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ن  الفنان�ي أهم  من  وهو  حجازي،  الكب�ي  الفنان  ذكرى  الشهر  هذا  تحل 
الذين أثروا صفحات مجلة "ماجد" بشخصيات َشَعر القراء وكأنها تنبض 
ي حياتهم، فمن منا ينىس 

افقهم �ن بالحياة وتخرج من صفحات المجلة ل�ت
ن لشخصية فضولي والذي كان يبحث عنه قراء المجلة أسبوعياً  رسمه المم�ي

ويبتهجون عندما يلمحونه مختبئاً داخل إحدى القصص المصّورة؟
ي 

قبل انضمام حجازي لمجلة ماجد خالل عام 1980، عمل لسنوات طويلة �ن
ي طفولته كان 

ي مجموعة من الصحف المرصية والعربية، و�ن
مجال الكاريكات�ي �ن

ي أك�ث من حوار صحفي أنه كان 
ي المدرسة وأكد �ن

من عشاق حصص الرسم �ن
ي عام 

ي المدرسة الذين غرسوا فيه حب الفن. و�ن
يشعر دائماً باالمتنان لمعلميه �ن

سهاماته  ، حصل عىل جائزة الصحافة العربية تقديراً الإ ي
اله الف�ن ن 2002 وقبل اع�ت

ي ظل يرسم فيها الأك�ث من 20 عاماً دون انقطاع.
ي مجلة ماجد وال�ت

الفنية �ن
تاريخ  ي 

�ن مهمة  مكانة  اليوم  حجازي  يحتل  ة،  ن المم�ي وخطوطه  بريشته 
ي عاش 

ال�ت إبداعاته  ..وقريباً سنعيد ن�ث  ي العر�ب المصّورة والفن  القصص 
الزالوا  أموركم  أولياء  كان  وإذا  ماجد.  قراء  من  الثمانينيات  جيل  معها 
لتشاهدوا  تقرأوها  أن  منهم  اطلبوا  القديمة،  ماجد  بأعداد  يحتفظون 

ي ال تتكرر.
إبداعات حجازي ال�ت

ابحث عن فضولي..تجد حجازي
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ن 140 دوالراً  االأردن 37 ديناراً. ة  فلسط�ي 150 ألف ل�ي
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ة سوار تكتبها: من�ي
يرسمها: حاتم فتحي

هندباد ف�ت مولع بالقراءة، 
ي عام 

ي مدينة بغداد �ف
يعيش �ف

2050 برفقة سيارته الوردية 
ي يخوض 

العجيبة "ميمونة"، ال�ت
ة. معها مغامرات مث�ي

وحقق  ة،  قص�ي ة  ف�ت بعد  الصحية  ميمونة  حالة  تحسنت 
وهم  الأهرامات.  لرؤية  هندباد  مع  بأخذها  وعده  حورس 
ي طريقهم إىل هناك، تساءل هندباد: "بالمناسبة، من ب�ن 

�ن
الأهرامات؟"

ن  أجابه حورس: "لقد بُنيت الأهرامات بأيدي أمهر المهندس�ي
ن والعمال". والحرفي�ي

علق هندباد: "هل تعلم يا حورس أن الأهرامات 

سرقة الهرم
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سرقة الهرم ي 
�ف ودقته  بنائها  لعظمة  السبع  الدنيا  عجائب  إحدى  تُعد 

زمن لم تتوافر فيه آالت ومعدات البناء الحديثة؟"
تساءلت ميمونة: "ولكن، ِلَم بُنيت هذه االأهرامات؟"

آالف  منذ  الفراعنة  لملوك  مقابر  "إنها  حورس:  أجابها 
." ف السن�ي

وصل الثالثة إىل االأهرامات، وقد اندهش هندباد وميمونة 
أن  االثنان من حورس  وارتفاعها. طلب  بنائها  من ضخامة 
وُمقتنياته  الفرعون  مومياء  ليشاهدا  االأك�ب  الهرم  يدخال 
ف  هما أن هذا يتعارض مع قوان�ي الثمينة، إال أن حورس أخ�ب
اً، الأنهما أتيا خصيصاً  الدولة الفرعونية؛ وهو ما أحزنهما كث�ي

إىل زمن الفراعنة لمشاهدة مبانيه الجميلة والضخمة.
لكي  لبيت حورس  وعادا  اليوم،  لهذا  الثالثة  انتهت جولة 
ي منتصف الليل، قرر هندباد وميمونة 

يقضيا الليلة فيه. و�ف
الداخل.  من  لرؤيتها  االأهرامات  إىل  للذهاب  التسلل 
وبالفعل وصل االثنان إىل هناك، واستخدم هندباد إضاءة 
تفرعت ممراته؛ مما  الذي  الهرم  ونية داخل  لك�ت االإ ساعته 
شدهما إىل  ة الأنهما لم يعرفا أي طريق س�ي ي ح�ي

أوقعهما �ف
مكان المومياء* ومقتنياتها.

وفجأة، ظهر لهما ضوء يتوهج من إحدى الزوايا. تعجب 
هندباد قائالً: "تُرى ما مصدر هذا الضوء؟" 

عندما  ة،  المق�ب داخل  آخرين  وجود  اكتشفا  ما  وُسعان 
سمعا بعض الأصوات الصادرة من الزاوية ذاتها.

حائط  خلف  اختبآ  ثم  الأمر،  لستكشاف  الثنان  م�ض 
عندما  شديدة  دهشتهما  كانت  وكم  يحدث،  ما  لمراقبة 
ض كانا يقومان بتعبئة أكياس  ي مواجهة لص�ي

اكتشفا أنهما �ض
ة من القماش، وأخفيا فيها تحفاً ومنحوتات مصنوعة  كب�ي

من الذهب الخالص!
ة  مق�ب نقاذ  لإ فعله  يمكن  عما  وميمونة  هندباد  تناقش 
وأن   ، ض اللّص�ي يفاجئا  أن  وقررا  الرسقة،  من  الفرعون 

يربطاهما ببعض الحبال لستعادة المرسوقات.
ض الأمر للجميع، وتم تقديم  وق شمس النهار، تب�ي ومع سش
الأربعة للُمحاكمة بتهمة دخول الهرم والعبث بمحتوياته. 
إل أن الوزير- وهو أيضاً كب�ي الُقضاة- فاجأ الجميع بحكمه 

قائالً:
الهرم،  إىل  بتسللهما  وميمونة  هندباد  من  كلُّ  أخطأ  "لقد 
ى،  ة من سقة ك�ب ي إنقاذ المق�ب

ولكن نظراً لأنهما كانا سبباً �ض
فقد تقرر العفو عنهما".

تعالت ُهتافات الناس الفِرحة بالعفو عن هندباد وميمونة، 
ومر الموقف بسالم ومرح، وتحول إىل احتفال جديد شارك 

. فيه الصغ�ي والكب�ي
تـمـت

. ف  *مومياء: الجثة المحنطة بمواد حافظة لحمايتها من التحلل عند قدماء المرصي�ي
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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.

َعَلمي الغالي

وفي املنزل

مدرستنا ستقيم 
احتفاالً بمناسبة 

يوم الَعلَم
اتفقت مع زمالئي على تجهيز عَلَم 

بحجم كبير وسأذهب بنفسي إلى 
املطبعة لطباعة العلم على أفضل 

نوع من القماش

علينا أن ننتهي من طباعة 
 ً العلم الليلة، ألن غدا

موعد االحتفال

ال تقلق يا معلمي.. سأكون 
على قدر املسؤولية

اشتريت لك القماش الجيد 
الذي طلبته يا سالم.. متى 

ستذهب إلى املطبعة؟

رائع! سأذهب 
بعد قليل

سأكون أنا أول لون في 
الَعلَم! وسيراني الناس 

ال، بل سيراني الناس قبل أي لون آخر!
أوالً ألنني أوضح لون

وملاذا ال أكون 
أنا في املقدمة؟

أو أنا!
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تـمـت

اصبروا قليالً، لكل 
منكم أهميته ومكانه 

على الَعلَم

ال أفهم!

