من الشحنات الكهربائية ع�ب �ف
ي نادًرا 

ي ظهور الأشفاق المتوهجة ال�ت
يتسبب �ف

ما تُرى من سطح الأرض.

قوس القزح 
املزدوج

الشفق األحمر
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 هل سئمتم من أخبارالشمس والغيومأحــوال   جوية 

 وأحوال الطقس التي اعتدتم النظر إليها

من نوافذ منازلكم؟

 حسًنا.. إليكم هذه الظواهر املناخية التي

ستذهلكم

عجيبة

إنها ليست ناًرا حقيقية؛ بل هو غاز يدعى البالزما؛ فالأشياء 
ف يكون  المعدنية تصبح مشحونة أثناء العواصف الرعدية، وح�ي
ء يصبح مشحونًا أيًضا  ي

الشحن عالًيا فإن الهواء المحيط بال�ث
ي الهواء 

ف �ف ف والأوكسج�ي وج�ي أو متأيًنا، وعند تعرضه لغازي الني�ت
يتوهج بلون أزرق أو بنفسجي. ويمكن لظاهرة ضوء القديس 
إلمو أن تستمر لدقائق. « »

 »

ي السماء، وبعد بضع دقائق تظهر فجوة فيها! وهي ظاهرة 
أحيانًا تشاهدون غيوًما ممتددة �ف

ي طبقة أشبه ببطانية ع�ب السماء، قبل أن 
ودة �ف تحدث عندما تطفو السحب فائقة ال�ب

قها الطائرات ليتساقط الجزء المحطم من الغيمة عىل شكل ثلوج. تخ�ت

؛ الأول  ف تتشكل هذه الأعمدة المائية بطريقت�ي
عندما تكون الرياح خفيفة أثناء تشكل السحب 

اكمية )سحب بيضاء منفوشة الشكل(. أما  ال�ت
الثانية؛ فتتكون عندما يبدأ إعصار بالدوران عىل 
سطح الماء ويتحرك لالأعىل، وهذا النوع رسعان 

ما يتال�ث إن لمس الأرض.

نار القديس إملو

لكمة 
السامء

الشاهقة املائية

 تُنشر مترجمًة بموجب اتفاقية تعاون مع مجلة
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يا مرحًبا
بالصيف

ي      رسوم: محمد طه شعر: فاضل الكع�ب

بعَد الربيعِ ضيُفنا
أىت بشوٍق َصْيُفنا 

فـي أُْفِقـِه الصفاُء
تحـلو بِه األرجاُء 

قـد جاَء من بعيْد
ــديـْد  بحــرِِّه الشَّ

كـي تنَضـَج األمثاْر
يف روضِة األشجاْر 

الـزَّرُع فيـِه يــانِْع
كالَقمحِ يف املزارْع 

نخيلُـــُه مســـروْر
يجــوُد بالتمـــوْر    

والتـيـُن والـرُّمــاْن
نلقـاُه يف الُبستاْن 

يحلو لنا أْن نسَبْح
يف مـائِِه َونَــْمَرْح 
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اللمس الحراري

أرجو أن تكون 
أبحاثكم جاهزة 
األسبوع املقبل

آآآآآه..
 ليس مرة أخرى

كن منصفًا يا أرحمه.. 
املعلمة لم تطلب منا 
بحثًا منذ العام املاضي

ال أقصد ذلك.. ولكنني 
أواجه دائًما مشكلة  
في اختيار مادة البحث

فهناك آالف الكتب 
واملواضيع.. ما يجعلني 
أحتار في اختيار أفضلها

ما رأيك أن نزور 
املكتبة سويًا هذه املرة؟

كنوع من التغيير
ثم إنها فرصة

 رائعة لتناول "الكب كيك"
املميز الذي يباع في كافتيريا 

املكتبة

لو أنك تحفظ املعلومات
 كما تحفظ قوائم األكالت 

املميزة في كل مطعم لحصلت 
على جائزة "نوبل"!

.  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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ياااااااه.. 
كم أحب رائحة 

الورق!
ألم يخبرك أحد بوجوب 

التزام الصمت في املكتبات 
يا سيد"ميكروفون"؟

آه ليس مجدًدا.. ها أنا أضيع 
بين آالف الكتب.. وأعتقد أنني 

سأعجز عن تحديد املوضوع 
الذي سأكتب فيه!

علينا التسجيل 
هنا من أجل 
اإلحصاءات

أعتقد أننا 
الثالثة سويًا.. ولكن 

لنختر "طالب"

ولكن.. أين 
أزرار االختيار؟

 الشاشة تعمل 
باللمس يا صديقي

 اششششششششش!
رائع حقًا!
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تـمـت

أعتقد أنني 
وجدت موضوعًا شائقًا 

للبحث الذي طلبته 
املعلمة

وهكذا ستصبح 
هواتفنا وكمبيوتراتنا أصغر 

حجًما ألننا لن نحتاج إلى شاشة 
حيث سنتمكن من استخدام 

أي سطح بداًل منها

إنها تقنية اللمس
 الحراري.. والتي ستمكننا 
من تحويل أي سطح إلى 

لوحة قابلة للمس 
الستخدامها للتحرير

 أو املطالعة 

ولكن هناك تقنية 
أخرى ستنتشر 

قريبًا جًدا

الحقيقة أن تقنيات
 الشاشات التي تعمل باللمس 

أصبحت منتشرة أكثر من 
األزرار

ليتك رأيت النظرة
 على وجهه حين اكتشف 
أن الشاشة كانت تعمل 

باللمس!

ثم أخذ تركي يبحث 
عن األزرار على جانبي 

جهاز االستبانات!

