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تاريخ 
الهامبرغر

كاميرا 
تنقذ فواز

أمونة ما بين 
مخاوفها 
ومعاناتها

عبقرية فاطمة 
وشكوك 

الطالبات حولها

جهاز 
ينتج ماء!

ما حقيقة 
الوردة 

السوداء؟!

الغالف بريشة: 

أحـمـد تـيســ�ي

من  نوفم�ب   20 يصادف  والذي  للطفل  العالمي  باليوم  الجميع  يحتفل 
كل عام. وبعيداً عما تمتىلء به الصحف من فعاليات وأخبار حول كيفية 
ي جميع أنحاء العالم بهذا اليوم، 

كات والمدارس �ف احتفال المؤسسات وال�ش
ي االحتفال بفكرة وقيمة الطفولة.

فإن االأهمية الحقيقية لهذا اليوم تكمن �ف
ة أو  ي نقص الخ�ب

ون من الناس بأن الطفولة تع�ف بعكس ما يظنه الكث�ي
ف الطفولة هو ذلك  قلة فهم أبعاد العالم من حولنا، فإن أك�ش ما يم�ي
العمرية، فال  المرحلة  الذي يصاحب هذه  الشغف والفضول والخيال 
ي الحياة اليزال 

ء �ف ي
للتنفيذ وكل �ش ء غ�ي قابل  ي

ء مستحيالً، وال �ش ي
�ش

ة تحمل لنا مفاجآت وأرساراً وتفاصيل  ممكناً اكتشافه، وكأنها مغامرة كب�ي
نعايشها كل يوم.

ذكرى  يحمل  ال  من  يوجد  وال  الطفولة،  ة  ف�ت الُعمر هي  أيام  أحىل 
ي فريق ماجد، فإننا نفتخر بأن 

مهمة من مرحلة الطفولة، أما نحن �ف
ون من أطفال االأمس  المجلة كانت جزءاً مهماً من طفولة وحياة الكث�ي
أطفال  طفولة  مالمح  تشكيل  ي 

�ف تستمر  أن  اليوم..ونتم�ف  وأهالي 
اليوم..وأولياء أمور الغد.

أيام الُعمر الطفولة.. أحلى 

صدر العدد الأول 
ي
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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

استيقظ هندباد وميمونة وحورس صباح هذا اليوم كالعادة عىل 
فطار. ي تصنعها والدة حورس للإ

رائحة الكعك الشهية ال�ت
قالت ميمونة: "كم سأشتاق لرائحة كعك والدتك يا حورس!".

تساءل حورس باستغراب: "ماذا تقصدين؟".
الأصىلي  لزمننا  اليوم  العودة  عىل  عازمان  "نحن  هندباد:  أضاف 

يا حورس، لقد طال بقاؤنا ُهنا ول بد لنا أن نعود".
اً.  أحزن هذا الخ�ب حورس، لأنه تعود عىل صحبتهما وأحبهما كث�ي
طلب هندباد من حورس أن يأخذهما إىل المكتبة ح�ت يجدا كتاب 
الحضارة الفرعونية الذي سيعودان من خلله إىل زمنهما. استفرس 
ي مكتبة وكتاب لأنها مفردتان جديدتان 

منه حورس عن مع�ن كلم�ت
. ن ن الكلمات�ي ح له مع�ن هات�ي بالنسبة له، فبدأ هندباد يرسش

هيا  الحياة،  بيت  تقصد  أظنك   " قال:  ثم  قليلً،  حورس  فكر 
لآخذكما إىل هناك." 

في بيت الحياة



ي استخدمت فيها الصور 
ي اللغة المرصية القديمة، وال�ت

وغليفية: هي أقدم الخطوط �ف * الكتابة اله�ي
النبات والحيوان  أشكال  بيئته، مثل  القديم من  المرصي  استوحاها  الكلمات، وهي صور  إىل  مز  ل�ت

نسان والمصنوعات.  والإ

طبقة  عليها  فُيحدث  والزيتون،  تقال  وال�ب كالعنب  الأشجار  بعض  أوراق  يصيب  مرض  السخام:   *
ي مرص القديمة.