اللون األحمر يربط جميع 
ألوان العلم، وهو يدل على 

القوة والشجاعة
طبعاً! ألم أقل 

لكم إنني األفضل؟

واللون األخضر يرمز 
إلى التقّدم والتفاؤل 

واملحبة

يبدو أننا نتساوى 
في األهمية!

الكل ينظر إلى
العلم بسعادة

ولم يتكلم الطالب 
عن أهميتي

لم يتحّدث 
أحد عني

وفي اليوم 
التالي

جميعكم بنفس األهمية 
ومن دونكم ال يكتمل 

ً ستفهمون الَعلَم وغدا
 معنى كالمي!

أنا األهم!

أما اللون األبيض الجميل فهو 
يدل على السالم والصدق، واللون 

األسود فيرمز لقوة العقل

قلت لكم إنني أهم 
لون لكنكم لم تسمعوا 

كالمي!
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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 تماماً أن طريق المستقبل مفتاحه العلم والمعرفة.

ي سيناريو: فرج الظف�ي

رسوم: محمد الهجرسي

ً في النوم سيفوتني االمتحان!جون.. لقد تأخرَت كثيرا

لدّيَ امتحان جغرافيا 
اليوم.. يجب أن أسرع 

إلى املدرسة

تأخرَت يا جون.. لكنني 
سأمنحُك فرصة دخول االمتحان

هذه ورقة االمتحان.. عليك 
أن تجيَب عن األسئلة وترسم 

الَعلَم املطلوب

ليس لدّيَ الكثير من الوقت.. 
أشعر باالرتباك!

يوم 
الَعَلم
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الوقت املتبقي 
15 ثانية 30 ثانيةدقيقة واحدة

مطلوب رسم عَلَم اإلمارات.. 
أهاه تذكَّرُت ما قاله لي فطين

إنه أحمر.. أخضر.. أبيض.. أسود

لكنني نسيُت ترتيب 
األلوان.. ما اللون 

املوجود في الطرف؟ وما 
اللون في األعلى؟

انتهى الوقت.. هاِت الورقة
الااااااا

ما بك يا جون؟
يبدو أنه كان حلماً!هل كنَت تحلم؟

ماذا تفعالن؟ 
هل نحن في امتحان؟

لسنا في امتحان.. لكننا 
نرسم عَلَم اإلمارات

ً يجب  أنت ترسم العلَم بشكل صحيح.. وأنا أيضا
هل لهذا عالقة بامتحان أن أتذكر ترتيب ألوان عَلَم اإلمارات

الجغرافيا غداً؟

بما أننا نعيش في اإلمارات.. علينا على األقل أن 
ً بصرف النظر عن االمتحان! نعرف عَلَمها جيدا

9تـمـت



قرٌش يبحُث عن طعام!
يرسمها: محمد علي يكتبها: رجب سعد السيد 

ي ال أضيِّع فرصًة اللتهام 
أنا قرٌش من نوع "النمر"؛ إن�ن

ي الفرصة مرة ثانية!
ي ال أضـمن أن تأ�ت

أي طعام، الأن�ن
القروش،  من  أخرى  أنواع  من  أفراد  ي 

يقابل�ن أحياناً، 
وأيضاً من نفس نوعي »النمر«، يلتهـمون وجبة شهية؛ 
ي الهجوم عليهم وأخذ ما عل موائدهم من 

فأفكر �ن
طعام. أتردد، ثم أتراجع؛ فأنا ال أضـمن عواقب هذا 
سة  �ش كائنات  منها،  وأنا  القروش،  فهذه  الهجوم! 
عن  تدافع  وهي  استها  �ش ة  حدَّ وتتضاعـف  بطبعها، 

طعامها.
الذي  الطريق  ي 

�ن ه  أستش�ي لمن  أحتاج  أفعل؟  ماذا 
ي هذا البحر الذي أصبـح، فجـأًة، وكأنه قـد 

أسلكه �ن
خـال مــن الطعام!

بعد  عل  المياه  من  ب  أق�ت اللحظات  هذه  ي 
�ن ي 

إن�ن
صيٍد.  عن  باحثاً  متشـمماً  الشاطئ،  من  واحد  ميل 

ي نهاية النهار، وها هي الشمس قد أذنت 
نحن االآن �ن

 َّ بـه جوعي. علي بالمغيب، من دون أن أجد ما أسدُّ 
أين  فإىل  أخرى..  منطقة  ي 

�ن حظـي  أجرِّب  أن  االآن 
أتجه؟ إىل المياه السطحية، االأقرب إىل خط الشاطئ؟ 

أم إىل المياه االأعمق؟
ي أميل إىل االختيار االأول؛ فالصـيد أوفر وأسـهل 

إن�ن
ي المياه غ�ي العميقة.

�ن
ي ستنتهي؛ فهذا ثعبان بحري من 

حسناً.. يبدو أن أزم�ت
، ها أنا ألتقطه.  ي ه ال يؤثِّر �ب النوع السـام، ولكن ُسـمَّ
ي أحب أن 

إنه عل أي حال، من االأطعمة الخفيفة ال�ت
ن إىل آخر، كما أن صيده ال يحتاج  أتسـلَّ بها من ح�ي

ي إىل أيِّ مجهـود.
م�ن

واالآن، ما هذا؟ أصحيـٌح مـا أرى؟
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يرسمها: محمد علي يكتبها: رجب سعد السيد 

والتهــام  تقطيـع  ي 
�ن منشغل   ، مثلي نمر،  قرش  إنه 

الذي  الرمادي  النوع  من  قرش  عن  عبارة  كبيـرة،  وجبة 
يعيش عند الشـعاب المرجانية. إن القرش المنفرد بهذه 
، وإن  ي

ي مثل حجمي؛ أي أن قوته تساوي قو�ت
الوليمة �ن

ه، عل نصيب  ؛ فقد حصـل، لتوِّ ي
كان هو أحسن حاالً م�ن

الحرب من  ب منه، معلناً  وافر من الطعام؛ فهـل أق�ت
ي لحال سبيلي 

أجل ما تبقى أمامه من طعام؟ أم أم�ن
ي اتجاه الشاطئ غ�ي البعيد؟

ت لنفسي �ن سابحاً كما اخ�ت
أن   َّ .. علي ي مائدة قري�ب اب من  لالق�ت ي 

الجوع يدفع�ن إن 
ي الذي يأكل 

�ت أُدور دورات �يعة حول موقع ابن عش�ي
ي أن يدعونـي لمشاركته الطعام؛ وأنا لو 

وحده. ال أمل �ن
ي سلوكاتنا 

�ن أمٌر طبيعيٌّ  .. هــذا  لما دعوته  كنت مكانه 
ال  الدسمة  وجبته  عل  اندفاعه  أن  كما  القروش.  نحن 
فيما  كـرمـاء  كنَّا  ليتنا  فضالت.  أي  ك  سـي�ت بأنه  ـر  يبشِّ
ما  االآن عل  الكرم من شـيمنـا لحصلُت  كـان  لو  بيننا! 

أريد وتغلبت عل إحساسي بالجوع.