تماًما
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شعر: محمد جمال عمرو      
رسوم: نـهـى مـحـرم

الرُّجوُع  إلى الوطن

قْد يسألُني منكُْم بطـُل:

»يا شاعُر ما هذا املََثُل؟

أتُراَك ترسَّْعَت تُراْك

لُتشبَِّهنا باألسمـاْك؟«

ال، ال أبًدا ما أخطأُت

ووعيُت كالمي وقصدُت

َمْن منَّا ال يهوى وطَنْه؟

وإذا يُذكَُر يُشجي أذنَْه

الُح دوما فاإلنساُن الصَّ

سريى يف موطِنِه أُّما

ولُه يرجُع مهام غاْب

لمون« أيا أحباْب مثَل »السَّ
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وإىل النَّهِر األُمِّ تعوْد

فهنالك منزلُها موجوْد

سنواٍت غابْت ملْ تنَس

فالوطُن الغايل ال يُنَس

 وتُفكُِّر يف أْن تتكاثَـْر

يف أْن تُنجَب جيالً آَخْر

ُر يف لحظاِت وهَي تُقرِّ

ا للبيضاِت تبني ُعشًّ

تحفرُُه يف قاعِ النَّهِر؛

يف ركن معزوٍل رسي

وتظلُّ بُحبٍّ ترعاُه

حتَّى يفقَس.. ما أحالُه!

نيـا.. دنيانا يخُرُج للدُّ

مبتهًجا حًرا فرحانا

فتودعه السلمون األم

وتعانقه فيطول الضم

وتقول له ال تنساين

فأنا أم.. وطن ثان

ارحل لكن عد للوطن

مهام طالت سمة الزمن

للبحِر املالحِ وجهتها

تتوقَُّف فيِه نهايُتها

وإذا نضَجْت بعَد سننْي

يغُمرُها شوٌق وحننْي

فرناها تسبُح أمياال

فيها تجتاُز األهواال

تفِقُس يف األنهاِر العذبَْة

وتُقيُم بها أقرَص ِحْقَبْة

ثمَّ تراها تسبُح تجري

تهجُر موطَنها للبحِر

اِص املاِهْر تغطُس كالغوَّ

تجتاُز وحوًشا ومخاِطْر

فالسلمون كام اإلنسان

حني يِحنُّ إىل األوطاِن 

متيض يف خطٍّ مرسوْم

ُسبحاَن الحّي القيُّوْم

رحلُتها تدعو للعجِب

ولتقرأ عنها يف الكُُتِب
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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

انتصار شما!

أشعر برغبٍة
 شديدة في الخروج

وهل هناك
 َمن يغادر بيته في هذه 

الحرارة الحارقة!

أال تعرفين أن
 َمن يمشي في هذه الظهيرة

 قد يقابل حمارة القايلة؟

أذكر أنني
 قابلتها سابقًا وكانت 

لطيفة جًدا

ماذا! كيف تقولين
 ذلك؟ إنها حمارة 
مفترسة.. فمها كبير

 يبتلع الذين يمشون 
في أوقات الظهيرة 

الحارة

لذا فمن األفضل 
أن تحصلي على قسط من الراحة في 

هذا الوقت يُمِكّنك من إكمال يومك 
بنشاط

يا لها من شمس 
حارقة! ليتني سمعت 
كالم جدتي ولم أغادر 

املنزل

تبدين منهكة
 بسبب القيظ أيتها الطفلة.. 
هل أوصلِك إلى أي مكان؟

حسنًا 
يا جدتي



واآلن حان الوقت
 البتالعك بفمي الكبير أيتها الفتاة 

الصغيرة.. يا لِك من صيٍد ثمين 
وسهل!

واآلن سأقفز
 على رقبة حمارة القايلة 
بسرعة.. ومن ثم أمتطيها

هيا يا شما فكري.. 
ما املكان الذي أستطيع أن 

أكون فيه بمأمن من فم هذه 
الحمارة املفتوح البتالعي؟

 ال تحاولي التفكير أيتها 
الصغيرة.. فمن املستحيل أن تهربي مني.. 

وحتى لو ركضِت فسألحق بك 
بسهولة

وجدتها.. لكن
 علَيّ أن أنتظر انحناء حمارة

 القايلة علَيّ

   ال أعرف عما تتحدثين..
 ولكن يسعدني أنِك اختصرِت وقتي 

في تعريفك بي

الاا.. يبدو أنك
 عدت إلى طبيعتك! تلتهمين 

األطفال الذين يخرجون
 في الظهيرة!

ماذا؟ ال أذكر أنني رأيتك
 من قبل! أنا حمارة القايلة..

 ملاذا ال تخافين مني؟

كيف حالك؟
 لم أرك منذ مدة؟
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تـمـت

ظهرك هو املكان الوحيد 
الذي يستحيل أن يصل إليه فمك.. 

أليس كذلك؟

انزلي بسرعة.. 
فأنا أختفي إن تمكن 

أحد من امتطائي

لقد اختفت حمارة
 القايلة.. ال أصدق أنني هزمتها بعد مئات 

األعوام من إخافة األطفال.. وكم أنا حزينة 
ألنها عادت إلى طبيعتها الشريرة!

هل أنت بخير 
يا حبيبتي؟..يبدو أنِك وقعِت

 من فوق السرير

ال لقد وقعُت
 من فوق ظهر حمارة القايلة 

عندما اختفت

يبدو أنها أضغاث
قابلُت حمارة أحالم يا حبيبتي

 القايلة في الحلم وانتصرت 
عليها

وكيف حدث 
ذلك؟

سأخبرك يا جدتي..
 يبدو أنني من سأحكي لك 

هذه الليلة
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عوالم أخرى..

آخرون! وأبطال 
عنكبوت  للدغة  يتعرّض  شاٌب  جًدا؛  ة  شه�ي "سبايدرمان"  الضعفاء فيكتسب صفات وقوى خارقة، ويتحول إىل بطل يلتصق بالجدران قصة  نرصة  إىل  ساعًيا  والأعمدة،  البنايات  ن  ب�ي ويقفز  العنكبوت. شاهدنا أفالًما ويتسلقها  بالرجل  ار، ح�ت بات يُعرف  فيلٍم غ�ي والتصدي لالأ�ش لكنكم عىل وشك مشاهدة  عدة تحكي قصة "سبايدرمان"، 

مسبوق، وغ�ي متوقع!