سوداء تشبه الفحم. هذه المادة السوداء كانت تستخدم للكتابة �ف

5

ولكن ُقبيل خروجهم، استوقفتهم والدة حورس لتهديهم سلة 
اً.  مليئة بالكعك، وهو الأمر الذي أسعدهم كث�ي

من  علما  حيث  الحياة،  بيت  إىل  طريقهم  ي 
�ف الثالثة  انطلق 

ولتخريج  الكتابة،  لتعليم  بالمعبد  ُملحق  مب�ف  أنه  حورس 
الكتاب، كما أنه مكان يتعلمون فيه علوم الفلك والرياضيات 

والطب والعمارة.
علقت ميمونة: "يبدو ىلي من الوصف أنه مكان يشبه المدرسة أو 

الجامعة، أليس كذلك يا هندباد؟".
ِلَم  "ولكن  حورس:  سأل  ثم  ذلك."  "أعتقد  هندباد:  أجابها 

أطلقتم عليه هذا السم؟"
يبحث  للكون، فمن  نموذجاً مصغراً  يُعد  "لأنه  أجابه حورس: 

عن الحكمة والمعرفة عليه الذهاب إىل بيت الحياة".
الجدران  ميمونة  انتباه  شد  المكان،  إىل  وصولهم  بمجرد 
تلك  مع�ف  عن  فتساءلت  وغليفية*،  اله�ي بالكتابة  ُزينت  ي 

ال�ت
جم لها حورس بعضها:  الكتابات، ف�ت

الزاوية  تلك  ي 
و�ف الكتب.  عىل  يعلو  ء  ي

�ش ل  مكتوب،  "هنا   -
نسان الذي ل يقرأ ل يصيب نجاحاً." مكتوب إن الإ

عالج  أن  سبق  الذي  الطبيب  التقوا  إذ  مزدحماً،  المكان  كان 
وكذلك  الطب،  مجال  ي 

�ف معلومات  عن  يبحث  وهو  ميمونة 
عن  المزيد  تعلم  ي 

�ف ف  الراغب�ي ف  والمهندس�ي ف  النحات�ي التقوا 
مجالت الفنون والبناء والعمارة.

العظيمة،  الحضارة  هذه  صنعتم  أنكم  عجب  "ل  هندباد:  علق 
نسان وعمارة الأرض". ي بناء الإ

لأنكم أدركتم قيمة العلم والمعرفة �ف

فقط؟"  الجدران  عىل  معارفكم  تدّونون  هل  "بالمناسبة،   -
تساءلت ميمونة. 

ي نصنعها من 
ديات، ال�ت أجابها حورس: بل ندونها أيضاً عىل ال�ب

ائح، ثم نبللها بمياه النيل  دي، إذ نقطعها إىل �ش ساق نبات ال�ب
ي الشمس. 

اً نقوم بتجفيفها �ف وأخ�ي
دية، قام حورس بأخذهما إىل  وح�ت يشاهدا عن ُقرب شكل ال�ب

ي يتم تعليم الكتابة فيها.
الغرفة ال�ت

ي يكتبون بها 
تساءل هندباد: ولكن ما هذه المادة السوداء ال�ت

عىل الورق؟
السخام*  قوية مكونة من  أجابه حورس ضاحكاً: هذه خلطة 

ي وشمع العسل.
والصمغ النبا�ت

علقت ميمونة: حتماً إنها قوية، يكفي أنها ال تزال باقية ح�ت زمننا!
ي 

كلم�ت بردية  عىل  يدون  أن  الكّتاب  أحد  من  حورس  طلب 
"الحضارة الفرعونية" ليهديها إىل هندباد وميمونة.

ُحسن  عىل  إياه  شاكراً  حورس  من  دية  ال�ب هندباد  تسلم 
استضافته، ثم قام بتوجيه القالدة إىل الرموز المدونة عليها، 
لتنطلق الدوامة عىل الفور وتعود بهما لغرفته، وهما محمالن 

هذه المرة بسلة كعك وبردية فرعونية.
نظر هندباد إىل ساعته، فوجد الزمن ال يزال كما هو عند تاريخ 
ي 

�ف غطا  ح�ت  بشهية،  الكعك  يلتهمان  االثنان  أخذ  ذهابهم. 
نوم عميق لفرط تعبهما، بينما قطع الكعك لم تذب تماماً 

ي فميهما بعد.
�ف

تمـت



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.

ممحاتي

أمي.. انتهيت من مذاكرة درس 
ً حل واجب  اللغة العربية وسأبدأ فورا

الرياضيات

حاول أن تنتهي 
بسرعة كي تتناول 

عشاءك

ال تقلقي يا ماما، فأنا 
ماهر في الرياضيات!

ممم.. هذه املسألة 
الحسابية معقدة بعض 

الشيء

لكنني مصمم 
على حلها!

