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هي مدينة ليست كأي مدينة أخرى. تحمل شوارعها أسماء أبرز وأهم ُكّتاب 
)للكاتب  تان"  "تان  مثل  العالمية  المصّورة  القصص  شخصيات  ورّسامي 
( ويحمل كل ركن فيها احتفاالً  ي

يكس" )للكاتب رينيه غوسي�ن جي( و"آس�ت ه�ي
الفرنسية،  أنغوليم  مدينة  هي  وهكذا  المصّورة.  القصص  بفن  مختلفاً 
فبجانب أسماء شوارعها، تضم المدينة متحفاً للقصص المصورة االأوروبية 
ن السياح سنوياً لمشاهدة أندر القصص المصورة  والعالمية يقبل عليه مالي�ي

ي يعود تاريخها الأك�ث من 50 عاماً.
ال�ت

أما االحتفال االأضخم، فهو مهرجان أنغوليم السنوي للقصص المصورة 
ألف من عشاق  أك�ث من 200  ه  كل عام ويح�ن يناير من  ي 

�ن يقام  والذي 
هذا الفن سنوياً من جميع أنحاء العالم، حيث يستضيف الورش والندوات 
والجلسات والمعارض وتباع فيه آالف الكتب كل عام، كما يمنح المهرجان 
ي صدرت خالل العام وتُلقب 

جوائز سنوية الأفضل القصص المصورة ال�ت
جوائزه بأوسكار القصص المصورة. 

أصدقاءنا، ننصحكم بزيارة المهرجان لتتعرفوا عىل آالف القصص المصورة 
من  التذكارية  بصوركم  راسلونا  اللغات.  وبمختلف  القارات  جميع  من 

ي المجلة. 
ها لكم �ن المهرجان الذي سيقام أواخر يناير 2020 وسنن�ث

أنغوليم...
مدينة القصص المصّورة
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فريق العمل

ـــدي ـــم الصـريـ مريــ
كاظـــم كاظـــم ملـــص 
ـــده ـــد عب ـــاس أحم عب
ـــدي ـــد السويــ هـــنـ

ـــي ـــمد شـــــافـ مــحـ
حـنــــان الحــــمادي 
ـــعزم ـــو الـ ـــمد أب محـ

رئيس التحرير

مـريــم السـركـال

ي 
رئيس القسم الف�ف

عـالء أبـو الفضـل
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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

إىل قرص  الُحراس  أخذها  االحتفال،  ميمونة  أفسدت  أن  بعد 
ي عىل أرض مرتفعة ح�ت ال تطوله الفيضانات. 

الفرعون الذي بُ�ن
تفاصيل  يتأملون  الجميع  أخذ  تبعهم هندباد وحورس.  بينما 
ن والمغطى بجذوع النخيل والمزيّنة  ي بالطوب الل�ب

القرص المب�ن
تاريخ  كانت تصف  ي 

ال�ت والزخارف  الُملونة  بالرسومات  جدرانه 
الفراعنة وتسلسل االأرس الحاكمة الفرعونية بمنتهى الدقة. 

أنهم  لدرجة  متشعبة  وممراته  ة،  كث�ي القرص  غرف  كانت 
استغرقوا وقتاً ح�ت يصلوا إىل مكان عرش الفرعون. وبمجرد أن 
رأت ميمونة الفرعون، شعرت بالخوف وبدأت بالبكاء كعادتها، 
وظنت أنه لن يغفر لها فعلتها هذه المرة، إال أن الفرعون فاجأ 

 : الجميع بابتسامته العريضة وهو يقول بصوته العاىلي
ي 

أبهرت�ن لقد  ميمونة،  يا  االستثنائية  بقدراتِك  أعجبُت  كم   -
ي 

�ن الترصف  عىل  وقدرتك  بديهتك  ورسعة  شجاعتك 
المواقف الحرجة..

هندباد وميمونة

في قصر الفرعون
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تواً،  سمعته  ما  تصدق  ال  تكاد  وهي  للفرعون  ميمونة  نظرت 
فأجابته بصوت مرتجف: ششششكراً... شكراً أيها الفرعون.

استكمل الفرعون حديثه قائالً:  
ي 

- وبناء عىل ذلك، فقد قررت أن أجعلِك حارسي الخاص، الأ�ن
. ي

عىل ثقة بأنِك أكفأ من يستطيع حماي�ت
ميمونة  وشعرت  للجميع،  حقيقية  مفاجأة  الفرعون  قرار  كان 
تتجرأ  جعلها  مما  الفرعون،  ثقة  عىل  حصلت  الأنها  بالفخر 
الأنه  له،  خاصاً  حارساً  أيضاً  هندباد  يكون  أن  منه  وتطلب 
ق عنها أبداً. وافق الفرعون بسهولة عىل  صديقها الذي ال يف�ت
طلب ميمونة، وأمر فريقه وحّراسه أن يقوموا بواجب الضيافة 

مع ميمونة وهندباد وإعدادهما للقيام بمهمتهما الجديدة.
الطعام  لتناول  أوالً  الحّراس ميمونة وهندباد  أخذ  وبالفعل، 
واالأسماك  اللحوم  من  وطاب  لذ  ما  بكل  وافرة  مائدة  عىل 
اً  وأخ�ي والسمسم.  الكتان  بزيوت  المغطاة  المشوية  والطيور 

أنهوا طعامهم بتناول الفاكهة والكعك اللذيذ.
- "لم أكن أعلم أن الفرعون كريم إىل هذا الحد!" قال هندباد.

- "بالفعل، لقد تناولنا اليوم من الطعام ما يزيد عن الكمية 
ي قضيناها ُهنا!" علقت ميمونة 

ي تناولناها طوال المدة ال�ت
ال�ت

وهي تقضم التفاحة.
الخاصة  المالبس  الرتداء  بأخذهما  ذلك  بعد  الحراس  قام 
بالحرس، وهي تنورة مصنوعة من الكتان االأبيض. وبعد ذلك، 
ميمونة  من  كل  تعجب  أثارت  ي 

ال�ت ة  االأخ�ي الخطوة  حانت 
ن  القدم�ي وح�ت  الرأس  من  جسديهما  دهن  وهي  وهندباد، 

بالعسل!

تبادل االثنان نظرات التعجب قبل أن يعلق هندباد:
- ولكن لماذا يدهنوننا بالعسل؟!

بتناول  سأقوم  ي 
أن�ن يكفي  يهم..  ال  ضاحكة:  ميمونة  أجابته 

العسل كلما شعرت بالجوع!
مهمتهما  لتسلم  الفرعون  عرش  إىل  ذلك  بعد  االثنان  عاد 
ن الفرعون، بينما وقف  الجديدة، حيث وقفت ميمونة عىل يم�ي
ن الرس وراء  هندباد عىل يساره. ُسعان ما تكشف لهما بعد ح�ي
وهي  الذباب  الأساب  رؤيتهما  مع  وذلك  بالعسل،  دهنهما 

! تتوجه نحوهما كغيوم رمادية لفرط عددها الكب�ي
لم تكن ميمونة وال هندباد عىل علم بهذه الممارسة الغريبة 
الحراس  أجساد  تُدهن  أن  العرف  جرى  حيث  الفراعنة،  عند 
عج الفرعون من  ن بالعسل، ح�ت ينجذب الذباب إليهم، فال ي�ن

ة إبعادهم عنه! ك�ث
تكاثر الذباب عىل هندباد وميمونة، مما  ما هي إال ثواٍن ح�ت 
وسط  القرص  من  للخروج  ركضاً  ويتدافعان  جعلهما يرصخان 
دهشة الفرعون وأعوانه، إال أن أساب الذباب ظلت تتبعهما 

ي النهر ليغتسال من آثار العسل.
ح�ت ألقيا بنفسيهما �ن

ظل أهل القرية يتندرون بهذه الحادثة ثالثة أيام متتالية، لم 
ي قرص 

يتوقف خاللها هندباد وميمونة عن سد ما حدث لهما �ن
الفرعون من مواقف ومشاهدات طريفة.