إنه يلتهـم االآن آخر لقمة من القرش الرمـادي، وهـذا 
ة، هـذه اللقمـة! ع منه، بالقوَّ ن آخـر أمل لـي: أن أن�ت

ضحيتـه؛  من  آخر  جزء  فيفلت  أُرهبه؛  أن   ّ علي إذاً   
منافسي  قرأ  هــل  هـذا؟  ما  ولكن..  وأبتلعـه.  فألتهمه 
لحم  من  قطعة  آخـر  التهام  عن  يتوقف  إنه  أفكاري؟ 
ـة؛  بخـفَّ يتحرَّك  ثم  اتجاهي،  ي 

�ن ويلتفت  فريسته، 
. ي

فيتحاسش اندفاعي، وينطلق ورا�أ
ي أبتعد 

ي جسمي، وجعلت�ن
ي حلَّـت �ن

ما هـذه الحيـوية ال�ت
عل الرغم من جوعي الشديد!

 ، ي
إذ توقف عن مطارد�ت فالت منه،  االإ ي 

اً، نجحت �ن أخ�ي
ل أن يعود لينهي عشـاءه! وفضَّ

ي الحياة 
؛ فأن أستمر �ن ي

ي عل نجا�ت َّ إذاً أن أحمد ر�ب علي
س،  ي معدة قرش �ش

ي �ن ٌ من أن يكون مص�ي جائعاً، خ�ي
يصـلح  ء  ي

أي سش التهام  عن  يكف  ال  »النمر«،  نوع  من 
كطعام!

تـمـت
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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

اء بكل الوسائل؛ فيتصدى له "الكشافة" ويحبط محاوالته، وينقذ الغابة وحيواناتها. عن ال�ش

الكّشاف 
الخارق

يكتبها: أحمد علي

ي
يرسمها: أيمن القا�ض

الفائز منكما في 
املسابقة سيحصل 

على شارة )الكشّاف 
الخارق(

الخارق!
واآلن االختبار األول.. سيربط 
كل واحد منكما اآلخر بعقدة 
كشفية وَمن يفك نفسه أوالً 

هو الفائز

أجل

سوف أستخدم 
العقدة الحلزونية

أنا لم أسمع بها 
من قبل!

يبدو أنه ال فائز في هذه 
املسابقة!

هذا ألنني 
اخترعتها للتو

وبعد قليل
االختبار الثاني في تسلق 

األشجار.. َمن يصعد إلى 
القمة وينزل أوالً هو 

الفائز.. هيا

أنا لدّيَ دوار.. 
أشعر بأنني سأسقط

النجدة

وأنا أجيد الصعود 
ولكنني ال أجيد الهبوط.. 

النجدة
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تـمـت

حسناً.. اقفزا وسأمسك بكما

املسافة كبيرة

ال تقلقا أنا خبير في 
االلتقاط

وصلنا بسالم

ضلوعي تحطمت.. آآآآآه

واآلن املسابقة األخيرة.. َمن يحضر 
شعرة من فراء الدب األسود الكبير 

أوالً هو الفائز

سأحصل عليها 
ً أوال

سوف أسبقك 
يا زياد

وبعد ساعة

ً وصلت أوال
بل أنا األول

فزتما بالشارة أنتما االثنين.. واآلن 
هيا إلى مراسم تعليق الشارات

ً ولكن هل يمكن  حسنا
تأجيل املراسم بعد 

أن.. بعد أن..؟

بعد أن نفر من الدب 
األسود

ألم تحضرا شعرة من الشعر 
لم تخطر ببالنا هذه الساقط من فروته!

الفكرة فنزعناها من 
فروته وهو نائم

بعد أن 
ماذا؟



باب البحرين

البحرين

المنامة

باب البحرين مب�ن تاريخي فريد، يُعد أحد أهم المعالم البحرينية والوجهات السياحية؛ حيث 
ي قلب العاصمة البحرينية المنامة. كان مقراً لمكاتب الحكومة عند إنشائه، ويُستخدم حالياً 

يقع �ن
ي مملكة البحرين.

ي تنظم رحالت سياحية إرشادية �ن
مقراً لمديرية السياحة والآثار والمكاتب ال�ت

1949

ُشيِّد باب البحرين 
ي مدخل سوق 

�ن
ي عام

المنامة �ن

إعداد: أحمد كمال زكي
ي صالح

رسوم: ها�ن

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

أشهر هذه المعالم وأهمها.
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ميم الباب  قامت وزارة الثقافة البحرينية ب�ت
عام 1986 ليستعيد شكله القديم 

. ن ة بمرور السن�ي ات كث�ي بعد أن حدثت فيه تغي�ي

ابتعد باب البحرين بضعة 
ات عن البحر بعد  كيلو م�ت
أن كان قريباً منه بسبب 

ي 
ي �ن

استصالح الأرا�ن
ة. السنوات الأخ�ي

باب البحرين هو المدخل الرئيس لسوق 
ي المملكة.

المنامة القديم أحد أقدم الأسواق �ف

سوق المنامة القديم

د مالمح الحياة  سوق المنامة القديم يُجسِّ
ي البحرين.

الشعبية اليومية القديمة �ف

ف السوق بوجود ُمنتجات محلية تقليدية 
َّ يتم�ي

. ي
اث البحرين وتاريخها الثقا�ف ترتبط ب�ت

يزور السوق سياح ومواطنون محليون لقتناء 
ي يشتهر بها 

أجود المصوغات الذهبية ال�ت
السوق القديم.

يوجد ميدان صغ�ي 
ن من دوار  أمامه يتكوَّ

ومنطقة لسيارات الأُجرة 
وأماكن للجلوس.

يزدحم دوار الميدان 
المواجه للباب بالزائرين 

ة المساء،  خالل ف�ت
وعطالت نهاية الأسبوع.

يشهد شهر مارس سنويّاً 
فعاليات واحتفالت عند 

باب البحرين تُعرض خاللها 
ي مجالت 

منتجات متنوعة �ن
مختلفة.

ن الطريق  الباب يربط ب�ي
الحيوي المؤدي جنوباً 

إىل السوق الُمغطَّى ومرفأ 
البحرين الماىلي الذي تم 
ي الشمال.

تشييده حديثاً �ن

15

ي شارع الحكومة 
تقع مدينة الذهب �ن

الممتد أمام باب البحرين وهي عبارة 
عن مجمع لتسوق الُحلي الذهبية.

- هيئة البحرين للثقافة والآثار  - جريدة أخبار الخليج 
- جريدة الوسط - موقع بطوطة السياحي - موسوعة ويكيبيديا - موقع رحالتك

المصادر



تُصنف شجرة التّبلدي ضمن
ي العالم؛ 

أطول أشجار �ف
اً  إذ يبلغ ارتفاعها نحو 115 م�ت

أي ما يعادل ارتفاع مب�ف من 17 طابقاً.
 ، ف ّ وهي ذات خشب أحمر ل�ي

كية.  ي ولية كاليفورنيا الأم�ي
وتنمو �ف

ابتكر علماء يابانيون جهاز "لب توب" 

يمكن شحن طاقته بالماء؛
فبطاريته عبارة عن خزان خارجي للماء، 

يولد الطاقة من خالل فصل عنرصي 

ف  ف والأكسج�ي الماء: الهيدروج�ي

ثم تفاعلهما معاً.

من أغرب أنواع السحالي 
ب رجليها  ي تس�ي عىل الماء ب�ض

ال�ت
ض عىل سطحه  الخلفيت�ي

محدثة فقاعات هوائية 
ي عليها برسعة.

تم�ش

السوار الذكي
كي  ابتكار أم�ي

ي مجال تكييف الهواء، 
�ف

يتم ارتداؤه حول المعصم، 
ي داخله 

وبفضل معدات دقيقة �ف
يطلق هواء ساخناً 

أو بارداً بحسب الحاجة.

 " ن تسمى"الغراف�ي
بـ "المادة العجيبة"؛

فهي أقوى من 
الرصاص 

وأرق من شعرة 
نسان ولها  الإ

ي 
ة �ن استخدامات كث�ي

ونيات  لك�ت مجال الإ
وتخزين الطاقة.