ي عالمكم؛ هناك "سبايدرمان" واحد فقط. لكن هناك عوالم أخرى، تبدو تماًما 
"�ف

الأنيميشن  فيلم  ي 
�ف الأساسية  الفكرة  مختلفة". هذه هي  لكنها  عالمكم،  مثل 

مايلز  المراهق  قصة  يتناول  الذي   ،"Spider-Man: Into the Spider-Verse"
يريدها.  ل  حياًة  عليه  يفرض  الذي  والده  ضغوط  تحت  يعيش  إذ  موراليس، 
و  ي جولة إىل محطة م�ت

ٍ لآخر إىل عمه آرون الذي يأخذه �ف
ف ويلجأ مايلز من ح�ي

للدغة   مايلز  يتعرّض  وهناك   ، ي
الجرافي�ت رسم  هواية  لممارسة  مهجورة  أنفاق 

عنكبوٍت متطور، ليبدأ بالتحول إىل "سبايدرمان".

ز عن كل أفالم الرسوم  الفيلم يدمج أنواع مختلفة من الرسوم بشكل رائع؛ إذ ستالحظون أنه متم�ي
ي العام 2019، وحّقق 

المتحركة التقليدية. كما أنه حصل عىل جائزة أوسكار "أفضل فيلم أنيميشن" �ز
ي شباك التذاكر، وسيصدر منه جزٌء ثاٍن مستقباًل.

أرباًحا تفوق 821 مليون دوالر �ز
، إىل جانب نجوٍم  ي

توجد نسخة مدبلجة من الفيلم إىل العربية، يؤدي بطولتها الفنان تامر حس�ز
عرب آخرين.

شاهدوا:

مفاعٍل خط�ي  ي 
�ف يقع  انفجار  فهناك  بعد!  تبدأ  لم  ثارة  الإ لكن 

ف  ب�ي تداخٍل  حدوث  إىل  ويؤدي   ، ف ب�ي كينغ  ير  ال�ش يمتلكه 

شخصيات  مع  نفسه  مايلز  ليجد  متوازية،  عوالم 

فهناك  مختلفة،  أكواٍن  من  أخرى  "سبايدرمان" 

ي باركر" 
"سبايدرمان بي�ت باركر"، و"سبايدروومان"، و"بي�ف

هم! وتتعاون شخصيات  اليابانية القادمة من المستقبل وغ�ي

 ، ف "سبايدرمان" المختلفة عىل إفشال مخططات كينغ ب�ي

وإنقاذ الكون من دماٍر هائل.

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

المشرفة 
انتصار

املشرفة انتصار
سأتفقد أحوال البنات

املشرفة 
انتصااااار

وأرادت لولوة كعادتها 
أن تبتكر شيئًا جديًدا

صحيح أنني أحب 
االنضباط.. ولكنني ال أحب 

أن أرهب البنات

ترى كيف ستتجاوب البنات؟

َمن أسعدك
 هذا األسبوع؟ سؤال شائق 

من شأنه أن يخرج كل 
الطاقات اإليجابية

سؤال مهم للغاية.. 
وإجابته عندي

وهكذا..

مرضتني بكل عطف وحنان 
حينما كنت أهذي من الحمى

أصرت أن تكون 
الصالة الرياضية 

مجهزة بالكامل.. 
ألستطيع ممارسة 

جميع نشاطاتي 
الرياضية
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تـمـت

أنتن َمن يسعدني دائًما يا بنات!كان إجماعًا يا مشرفتنا العزيزة

متشوقة لرؤية 
ما كتبته البنات

َمن كتب اسمي
 بكل األلوان!

حاولت أن تواسيني في أكثر من مناسبة 
عندما علمت بأني افتقد أسرتي

أصدرت قراًرا نهائيًا 
بالعفو عني بعدما 

كان اسمي موضوعًا 
على رأس قائمة 

املشاغبات
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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 

الفدية

ما رأيك بخطة 
تعجبني دوًما تجعلنا أثرياء

أفكارك يا صديقي

سنخطف ابن الدب 
الصغير.. ثم نطالبه 

بفدية ضخمة
يا لها من خطة 

عبقرية! ومتى نشرع 
في تنفيذها؟

الليلة يا صديقي..
حين يعم الغابة الظالم 

سنتسلل ونخطف 
الصغير

أمي.. هل تسمحين لي 
بالذهاب إلى صديقي دبدوب 

أللعب معه قلياًل؟

اذهب.. ولكن
وفي دار دبدوب.. ال تتأخر يا صغيري

أحب أن 
ألعب معك 

 يا دبدوب

وأنا أيًضا.. 
أنت أفضل 

صديق لي
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تـمـت

خذ هذا الكيس.. وانقض
 على دبدوب.. وضعه 

فيه.. ثم اتبعني إلى داري 
سريًعا بال جلبة

سمًعا وطاعة

ال تصدر صوتًا أيها 
الصغير.. سنعيدك بعد 
أن نحصل على الفدية

رائع 
يا صديقي! أخيًرا 

سنصبح أغنياء

سآخذ نصف 
الفدية وأنت 
تأخر ثعلوب كثيًرا نصفها اآلخر

عند صديقه..
اذهب وأحضره

كنت أظنه نائًما.. 
فالوقت تأخر

أبي.. أمي..
ساعدوني.. أكاد 

أن أختنق

هــ.. هذ.. هذا 
يا إلهي! ما الذي صوت ثعلوب!

أتى بك إلى هنا؟

هذا الثعبان.. 
اختطفني من حديقة 
دار صديقي دبدوب

أيها الساذج.. أال تستطيع 
التفريق بين ابني ودبدوب.. 

أفسدت الخطة

ال تلمني يا صديقي.. 
أنسيت أن من حفر حفرة 

ألخيه وقع فيها؟
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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

عطلة 
خاصة

بعد عام دراسي ذاكرنا فيه 
كثيرًا.. وحصدنا النجاح جاءت 

اللحظة املنتظرة
.. عطلتنا الصيفية

وما خطتك لقضاء 
 يجب أنخطط عديدةالعطلة الصيفية؟

 نستمتع بكل 
لحظة في عطلتنا

أنا سأقضي العطلة 
في القراءة

وأنا سأشترك 
في النادي الرياضي

 من الغد

وأين سنصطاد؟ماذا!  وسننفذه قريبًا.. حديثكما رائع
لكن سنبدأ بفكرتي

إبراز مهاراتنا 
في الصيد
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تـمـت

سنقضي وقتًا ممتًعا.. وسنعود 
برزق وفير.. وسأعد لكما ألذ 

لم نصطد سمكة وجبة بحرية
واحدة يا كسالن!