تمـت
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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.

سمكة ذكية

ما رأيك في نزهٍة 
يا صديقي؟

تقصدين للصيد.. 
أنا أعرف حظي

قد يتغير حظك 
باختيار ُطعم صيد 
يجذب األسماك

فكرةٌ جيدةٌ.. 
سأحضر الّطُعم 

ً وننطلق فورا

اآلن كل وانطلقا للصيد
شيٍء جاهز

أعدك بالصيد 
الوفير

ممم.. رائحة هذا 
الطعم شهيةٌ، أعتقد 
أّنَ األسماك ستسرع 

نحوه

يا ليت

وبعد لحظات

هْم هْم هْم.. 
ً على هذه  شكرا
الوجبة اللذيذة

مـ..ما.. 
ماذا؟



7 تـمـت

لقد أكلت السمكة الّطُعم 
بذكاء، ماذا أفعل اآلن؟

يبدو أنك لم تضع الّطُعم 
جيداً.. تفنن في وضعه هذه 

املرة كي ال تتمكن السمكة 
من أكله

حسناً، لن تخدعنا 
السمكة هذه املرة

أنت عبقري!

وبعد دقائق

يا للروعة.. 
من أين تشتري هذا 
الّطُعم اللذيذ يا ترى؟

غير معقول.. 
هل نجحِت في أكلِه 

مرة أخرى؟

هيا قُم بربطه في 
الصنارة مرة أخرى، 

فأنا ال أزال جائعة!

سأصطادك 
هذه املرة.. لن 

تفلتي مني

ممم.. 
من الصعب أن 

ألتقط الّطُعم، يبدو 
أنني في حاجٍة إلى 
مساعدٍة عاجلة

وبدأت الخطة

كل ما عليك فعله 
يا أبا منشار هو قطع الخيط وبعدها 

ً سنقتسم الُطعم معا

أبو منشار 
في الخدمة

آآآخخ...سأقوم بتغيير 
الصنارة وأعود لصيدك

نياهاها.. سأنتظرك.. 
ال تنَس إحضار الكثير من الّطُعم 
معك.. فأنا مازلت جائعة ولم 

أتناول غدائي بعد! ال تتأخر!



خارج 
األرض

يبدو أنه شهاب أو مركبة فضائية.. 
ً لو هبَطْت مركبة في بيتنا! سيكون مضحكا

ً يا إلهي.. إنها مركبة فعال
مساء الخير

هاه.. مـ..مـسـ.. مساء 
الخير.. َمن أنت؟

أنا مخلوق فضائي من كوكب 
ً يا فطين بعيد جدا

وكيف عرفَت اسمي؟ 
وتكلّمَت بلغتي؟

إننا مخلوقات ذكية جداً، ولدينا القدرة على 
استخدام أجهزة تقوم بالترجمة الفورية

ي القراءة والطِّالع عىل كل جديد ومفيد، لأنه يدرك تماماً أن طريق المستقبل مفتاحه العلم والمعرفة.
ي معظم أوقات فراغه �ف

ف طفل مثقف وُمحب للعلوم، يق�ف فط�ي

ي سيناريو: فرج الظف�ي

رسوم: محمد الهجرسي
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تـمـت

نعيش في كوكب يبعد 
وكيف وصلت إذاً؟ماليين السنين الضوئية.

لدينا مركبات متطورة نستخدمها في رحالت 
خاصة وسرعتها هائلة جداً.. تعال معي

بهذه السرعة!إننا نقترب من كوكبي

هل توجد لديكم مقومات الحياة 
من ماء وهواء وغذاء؟

هاهاها.. يا صديقي.. 
مقومات الحياة 

تختلف من مكان إلى 
آخر.. ال يلزم أن نتنفس 
ونشرب ونأكل مثلكم

أنا سعيد بلقائك.. ها قد عدنا
وسأخبر اآلخرين أنه 

توجد مخلوقات 
أخرى خارج األرض

أنت تحتاج إلى أدلة علمية 
حتى يقبل اآلخرون كالمك

هل تقصد أنه يجب أن أنفي 
وجود املخلوقات الفضائية؟

ال، لكنني ال أعتقد أن الناس سيصدقونك! 
ً شكاكون ولن يصدقوا طفالً مثلك! ألنهم دائما

فطين عليك أن 
تنام في سريرك!

واآلن حان موعد رحيلي، سأعود إليك األسبوع 
 ً املقبل! سأقوم اآلن بتنويمك مغناطيسيا

هاه.. هل كنُت أحلم؟! 
أم كان هذا أثر التنويم 
املغناطيسي لصديقي 

الفضائي؟ هممم

9
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ترجمها: مجدي مصطفى        رسمها: محمد متولي

السباق الكبري
ي وقت مبكر، 

كان يوماً مهماً، انتظرته كل حيوانات غابة المحبة، واستيقظت له �ف
يوم السباق الكب�ي بالأحذية الرياضية.

كانت الحيوانات كلها مجتمعة بالقرب من  عندما دقت الساعة التاسعة تماماً 
ة حيث سيقام السباق. البح�ي

أجمل  أنها  تعرف  كانت  لأنها  بغرور  تس�ي  كانت  وصل،  َمن  آخر  هي  الزرافة 
الحيوانات  من  أياً  تصادق  أن  تحاول  لم  ولهذا  وأطولها،  الغابة  حيوانات 

الأخرى.
ي الحيوانات.

ي السخرية من با�ق
وبدأت الزرافة �ف

ة للغاية وبطيئة جداً. - "هه هه هه هه هه".. سخرت من السلحفاة لأنها قص�ي
- "ها ها ها ها ها".. ضحكت من فرط سمنة وحيد القرن.