إعداد: رؤوف وصفي  رسوم: محمد توفيق
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"الفطر النازف" 
ي الغابات الصنوبرية 

نبات ينمو �ف
ي شمال غرب المحيط الهادي، 

�ف
ف الجنوبية والشمالية،  والكوريت�ي

فف سائالً  أحمر كالدم وينفرد بأنه ي�ف
ي الصباغة.

يستخدم �ف

تم طالء واجهة مستشفى 
ي المكسيك بطبقة رقيقة 

�ف
جداً من مادة كيميائية، 

بإمكانها التفاعل مع 
ي 

المواد الضارة ال�ت
تلوث الهواء، 

وتحويلها إىل ماء، 
ي أكسيد الكربون.

وثا�ف

ن العظيم،  يمتد سور الص�ي
ن الشمالية الغربية  من جبال الص�ي

إىل ساحل المحيط الهادي، 
وكان يستخدم لصد الأعداء 

ي العصور القديمة.
�ن

كيون دراجة طائرة  صمم علماء أم�ي

تعمل بالكهرباء، ويمكنها أن تحلق 

لبضعة دقائق 
فوق مستوى سطح الأرض بعدة أمتار،

وهي مزودة بمراوح من الجهات كلها. 

أحدث وسيلة لري حديقتك، 

هي جهاز )إيف أكوا( 

الذي يثبت عىل الصنبور
ي كمية مياه الري ومدتها ع�ب برنامج 

للتحكم �ف

يتم تحميله عىل الهاتف المحمول.

17



  مطبخ

  مطبخكراملة

كراملة

مررت بهموقف

مررت بهموقف

ذهبت مع مجموعة من الصديقات لزيارة صديقتنا حصة لتهنئتها 
أنها  أعلنت  ح�ت  الهدايا  تقديم  ي 

�ف بدأنا  إن  وما  ميالدها،  بيوم 
تفتح  وأخذت  هديتها،  عىل  منا  واحدة  كل  لتشكر  أمامنا  ستفتحها 
"هذه  هدية..  كل  رؤيتها  مع  رأيها  وتبدي  الأخرى  تلو  الواحدة  الهدايا 

ي ل أحب هذا النوع من اُلدمى!" "ماذا سأفعل بتلك الزهور 
هدية سارة ولك�ف

!" "هذه نوعية رديئة من الشوكولتة من  ف يا خلود أعتقد أنها ستجف بعد يوم�ي
ي 

يتها يا مريم!" وهكذا إىل أن انتهت من فتح جميع الهدايا ونحن نقف �ف أين اش�ت
حراج.  ذهول، وكان بعضنا يشعر بالإ

تها  وأخ�ب الموجودات،  آخر  أكون  أن  عىل  حرَصُت  الحفل  انتهاء  بعد 
بطريقة هادئة أنه ل حرج من فتح الهدايا أمام صديقاتك ح�ت يشاركوك 

كلمات  بتوجيه  الكتفاء  عليها  كان  وأن  لها،  انتقادك  وليس  بها  استمتاعك  لحظة 
تعتذر  بأن  ي 

ووعدت�ف فاعتذرت  لها؛  نفع  أو  قيمة  بال  كان  وإن  ح�ت  لها  تقديمه  تم  ما  لكل  والمتنان  الشكر 
للجميع. وما إن هممت بالنرصاف ح�ت صاحت قائلة:

.. كنت أفّضلها صفراء!"  ي أهديِتها ىلي ل تناسب معظم مالبسي
"كراملة لقد نسيت فالحقيبة ال�ت

"بروستد" 
 الدجاج

نات المكوِّ
نخرج قطع الدجاج من ماء 
كه جانباً.  السلق، ون�ت

ي الماء 
نسلق قطع الدجاج �ف

، والبصل، والملح،  المغىلي
ي وعاء عىل النار. 

والفلفل معاً �ف

نخلط الزبادي مع البيض، والملح، 
والفلفل الأسود، ونحركه ح�ت 
تتجانس المكونات. 

ي الدقيق، 
نغمر قطع الدجاج �ف

ي خليط البيض 
ثم نغمسها �ف

والزبادي. 

نغطي قطع الدجاج بالبقسماط، 
ي مقالة، ونحمر فيها 

ونسخن الزيت �ف
قطع الدجاج ح�ت يصبح لونها ذهبياً. 

نرفعها عىل ورق امتصاص 
الزيت ونقدمها مع البطاطا 
اء  المحمرة والسلطة  الخرصف

دجاجة مقطعة 
8 قطع 

كوب دقيق 

ة  بصلة كب�ي
مقطعة 

3 بيضات 

زيت غزير 
للقىلي 

ة  3 مالعق كب�ي
) ف زبادي )ل�ب

ملح وبهارات ماء مغىلي
حسب الرغبة 

 بقسماط 
مطحون 
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إعداد: انتصار عبدالحق     رسوم: نهال حسن
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أين ذهب سعود؟
ألم أخبركم أن ترسلوني 

بدالً منه؟

إذا كان سعود الصغير 
والسريع قد تأخر لنصف 
ساعة، فما الحال لو كنا 

أرسلناك!؟

ربما ستتزامن عودة هزاع 
إلى األرض مع ذهاب شخص 

آخر إلى باطن األرض بتذكرة 
ذهاب بال عودة

انظروا

ً بالبطل مرحبا

ً عثرت على  أخيرا
أعالم وصور   

أنت فخر لكل 
العرب

ً هلل على  حمدا
سالمتك يا هزاع

عودة هزاع .  ومن خالل   أحداث   تدور   داخل   ن المخت�ب فتيان ينتمون إىل   مدرسة   نموذجية  يجمعهم   حب   العلم، ويقودهم أم�ي
ن   السائد   حالياً  وما   سيكون  عليه الوضع مستقبالً.  المدرسة وخارجها،   يكتشفون   مقارنات   علمية   ب�ي

سيناريو: عبدالله عادل
مختبرمختبر المستقبل  رسوم: أحمد حلمي
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هزاع

هزاع

هزاع

هل رأيت األرض 
بوضوح من الفضاء؟

بالطبع ولقد التقطت لها 
الكثير من الصور بعدستي

ألم تكن تشعر بالخوف 
حين انطلق الصاروخ؟

خضنا تجارب كثيرة قبل 
املهمة ثم إنني في األصل 

ً أعمل طيارا

كيف كان طعم البالليط 
واملضروبة التي تناولتها 

في الفضاء؟

هاهاها.. في الحقيقة 
ً لقد كانت لذيذة جدا
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كم جميل أن تكون 
رائد فضاء!

جميعكم لديكم الفرصة أن 
تكونوا مثل هزاع إذا صممتم 

على أهدافكم وعملتم 
جاهدين لتحقيقها

كم كنت أتمنى أن 
تكون هناك فنادق 
سياحية في الفضاء

هناك شركات متخصصة 
بدأت فعالً باستثمار 

ً الفضاء سياحيا

وخالل سنوات بسيطة سيكون 
بإمكان أي شخص زيارة 

ً مثلما تزور أي  الفضاء، تماما
وجهة سياحية أخرى

ً يمكنني  رائع! إذا
تحقيق حلمي

وما هو حلمك؟

التهام البالليط 
واملضروبة في فندق 

سياحي فاخر في الفضاء!

تـمـت



 تارا تجلس كعادتها لتقرأ 
تارا تذاكر ليالً  فتنفصل عن املحيطين

ونهاراً.. أال تشعر 
بالتعب؟!

ال تكتفي بمذاكرة دروسها بل تقرأ 
ً مجموعة من الكتب أيضا

وفي طابور 
الصباح

الرياضة الصباحية مهمة 
وتساعد على الحيوية 

والنشاط 

أنا أمارس الرياضة 
منذ طفولتي ولم أفكر أن 

أقرأ عنها كتاباً!