ليتني قضيت هذا الوقت 
في ممارسة الرياضة

كفاكما نحيبًا كي ال تهرب األسماك 
من صوتكما

أين األسماك.. ساعات 
ونحن تحت الشمس 

الحارقة.. ليتني قضيت 
هذا الوقت في القراءة

انتظرا.. أخيرًا غمزت صنارتي.. يبدو أنه 
حوت

حوت! إذن سندعو املدينة 
بأكملها إلى العشاء

ما هذا! إنها أصغر سمكة 
رأيتها في حياتي

هيا نرجع إلى املنزل.. 
لقد ضاع اليوم هباًء

لذي فكرة رائعة..
 هذه السمكة كنز ثمين.. 

سيسعد قطتنا املدللة
 خاصًة حين نقدم 

لها وجبة طازجة

ما خطتك اآلن لبقية أيام
سأشارككما خططكما  عطلتنا الصيفية؟

املفيدة.. سأقرأ معكما.. 
وأشترك في النادي الرياضي

 ألنّمي عقلي وأبني جسمي

وأخيرًا

ومرت ساعات

وفجأًة
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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

إنقاذ العمدة

ساعدوني..
 افعلوا أي شيء.. أنزلوني 

من فوق األسد

ماذا يحدث
 يا أبا الظرفاء؟

العمدة في ورطة حقيقية
ركب على ظهر األسد من 

دون أن يدري
ماذا؟ هل يعاني ضعفًا 

في البصر؟

كان يحسبه 
جواًدا جديًدا

كيف يمكن
 أن يخرج من هذه 

الورطة؟

كيف ال تدري؟حتى اآلن ال أدري؟
 ابحث عن فكرة 

إلنقاذه
سأحاول قدر استطاعتي.. هيا معي
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تـمـت

شكرًا يا أبا الظرفاء.. 
انقذت حياتي

فعلت ما يجب 
علّيَ فعله

ال شيء.. فقط مئة دينار اطلب ما تريد
مئة دينار؟ هذا كثير.. لقد ثمن اللحم!

خدعك الجزار.. مستحيل أن 
أدفع هذا املبلغ!

ربي!

وجبة شهية أيها األسد.. 
تفضل

انزل بهدوء.. ودعه يتناول طعامه

خذ هذا العقد الذهبي.. إنه 
ضمان لك حتى ندفع الثمن 

الحقًا

حسنًا.. عندما تدفعان لي مئة دينار 
سأعيده لكما

أسرع قبل أن يأكل األسد 
العمدة

كل شيء متوافر
 مادام الثمن جاهزًا

حتى العمدة
 يجب أن يدفع

من املهم أن تعطيني اللحم
 كي أنقذ العمدة

مرحبًا يا معلم.. نريد قطعة كبيرة
 وشهية من اللحم
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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

أسهل طريقة حصاد

بعد ساعات..

لألسف هذه طريقة بدائية 
وبطيئة للحصاد يا بغبغان

موسم حصاد البرتقال يذكرني 
بحياتي االستوائية يا وهمان

من املؤكد أن هناك طريقة أفضل

لكنني لم أسمع عن 
طريقة غيرها!

دعني أجري دراساتي 
وأبحاثي في هذا الشأن

وجدت طريقة أسرع يمكن 
لفرد واحد القيام بها

اشرحها لي 
بالتفصيل

يمكننا إتمام املهمة 
بآلة واحدة فقط

كيف؟
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تـمـت

ماذا تفعل؟ 
هل جننت؟

نقطع شجرة البرتقال 
باملنشار الكهربائي

بعد هذا يمكننا جمع 
البرتقال بمنتهى السهولة

حمًدا هلل أنك شرحت لي 
فكرتك قبل التورط في 
ألن قطع األشجار سيدمر البستانارتكاب هذه الجريمة

ملاذا تصف تسهيل 
مهمة الحصاد بالجريمة!

نعم.. ولكنه سيوفر الوقت ورواتب 
العمال وثمن تأجير الساللم

وبَم ستفيدنا أشجار البرتقال 
بعد أن يتم قطعها؟

يمكننا بيعها ملصانع 
األخشاب.. وهذه ميزة أخرى تضاف 

إلى طريقتي الجديدة في الحصاد
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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. 

ولكن املشكلة هو أننا ال نعرف 
أين أخفوا آدم.. هل هو في لندن 

أم في ليمرنول؟

بالعكس.. تعرفنا 
على وجه الخاطف

كانت رحلتنا بال جدوى
وفيما بعد..

هذا هو.. آدم 
يتحدث مع السائق

أجل.. حاولنا عبثًا التعرف 
عليه.. إنه شخص مجهول

وماذا عن 
لألسف لم تستطع رقم السيارة؟

الكاميرا التقاطها

فعاًل.. يجب أن 
نفحص كل 
الكاميرات

هذا مكان مزدحم..
 ال بد أنه مراقب

وبعدها اختفى أمام
 املدخل الرئيس!

استلم آدم أمتعته
 في هذا املكان.. ثم توجه 

إلى الخارج

تعصب أعمى
)2/2(

ملخص ما سبق: يصل الالعب آدم فالح إلى لندن للمشاركة في مباراة فريقه، ولكنه يختفي من املطار ويقوم خلفان وفهمان باملساعدة في البحث عنه.
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أجل.. إنه السائق 
الذي خدع آدم فالح

هل تأملت وجه هذا 
الرجل يا نقيب؟

ال تقلقوا.. سنفوز في املباراة.. وضعنا 
خطة سرية ال يمكن أن تفشل

نحن األبطال نحن الفائزون

هكذا هي الجماهير 
الوفية 

إنهم يشجعون 
بجنون

فعاًل.. هذا هو 
الخيط الذي نبدأ 

منه

إلى قلب املدينة 
حيث يتجمع 

مشجعو يوتنتوس

إلى أين سنذهب 
بهذا الزي؟

وبالفعل..
هذا األمر ال يستفيد منه

 إال مشجعو يوتنتوس.. ألن 
آدم لن يلعب املباراة

ال يوجد لغز بال حل.. 
هناك دافع لكل 

جريمة

أنت تنهك 
نفسك يا نقيب.. 