- "هيه هيه هيه هيه هيه"... سخرت من الفيل ذي الخرطوم الطويل.
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ذا  حذاء  يرتدي  الثعلب  كان  السباق..  بداية  وقت  حان  لحظات  وبعد 
طة  اللون بأ�ش ي بحذاء وردي 

الوح�ش خطوط صفراء وحمراء، والحمار 
، ثم  تقالي عريضة، أما القرد فكان يلبس حذاء أخ�ض منقطاً باللون ال�ب

ي ذي اللون الأبيض كلون السحاب.
السلحفاة بحذائها الريا�ض

البكاء  ي 
�ض الزرافة  بدأت  السباق،  بداية  نقطة  ي 

�ض الجميع  وقف  وبينما 
بشدة حيث أصابها إحباط كب�ي لأنها طويلة جداً ول يمكنها ربط حذائها 

بنفسها، وصاحت قائلة:
؟" ي

- "آآآآآآآه هل من أحد يساعد�ض
نظرت كل الحيوانات لها باستغراب، ولكن الثعلب ذهب ليتحدث إليها 

وقال:
وهذا  عنك،  تختلف  أنها  لمجرد  الأخرى  الحيوانات  من  "لقد سخرت   -
ء جيد، ونحن  ي

صحيح؛ فنحن بالفعل مختلفون، ولكن لدى كل منا �ش
جميعاً يمكن أن نكون أصدقاء ويساعد كل منا الآخر عندما 

يحتاج إل المساعدة".
الصفح  وطلبت  بالعتذار،  الفور  عىل  الزرافة  قامت 

و�يعاً  منها،  سخرت  لأنها  الحيوانات  من 
بطه  ل�ي الزرافة  حذاء  تسلق  الذي  النمل  جاء 

لها.
خط  عند  الحيوانات  اصطفت  اً  وأخ�ي

البداية، كل منها عىل العالمة الخاصة به. 
واحد.. اثنان.. ثالثة.. هيا.. انطلق الجميع.

َمن  أحد  يهتم  لم  السباق،  انتهى  عندما 
لأنهم  احتفلوا  جميعاً  ولكنهم  الفائز، 

تعلمت  جديدة  صديقة  كسبوا  قد 
وزادت  للصداقة،  الحقيقي  المع�ض 

غابة المحبة.. محبة.
              تـمـت



شنكل الشرير! 
احترسوا!

أنا لم أعد شريراً.. قررت 
تغيير مساري الوظيفي 

وسأتجه للطبخ

 ً الطبخ؟! أنا أيضا
أحب الطبخ

أنشأت قناة على 
موقع يوتيوب باسم 
)مطبخ الخبير شنكل(

وهدية مّني لكم أول 
طبق صنعته.. فطر 

عيش الغراب السام
السام؟! 

هه! أنا قلت سام؟! 
أقصد فطر عيش الغراب 

رمز السالم

آآها 

حسناً، هل يمكن 
أن نغسل أيدينا 

قبل األكل؟

بالتأكيد فأنا ال أريد 
أن يصيبكما 

ميكروب

12

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

وليمة شنكل
يكتبها: أحمد علي

ي
يرسمها: أيمن القا�ض



ً سأتخلص من  وأخيرا
فريق الكشافة لألبد.. 

نياهاهاها

ألنك أصبحت طيباً، نريدك أن 
ً تشاركنا في ساندوتشاتنا أيضا

نعم! سيكون بيننا 
عيش وملح

بالتأكيد!

هذا الساندوتش 
طعمه لذيذ 

صنعت الساندوتشات من 
فطر السالم الذي أحضرته 

يا سيد شنكل

ماذا؟!

السم سيفتك بي..
 املستشفى أين املستشفى؟ 

النجدة

أوالً ال يوجد مستشفى في 
ً الفطر سام؟! الغابة وثانيا

لقد أكلت منه..
 آآآخ.. يبدو أنني سأموت.. 

بطني يؤملني

 ً ال يعترف أبدا
بأخطائه!

قصدت أن بطني يؤملني من الجوع.. 
سآكل باقي الساندوتشات كلها.. 

نيااام نيااام

إنها خدعة
ال تقلق يا قائد..

13

تـمـت



حافة العالم

المملكة 
العربية 

السعودية

قرية 
العيينة

ي المملكة العربية السعودية، 
حافة العالم مكان ساحر، يُعت�ب أحد المعالم الطبيعية النادرة �ف

ي قرية العيينة بالقرب من العاصمة الرياض. الموقع الجبلي التاريخي يُعرف أيضاً 
وبالتحديد �ف

باسم الَمطَل، وهو عبارة عن ُمنحدر صخري شاهق يُطل عل مناظر طبيعية خالبة وأودية تبدو 
بال نهاية، وكأن الناظر إليه يقف عل "حافة العالم"!

إعداد: أحمد كمال زكي
ي صالح

رسوم: ها�ن

250

20

يصل ارتفاعها إىل

وعرضها

مـتـــراً

كيـلو مـتـراً

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

أشهر هذه المعالم وأهمها.

14



تبعد حافة العالم عن 

العاصمة الرياض بحواىلي

تُعت�ب الحافة من أخطر حواف الجبال 
ي  ي العالم ولذلك تجذب المغامرين ومح�ب

�ف
الطبيعة من المملكة وخارجها.

رات للشعاب المرجانية  جبال طويق غنية بُمتحجِّ
ي 

ها من الكائنات ال�ت والأصداف والقواقع وغ�ي
بت قبل حواىلي 160 مليون سنة. ترسَّ

تستغرق الرحلة إىل حافة العالم 
ف باستخدام سيارة دفع رباعي. ساعت�ي

ف  اكتشف َمطَل حافة العالم أحد المقيم�ي
ي الرياض ليتحول إىل مزار لعدد كب�ي 

الأجانب �ف
ي السعودية.

ف �ف من الأجانب العامل�ي

ي تُشكِّل حافة العالم 
جبال طويق ال�ت

ف  اوح عمر تكوينها ب�ي امتداداً لها ي�ت
135 و180 مليون سنة.

يقطع منطقة حافة العالم وادي 
ي السعودية.

حنيفة وهو أشهر واٍد �ف

700 ي نهاية 
تقع الحافة �ف

سلسلة جبال طويق 
ي تمتد لمسافة

ال�ت

كيلو م�ت

ا66ً كيلو م�ت

من الأردن 
إىل السعودية.

بحر عيدروس

15

 أثبت العلماء أن 
موقع حافة العالم كان 
عبارة عن قاع بحر كب�ي 
يُسمى بحر عيدروس.

 كان البحر يُغطي شبه 
الجزيرة العربية ح�ت 

بالد الشام قبل

50
مليون سنة.

تُخطط هيئة تطوير الرياض لستغالل 
فهات  المكان بإقامة مشاريع تطويرية ومت�ف
وع القرية  برية وتدخل المنطقة ضمن م�ش

ي إطار خطة المملكة التنموية 2030.
�ف

- موقع مشاريع السعودية - جريدة الرياض - جريدة الجزيرة 
- موقع العربية نت - موقع سي إن إن بالعربية - مجلة الرجل.

المصادر
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إعداد: مجدي مصطفى رسوم: محمد توفيق

ي نيوزيالندا 
أحد هواة الصيد �ف

التقطت صنارته 
سمكة "شفافة" تماماً 

ء من خاللها بسهولة،  ي
يمكنك رؤية أي �ش

ورّجح العلماء أن هذه السمكة من فصيلة 
الـ "ماجيوري سالبا"، 

وهي أحد أنواع الالفقاريات البحرية!

 
موقع توي�ت

لخدمات التواصل االجتماعي 
وتبادل الرسائل تأسس 

ي سان فرانسيسكو 
�ف

بوالية كاليفورنيا 
ي 21 مارس 2006، 

�ف
ف هم:  عىل يد أربعة أمريكي�ي

. إيفان وليامز.  جاك دورسي
ف ستون. نواه جالس. ب�ي

هل تصدق؟! 
قلب الذبابة يخفق 

 1000
ي الدقيقة.