يبدو أنني يجب أن أتدخل! 
سالم، الرقم يجب أاّل يلتصق 

بعالمة =. ألم تتعلم  ذلك 
في املدرسة؟

ممم.. يبدو أنك على 
حق.. سأمحو اإلجابة 

وأكتبها مرة أخرى

أنا في الخدمة
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تـمـت

أشعر بعطش شديد.. 
انتظريني يا ممحاتي سأجلب 

ً من العصير وأعود كوبا

ال تتأخر.. أمامنا مسائل 
حسابية  أخرى

ما أجمل العصير 
الطازج.. يجدد 

النشاط

قلت ذلك ألف مرّة.. 
هيا اكتب حل املسألة الذي 

قمت بمحوه منذ قليل

لقد نسيت رقم الناتج 
الذي محوته.. هل تذكرينه 

يا ممحاتي؟

ً ولكنني لن  طبعا
أخبرك به! 

يالك من 
شقيّة! 

سأعطيك لغزاً. هو رقم أقل 
من 10 وأكبر من 2، وأصغر 

من 8 وأكبر من 3 و....

ليس لدّيَ وقت 
أللغازك..

ً حسناً..  حسنا
ارفع الورقة باتجاه الشمس 
وانظر لخلفيتها وسترى الرقم

ً وجدت الرقم..  وأخيرا
أما أنت فحان وقت عقابك 

بعدما أتعبِت أعصابي!

استمتعي بوقتك 
في الدرج!

ولكنني ساعدتك على 
معرفة اإلجابة! هذا 

ظلم! الااااا

وبعد قليل..
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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

غر  هام�ب
ّي صحِّ

إنها جميلة جداً.. نزورها كل فترةحديقة أم اإلمارات رائعة!

أنا قاااادم
أنا أحب الهامبرغر

لقد أحضرت لكما الهامبرغر

وهل كلمة هامبرغر عربية؟

هاهاها.. ال بل هي أجنبية، وهي نسبة إلى مدينة 
هامبورغ األملانية.. لكنني ال أعرف أكثر من ذلك! 

ما نسّمِيه الهامبرغر.. 
ً جداً..  بدأت فكرته قديما

عندما كانت قبائل 
املغول تغزو العالم
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تـمـت

ليس لدينا وقت لنأكل ألننا على 
ظهور الخيل طوال الوقت!

لقد فَرَمُت قطعة من لحم البقر ووضعتها 
تحت سرجي.. وآكلها في أي وقت

أعطياني 
قطعة 

ألتذوقها!

وانتشرت شرائح اللحوم املفرومة 
في مدينة هامبورغ األملانية

وعندما وصل مهاجرون من مدينة هامبورغ إلى 
نيويورك.. فتحوا املطاعم لبيع هذه الشرائح، 

واشتهرت بهذا االسم

ضعوني على أول طائرة 
ذاهبة ألملانيا اآلااان، 

فأنا أريد أن أتذوق 
الهامبرغر األملااااااني!

لحظة...كان يُؤكل اللحم 
املفروم من دون الخبز؟

كان ذلك في البداية، ثم أصبح 
يُؤكل بين شريحتين من الخبز

هكذا يمكننا أن نأكل 
أسرع.. وال نحتاج إلى 

ً بل إنني آكل وأنا أعمل.. الجلوس طويال
هاهاها

وأنا جائع بسبب هذه القصة وأريدها 
أن تنتهي كي ألتهم طعامي! عاااا!

وكيف يتم 
تصنيع 

الهامبرغر؟
هناك عمليات 
كثيرة تتم قبل 

وصول الهامبرغر 
إلى املطعم

أال يمكننا أن نأكل؟ لقد مللت 
من هذه القصة الطويلة.. آآخ

اصبر يا جون، كدنا ننتهي! 
في املطعم تُطبخ الهامبرغر

 ويُضاف إليها الجبن والخس 
وأنواع الصلصة حسب الطلب

هذا تعذيب! أريد أن 
آكل اآلن. يكفي كالما!ً

ومع ذلك فأنا 
أحب الهامبرغر 

ه والدتي! الذي تعّدُ

وأنا أحب هذا 
الهامبرغر ألنني جائع 

وألنه في يدي! 
هجووووم
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ي الوقت نفسه، 
شعور جميل وغريب �ف

ي أنظر 
ي جعلت�ف

أتذكر تلك اللحظات ال�ت
ي أتحدث إليها بكل ثقة 

ا وكأن�ف إىل الكام�ي
ي تقديم 

وحماس، ولله الحمد نجحت �ف
امج و تخطيت كل الصعوبات  تلك ال�ب

ي
ي �ف

ي الزمت�ف
ومشاعر التوتر ال�ت

 بداية االأمر. 