املدرسةوفي ساحة 
ورغم غياب وسائل املواصالت الحديثة 

ً مثل تارا.. قام ابن بطوطة بأطول رحلة في العالم ليتني كنت مثقفا

الطعاموفي غرفة 

الغذاء الصحي يمد 
الجسم بالطاقة ليقوم 

بالنشاطات كافة و..

هي تقرأ عن الغذاء الصحي 
وأنا أنشغل بتناول الطعام 

22

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

تارا قرأت
كل الكتب



سؤال في املعلومات وفي الدرس
العامة َمن يجيب عنه؟

أنا

تارا تعرف إجابة كل 
سؤال.. السؤال الوحيد الذي 

أريد معرفة إجابته اآلن..
 متى ستنتهي الحصة؟

وفي مكتبة املدرسة

تارا تأتي هنا كل يوم 
وال تنصرف قبل أن تقرأ 
ً وتستعير آخر ً جديدا كتابا

أما أنا فلدّيَ 
مرض اسمه 

"دوار املكتبات"

وبعد أسابيع
ما الذي أصاب تارا؟ 

ال تمسك في يدها كتاباً؟

مسكينة.. تقول إنها قرأت 
كل كتب املكتبة وال تجد 

ً تقرؤه ً جديدا شيئا
هناك حدث عظيم سيغير حياة 
تارا.. سأكلم املشرفة انتصار في 

األمر

ً كانت الرحلة إلى معرض الشارقة وأخيرا
الدولي للكتاب ممتعة ومفيدة 

تكسرت أقدامنا وتارا ال تشعر 
بأي تعب.. لو أغلقوا باب املعرض 

سنحملك املسؤولية كاملة يا لولوة
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ي النفوس قيماً حميدة.
ف الفكاهة والتشويق، وتبث �ف مغامرات مرسحها الغابة، وأبطالها سكانها من الحيوانات. تجمع ب�ي

سيناريو: مجدي مصطفى
رسوم: محمد متولي حجاج 

ووصل دبدوب إلى غابة بعيدة

سيرك 
الغابة

سأرحل عن هذه 
ً عن رزقي  الغابة بحثا

في مكان آخر

كل َمن يجد
 في نفسه موهبة لينضم 
للسيرك الذي سأقيمه 

ً عليه التقدم فورا

أنا أجيد حركات 
األكروبات والحركات 

البهلوانية

وأنا سأدهش 
الجماهير بحمل 

األثقال

وأنا أجيد القفز عبر 
األطواق النارية، سأحبس 

أنفاس املشاهدين

راااائع.. 
ولكن عليكم مساعدتي في 

بناء السيرك.. اتفقنا؟
اتفقنا...لكننا نريد 

نصيبنا من األرباح!
موافق!
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كم إيراد 
الليلة؟

بعنا كل التذاكر! 
حصلنا على الكثير 

من املال!

مال وفير!

هيا قّسمه 
لنحصل على 

نصيبنا! 
ال بل سأستخدمه لشراء خيمة 

كبيرة للسيرك. لقد وعدتكم 
بنصيبكم في األرباح، أما هذا املال 

فسأستثمره في السيرك!
أما نحن..

سنستقيل! 

وبعد أيام

ويوم العرض

وتوالت الفقرات

وخرج الجميع سعداء

تـمـت

أروع سيرك في تاريخ الغابات..
 سيرك املرح والفرح واملتعة.. فقرات 

تسعدكم وتبهج صغاركم وكباركم.. احجزوا 
تذاكركم لحفل املساء، ولن تندموا!

أعطني خمس أريد تذكرتين
تذاكر ألسرتي

مدهش!رااائع

هيا يا بطل.. 
ستفعلها

25



تكتبها: دعاء صابر 
يرسمها: خالد عبدالعزيز

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

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

 ، شقيقه الأصغر، »نشيط« ذكي
ي المواقف 

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

مشروع 
كسالن

إنه طريقي للحصول ما هذا الكتاب يا كسالن؟
على املال السريع

كي أشتري كل ما أريده 
من دون بذل مجهود!

كتاب "كيف تحصل على املال بسرعة ومن دون 
مجهود" يحتوي على أفكار عديدة مدهشة!

وهل وجدت فكرة 
تناسب كسلك؟

 وسأضع فيها 
كل مدخراتي

هناك فكرة 
أعجبتني

ال وقت للحديث

أخبرني بها

 اتبعني لتكتب قصة 
نجاحي من البداية

فكر أوالً في نسب الربح 
والخسارة ودعنا نتناقش 

في املشروع يا أخي

الحسابات 
مرهقة يا نشيط

 الفكرة أعجبتني 
وسأنفذها وسأضع 

كل مدخراتي فيها
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تـمـت

 ال تضع البيض كله 
في سلة واحدة

أخبرتك 
من قبل ضاع حلمي! نقوووووودي.. الااااااا

انتبه لخطواتك

الفكرة سهلة للغاية

سأشتري كمية كبيرة من 
البيض.. هذا البيض 

سيفقس ويخرج لي مئات 
الدجاج والديوك

مئات الدجاج ستبيض 
لي آالف البيض، فأبيع 

ً وأربح آالف  البيض يوميا
الدراهم

أريد مئة 
بيضة

عليك توفير مكان دافئ 
لها كي تفقس بسرعة!

يا لك من 
كسالن فعالً! 
ما رأيك أن 
تحتفظ على 

األقل بنصف 
مدخراتك؟

أفكارك تسبب لي 
الصداع يا نشيط!

ميزة مشروعي أنه ال يتطلب 
الكثير من الجهد أو العمل

فالدجاجات هي التي ستقوم 
بالعمل وتبيض من أجلي!
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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

28

صوت الطبول

ما هذا الصوت 
املزعج؟

ماذا يحدث؟ 
وأين بقية 
الحرس؟

ً هربوا جميعا

منذ أن أحضر العمدة الطبول وهو ال يكف عن الدق عليها

ولكنه ال يعرف 
كيف يستخدمها

والنتيجة هي ذلك الصوت املزعج، أرجوك 
يا أبا الظرفاء تحدث إليه

سأحاول.. 
ولكن ال أعدك 

بالنجاح

كيف يمكن إيقاف 
هذا الصوت؟

توقف أرجوكتوقف يا عمدة.. 
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ماذا حدث؟ أنا فقط 
أمارس هواية شعبية 

تقليدية 

أنت تصيب 
الجميع بالصمم

هذا تقييد لحريتي، 
ذهني ال يصفو إال 

على صوت الطبول

أفعل ما تشاء 
ولكن ليس داخل 

القصر

اخرج إلى الطبيعة.. أين إذاً؟
في الفضاء الواسع 

ً حصلت منك  أخيرا
على فكرة جيدة

أجل.. ولكن ال تطلب 
مني الذهاب معك

ها هي الطبيعة املفتوحة، هنا 
ً عن الناس سأعزف بعيدا

سأواصل العزف هنا من 
مطلع الشمس حتى غروبها

ما هذا؟

ابتعدوا 
ً عني..  جميعا

حسناً.. 
سأتوقف.. 

سأتوقف 
عن العزف



ي  رسوم: عمرو طلعت
سيناريو: عمرو حس�ن

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

عات صاحبه مما  ذكي يكشف عيوب مخ�ت
ي مواقف محرجة ومضحكة أيضاً.

يضعهما �ف

هياكل وعصافير

مجرد شد عضلي وال توجد 
لديك مشكلة في العظام

ً ألحصل على  ً كبيرا أنفقت مبلغا
صورة أشعة غالية شاهدها 
يجب أن تفرح الطبيب لثانية واحدة فقط!

ألن الطبيب وجد 
عظامك بحالة جيدة

سأصنع جهاز أشعة 
ال يكلف الكثير يا بغبغان!