مرة �ف

بسبب شكلها الذي يشبه العيون، 
ن يسمونها  فإن السكان المحلي�ي

بـ "العيون الرسيَّة"،
 إنها ثمار نبات "الغوارنا" الذي 
ة  ي غابات الأمازون المط�ي

ينمو �ن
ويال ويعرف باسم  ن ازيل وف�ن بشمال ال�ب

!" ازيلي "الكاكاو ال�ب

اليوم عىل سطح كوكب المريخ

 24 ساعة و37 دقيقة، 

وتمتد سنته 687 يوماً.
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الثقب االأسود 
ي مجرة درب اللبانة.. 

منطقة موجودة �ف
هذه المنطقة لها جاذبية ضخمة 

ء،  ي
ال يستطيع أن يفلت منها أي سش

وال ح�ت إشعاعات الضوء.

السالحف تصدر أصواتاً لالتصال ببعضها البعض، 
ي جماعات 

ابط �ف وهذا االتصال يساعدها عىل ال�ت
أثناء الهجرة.

من المعلومات المجهولة 
ف  عن النوم أن العين�ي
تتحركان أثناء النوم، 
نسان  وذلك عند االإ
وبقية الثدييات، 

وعند الطيور أيضاً، 
وقد تكون هذه الحركة 

بطيئة أو رسيعة.

الشمبانزي من أذىك الحيوانات، 
ي 

ي يستخدمها �ف
فهو يقوم بصناعة الأدوات ال�ت

ي شكل جماعات منظمة 
الصيد، كما يقوم بالصيد �ف

ف أفرادها، ويتمتع بالقدرة عىل  يسود التعاون ب�ي
التعاطف مع الغ�ي  ويشعر بالفضول وحب 

ف  الستطالع تجاه حيوانات أخرى مثل الثعاب�ي
رغم أنها ل تهدده بأي خطر، وينفعل بالمناظر 

الطبيعية الجميلة مثل غروب الشمس.

توجد منطقة كثبان رملية أد�ف القطب الشمالي لكوكب المريخ 

يطلق عليها اسم »كثبان هاجال« تشبه تشكيالتها 
من الخطوط والنقاط رموز الكتابة بأحرف مورس التلغرافية!

- موقع ثقافة وعلوم – موقع اليوم السابع – موسوعة ويكيبيديا – موقع أنا أصدق العلم - المنظمة العالمية للملكية الفكرية - جريدة البيان – موقع أخبارك – موقع المصدر السعودي.المصادر:



  مطبخ

  مطبخكراملة

كراملة

مررت بهموقف

مررت بهموقف

ي ذات يوم إعداد كوب  ي أ�ب
طلب م�ن

المطبخ ووجدت  الشاي؛ فدخلت  من 
عىل  مفتوح  الماء  وصنبور  اوات  الخ�ن تغسل  ي 

أخ�ت
آخره والماء يتناثر هنا وهناك؛ فاندفعت لأغلقه، وأكدت 

ر له! لها أن هذا إرساف ل م�ب
ت  اوات من دون إرساف؛ فأح�ن ي عن كيفية غسل الخ�ن

سألت�ن
اً ووضعت فيه القليل من الماء وقطرات من  لها وعاًء بالستيكياً كب�ي

اوات وبدأت أفركها جيداً بيدي، وأكدت  الخل ووضعت فيه الخ�ن
اوات،  لها أن هذا يوفر استهالك الماء ويضمن نظافة الخ�ن

ي وان�فت. ثم طلبُت منها إعداد كوب شاي لأ�ب
بعد أك�ث من ساعة دخلت علينا تحمل الشاي فسألتها عن سبب كل 

بريق بالماء من الصنبور نقطة.. نقطة  َّ بكل ثقة: "انتظرت ح�ت امتالأ الإ ذلك التأخ�ي فردت عىلي
اً لستهالك الماء!" توف�ي

مفروكة المكسرات
بالشراب

نات المكوِّ

نفرك المزيج جيداً، ثم نضيف 
اب السكر تدريجياً ح�ت  رسث
نحصل عىل عجينة. 

نخلط الفستق المطحون مع 
البسكويت وماء الورد. 

نضيف السمن ونفرك برفق، 
ثم نضيف الصنوبر واللوز 
المحمص. 

كس،  ي صينية أو طبق ب�ي
نضع العجينة �ن

ثم نضغط عليها براحة اليد.  

نضيف القشدة 
ونوزعها عىل السطح. 

ة أو  نقطعها إىل مربعات كب�ي
دوائر، ونغلف كل منها بالفستق 
المجروش من جميع الجوانب، 
ثم نقدمها مع الشاي.  

3 أكواب فستق 
مطحون 

نصف كوب 
سكر بودرة 

نصف كوب 
ماء ورد 

كوب ) صنوبر – 
لوز ( محمص 

كوب قطر 
اب سكر(  )رسث

كوبا بسكويت 
مطحون 

3 أكواب قشدة 
طازجة 

 فستق مجروش كوب سمن 
ن  ي�ي ن لل�ت

إعداد: انتصار عبدالحق     رسوم: نهال حسن
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أنا أعشق الرحالت 
وأنا أعشق الرحالت املدرسية

كلها ألنني أحب 
ً السفر كثيرا

 وأنا أعشق طعام الطائرات 
وطعام السفن وطعام الرحالت 

البرية والقوافل التجارية بل وربما 
ً طعام املكوك الفضائي أيضا

لكن الطريق طويل وأعتقد 
أن وجبة واحدة ال  تكفي! 

هل يمكنني أن أحصل على 
وجبتين إضافيتين؟

تعالو انظروا هنا

آخر  سقف من نوع 

دخلنا اآلن حدود القارة األوروبية. 
السماء صافية ويمكنكم رؤية 
املدن والتضاريس بوضوح  

19

.  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



حين أشاهد األسطح 
الحمراء املميزة أعرف 

أننا وصلنا إلى أوروبا

ليس بالضرورة يا سعود فهناك 
العديد من املدن املطلة على البحر 
األبيض املتوسط وستجد بها نفس 

اللون على األسطح املائلة

 ً يبدو أنهم جميعا
يشجعون النادي 

األحمر

األحمر هو اللون املميز لقوالب 
الطوب التي توضع على األسطح، 

ً ستتحول كل  وعلى كل حال قريبا
األسطح أللوان أخرى

حقاً؟ وملاذا ؟ 

ربما توقفوا عن 
تشجيع النادي 

األحمر

 ال ال.. األمر ال عالقة 
له بما يحبه البناؤون 

من ألوان

هل تذكرون سيارة 
تسال الكهربائية؟

20



نعم بالطبع

يبحث العالم اآلن 
عن مصادر للطاقة 

الكهربائية

وتحاول الشركات اكتشاف 
مصادر متجددة ونظيفة 
ً على البيئة للطاقة حفاظا

طوّرت الشركة التي 
أنتجت سيارة تسال 

 ً ً أسقفا الكهربائية سابقا
كهربائية رمادية اللون

وهي عبارة عن خاليا 
شمسية توضع بدل قوالب 
الطوب العادية وتنتج طاقة 

كهربائية تكفي الستهالك 
املنزل بأكمله  فكرة رائعة 

ً فعال

نتمنى أن تكونوا 
قد استمتعتم 

بالرحلة معنا

بالطبع استمتعنا!

ً عن  إال أنا.. تحدثنا كثيرا
املستقبل وأكلنا قليالً!