ي الحقيقة أنا من أشد 
�ف

عالمي  ف بشخصية االإ المعجب�ي
ي خصوصاً أنه بدأ  سعود الكع�ب
ي سن صغ�ي 

عالمي �ف مشواره االإ
وك�ب معها ع�ب السنوات، كما أن 

ي قريبة بعض 
ي وطموحا�ت

اهتماما�ت
ي منه.

ال�ش

ي 
لدي قوة خارقة �ف

ا أثناء التصوير  مواجهة الكام�ي
وتقديم الفقرات التلفزيونية بكل 

ي الواقع أنا شخص 
ثقة وإتقان، ولكن �ف

خجول جداً أمام من حوىلي بعكس 
ي االستديو.

ما أكون عليه �ف

ي 
ف �ف ما المم�ي
؟شخصيتك

  كنت أتردد عىل قناة 
ف إىل آخر  ماجد من ح�ي

ي كانت تطلب 
بشأن التسجيالت ال�ت

ي إىل طريق 
ي وهو االأمر الذي أخذ�ف

م�ف
النجومية وأن أصبح اليوم مذيعاً 
ي البسيطة كل ما هو

�ت أقدم بخ�ب
 مفيد وممتع  للجمهور .

ي لمجلة ماجد: 
عاشق الشاورماالمذيع محمد المرزو�ق

أحب الكث�ي من 
الوجبات لكن هناك وجبة معينة 
ها نقطة ضعفي! شاروما  أعت�ب

ي وهي  الدجاج" هي االأقرب إىل قل�ب
ي ال أمل منها أبداً فأنا 

الوجبة ال�ت
أتناولها بشكل مستمر وأحب كل 
وصفاتها وأنواعها المختلفة، فهي 

وجبة لذيذة ومشبعة.

ما هي وجبتك ؟
المفضلة

صف لنا تجربتك 
ي تقديم 

االأوىل �ف
ي جديد 

برنامج تلفزيو�ف
ضمن أجواء االستديو 

ات  والكام�ي

؟؟ وسط زحام 
ف ع�ب شاشات  عالمي�ي االإ

التلفزيون من هو 
المذيع المفضل 

بالنسبة لك

؟؟

بداية، كيف تم 
نامج  اختيارك ل�ب

؟؟علوم صغار
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أتم�ف أن أصبح مهندسة وإعالمية 
ي الوقت نفسه، الأن مجال 

�ف
ي العائلة أما 

الهندسة متوارث �ف
عالم هو جزء ال يتجزأ من  مجال االإ
ي 

ثبات نف�ي �ف ي وأطمح الإ
شخصي�ت

هذا المجال.

ي الحقيقة شاهدت الأك�ش من 
�ف

امج  مرة طلب مذيعات صغار ل�ب
متنوعة فقررت أن أزور مقر قناة ماجد 

 ، ي
ي طلبت م�ف

و أقوم بتقديم االأدوار ال�ت
حيث تم اختياري بعد المقابلة مع 
اً بذلك  فريق العمل..وسعدت كث�ي

ي 
ي هي قدو�ت

والد�ت
ي الحياة ومن 

ي �ف
ومعلم�ت

ي جميعاً دون 
ثم أخو�ت

استثناء.

أفضل دائماُ تناول 
ي 

المأكوالت الشعبية ال�ت
ي البيت خصوصاً وجبة 

تح�ف �ف
ي تصنف 

الهريس واللقيمات ال�ت
ضمن الحلويات، فهي تمثل نقطة 

ضعفي وال أستطيع مقاومتها أبًدأ 
فهي فعالّ لذيذة.

ما هي أمنياتك 
ي 

وطموحاتك �ف
؟المستقبل

حدثينا عن بداية ؟
ي المجال 

مشوارك �ف
عالمي مع برنامج  االإ

علوم صغار

؟ من قدوتك 
ي الحياة عموماً

�ف

ة جابر لمجلة ماجد:  المذيعة م�ي

إعالمية المستقبل

ما هي وجبتك ؟
المفضلة
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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

الشيف رفيع
يكتبها: أحمد علي

ي
يرسمها: أيمن القا�ض

آخر ساندوتشين 
معنا

هل بقي الكثير 
على الوصول 

يا قائد؟

أوشك الطعام 
على النفاد

وَمن يحتاج 
الطعام والشيف 

رفيع موجود؟

هل معك طعام 
إضافي؟

ال .. ولكن الطبيعة 
حولنا ممتلئة بالطعام.. 