مجال األجهزة الطبية يحتاج 
إلى مهندس متخصص 

يا وهمان

كالم فارغ! عبقرية 
أفكاري تكمن في بساطة 

تنفيذها! 
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تـمـت

بعد أيام

يوم ممطر وعاصف 
ويناسب تجربة جهاز 
األشعة الجديد أيها 

املتطوع!

ولكنني لم أتطوع أصالً 
فكيف تجبرني على تجربة ال 

ً عنها!  أعلم شيئا

سلك املقعد يتصل بمانع 
صواعق على السطح وسنلتقط 

لك صورة أشعة في اللحظة 
املناسبة!  

انتظار البالء أشد 
من وقوعه!

حانت اللحظة 
الحاسمة!

يا ويلي

ملاذا لم تظهر صورة هيكلك 
العظمي التي التقطتها؟ 

ألن هذا يحدث في أفالم 
الكارتون والقصص املصورة 

فقط أيها العبقري
كنت أظنه يحدث 

في الواقع أيضاً!

العقاب الوحيد الذي يرضيني هو أن أجعلك 
ترى العصافير والنجوم تحوم حول رأسك!

ولكن هذا يحدث في الكارتون فقط!

دعنا نجِر تجربة لنتأكد من أنه 
ال يحدث في الواقع!
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�سردت للحظات، اأخذت اأتخيل نف�سي واقفة 

اأت�سلم ميدالية الفوز، عد�سات امل�سورين 

تالحقني، 

اأعمدة ال�سحف 

تتحدث عني، ما 

اأجمل الفوز،! ال بد اأنه 

�سيحقق يل �سهرة وا�سعة 

يف املدر�سة، و�سي�سري 

اجلميع اإيلَّ ويتمنون 

لو اأنهم كانوا مثلي. 

اليوم الريا�سي، منا�سبة اأحر�ص على امل�ساركة فيها كل 

عام. كنت قد جهزت نف�سي جيدًا لل�سباق، تدربت مل�سافات 

طويلة على الرك�ص ا�ستعدادًا ل�سباق اليوم. املت�سابقات 

من اإمارات خمتلفة، لكل منهن تاريخ طويل و�سجل حافل 

من الفوز، لكنني �ساأناف�ص.. وبقوة. وقفنا على خط البداية، 

األقيت نظرة �سريعة على املت�سابقات، هذه هند.. اأعرفها جيدًا، مل تخ�سر 

�سباقًا من قبل، وهذه نوال، �ساركت يف العديد من ال�سباقات الدولية.

دي�سمرب 14

انطلقت ال�سافرة، وبداأنا جميعًا نتناف�ص، �ساقاي ترك�سان كمكوك ف�ساء، اأنظر لالأمام فقط حماولة تركيز 

انتباهي، مل اأهتم كثريًا حني جتاوزتني كوثر بعدة اأمتار، مل اأحاول مالحقتها كي ال اأرهق نف�سي ب�سرعة اإذا 

رك�ست ب�سرعة اأكرب، فال�سباق اليزال طوياًل والفائز هو من يحافظ على طاقته حتى النهاية.

إعداد: مجدي مصطفى  رسوم: خالد عبدالعزيز
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انطلقُت كالريح متجاوزة هند، وبداأت اأحاول اللحاق بنوال. 

كنت م�سممة، وبداأت امل�سافة بيني وبينها تتناق�ص، وتتناق�ص، 

وجتاوزتها اأخريًا، خط النهاية يلوح اأمام عينيَّ من بعيد، 

يبدو اأنني �ساأحقق حلمي.

فجاأة �سمعت �سوتًا خلفي، ا�ستدرت 

يف ف�سول الأجد نوال �ساقطة على االأر�ص 

و�ساقها تنزف ب�سدة.

هل اأتوقف عن متابعة الرك�ص واأرجع 

الأ�ساعدها، اأكيد �ساأخ�سر ال�سباق، 

اأم اأ�ستمر يف طريقي؟ قرار �سعب! 

ا�ستدرت وعدت م�سرعة الأ�ساعد نوال، 

جعلتها ت�ستند على كتفي حتى اأقرب مقعد.

طبعًا خ�سرت ال�سباق وفازت به هند.. كم كنت اأمتنى الفوز 

و�سعرت ببع�ص احلزن الأن الفوز كان قريبًا مّني.

اأعتقد اأنني اأ�سبحت 

م�سهورة.. من دون 

اأن اأفوز يف ال�سباق!

ملحت بعيني هند تتجاوز نوال دون 

اأن تهتم بها، هنا اتخذت قراري، 

يف اليوم التايل، ملحت �سورتي يف جريدة املدر�سة! اأ�سفل �سورة هند التي فازت بال�سباق، 

خ�س�ست يل اجلريدة خربًا عن م�ساعدتي لنوال يف اللحظات االأخرية لل�سباق. 
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سيناريو: المنسي قنديل   
رسـوم: فـــــواز

استعرناها من أحد 
املتاحف البحرية العاملية

وكيف حصلتم 
عليها؟

سأصحبكم في جولة لتتعرفوا على أرجاء املعرض

ً بك يا نقيب في هذا  مرحبا
املعرض الفريد من نوعه

هذه السفينة.
 هل هي حقيقية؟

ً يا مساعد..  طبعا
   وتعود للقرن السابع عشر،  
 ً ً شهيرا    كانت  تخص قرصانا

    اسمه اللحية السوداء"

أجل.. كانوا منتشرين في 
معظم بحار العالم

هؤالء القراصنة كانوا 
ً من لصوص البحر نوعا

غريبة فكرة هذا املعرض! 

وصلنا إلى املعرض 
يا نقيب

القراصنة 
وصلوا 

)2/1(
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ً لك.. جولة  شكرا
ممتعة

وهذا الكتاب هو  دليل املعرض،
أعتقد أننا تقابلنا  فيه كل الصور والتفاصيل

من قبل، أليس 
كذلك؟ 

ً قبل  هل كنت قرصانا
أن تصبح شرطياً؟

               كال.. مستحيل، 
أنا أشهر  شرطي في املدينة

هل كنت في سفينة.. وقمت 
أنا بالهجوم عليها؟

تفضلوا معي، سأريكم الكنوز التي 
استولينا عليها خالل املغامرات التي 

قمنا بها
من كل سفينة صادفناها 

كلها أصلية، 
وقد وضعناها في صناديق 
زجاجية مقاومة للرصاص 

ومؤمنة ضد السرقة

من أين أخذتم هذه األشياء؟

في األعلى يوجد علم القراصنة، كان يثير 
رعب كل السفن عندما يظهر في وسط 

البحر

وهؤالء هم البحارة، أو باألحرى 
الذين يقومون بدورهم

وهذا هو القبطان، 
القرصان األعظم.. 
"اللحية السوداء"

تحياتي يا سادة،
ً بكم   مرحبا
في سفينتي



36
يُـتبـع

أشعر بأن هناك 
ً ً غريبا شيئا

ما بك يا فهمان؟ ملاذا
 تبدو منشغالً بالتفكير هكذا؟

أنت كثير الشكوك 
يا فهمان

أعطني كتاب املعرض هذا.. 
ً أريد أن أرى شيئا

ً هذا يعني أننا لم نتقابل أبدا

ً يا نقيب، هذا  شكرا
بالضبط ما نريده

ً لإلنذار السريع كي نأتي عند ال أعتقد أن هذا قد حدث سنضع جهازا
مع السالمة يا رجلي حدوث أي مشكلة

الشرطة.. أرجو أال تعودا 
إلى هنا مرة أخرى



سلطان علي سليمان 
مارات الشارقة - الإ

 الخرطوم - السودانأمل فائز أحمد 

حسن مرت�ض 
 الهملة - البحرين

 فردوس السطي  

 سال - المغرب

عبدالرحمن شعبان  
القاهرة - مرص

إسالم فائز أحمد
الخرطوم - السودان

سما مصطفى
ة - مرص  البح�ي

ي العامرات - سلطنة عماننور نديم البلو�ش

محمد حسن علي 
 جدعلي - البحرين

حمدان علي النيادي

مارات - الإ ن الع�ي

مريم علي النيادي

مارات - الإ ن الع�ي

رنا وليد محمد 
ة - مرص ز الج�ي
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 حب الوطن
من  أكون  أن  قبل  ي  قل�ب ي 

�ف يعيش  ي 
وط�ف

يعيش فيه، حب الوطن هو العطاء الذي 
ال ينضب، والحنان الذي ال يوصف. أحبك 
الذي  ئ  الدا�ف الحضن  فأنت  اً؛  كث�ي ي 

وط�ف يا 
ي كل وقت وزمان.