تـمـت
21



لولوة هنا.. 
في آخر مرة دخلت املعمل 

كادت تفجره بتجاربها 
الكيميائية

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

نجمة 
تجد ضالتها

لم تظهر لولوة و قمر و نورا
 طوال اليوم.. أين ذهبن؟ وما سر 

هذا االختفاء!

هواتفهن مغلقة
 وال أثر لهن في أي 

مكان!

لم يعد لدى 
لولوة أي وقت

ليس لي سوى قمر.. ال تريد أن تكون 
ولكنعاملة ذرة وال تطمح ألبعد من أنفها

أوشكت على إنهاء 
التصميم.. وال أريد 

مضايقات

سأذهب إلى نورا.. 
على األقل ال تظن نفسها 

مصممة أزياء

من فضلك يا نجمة.. لدّيَ تجربة 
جديدة وال أريد أي إزعاج وبعد بحث طويل

حتى أنت يا قمر!!



23 تـمـت

لو تدخلت بينهما اآلن 
فلن ألوم إال نفسي

هذه هي البداية فقط.. 
هاهاهاهاهاها

منذ اجتمعت نجمة بعزيزة وحياتنا أصبحت 
ً !ليتنا ضممناها إلينا بأي شكل عذابا

وفي النهاية

هذه هي املرة األولى  
التي يخدعني فيها أحد..

املقالب كانت لعبتي..

نجحت هاهاهاهاها

ثعبا.. ثعباااا.. 
ثعبااااان

نجمة حزينة! 
هذه فرصتي

كل واحدة منهن 
مشغولة  أما 

أنا فال وظيفة لي

وانزوت نجمة بأسى



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 

ج  ُمَروِّ
الشائعات

هذا الطقس 
الربيعي بديع للغاية

أحب الخروج 
والنزهة بين األشجار 

واألزهار

وأنا أستمتع بتناول 
األعشاب الخضراء 

واالسترخاء بعدها وتأمل 
الطبيعة الساحرة

ما رأيك لو قمنا 
بخداعهم قليالً؟

كيف يا صديقي؟

اتبعني وسترى 
كيف سأخدعهم 

بذكائي

غادروا املكان سريعاً،
 هناك عاصفةٌ قوية ستهب 

عاصفة!على الغابة بعد لحظات

حّذرتكم.. سأنطلق 
لتحذير باقي حيوانات 

الغابة
عاصفة!
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تـمـت

لألسف!!!!

الثعلب 
ً كان محقا

يبدو أن.. العاصفة!

ماذا؟ هيا 
نختبئ بسرعة

غير معقول؟
 إنها عاصفةٌ.. 
عاصفةٌ حقيقية

هاااا

لحظة.. ما هذا الشيء 
العمالق الذي يقترب 

منا بسرعة هائلة؟!

فلنغادر مخابئنا..
لقد خدعنا الثعلب 

املاكر!

أن الثعلب 
خدعنا وهذا 

يعني..

لم تأِت 
العاصفة

وجعلناهم 
يختبئون كالفئران.. 

هاهاها
هاهاها.. نحن أذكى 

أذكياء الغابة، خدعناهم 
ً جميعا

ً وأنا أيضا

سأسرع قبل 
العاصفة

حقاً؟

هيا ادخل أنت 
وصغارك إلى الجحر، 
فهناك عاصفة قوية 

ً ستهب فورا

ما أجمل الجزر.. 
يقوّي النظر

واختبأ الجميع

وانتشرت الشائعة بسرعة البرق

وفجأًة
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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

عشاء 
فاخر

في املساء..
ماذا أعد لكم 
لوجبة العشاء؟

استريحي يا ماما
فأنا طاٍه بارع

وسأعد لكم وجبة ال مثيل لها

هل أنت 
متأكد من 

قدرتك على 
إعداد 

العشاء؟

ال تقلقي..
ستتذوقون أروع 
وأشهى طعام من 

الشيف نشيط

 ً ستتذوقون طعاما
ً لم يخطر  شهيا
سأعد لكم طبق لكم على بال!

البطاطس باملعكرونة!

استر يا رب

وبدأ 
أثناء غليان املاء العمل

سنضع شرائح البصل 
والبطاطس 

والباذنجان في اإلناء

يبدو أنني لم 
أضع امللح 

بعد!
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ومن دون قصد التقط 
السكر بدالً من امللح

تـمـت

سنضع كمية ملح قليلة 
ثم نضيف املعكرونة 

ً ونقلب جيدا

أعرف أنك جائع يا كسالن! 
أقصد حماسي!الطعام سيجهز قريباً!

ال أستطيع أن 
أكتم خوفي

بعض الصلصة ستجعل 
الطعم أروع وأطيب!

انتهينا!

رائحة الطعام وما إن نضج الطعام
غريبة بعض الشيء

األهم هو الطعم 
يا أمي!

ما رأيكم؟ أليس لذيذاً؟

لذيذ جداً!

الاااااا! روبيان باآليس كريم!واآلن حان وقت الحلوى



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

ضيف شرف

ً يا حضرة العمدةعندي مهمة لك يا أبا الظرفاء خيرا

أنت تعرف أنني عمدة 
هذه املدينة، وال يزورني 

إال الضيوف املهمون

ً سيأتي ضيف من أشهر العائالت، أعرف ذلك غدا
أريدك أن ترافقه في زيارة املدينة

 ً العمدة دائما
يكلفني باملهام 
التي أضيق بها

ً بك في مدينتنا مرحبا
أوه.. لم أكن أظن أن 

طقسها حار هكذا!

وبالفعل..
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تـمـت

هل تريد أن تقوم بجولة 
في املدينة؟

ال وقت عندي 
لذلك..

نحن مدينة لها تاريخ طويل، 
ولدينا كثير من املواقع املهمة

أنا أيضا ًمن أسرة لها 
تاريخ عريق في صناعة 

وتجارة العطور ..

ها هي يا سيديأيها التابع أحضر شجرة العائلةكيف؟ نحن من أشهر األسرلم أسمع عنهم؟

ها هي كثيرة الفروع واألنساب وكلها تنتهي عند 
ًجدي مؤسس مجموعة العطور التجارية  ربما عن مميزاتهتذكرت اآلن، سمعت عن جدك كثيرا

كان الوحيد الذي يعرف اليوم والساعة 
التي سيموت فيها

مؤكد.. ألن قاضي 
العدل هو الذي حكم 

بتنفيذ اإلعدام فيه

ماذا؟ هل تعني أن جدي 
ً عن القانون كان خارجا

 ً ً وقاطعا كان خارجا
للطريق

هذا كثير.. البد أن أغادر هذه املدينة

اذهب إلى مدينة 
أخرى.. حيث ال يعرف 
سكانها شجرة عائلتك

29

ما الشيء 
املهم عندكم 

حتى أراه؟



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

اختراع التخسيس

أتعرف ما الفرق بين 
املوهوب والشخص 

العادي يا بغبغان؟
ً ما هو الفرق بين  أعرف جيدا

املوهوب واملوهوم يا وهمان

املوهوب هو َمن يصطاد 
عصفورين بطلقة واحدة

قلت لك إنني أكره هذا املثل.. 
راِع مشاعري قليالً!

لم أقصد األمر حرفياً.. 
بل قصدت أنه يجد طريقة 
 ً واحدة تحل مشكلتين معا

هناك أشخاص يعانون السمنة، 
ويشكون في الوقت نفسه ارتفاع 

فاتورة الكهرباء

اختصر..