إنه لغز محير!

مشجعو نادي يوتنتوس.. َمن كل هؤالء؟
إنهم ينتشرون في وسط 
املدينة.. وال ينامون الليل

يجب أن نفعل شيئًا.. لم  
يبق على وقت املباراة 

غير يوم واحد

سنفعل ما بوسعنا.. 
وسنجد حاًل

فيما بعد..
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تمت

الفضل ليس لي.. ولكن أنقذتني في الوقت املناسب
لرجال الشرطة العرب

ماذا! كيف 
وصلتم إلى 

هنا؟

لن تستطيع أن تمنعه من 
اللعب.. ولن تخيف أحًدا

ال شكر على واجب.. 
أنت فخر العرب

شكرًا لكما

أنا مجرد العب من 
أصل إحدى عشر!

لن نؤذيك.. وال نريد فدية 
إلطالق سراحك.. فقط ال نريدك 

أن تلعب هذه املباراة ضد
 فريقنا

ربما سيحاولون إيذاء 
الالعب.. يجب أن 

نهجم قبل أن 
يشعروا بوجودنا

ولكن اختفاءك سيصيبهم جميًعا 
بالخوف.. ولن يستطيعون التركيز في 

اللعب.. هذه هي خطتي السرية
هل سنوجه لهم 

انذاًرا؟

إنه ينفذ 
خطته السرية

انظر.. لقد انفصل عن الحشد.. 
وبدأ في السير وحيًدا

هل يمكن أن يكون آدم 
رهينًا في هذا املخزن؟

سنترك هذا لشرطة سكوتالند 
يارد*

بهذه السرعة! 
سأحضر ومعي 

قوة كبيرة

املالزم جورج.. لقد 
عثرنا على السائق.. 

وعثرنا أيًضا على 
املخبأ

ي معظم لندن.46
طة �ف قليمية المسؤولة عن ال�ش طة الإ * سكوتالند يارد: مرادف لسم مقر قوة ال�ش

فيما بعد..



123

6 5 4

مسرح عرائس
ي تقديم 

يمكننا صنع مرسح للعرائس نستخدمه �ف
عروض لرواية القصص باستخدام العرائس 

ة المتاحة،  القفازية، أو أي نوع من العرائس الصغ�ي
ة. ي خطوات يس�ي

وذلك �ف

بمساعدة شخص راشد نجّهز من 
ي الشكل.

صندوق قديم إطاًرا كما �ف
طار ببقايا الورق الملّون  نزين الإ

ليبدو جميًل حسب الذوق.
ن  نجهز ستارة للمرسح بقص قطعت�ي

ي الحجم من قماش 
متساوي�ت

قديم.

الآن نستخدم العرائس لتقّديم 
عروض جميلة لجمهور من 

الأصدقاء.

نفتح الستارة بتثبيتها بخيط من 
. ن الجانب�ي

طار من  نثبت ستارة المرسح عىل الإ
الأعىل باستخدام مسدس الشمع.

ي 
 صندوق كرتو�ن

بحجم مناسب   

 ورق ملّون 

 غراء أبيض 
ومسدس شمع

 قماش قديم

 خيط

إعداد: السيد إبراهيم
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فبينما حتم�ست اأنا لزيارة الأماكن ال�سياحية ال�سهرية يف اإماراتنا ال�سبع. دافعت علياء بقوة 

عن رغبتها يف اختيار عا�سمة اآ�سيوية جميلة نقنع اأهلنا باللتحاق باأحد 

مع�سكراتها ال�سيفية التي تنظمها لل�سباب من خمتلف اجلن�سيات. 

م�ساء اأم�س اتفقت مع علياء ابنة خالتي حول فكرة 

ال�سفر خالل عطلة ال�سيف، �لكن تباينت اآرا�ؤنا حول 

الأماكن التي �سنز�رها.  

الأحد 2 يوليو

قلت لعلياء: 

"اإن فهمنا لرتاثنا 

�معرفتنا لتاريخ 

بالدنا يجب اأن 

ي�سبق معرفتنا 

لبالد غرينا"، 

�احتدم النقا�س بيننا حتى 

تو�سلنا اإىل هدنة للت�سا�ر. 

فدافعت عن �جهة نظرها قائلة: "لكن معرفة الآخر قد 

تكون مدخاًل جيًدا ملعرفة النف�س". 
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ي  رسوم: خالد عبدالعزيز
إعداد: عمرو حس�ن



تباكينا اأنا �علياء �قلنا يف �سوت �احد: 

"األ ميكن اأن يكون مع�سكًرا ترفيهًيا فقط؟"

�سحكت اأمي قائلة: "�َمن قال اإن الربجميات 

تتعار�س مع الرتفيه؟"

�لإننا كنا يف بيتي قررت اأن اأرفع النقا�س اإىل م�ستوى اأعلى، �اأطرحه اأمام اأبي �اأمي على 

مائدة الع�ساء.. �هذا ما فعلته. 