ي االئمان �ف
ي ويمنح�ف

يضم�ف

ات ج�ن شق�ي
مارات ي - االإ أبوظ�ب

 الزمن القديم
.. قديماً لم تكن الهواتف واالئجهزة  ي

أصدقا�ئ
والتلفزيونات  والغساالت  ونية  لك�ت االإ
يذاكرون دروسهم  موجودة، وكان أجدادنا 
باالئلعاب  ويتسلَّون  الشموع،  أضواء  عىل 
و"حامي  "الغميضة"،  مثل  الجماعية 
ومالبسهم  أوانيهم  يغسلون  وكانوا  بارد"، 
صعبة،  االتصال  وسائل  وكانت  بصعوبة. 
المتوافرة  النعم  هذه  عىل  الله  فاحمدوا 

االآن لديكم.

 هانيا فودة
الدقهلية - مرص

 مرض صديق
ذهب عامر إىل المدرسة؛ فرأى صديقه 
العزيز متعباً؛ فسأله: "ما بك؟" فقال له 

إنه مريض، فقال له: 
"هل تريد الذهاب إىل عيادة المدرسة؟" 
الصديق  أخذ  وهناك  إليها،  ذهبا  ثم 

مسكناً، وتحسنت حالته.

محمد الحايلي
مدينة حمد - البحرين

 أهمية الصداقة
ي الحياة أمر ال بد منه، 

إن وجود االئصدقاء �ف
إذ يجب عىل الشخص االختالط باالآخرين، 
عدة  عالقات  وتكوين  معهم،  والتعامل 
ي 

�ف كب�ي  تأث�ي  من  لها  لما  الصداقة  منها 
حياته.

أكثم بنمرزوق
قابس - تونس

 مدرستي
ي 

�ف تقع  وهي  ومتطورة،  جميلة  ي 
مدرس�ت

ي القاهرة، وأنا أحبها، وأحب 
حي عابدين �ف

باللعب  أستمتع  وأنا   ، ي
وصديقا�ت  ، ي

معلما�ت
أثناء الفسحة كما أستمتع بتعلم  ي فنائها 

�ف

ي الحصص.
كل جديد �ف

فاطمة عالء الدين
القاهرة - مرص

 صديقي
عينان  وله  ومجتهد،  مجد  ي  ص�ب عىلي 
بنيتان، وشعره كثيف وجميل، وهو لطيف 
ي وأساعده، ونحن نلعب معاً 

جداً، يساعد�ف
دائماً، ولم نتخاصم أبداً، ح�ت لو حدث 
أعز  فهو  بعضنا،  مع  نتسامح  فإننا  ذلك 

. صديق لديَّ

ون عياض ج�ب
طنجة - المغرب
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جمال راشد 
مارات ي - الإ أبوظ�ب

بسمة الغشتالي
القرص الكب�ي - المغرب

خديجة عبد المجيد
مارات ي - الإ أبوظ�ب

أميمة لطفي حوانب 

الشابة - تونس
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ي وقت الفراغ؟
ماذا تفعل �ف

فاطمة الحرز 
المقشع - البحرين

ما فوائد شجرة الغافة؟

آمال عبدالله 
بركاء - سلطنة عمان

أنا ال أجيد لعبة "السودوكو"، 

ي مسابقات  
وأريد أن أشارك �ف

؛ هل يجب حل جميع 

االأسئلة ح�ت أفوز؟

ي  محمد مح�ي
سكندرية - مرص   االإ

ي تمنع مضغ 
ما الدولة ال�ت

ي الشوارع العامة؟
العلكة �ف

مريم أحمد
الخرطوم - السودان

إدارة وقت الفراغ من االأمور 

ف الشخص الناجح  ي تم�ي
المهمة ال�ت

ي فاطمة؛ ويمكن 
يا صديق�ت

ي تنمية المواهب، أو 
استغالله �ف

لية،  ف ي االأعمال الم�ف
المساعدة �ف

أو ممارسة الهوايات، أو استذكار 

ما فاتنا من دورس، كما يمكن 

فيه وقضاء وقت  ي ال�ت
استثماره �ف

ي اللعب مع االأصدقاء، أو 
ممتع �ف

مشاهدة التلفزيون، أو ممارسة 

ونية.   لعبة إلك�ت

جميل جداً؛ فهذا هو هدف مسابقة 

الشيفرة؛ دفع االأصدقاء للبحث عن 

ي مصادر المعرفة المتنوعة 
االإجابات �ف

ونية  لك�ت كالكتب، والمواقع االإ

الموثوق بها، وربما سؤال االأهل.

ي القرآن 
حرف االألف هو االأك�ث استخداماً �ف

ي آياته الحكيمة 
الكريم؛ حيث ورد �ف

48,872 مرة.

بالطبع ال يا صديقي محمد؛ 

ي واحدة أو 
يمكنك المشاركة �ف

أك�ث من مسابقات المجلة، وليس 

طاً أن تشارك فيها كلها، فقط  �ث

ي ترغب 
اخ�ت المسابقة ال�ت

فيها، وحظاً طيباً.

ي 
اد العلكة وبيعها ومضغها �ف ي أصدرت قانوناً بمنع است�ي

سنغافورة هي الدولة ال�ت
ي 

االأماكن العامة. وتعود القصة إىل عام 1992 عندما تسببت علكة ألصقها راكب �ف
و"، مما عرض حياة الركاب للخطر،  إعاقة فتح وإغالق أبواب إحدى عربات "الم�ت
ي الشارع أو 

وفرضت الحكومة السنغافورية غرامة مالية عىل من يمضغ العلكة �ف
ي الخدمة العامة. ومؤخراً 

ف �ف ي مكان عام، إىل جانب قضاء أسبوع�ي
يلصقها �ف

اد وبيع بعض االأنواع الطبية من العلكة. سمحت السلطات هناك باست�ي

أحببت مسابقة "الشيفرة" الأنها 

ي أبحث عن االإجابة 
تجعل�ف

الصحيحة. أشكر  عىل 

الجهد المبذول.

إسالم ربيع
المنوفية - مرص

ي القرآن 
ما أك�ث الحروف استخداماً �ف

الكريم؟

أمل رزق
الغربية - مرص 

ة لدى أهل المنطقة؛ حيث لعبت دوراً مؤثراً  تتمتع شجرة الغافة بمكانة كب�ي

ي حياتهم؛ فحيواناتهم كانت تستظل بها عندما ترتفع الحرارة. وهي مأوى 
�ف

ات وال سيما النحل، كما أنها غذاء  لكائنات أخرى مثل الطيور، والح�ث

ي إعداد بعض 
بل. وقديماً استخدمت أوراقها الطرية �ف للغزالن واالإ

أنواع االأطعمة.
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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 درهماً:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 60 درهماً:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 80 درهماً: 

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ 

وقيمة كل منها 80 درهماً:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 100 درهم:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 60 درهماً:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 100 درهم:

فاز بجوائز هذه المسابقة؛ وقيمة كل منها 120 درهماً:

الشيفرة
1. الطيور الطنانة.
ي الأصلية.