قررت أن أساعدهم 
باختراعي الجديد
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تـمـت

سنرى..

دراجة تخسيس ترتبط بمولد 
كهربائي يلبي احتياجات املنازل! 

السيد بدين؟ تم اختيارك 
لتجربة اختراع للتخسيس يمد 

منزلك بالكهرباء باملجان

ألف مبروك.. تمتع 
بانخفاض الوزن وبانخفاض 

ً فاتورة الكهرباء معا

ً يا سيد وهمان..  شكرا
سندفع لك بعد أن 

نجرّب االختراع

آلو؟ مدام بدين؟ هل هناك 
مشكلة؟ لن تدفعوا لي حسابي؟ 

ولكن ملاذا؟ طيب أنا قادم!

اختراعك فاشل! زوجي توقف عن 
ً وهكذا عادت  التمرين بعد أن صار رشيقا

وكيف يمكنني فاتورة الكهرباء لالرتفاع!
أن أساعدك؟

ال يوجد سوى 
حل واحد

أرجوك يا عزيزي، التهم هذه األطعمة 
ً وأعود أنا للمنزل لتعود بدينا

وهمان، ركّز في 
عملك وإال لن ندفع 
لك ثمن اختراعك!

وبعد أسابيع
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�لأحد 20 �أكتوبر

��ستيقظت كعادتي و�لتقطت جهاز 

�لآيباد لأتابع تطبيقاتي �ملف�سلة. 

بعدها بقليل، �ساهدت مقطع فيديو 

على �ليوتيوب وكانت تتحدث فيه 

فتاة �أكرب مني قلياًل. كانت تعي�ش يف 

مدينة جماورة و�أر�دت �أن تتحدث 

عن ظاهرة �ل�سيلفي. 

كانت تقول: �لبع�ش من �سديقاتي وزميالتي ل يتحركن حركة و�حدة من دون 

ت�سجيل فوري للحدث مهما بلغت تفاهته.. �سيلفي لأوىل �ساعات �ل�سباح و�سيلفي 

لأول وجبة �سباحية رغم �أنه ذ�ت �لطبق بنف�ش �ملكونات.. و�سيلفي عند ركوب 

�حلافلة �ملتجهة للمدر�سة و�سيلفي لدخول �ل�سف و�سيلفي عند تناول �لغد�ء 

و�سيلفي عند �لعودة للمنزل و�سيلفي قبل �لنوم!

إعداد:  منال عزام  رسوم: خالد عبدالعزيز
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عن نف�سي، ل �أحب �ل�سيلفي �إطالًقا. �أر�ها 

فكرة �سخيفة، لي�ش لأنها ت�سيع �لوقت بل 

لأنها تقلل من ��ستمتاعي باللحظة، فبدًل 

من �أن �أتباهى بال�سيء وت�سويره بال�سيلفي، 

ملاذ� ل �أ�ستمتع به من دون �أن �أ�سّوره؟ 

ظن �لبع�ش �أنني ل �أحب �لأ�سو�ء وظن �لبع�ش �لآخر �أنني 

�أخجل من نظارتي �لطبية ول �أرى نف�سي جميلة يف �ل�سور 

و�عتقد �لآخرون �أنني �نطو�ئية وخجولة ومل يدِر �أحد 

منهم �ل�سبب �حلقيقي لالأمر فاحتفظت به لنف�سي.

ويف يوم من �لأيام، �أعلنت �ملدر�سة 

عن زيارة لأحد �ملالجئ وبد�أنا يف حملة 

�لتربعات �لكربى.. جمعنا �لدر�هم 

و��سرتينا �لهد�يا و�سنعنا �حللوى �ملنزلية 

وو�سعنا كل طاقاتنا يف �إ�سعاد �لأطفال.

ويف يوم �لزيارة، �نت�سرنا يف طرقات �لد�ر 

و�ساحاتها حر�ست على �للعب مع �لأطفال 

وم�ساركتهم �لر�سم على �لأور�ق و�جلدر�ن ورويت 

لهم �حلكايات و�لق�س�ش �لطريفة كما �ساركتهم يف كثري من �لن�ساطات �ملمتعة وحينما حان 

وقت �لرحيل لحظت �أن معظم �سديقاتي بد�أن يلتقطن �سور �ل�سيلفي مع �لأطفال. �أما �أنا، 

ففكرت للحظة قبل �أن �أ�سغط على زر �لت�سوير: هل �ألتقط �سيلفي و�أر�سله لأ�سدقائي 

لي�ساهدوه؟ �أم �ألتقط �سورة لهوؤلء �لأطفال و�أحتفظ بها لنف�سي لأتذكر هذ� �ليوم �جلميل؟

�خرتت �خليار �لثاين.. 

ومل �أندم عليه.
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سيناريو: المنسي قنديل   
رسـوم: فـــــواز

ماذا أفعل؟ الذئاب تهاجمني 
من جهة.. والضبع يهددني من 

الجهة األخرى

سأحاول
أمامك يومان فقط، 

ً أريد املبلغ كامالً  ال ينقص درهما

هذا خطؤك، كان يجب 
أن تستعين بي وتدفع لي 

كي أحميك 

ال أقدر على دفع 
ما تطلبه مني

سأدع الذئب 
يأكلك إذاً، لن تنجو 

ما دمت ال تدفع

اتركني أدبّر لك املبلغ 
الذي تريده

ولكن الذئب 
يهاجمني ويقتل 

أغنامي

أنا مجرد مزارع 
مسكين

ألم تفهم ما قلته لك؟ حياتك 
في خطر

أنت لست مسكيناً، أنت تملك مزرعة 
وماشية ومحاصيل

حذار من 
الذئاب
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لم يبَق إال الشرطة.. هل تستطيع 
أن تخلصني منهما معاً؟

 قوال لي ماذا أفعل؟ 
الذئب حيوان شرس والضبع مجرم 

خطير وأنا مزارع عجوز
كم مرة هاجم الذئب 

مزرعتك؟

ثالث مرات، وكل مرة 
يقتل إحدى األغنام

يقتلها أم 
يأكلها؟

يبدو أنه جزار محترف وليس 
ً ً جائعا ذئبا

ال أدري ولكني 
مهدد!

متى يهجم الذئب 
في العادة؟

في مثل هذا 
الوقت من الليل

هذا هو الغريب، إنه 
يذبحها في رقبتها ثم 
ً يتركها سليمة تماما

ملاذا يسير انظر.. ها هو الذئب
أعووووببطء هكذا!