ابت�سم اأبي �قال بهد�ئه املعتاد: "اأتفق مع الراأيني �اأحتم�س لكليهما". ثم اأ�سار اإىل اأنه 

�سيتحدث مع �الد علياء لي�سعا برناجًما يوفق بني ارتباطاتهما تتخلله رحالت �سياحية 

داخلية لأ�سهر معامل اإماراتنا ال�سبع، يعقبها �سفر اإىل مع�سكر ترفيهي �سيفي لتدري�س 

الربجميات للنا�سئني يف اإحدى الد�ل الآ�سيوية املتقدمة تكنلوجًيا.
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أفضل

ومضة كراملة  مطبخ
كراملة  مطبخ

غذائية

صحة الشعر 
ينصح بتناول نحو 6 أكواب من الماء يومًيا لضمان حصول الشعر 
ي الأساس، 

وتينات �ف طيب المطلوب. ويتكون الشعر من ال�ب عىل ال�ت
بتناول  اء تغذية  بالتقصف، لذا ينصح خ�ب وعندما يفقدها يصاب 

عنارص  عىل  الليمون  عص�ي  ويحتوي  يومًيا.  الحليب  من  كوب 
ي محاربة تساقط الشعر، وأفضل طريقة لالستفادة منه

مفيدة �ف
ة عىل فروة الرأس؛ وذلك بتدليكها  هي استخدامه مبا�ش

 ببضع قطرات منه مرة أسبوعًيا.

فكلما  أك�ث  ي 
أبنا�ئ يا  استمعوا 

واحتفظوا  أخطاؤكم،  زادت  كالمكم  ك�ث 
كتابًا  حياتكم  تفاصيل  تجعلوا  وال  الخاصة،  بأرساركم 

از  ز واع�ت بفخر  ولكن   ، ز متواضع�ي وكونوا  للجميع،  مفتوًحا 
بصورة  االعتذار  عن  وابتعدوا  بأخطائكم،  فوا  واع�ت بأنفسكم، 

ام، وخذوا  متكررة فهذا يُفقد شخصياتكم التوازن واالح�ت
من  سؤال  من  وا  تُك�ث وال  بأنفسكم،  قراراتكم 

حولكم عن آرائهم فيما يخصكم.

إعداد: انتصار عبدالحق
رسوم: نهال حسن
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أفضل

ومضة كراملة  مطبخ
كراملة  مطبخ

غذائية
اوات  البازالء من الخ�ز

سهلة الهضم، كما أنها تحتوي عىل 
»ب«،  مثل  للجسم  ورية  �ز فيتامينات 

ضافة إىل معادن وسكريات وألياف  و»ج«، باالإ
بعد  بالشبع  االإحساس  تمنح  للذوبان  قابلة 
شباع شخص  تناولها، وتكفي 150 غراًما منها الإ

بالغ من دون أن يتناول معها 
أي طعام آخر.

ي وعاء، 
نسخن الكريمة والحليب �ز

اف شخص بالغ، ونضيف  بإرسث
ز  مكعب المرقة والثوم والج�ب
والملح والتوابل. 

نضيف المعكرونة والبقدونس ونُصب المزيج
ي فرن 

ز الموتزاريال عىل السطح، ونضعها �ز ي صينية، ونن�ث ج�ب
 �ز

متوسط الحرارة ح�ت يحمر السطح ثم نقدمها ساخنة.

نضيف قطع الدجاج مع التقليب 
ب الكريمة.  ح�ت تت�ث

عند بدء الغليان نرفع الوعاء عن النار، 
ونضيف الزبدة تدريجًيا مع التقليب 
المستمر. 

نصف دجاجة مسلوقة ومخلية 
ة  ومقطعة قطًعا صغ�ي

ز  نصف كوب ج�ب
ان ز بارم�ي

ز  ة ج�ب 3 مالعق كب�ي
موتزاريال مبشورة

ة زبدة 3 مالعق كب�ي

ملح وفلفل

مكعب مرقة دجاج 

نات المكوِّ

كيس معكرونة مسلوقة كوب حليب

كوبا كريمة باردة

3 فصوص ثوم 
مفرومة  ة  3 مالعق كب�ي

بقدونس مفروم 

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

فكرة: مجدي مصطفى      رسوم: محمد الهجرسي

ثمرة واحدة تكفي
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ي سفيان 
لؤي العمر�ت

تطوان - المغرب

القاهرة - مرصمحمد مؤمن محمد 

نادر مؤيد محمد خلف 
الغربية - مرص

نوراي عوض نجيب 

ة - مرص البح�ي

نوار سامح محمود 
سكندرية - مرص الإ

باسم أحمد الجويلي 
دمنهور - مرص

ي 
إبراهيم بن سالم الصوا�ف

سلطنة عمان

قنا ـ مرصآمنة محمد بهاء الدين 

تاليا باسم 
 السعودية

مريم سامر خليفة 

مارات ي - الإ أبوظ�ب

مهاب أحمد حسيب 

القاهرة - مرص

ماراتسليمان محمد الخزيمي  ة - الإ الفج�ي
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 من رُتب الطيور
ال  ة  كب�ي طيور  فريقّية:  االإ الّنعاميات   
النعامة  وهو  واحد؛  نوع  منها  بقي   ، تط�ي

كية. االأم�ي

كّية(: من طيور   الّريات )الّنعامّيات االأم�ي
، مثل الرية. ي ال تط�ي

كا الجنوبية ال�ت أم�ي

 الّزْقزاقّيات: طيور شاطئّية وطيور مائّية، 
والّزْقزاق،  الرّمل،  وزّمار  الّنْورس،  مثل 

والكروان، والخرْشنة، وصائد المحار.

بالدواجن،  شبيهة  طيور  الدجاجّيات:   
والطاووس،  والدجاج،   ، ي

ما�ن السُّ مثل 
والّتدُرج، والديك الرومّي.

االأشجار  ي 
�ن تعيش  طيور  الوقواقّيات:   

والّطورق،  الوقواق،  مثل  االأرض،  وعىل 
والجّواب .

أنور خالد عبدالرحمن 
عمان ـ االأردن

 األندلس
"واندلوسيا"  كلمة  من  العرب  اشتقها  كلمة 

إسبانيا  ي 
�ن استقرت  أوروبية  قبائل  وهي 

جاء  وعندما  اسمها،  وأعطتها  تغال  وال�ب

بوا الكلمة إىل االأندلس. العرب عرَّ

نور أنور خميس
صور ـ سلطنة عمان

 شعوب وإجازات
مختلف  عند  االأسبوعية  االإجازات  كانت 

: الشعوب كالتاىلي

االأحد: يوم الراحة عند الرومان.