أتركا هذه الساندوتشات 
للسناجب

طبق اليوم الرئيسي من 
البيض اللذيذ.. سأصعد 
ألحضره من هذا العش 

عااااااااااولكن يا قائد..

هذا عش نقّار 
الخشب

حسناً.. سأصطاد سنجاباً..  
فطعم لحمه لذيذ

12



تـمـت

هل سينجح؟!

ً سيعضه  غالبا
السنجاب

آآآآآآه

ملاذا صرخت 
يا قائد؟

هل عضك 
السنجاب؟

ال .. أنا فقط أحب 
الصراخ من وقت إلى 

آخر.. هي هي
األفضل للصحة أن 

نصبح نباتيين.. ما رأيكما 
في أوراق شجر البلوط 

اللذيذة

طعمها سيئ 
ماذا سنفعل للغاية.. بوفففففف

اآلن؟

سنعود 
للسناجب

هل ستحاول 
صيدها مجدداً؟

ألم تقل من 
األفضل أن 

نصبح نباتيين؟

لن أصطاد السناجب ولكني 
سأحاول استرداد الساندوتشات 

التي ألقيناها لها!
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برج الحمراء

الكويت

الكويت 
العاصمة

ج تُحفة معمارية  ُ بُرج الحمراء أحد أهم المعالم والأبراج التجارية بالكويت ومنطقة الخليج كافة، ويُعت�ب ال�ب
ق التاريخية،  ي منطقة �ش

ذات تصميم فريد يخطف الأنظار من مختلف أماكن العاصمة الكويتية، حيث يقع �ف
ي تُيسِّ نمو الأعمال التجارية.

ف الشكل الجميل الباهر، والخدمات العرصية ال�ت ويجمع ب�ي

2006

2011

ج عام بدأ بناء ال�ب

وانتهى عام

إعداد: أحمد كمال زكي
ي صالح

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

أشهر هذه المعالم وأهمها.

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

أشهر هذه المعالم وأهمها.



414
يصل ارتفاعه إىل

برج الأعمال.

مركز الحمراء للتسوق.

مواقف السيارات. اً م�ت

ج من  يتكون ال�ب
3 أقسام:

أرقام قياسية

حطَّم برج الحمراء وقت بنائه عدًدا من الأرقام القياسية..فهو:

ي العالم.
أطول ناطحة سحاب منحوتة �ف

ي العالم.
أطول ناطحة سحاب ُملبَّسة بالحجر �ف

ي عىل مستوى العالم.
ق الأوسط والثا�ف ي ال�ش

ي �ف
أطول مب�ف خرسا�ف

ي العالم.
ي غ�ي متماثلة الشكل �ف

أطول المبا�ف

ي العالم.
خامس أطول برج أعمال �ف

ج من أفخم القاعات عالمّياً.  تعت�ب قاعة استقبال ال�ب

اً من دون  مساحتها 900 م�ت مربع بارتفاع 24 م�ت

. أعمدة بسبب استخدام هيكل "الالميال" الهندسي

ج بإمكانية تشغيله  ف ال�ب يتم�ي
بالطاقة الشمسية مما يجعله 
ي العالم.

أحد أهم الأبراج �ف

ج اسمه من إقامته  ُ اكتسب ال�ب
ي الكويت 

مكان أول دار سينما �ف
أُنشئت عام 1958 وكانت 

تُعرف باسم "سينما الحمراء".

15

- موقع دليل الكويت السياحي 
- موقع كويت نيوز 

- موقع رحالتك.

المصادر
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ي صالح
إعداد: مجدي مصطفى    رسوم: ها�ن

هناك ورود سوداء حقيقية، 
ة،  ولكنها تنمو فقط �ن قرية تركية صغ�ي

ي فصل 
إذ تأخذ هذه الزهور اللون الأحمر الداكن �ن

الربيع وتتحول إىل الأسود خالل أشهر الصيف.

يتكون فم الطيور من 
منقارين، وال تحرك 
الطيور منهما سوى 

منقار واحد، 
أما الببغاء 
فيستطيع تحريك 

منقاريه العلوي 
! والسفلي

نسان يمتلك الإ

650 
 عضلة

بينما يصل عدد 
عضالت الجرادة إىل

 900 
عضلة 

تقريباً!