2. هيئ�ت
3. حركات الِقطع.

مارات ي ـ الإ )1( سمية إبراهيم سعد ـ مدرسة وستمنس�ت ـ د�ب

ي ـ تونس )2( أنس بغبو ـ مدرسة الريادة ـ قا�ب

مارات ي ياس ـ الإ
)3( سم�ي النوفلي ـ مدرسة حمزة بن عبدالمطلب ـ ب�ن

مارات ي ـ الإ ية ـ د�ب )4( إياد فيصل علي ـ المدرسة الأهلية الخ�ي

ن هالل للفتيات ـ المنوفية ـ مرص )5( رقية محمد ربيع ـ معهد أم�ي

عدادية ـ الأقرص ـ مرص )1( ملك محمد علي ـ مدرسة أرمنت الإ

مارات ي ـ الإ )2( نورة عمر عبدالرحمن ـ المدرسة الثانوية ـ د�ب

مارات ي ـ الإ )3( سلطان محمد خالد ـ روضة الأطفال ـ د�ب

)4( حنان رفعت محمد ـ مدرسة السالم للغات ـ أسيوط ـ مرص

مارات بداع ـ الشارقة ـ الإ )5( مهرة عماد الأقرع ـ مدرسة الإ

)1( تسنيم مفتاحي ـ مدرسة 2 مارس ـ سليمان ـ تونس
)2( ريان أحمد عبدالحميد ـ جامعة أم درمان ـ الخرطوم ـ السودان

ن ـ أسيوط ـ مرص )3( وفاء عصام معتمد ـ مدرسة طه حس�ي
سماعيلية ـ مرص )4( يوسف محمد فتحي ـ مدرسة المنار الخاصة ـ الإ

فت عصام أحمد ـ مدرسة الخياط ـ أسيوط ـ مرص )5( م�ي

مارات )1( خلود نبيل لطفي ـ مدرسة النور الدولية ـ الشارقة ـ الإ
ف صابر ـ روضة الأطفال ـ الدقهلية ـ مرص )2( أنس أ�ش

)3( أمل نبيل البواب ـ مدرسة مفيدة بورقيبة ـ المنست�ي ـ تونس
مارات ي ـ الإ )4( خولة عبدالكريم علي ـ مدرسة الياسمينة ـ أبوظ�ب

)5( لوجينا محمد عبدالموىل ـ مدرسة طه همام الرسمية ـ القاهرة ـ مرص

)1( عبدالفتاح مروان �حان ـ أكاديمية المجد الوطنية ـ عّمان ـ الأردن

مارات ي ـ الإ )2( جود محمد عادل ـ مدرسة الصالح الخاصة ـ د�ب

ن ـ سمائل ـ سلطنة عمان )3( نوف عبدالله محمد ـ مدرسة عائشة أم المؤمن�ي

)4( روان أحمد حسن ـ مدرسة الشهداء الثانوية ـ قنا ـ مرص

مارات ي ـ الإ ن ـ أبوظ�ب )5( عفراء قتيبة الحمادي ـ مدرسة البط�ي

مام ـ مدرسة القبس ـ الخرطوم ـ السودان )1( يرسا محمد الإ
مارات ي ـ الإ )2( ميثاء محمد خالد ـ روضة الندى ـ د�ب

)3( محمد الحبيب مامي ـ المدرسة المثالية ـ نابل ـ تونس
مارات )4( سمية إبراهيم حميد ـ المدرسة الثانوية ـ الشارقة ـ الإ

)5( أروى الغماري ـ مدرسة الحي الجديد ـ  سوسة ـ تونس

سكندرية ـ مرص )1( جنا أحمد ج�ب ـ مدرسة نوتردام ـ الإ
مارات )2( ج�ن خالد ـ مدرسة الزهور ـ الشارقة ـ الإ

مارات ي ـ الإ )3( المها علي المزروعي ـ روضة الأريام ـ أبوظ�ب

ي العالم؟
السؤال: أين يقع أهدأ مكان �ن

ي مدينة 
ات أورفيلد �ن الجواب: غرفة عديمة الصدى بمخت�ب

كية. مينيابوليس الأم�ي
ص: 23
ص: 32
ص: 39

)3( سناء داوود 
مارات عجمان ـ الإ

ة سامي  )2( أم�ي
أسيوط ـ مرص

)1( عبدالله تامر 
مارات ي ـ الإ أبوظ�ب
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4

فضولي موجود 
ي الصفحة رقم: 48  

�ن

26 15 7

529

2117
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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 

اهتماماً كبيراً من األصدقاء.
ط الحصول عىل  ي جميع المراحل التعليمية المشاركة، �ش

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

ي المئة أو أك�ش �ف
80 �ف

بالنسبة لطلبة المعاهد والجامعات.
ي تُن�ش أسبوعياً، 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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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 إلى العنوان التالي:
اإلمارات العربية المتحدة 
أبوظبي - ص.ب: 3558

ُنصوِّ ر
 الستمارة ثم نرسلها 
إلى البريد اإللكتروني:

نكتب حلول 
المسابقات التي 

نود المشاركة 
فيها 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



؟!!
قائمة الطعام للكبار تبدو أجمل بكثير.. ملاذا يفرّقون 

بين الكبار والصغار في املطاعم؟
ال أريد هذه القائمة السخيفة.. 

أريد قائمة الكبار ألختار منها

هل قررِت ماذا تريدين يا آنسة أمونة؟

نريد البرغر 
والنقانق

 ً سأختار طبقا
ً بدالً من  معقدا
طعام األطفال 

اململ

ولكن هدايا 
اليوم لقائمة 

األطفال مميزة 
ً جدا

تقطيع اللحم 
معركة حربية

لذيذ

تمضغين 
الطعام منذ 

انتهينا ونريد أكثر من ساعة
"آيس كريم"

أشعر وكأن اللحم أشبه بإطارات السيارات 
املطاطية.. تقطيعه صعب ومستفز ولكنني 

ال أستطيع االعتراف بهذا

أمونة.. علينا أن 
نغادر كي ال يفوتنا 
الفيلم في السينما

ولكنني لم أنتِه 
بعد.. اذهبوا أنتم 

وسأمر على البيت في 
املساء بعدما أنتهي من 

تقطيع اللحم.. أقصد 
بعدما أنتهي من 

طعامي

والبطاطا 
املقلية

السعـوديـــة 5 ريالت  -  البحـــرين 500 فلس  -  الكــــويت 400 فلس  -  ســلطنة عمــان 500 بيسة  -  لبنــــان 1500 ليــرة  -  المغـــرب 8 دراهم  -  الجــــزائر 120 دينــاراً  -  الأردن 800 فلس - تـونــس 
ا جنيـــه  1.5 دينــار  -  مصــــر 5 جنيهات  -  ليبـيـــا 1.5 دينـــار  -  الجمـهــورية اليمنيــة 220 ريالً  -  ســـوريا 500 ليــرة  -  العــــراق 1 دولر  -  الســـودان 3 جنيهات  -  فـرنســا 0،75 يــورو  -  انجـــل�ت
ص 1.75 يورو  -  الهنــد 15 روبية  -  باكســـتان 75 روبية  -  تــايالند  5 دولر أمـيـركــي. Certified by Blue Angelواحــد  -  الوليـــات المتحـــدة 2 دولر  -  كنـــدا 2.5 دولر  -  ســويســرا 4 فرنكات  -  اليــونــان 0.5 يورو  -  قــ�ب

سيناريو: منال عزام   رسوم: آمنة الحمادي

أمونة المزيونة طفلة ذكية، وشقية، وخفيفة الظل، 
وذات شخصية قيادية، تتعرض للكث�ي من المواقف مع 

أرستها وأصدقائها، تتعلم من خاللها شيئاً جديداً.
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