: يوم الراحة عند قدماء اليونان.  ن ثن�ي االإ

الثالثاء: يوم الراحة عند الفرس.

. ن االأربعاء: يوم الراحة عند االآشوري�ي

 . ن الخميس: يوم الراحة عند قدماء المرصي�ي

وضحى نارص فضل
العيون ـ السعودية

 القطط والحليب
الكالب،  مثل  الحليب  تشفط  ال  القطط 

ثم  لسانها،  بطرف  سطحه  تلمس  إنها  بل 

عمودية  بطريقة  لسانها  بسحب  تقوم 

القطة عىل  تحصل  مرة  كل  ي 
و�ن الفم،  إىل 

نحو0.1 ملليم�ت من السائل، وهي تسحب 

ي الثانية الواحدة أي أنها 
لسانها أربع مرات �ن

ة من  تحصل عىل نحو خمس مالعق صغ�ي

ي كل دقيقة.
الحليب �ن

عبدالرحمن علي المنسي
ى - مرص المحلة الك�ب

 معلومات عن السواك
بأمالح  مزودة  لالأسنان  طبيعية  فرشاة 

معدنية ومواد مطهرة للفم.

يحتوي عىل مادة قابضة تقوي اللثة.

  مصدره هو شجرة االأراك.

ريحانة عقيل معتوق
المدينة المنورة ـ السعودية
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األول: ملاذا ال تحب مشاهدة نشرة 

األخبار املتعلقة باللصوص؟
الثاني: كي ال أفضح نفسي!

أحدهم: ضاع حمارك يا جحا؟

جحا: نعم، الحمد هلل أنني لم أكن راكبًا فوقه!

املعلم: ملاذا تركت ورقة اإلجابة فارغة؟

التلميذ: أحيانًا يكون الصمت أفضل إجابة!

املعلم: كيف يحدث املطر؟

التلميذ: عن طريق بكاء 
الغيوم!

األول: ما قمة األدب؟
الثاني: أن تدق باب الثالجة قبل فتحها!

شهد شتوكي
طنجة ـ المغرب

يرُس محمود عاصم
عّمان ـ الأردن

علي عبدالله السلمان
الأحساء ـ السعودية

هواش نرص 
الصالح

حمص ـ سوريا

عمر عماد فاروق
القاهرة ـ مرص

رسوم: عمرو طلعت

55

طلب املدرس من أحد التالميذ أن يرسم حيوانًا كبيرًا على 

السبورة، فرسم التلميذ نقطة صغيرة، فسأله املدرس:

 ما هذا؟ أجابه التلميذ: فيل آٍت من بعيد!
حفصة بويزكار

تحناوت ـ المغرب



ما المعيار الذي يتم عىل أساسه 

دخول السحب عىل الجوائز؛ 

ن  هل يعتمد عىل أك�ث المشارك�ي

إرساًل للمساهمات أم عىل 

القرعة؟

أحمد سعيد صالح 
سمائل - سلطنة عمان

 أحبك جًدا يا ماجد، 

وأستفيد جًدا من المجلة، 

ي لها أتم�ن أن  ومن ح�ب

ي الأسبوع.
ن �ن تصدر مرت�ي

نور تامر 
عبدالعزيز
ن ـ مرص ب�ي �ث

هل يمكن كتابة قصص 

بالرسومات فقط لكي يقوم 

الأطفال بتأليف حوار لها 

وإرسالها إليكم؟

محمد مجدي رشاد
دكرنس - مرص

ما أكلتك المفضلة؟ وهل هذه 

الأسئلة تزعجك؟

سلسبيل خالد عطية
عمان - الأردن

ي 
القرعة يا صديقي أحمد هي ال�ت

تحدد الفائز بالمسابقات؛ فبعد 

فرز الإجابات وحرص الصحيح 

منها، نلجأ إىل القرعة لسحب 

أسماء الأصدقاء الفائزين. وأرجو 

أن تحرص أنت وجميع الأصدقاء 

ي 
عىل المشاركة باستمرار �ن

المسابقات لتحصلوا عىل 

جوائز رائعة.

يبدو أنك من عشاق الساحرة 

المستديرة يا عمر.. حسًنا أقيمت 

ي
أول مباراة دولية رسمية �ن

 30 نوفم�ب من العام 1872، 

ا،  ن أسكتلندا وإنجل�ت وكانت ب�ي

ي أي  وانتهت بالتعادل السل�ب

من دون تسجيل

 أهداف.

فكرة مدهشة يا سها! ونحن سندرسها 

لتقييم فائدتها، وإمكانية تنفيذها. 

يبدو أننا نقرأ أفكارك يا صديقنا 
محمد! فلقد حرصنا أثناء إعداد 

مسابقات الموسم الـ41 من 
المجلة عىل استحداث قصة 

تكون رسوماتها جاهزة وينقصها 
ن الأبطال، وتركنا  الحوار ب�ي

ي 
لخيالكم ابتكار موضوعها، و�ن

الواقع تصلنا العديد من القصص 
ي تب�ث بمواهب 

الجيدة ال�ت
ي التأليف.

مدهشة �ن

ي 
ًا، وأجتهد �ن ، بل عىل العكس أفرح بها كث�ي ي

ي أسئلتكم يا صديق�ت
بالتأكيد ل تزعج�ن

ي 
الإجابة عليها. حسًنا أنا أحب الطعام الصحي بشكل عام، ولكن هذا ل يمنع أن�ن

ي شه�ي يتكون من القمح واللحم وبعض 
ًا؛ وهو طبق إمارا�ت أحب الهريس كث�ي

ي المناسبات والولئم.
التوابل الخاصة، وعادة ما يقدم �ن

م�ت أقيمت أول مباراة كرة 

قدم؟ وما نتيجتها؟

عمر أحمد محمد 
سكندريةـ  مرص الإ

ح إصدار عدد خاص من مجلة   أق�ت

كل شهر يختلف عن الأعداد الأسبوعية؟

سها عصام أحمد
أسيوط ـ مرص

كم أنت رائعة يا صديقتنا نور! لقد سعدنا جًدا بكلماتك الجميلة، 

ونحن نعمل بكل جد لنكون عند حسن ظنك بنا أنت 

والأصدقاء قراء المجلة الأعزاء.
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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. سكون الليل.
2. حياة سعيدة.