عىل عكس معظم الثدييات 
ي العمر، 

ي تتغ�ي أسنانها مرة واحدة �ن
ال�ت

ي تغي�ي أسنانها طوال حياتها، 
فإن الأفيال تستمر �ن

وكلما سقطت إحدى الأسنان نمت واحدة أخرى مكانها!

بقعة مساحتها 4 آالف كيلو م�ت 
ي القارة القطبية الجنوبية، 

�ف
ي العالم.. 

هي االأقل هطوالً للأمطار �ف
َي سنة!

حيث لم تهطل عليها االأمطار منذ مليو�ف
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ي ولية كاليفورنيا الأمريكية هناك جرس 
�ن

يُسمى "البوابة الذهبية"، 
هذا الجرس مدعم بكابالت مصنوعة 
من 80 ألف ميل من أسالك الصلب

 واستغرق تركيبها
 6 أشهر كاملة.

اال" الهندية  ي تقع بوالية "ك�ي
تشتهر قرية "كودنجي" ال�ت

ي العالم، 
بأن بها أعىل معدل لوالدة التوائم �ف

لدرجة أن نسبة التوائم فيها تصل إىل 

ي والدة التوائم بالهند.
ي �ف

خمسة أضعاف المعدل الوط�ف

كلمة أخبار "News"، مشتقة من الأحرف الأوىل لأسماء 
ية، وهي: ن نجل�ي الجهات الأساسية الأربع باللغة الإ

.)North – East – West – South( 

النمل يستخدم دورات المياه، 
وعادًة ما يضع مرحاضه 

ي زوايا العش.
�ف

يمكن لموجة المد البحري المعروفة باسم " تسونامي" 

ي الساعة 
أن تس�ي برسعة 800 كيلو م�ت �ن
عىل سطح مياه المحيط.

اء الأسهم - JBC الإخبارية.المصادر: ي بوست  – جريدة البيان - موقع موضوع - مجلة ناشيونال جيوغرافيك – جريدة التحاد - موقع شبكة خ�ب - موقع عر�ب



  مطبخ

  مطبخكراملة

كراملة

مررت بهموقف

مررت بهموقف

ي 
دخلت اليوم لأساعد أمي �ف

تحض�ي الغداء وأثناء ذلك طلبت 
ف  ي أن تقوم بتسخ�ي

أمي من أخ�ت
ف قبل أن تضعه عىل المائدة فرأيتها  الخ�ب

ف عىل شعلة الموقد  تشعل موقد الغاز وتضع الخ�ب
تها أنها من أك�ث الطرق خطورة لأن لهب موقد الغاز  فأخ�ب

عادًة ما يكون مختلطاً بمواد قد ت�ف الجسم وعندما نضع 
ي أمي عن الطريقة 

ًة يتلّوث بها فسألت�ف ف فوق اللهب مبا�ث الخ�ب
تها أن هناك العديد من الطرق  ، فأخ�ب ف ف الخ�ب الصحية لتسخ�ي

ي 
الصحية، ولكن أفضل وأ�ع طريقة هي وضعه عىل سطح معد�ف

كغطاء وعاء طبخ مثالً أو مصفاة معدنية ونضع أسفله وعاء به ماء مغىلي 
ي نفس 

ونقلبه لمدة دقيقة واحدة، فهذا يمنحه مذاقاً شهياً و�ف
الوقت يكون خالياً من الملّوثات الكيميائية.

ي ح�ت قال: ف بتلك الطريقة ووضعته عىل طاولة الطعام وما إن تناوله أ�ب ف الخ�ب قمت بتسخ�ي
ف عندما يكون طازجاً.  ما أطيب الخ�ب

يناه للتو أليس كذلك يا كراملة؟ فنظرت لي أمي وقالت ضاحكة: لقد اش�ت

كرات البندق
والشوكوالتة

نات المكوِّ

نضيف الدقيق تدريجياً مع الخفق 
المستمر، ثم نضيف البندق المبشور 
ونخلط ح�ت تتماسك العجينة  