لقد وقع الذئب 
في الفخ

فلنركض بسرعة، لو أفلت 
من الفخ سنقتله

ً حسنا
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تـمـت

يعني ال يوجد ذئب
أنا الذئب الوحيد 

مكان الذئاب هو الغابة أما مكان املجرمين 
أمثالك فهو السجن

أردت أن أستولي على املزرعة 
وبدأت في ابتزازه حتى يفلس 

وآخذ كل شيء

سأخلصك ولكن بعد أن 
تخبرني ملاذا تفعل ذلك؟

كنت أريد أن أرهب 
هذا املزارع العجوز أرجوك .. خلصني من 

هذا الفخ

كما توقعت.. أنت الضبع ؟

انتظر.. ال تطلق النار.. هناك 
ما هذا؟!شيء غريب
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مزن بابكر
مارات ي - الإ أبوظ�ب

واثق طارق
تونس

المها المزروعي 
ي - الإمارات  أبوظ�ب

يوسف الجوهري 

الدقهلية - مرص

عزة زايد
مارات عجمان - الإ

جودي محمود 
مارات ي - الإ  د�ب

نور الجوهري 
 الدقهلية - مرص

 صفاقس - تونسمحمد المكور 

وسام باسم 
 جدة - السعودية

وز محمد عبدالقادر  ف�ي

ة - مرص
ز الج�ي

أحمد المكور 

 صفاقس - تونس

سالم زايد 
مارات عجمان - الإ
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 قصة النحلة نعسانة 
ي عمله، كانت 

بينما كان كل النحل منشغالً �ف
النوم، وفجأة هبت رياح  ي 

نعسانة تغط �ف
تموت  وكادت  نعسانة  عش  وانكرس  قوية 
إال أن أخاها نحول الشجاع أنقذها برسعة 
النحلة  تعلمت  الوقت  ذلك  ومنذ  ق،  ال�ب
نعسانة درساً وقررت أن تبتعد عن الكسل 

وتعمل بجد.

آدم فتحي 
مارات  ي - االإ أبوظ�ب

 الملعقة والشاي!
الكوب  ي 

�ف الساخن  الشاي  صب  عند 
قبل  للكوب  الداخلي  السطح  يسخن 
الوقت  ي 

و�ف فيتمدد  الخارجي؛  سطحه 
نفسه تظل درجة حرارة السطح الخارجي 
كما هي مما يعرض الكوب أحياناً للكرس، 
ي داخله 

أما عند صب الشاي والملعقة �ف
وبالتالي  الحرارة؛  من  جزءاً  تمتص  فإنها 
تنخفض درجة حرارة الشاي وبذلك نحمي 

الكوب من الكرس.

منة الله سعيد كرم
المنوفية - مرص

 األم
مهما كان لدينا أناس مقربون منا، ومهما زاد 
عدد االأشخاص حولنا، ال يوجد أحد يعوض 
وأصبحنا  العمر  ي 

�ف نا  ك�ب ومهما  االأم،  مكانة 
ال  أنفسنا،  عل  االعتماد  ويمكننا  راشدين، 
أن  يمكن  وال  االأم،  عن  االستغناء  نستطيع 
يكون لنا مستقبل من دونها فهي من يمنحنا 
ي هو من 

الحب والسعادة وح�ت المال. والغ�ف
هذه  ي 

�ف ء  ي
كل �ش فهي  االأم؛  بوجود  ينعم 

الحياة.

إياد فيصل علي
مارات ي ـ االإ د�ب

 رحلة إلى المستقبل
أحلم بأن أكون صحفياً مثل والدي، وأتم�ف 
ي 

�ف وأتطلع  القدم،  كرة  هواية  أمارس  أن 
ناجحاً  شخصاً  أص�ي  أن  إل  المستقبل 
اً، ولن أحقق ذلك باالأحالم فقط، بل  ف ومم�ي
ي كرة 

ي �ف ، وتدري�ب ي
ي دراس�ت

اً �ف ي أجتهد كث�ي
إن�ف

القدم الأحقق كل أحالمي بإذن الله. 

محمود عمرو عادل
طنطا ـ مرص

 أهمية القراءة 
القراءة تؤسس داخلنا العديد من المهارات 
نكتسب مفردات  القراءة  ف ندخل عالم  ح�ي
للحضارات  ومعرفة  فهم  والقراءة  جديدة. 
القراءة،  عل  دائماً  أحرص  وأنا  القديمة، 
ي المقام االأول الأعرف كل ما هو 

وأجعلها �ف
معلومات  عل   وأطلع   ، حولي من  جديد 

. ي
تفيد�ف

رقية محمد 
بورسعيد - مرص

 خير جليس
الكتاب خ�ي جليس لمن يريد الخ�ي لنفسه، 
إن  يرضيك  له،  من ال صديق  وهو صديق 
إن كنت حزيناً، وهو  كنت غاضباً، ويرسك 
ة وعظة،  ك، تجد فيه ع�ب حبيب لك ال يرصف
سطوره  ف  وب�ي ومتعة،  تسلية  صفحاته  ي 

و�ف
. حكمة وع�ب

فاطمة غالي حسن
سماعيلية - مرص االإ
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حال أحمد صالح
القاهرة ـ مرص

محمود عمرو 
 مرص

مريم عيىس يعقوب

المنامة - البحرين

خديجة عبد المجيد
مارات ي - الإ أبوظ�ب
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لديَّ مشكلة رسعة الغضب؛ 

ي يا ماجد.
فكيف أحلها؟ ساعد�ن

فاطمة الزبال
الخرطوم - السودان

أرسل سالمي إىل طالبات 

"مدرسة البنات"، أحبهن 

اً. كث�ي

رنا الحارث 
مارات ة - الإ الفج�ي

ن  هل يمكن أن أفوز بمسابقت�ي

ي العدد نفسه؟
أو أك�ث �ن

أروى الغماري
سوسة - تونس

ماذا تعرف عن الجاذبية الأرضية 

يا صديقي ماجد؟

راشد محمد 
القاهرة - مرص 

ن أن لديك مشكلة  رائع أنك تعرف�ي

؛ وإليك نصائح تساعدك  ي
يا صديق�ت

عىل تجاوزها: التوقف عما كنت 

تريدين قوله أو فعله أثناء الغضب، 

وتهدئة النفس عن طريق التنفس 

العميق مثالً، البحث عن السبب 

الحقيقي للغضب، ومحاولة فهمه، 

والتخلص منه، قضاء بعض الوقت 

ي الغرفة وحيدة لأن ذلك يعطيك 
�ن

ي الموقف بهدوء 
فرصة التفك�ي �ن

وصفاء وتحديد أسباب المشكلة، 

طلب المساعدة من الأم والأب 

فهما الأقدر عىل فهمنا 

وتقديم يد العون لنا.

ي صفية إن الظُّرف 
حسناً يا صديق�ت

ي الممتع والَفِكه، 
ي اللغة يع�ن

�ن

والظريف هو صاحب الدعابة 

ّ اسم  المضحكة، وقد أطلق عىلي

ي 
"أبو الظرفاء" نظراً لطبيعة شخصي�ت

ي الذكية 
المرحة، وتعليقا�ت

ي الوقت نفسه 
والطريفة �ن

 . ي تمثل ذلك المع�ن
وال�ت

ي من مواليد تاريخ 16 ربيع 
أنت يا صديق�ت

نت  ن�ت الأول 1435 هجرية، ويوجد عىل الإ
ي بإمكانها 

الكث�ي من الحاسبات ال�ت
تحويل التواريخ الميالدية إىل الهجرية 

وبالعكس برسعة فائقة.

ي حال أجبت إجابات 
هذا ممكن �ن

ي 
صحيحة عن أسئلة المسابقات ال�ت

شاركت فيها، وتكرر ظهور اسمك 

ي نعتمدها لتحديد 
ي القرعة ال�ت

�ن

الفائز. وعىل الرغم من أنه احتمال 

ة عدد الأصدقاء  ضعيف نظراً لك�ث

ي المسابقات، إل 
الذين يشاركون �ن

ي لك ولكل 
أنه وارد، وتمنيا�ت

الأصدقاء بالربح معنا.