. 3. النمر الصغ�ي

مارات ي ـ مدرسة عبدالله بن نارص ـ الشارقة ـ الإ )1( أحمد جاسم النق�ب

ي كريم محمد عمار ـ المدرسة الحديثة الخاصة ـ دمنهور ـ مرص ز )2( ك�ز

ن ـ الهملة ـ البحرين )3( حسن مرت�ز عبدالمحسن ـ مدرسة بوري للبن�ي

)4( ليان نارص الثنيان ـ المدرسة البتدائية الثانية ـ الحساء ـ السعودية

مارات ن ـ عجمان ـ الإ ي ـ مدرسة ابن تيمية للبن�ي
)5( يعقوب نارص العجما�ز

مارات ي ـ الإ )1( غال شحادة جودت ـ مدرسة الوردية الخاصة ـ أبوظ�ب

)2( فريدة عبدالله فهمي ـ مدرسة صفية زغلول الثانوية ـ القاهرة ـ مرص

)3( فجر حيدر سلمان ـ مدرسة النور الخاصة ـ كرباباد ـ البحرين

ن ـ تونس )4( آدم محمد خ�ي الدين ـ مدرسة الآفاق الثانوية ـ المكن�ي

)5( دعاء فكري أحمد ـ مدرسة المعادي التجارية ـ القاهرة ـ مرص

مارات ي ـ الإ )1( علياء سالم السويدي ـ مدرسة النهضة الوطنية ـ أبوظ�ب
)2( مصطفى محمد مصطفى ـ المدرسة الثانوية التجارية ـ قنا ـ مرص

عدادية للبنات ـ الحد ـ البحرين )3( لبابة أحمد يوسف ـ مدرسة الحد الإ
)4( مريم محمد القادري الرميلي ـ مدرسة وادي معيو ـ القرصين ـ تونس

مارات ي ـ الإ )5( رهف محمد السعيد ـ مدرسة الرؤية الخاصة ـ أبوظ�ب

مارات )1( هشام مصطفى ـ مدرسة الوردية الخاصة ـ الشارقة ـ الإ
ة ـ  مرص ن عدادية ـ الج�ي وق الإ )2( نورهان أيمن محمد ـ مدرسة ال�ش

ي للتعليم الأساسي ـ صحم ـ سلطنة عمان
)3( رهام خليفة سعيد ـ مدرسة المعا�ن

)4( سوسن حسان رباح ـ مدرسة الكون المطورة ـ جدة ـ السعودية
ى ـ مرص )5( فاطمة حامد محمود ـ مدرسة محمد أبوزهرة ـ المحلة الك�ب

مارات ي ـ الإ ن ـ أبوظ�ب )1( عفراء قتيبة الحمادي ـ مدرسة البط�ي
ة ـ مرص ن )2( فاطمة أحمد سالم ـ مدرسة الشهيد عبدالله أبوزيد ـ الج�ي

)3( محمد عبدالمنعم سلمان ـ مدرسة عراد البتدائية ـ كرباباد ـ البحرين
)4( محمد علي نبيل البواب ـ مدرسة غرة جوان ـ المنست�ي ـ تونس

عدادية ـ الدقهلية ـ مرص )5( ندى إبراهيم رسحان ـ مدرسة الكفر الجديد الإ

مارات )1( شيخة أحمد سعيد ـ مدرسة الظيت ـ رأس الخيمة ـ الإ
سكندرية ـ مرص )2( هنا سم�ي يوسف ـ مدرسة سيدي جابر للغات ـ الإ

ي بكر ـ لوى ـ سلطنة عمان )3( مريم سالم عبدالله ـ مدرسة أسماء بنت أ�ب
)4( هارون يح�ي ـ مدرسة مطرّش ـ قابس ـ تونس

)5( سامية عبدالقادر ـ مدرسة الهدى والنور ـ الدقهلية ـ مرص

)1( شهاب طارق جالل ـ مدرسة السالم الحديثة ـ أسيوط ـ مرص
)2( سلسبيل خالد بوعلي ـ معهد المحمدية ـ حي الهناء ـ تونس

ز عبدالله ـ مدرسة الدير البتدائية ـ الدير ـ البحرين )3( زينب حس�ي

ي قارة آسيا؟
السؤال: ما أعىل جبل �ن

ي سلسلة جبال الهماليا.
ص: 13الإجابة: قمة ايفرست �ن

ص: 35
ص: 44

)3( محمد زكرياء بوحافة
جرجيس ـ تونس

)2( زهراء محمد فرحان
ة ـ البحرين س�ت

)1( أحمد محمد فتحي
سماعيلية ـ مرص الإ
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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.
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لم أرَ في حياتي أوالًدا 
بهذا الهدوء 

وااللتزام
قالت أمي إنها ستعطي 

كل واحد منا عشرين درهًما 
إن التزمنا الهدوء لعشر 

دقائق فقط!

أريدكم أن تعتنوا 
بطفلي "حامد" غًدا في 

على الرحب فترة املساء
والسعة يا خالة

"حامد" طفل هادئ وبالفعل..
وليس له طلبات كثيرة.. للغاية 

انتبهوا له جيًدا

وبمرور الوقت..

أقنعة مملة 
تبعث على 

الضجر

ما رأيك في الرسوم 
املتحركة؟

شاهدتها أكثر 
من مئة مرة

لقد تعبنا كثيرًا.. متى ستعود 
الخالة حنان؟ هااااااوووم

أخيرًا سأرتاح 
من أفكارهم 

السخيفة

حامد!

ال تقلقي.. 
ناموا وتخلصنا 
من مشاكلهم

ال شك أنه جائع.. 
خذ الحليب يا حامد

ال تقلقي 
يا خالة

ررررر
بر

عاااااااا ااااا
عااا

عاااااااااااا

خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ

ليس هذا سبب بكائي

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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