ي إناء عميق نخفق الزبدة مع 
�ف

السكر والفانيليا ح�ت تصبح هشة 

ف  ة نقطع العج�ي  بملعقة صغ�ي
قطعاً متساوية الحجم 

ف  نغلف كل قطعة شوكولتة بقطعة عج�ي
ح�ت تغطيها تماماً وتصبح عىل شكل كرة  

ي صينية فرن 
ف �ف نرتب ُكرات العج�ي

ي فرن 
غ�ي مدهونة، ثم نضعها �ف

متوسط الحرارة ح�ت يحمر لونها

ي 
د تماماً ثم نضعها �ف كها لت�ب  ن�ت

طبق تقديم مناسب، نن�ث السكر 
البودرة عىل سطحها ثم نقدمها 
مع الشاي أو القهوة    

نصف كوب كوب زبدة
سكر  

كوب بندق 
مبشور

   3 أكواب دقيق

كوب قطع شوكولتة 
ة  جاهزة صغ�ي

ة  ملعقة صغ�ي
فانيليا 

ربع كوب سكر 
بودرة للتجميل 

إعداد: انتصار عبدالحق     رسوم: نهال حسن
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متى سيجهز 
الطعام؟

اصبروا قليالً 
يا أعزائي!

تفضلوا واستمتعوا 
فبعد يومين ستنتهي 
إجازة آخر األسبوع 

وستعودون 
للمدرسة

الماء

19

رائحة شواء طعامك 
لذيذة يا تركي وال يمكن 

مقاومتها

وماذا في ذلك؟ 
هل يُعتبر ذلك 

ً سيئاً؟ أمرا

آآآآه الجواب 
على هذا السؤال 

محرج يا  أستاذ 
لنغير املوضوع!

.  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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إليكم الكثير من 
الخضراوات التي 
 هاهاها.. تكفي لقبيلة كاملة!

ً ظريف جدا

أنا متأكد أنني 
ما هو الشيء الذي أحضرتها معي

نسيته يا ارحمه؟

ال تقل إنك نسيت

كان يجب أال 
نعتمد عليك

كالعادة.. 
وضعتنا في ورطة

أحرجتنا مع 
األستاذ فاهم

وهل األمر مهم 
لهذه الدرجة؟

نسي ارحمه أهم 
شيء في العزيمة.. 

لقد نسي املاء

آسف جداً! 



تـمـت
21

ً لدّيَ زجاجات  دائما
ماء احتياطية!

كما يجب علينا عدم 
تناول الكثير من امللح 
غريب أن نحتاج للماء كي ال نشعر بالعطش!

بينما الجو رطب 
ومشبع ببخار املاء

أحسنت يا أرحمه 
مالحظة ذكية، ولكن 
كيف نحول البخار إلى 

ماء يمكن شربه؟

هذا هو السؤال الذي طرحه 
العلماء على أنفسهم، لذا 

ً يقوم بتكثيف  اخترعوا جهازا
الرطوبة املوجودة في الهواء 
كبخار ماء وتحويلها إلى مياه 

صالحة للشرب

ينتج الجهاز الصغير 
حوالي 250 ألف 

ً زجاجة سنويا

نحتاج لخمس زجاجات 
فقط من الـ250 ألفاً! 
وأحتاج 3 منها لنفسي

إذا لم تشرب كل املاء الذي 
لدينا وتستولي على زجاجاتنا، 

ستكفينا حتى العودة!
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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

طالبة 
جديدة

يجب أن أخبرهن بما 
رأيت.. فتاة غريبة األطوار

راقبتها لعدة أيام..
ً وجدتها تحدث   واليوم تحديدا

نفسها بطريقة عجيبة

ربما كانت تستخدم 
سماعات األذن

لم تكن هناك أي سماعات.. 
وال يسمح أصالً باستخدام الهواتف في املدرسة 
وهذا ليس التصرف الوحيد الغريب، بل لديها 

تصرفات أخرى أشد غرابة

ً وبدأت املراقبة ال أحد يعرف عنها شيئا
وليس لديها صديقات

تضع الطعام أمامها 
ً وال تأكل منه شيئا

يبدو أنها مع سلمى
 في الصف نفسه سنسألها 

لنعرف قصتها

وبالفعل

اسمها )فاطمة(..
 ذكية إلى حد العبقرية.. تجيب عن كل األسئلة 

الصعبة وتؤلف معادالت كيميائية
سمعت أنها ال تغلق واستمرت التحريات

 ً عينيها طوال الليل تماما
كما لو كانت بومة



23 تـمـت

ً وازداد األمر غموضا

رأيتها بعيني وهي 
 ً تأكل مسامير وعلبا

فارغة

األمر ال يبشر بالخير
وانتشرت الشائعات

جاسوسة من 
مدرسة أخرى

عينها تنير في الظالم

كائن فضائي وهبط 
على سطح مدرستنا

وفي منتصف الليل
كالم فارغ..