ي تحفظ الحياة عىل سطح الأرض؛ فهي تحافظ 
الجاذبّية يا راشد من أهّم العوامل ال�ت

ن الأرض والشمس فيما يُعرَف بمدار الأرض، مما يمكننا من  عىل المسافة شبه الثابتة ب�ي

اق أو التجّمد. والجاذبّية  الستفادة من نور الشمس ودفئها، من دون التعرّض لالح�ت

ي مداراتها حول الشمس. كما أن لها أهمّية 
تبقي الأرض وكواكب المجموعة الشمسّية �ن

ي الحفاظ عىل الغالف الجوي الالزم لعملّية التنفس. ولولها لما وجدت الكائنات 
ة �ن كب�ي

ي الفضاء ولن تتمكن من العيش والتكاثر. وقد كان للعالم 
عليها لأنها ستط�ي حتماً �ن

ن لها.  ي فهم الجاذبية الأرضية ووضع قوان�ي
إسحاق نيوتن فضل كب�ي �ن

لماذا سمي أبو الظرفاء بهذا 

السم؟

صفية نور
المدينة المنورة - السعودية 

يوم مولدي هو 18 / 1/ 2014، فما هو 

يوم مولدي بالتاريخ الهجري؟

ندى عمرو 
سكندرية - مرص  الإ

فة انتصار يرسلن لك تحياتهن الحارة،  وقمر ولولوة ونجمة ونورة والمرسث

ويشكرنك عىل مشاعرك اللطيفة. آه لقد نسيت.. شعلة أيضاً 

يسلم عليك.
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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. التدريب المالئم.

2. محرك السيارة.
3. بضائع ثمينة.

)1( محمد إياد ـ مدرسة ابن خلدون ـ الرياض ـ السعودية
عدادية ـ أسيوط ـ مرص )2( وفاء عصام أحمد ـ مدرسة الخياط الإ

مارات ة ـ الإ )3( علي محمد علي ـ المدرسة الثانوية ـ الفج�ي
مارات ي ـ الإ )4( لولوه أحمد حسن الشحي ـ المدرسة الثانوية ـ أبوظ�ب

)5( نارص خالد العزري ـ مدرسة مرتفعات إزكي ـ إزكي ـ سلطنة عمان

)1( رحاب رفعت محمد ـ مدرسة السالم الحديثة ـ أسيوط ـ مرص
عدادية ـ الدراز ـ البحرين )2( نور السيد جالل سلمان ـ مدرسة الدراز الإ

ن هالل ـ المنوفية ـ مرص )3( رقية محمد ربيع ـ معهد فتيات أم�ي
عدادية ـ القاهرة ـ مرص سكان العائلي الإ )4( إلهام هشام محمود ـ مدرسة الإ

سماعيلية ـ مرص )5( أحمد محمد فتحي يوسف ـ مدرسة المنار للغات ـ الإ

)1( أسامة محمد حامد ـ مدرسة أحمد ماهر الثانوية ـ الدقهلية ـ مرص
)2( زينب هالل العامري ـ مدرسة أصيلة بنت قيس ـ مسقط ـ سلطنة عمان

)3( فتيحة بوشيخي إبراهيم ـ مدرسة واد الذهب الثانوية ـ وجدة ـ المغرب
مارات ي ـ الإ )4( عبدالرحمن حسان يونس ـ مدرسة التسامح ـ أبوظ�ب
سكندرية ـ مرص ب الخاصة ـ الإ )5( نورهان بش�ي محمد ـ مدرسة ي�ث

)1( سهيل يوسف العليمي ـ المدرسة البتدائية ـ المنست�ي ـ تونس
)2( أنس بلفتحة ـ مدرسة لوروزو ـ إقامة ميسان ـ المغرب

)3( منصور عباس الفارسي ـ المدرسة الثانوية ـ مسقط ـ سلطنة عمان
)4( سلمى سامح محمد عالم ـ مدرسة الجيل المسلم ـ الغربية ـ مرص

مارات ي ـ الإ ي الوطنية ـ د�ب )5( يوسف حسن عبدالكريم ـ مدرسة د�ب

)1( والء توفيق الشايب ـ مدرسة الحي الجديد ـ الجم ـ تونس
ين عالء حميد نارص ـ مدرسة البذور ـ اللوزي ـ البحرين )2( ش�ي

ي حنيفة ـ شمال سيناء ـ مرص )3( أحمد عبدالسالم مضيوف ـ مدرسة أ�ب
مارات ي ـ الإ )4( راكان مروان مطر حسن ـ مدرسة أحمد بن راشد ـ د�ب

)5( مريم محمد القادري الرميلي ـ مدرسة وادي معيو ـ سبيطلة ـ تونس

)1( محمد علي نبيل البواب ـ مدرسة غرة جوان ـ المنست�ي ـ تونس
)2( سالي جمال الدين محمد عرام ـ مدرسة الشهيد رضا زكي ـ المنوفية ـ مرص

)3( محمد باقر أحمد ـ روضة المرجان ـ مدينة حمد ـ البحرين
ي ـ مدرسة المقداد بن عمرو ـ تبوك ـ السعودية ز )4( عمر ماجد الع�ز

)5( وليد محمد غديرة ـ مدرسة فطومة بورقيبة ـ المنست�ي ـ تونس

ي الخاصة ـ المنامة ـ البحرين )1( كوثر ونور علي العسماوي ـ مدرسة الروا�ب
عدادية ـ الدراز ـ البحرين )2( بتول عبدالله محسن ـ مدرسة الدراز الإ

مارات )3( ج�ز خالد ـ مدرسة الزهور الخاصة ـ الشارقة ـ الإ

السؤال: كم تبلغ رسعة النمر؟

ي الساعة.
اً �ن ص: 9الجواب: 49 - 65 كيلو م�ت

ص: 28
ص: 37

)3( يوسف محمد 
سماعيلية ـ مرص الإ

ز  )2( فاطمة حس�ي
جدحفص ـ البحرين 

)1( عقبة محمود 
مارات عجمان ـ الإ
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فضولي موجود 
ي الصفحة رقم: 12  
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97 83 36

216
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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

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

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

ُنصوِّ ر
 االستمارة 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 
الصق صغير

للمشاركة 
في المسابقات 23

4

الوجه األول

الوجه الثاني

أو2
Majid.Friends@admedia.ae



سيارة العم سعيد 
لم تتحرك من مكانها 

منذ عدة أيام. 
سقطت الكرة ما الحكاية؟

في حديقة العم سعيد 
ولم يغضب كعادته

ابعدوا الكرة عن نوافذي.. وفي هذا الوقت..
ابتعدوا عن حديقتي.. ال تصرخوا 

بصوت عاٍل.. لدّي  حُمى!

مسكين!
يجب أن 

نزوره
ولكن ليس لدينا 
هدية نقدمها له

ال تقلقا من 
هذه الناحية

وبالفعل

شفاك اهلل وعافاك 
يا عم سعيد.. أحضرنا 

ً جميلة! لك أزهارا

 ً شكرا
الهتمامكم 

يا أوالد!
فكرتك كانت 

رائعة يا أمونة!

أزهار 
حديقتي!

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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