ً فضائياً.. رأيتها تسير  ً وال كائنا  ليست شبحا
في اتجاه الحديقة وسأواجهها بنفسي

نجحت التجربة يا فاطمة 
بقليل من التعديالت ستندمجين 
مع البنات وأفوز بجائزة أفضل 

مخترعة في املدينة

روبوت؟!!

بعد كل القلق الذي عشناه 
يتضح أنك السبب يا أميرة؟!!

مهالً يا بنات.. 
دعوني أشرح لكن.. اتفقت مع معلمة العلوم على تجربة اختراع الروبوت 

الذي قمت به خالل العطلة الصيفية ووعدتني أال تفشي السر



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 

شجرة 
الموز

انظر يا صديقي.. 
شجرة موزٍ ممتلئة 

عن آخرها

هيا نأكل 
حتى نشبع

توقفا.. ثماري 
ليست مجانية

هااااا!

ماذا تعنين؟
 نحن نأخذ ما نشاء من 

األشجار بال مقابل

انتهى زمن العروض 
 ً املجانية.. أعطني شيئا

ً أعطك موزا

ماذا تطلبين؟ 
هيا فنحن جوعى

أريد بعض املاء من 
النهر البعيد، فلقد 

سمعت أن مذاق هذا 
املاء راااائع

 ً سنذهب فورا
إلحضار املاء

وفور عودتنا نأكل 
من موزك اللذيذ
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تـمـت

يعني سنقطع كل هذه 
املسافة من أجل بعض 

ثمار املوز؟!

ال بأس.. املهم أننا 
سنأكل ونأخذ منها ما 

نشاء

وعادا باملاء
ممممم.. 

بلوووووب.. 
لذيذٌ.. شهّيٌ

نفّذنا شرطك.. 
هيا امنحينا موزك

ليس بعد، أنا أشعر بالجوع الشديد، 
وأشتاق لبعض الفاكهة ألُسّدَ جوعي، 

ً من الفواكه املختلفة ً كبيرا اجمعا لي طبقا

مـ.. ما.. 
ماذاااااا!؟

نفذا شروطي تحصال 
على موزي

ما دامت ُمصرًة فهيا بنا..
 ال تنَس املوز الكثير الذي 

سنأخذه منها

وبعد ساعة من جمع طبق الفواكه
هوف.. هووف.. 

هوووف.. يا لها من 
كرهت املوز شجرٍة ماكرة

بسببها!

أعطينا 
املوز اآلن!

احم احم..هناك مشكلة 
صغيرة! تأخرتما في إحضار املاء 
ً منها وتأخرتما في  فأكلت بعضا

إحضار الفواكه فالتهمت ما 
تبقى منها!

ولكن الجوع ماااااااذا؟ 
شعور ال يطاق 

ً فعال
شجرة جوعانة 

أفضل من شجرة 
مخادعة!!!

فنحن نشعر 
بالجوع مثلك 

وأكثر
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يبدو أنك بحاجة 
لزيارة الحالق

ملاذا؟ هل نما شعري 
بهذه السرعة؟

انظر بنفسك

الاااااااااا
 هل هذا 
شعري؟

األمر لن يستغرق 
لحظات، بعدها سيعود 

ً ليست املشكلة شعرك قصيرا
في الحالق

ما املشكلة 
إذاً؟

بعد الحالقة 
سأحتاج للقيام 

بالكثير من األمور

آخ يا رأسي منك 
يا كسالن

سيكون علّيَ أن 
ً ً جديدا أشتري مشطا

ً وكريمات   وزيوتا
للشعر، وأهم شيء 
مضاد لقشرة الشعر

26

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

حالقة 
عبقرية



حسناً..
هل سأتفرغ لشعري  وما املشكلة؟

وأترك اهتماماتي 
األخرى؟

حسناً، اطلب من 
الحالق أن يجد 

ً لك حال

سأذهب ألسأله

 وإن لم يجد الحل، سأغادر 
ولن أحلق شعري!

أريد حالقة عبقرية 
لشعري

 ال تتطلب مني القيام 
بالكثير من األمور للعناية 

بشعري بعدها

ً وال كريمات وال  لن أحتاج تمشيطا
زيوتاً.. فالحالق لم يجد حالً لطلباتي 

ً سوى أن أكون أصلع تماما

ما األخبار؟ هل حلقت 
شعرك بطريقة عبقرية؟

ً عبقرية جدا

27 تـمـت

وبعد الحالقة



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

إلى أين تأخذني 
يا أبا الظرفاء؟

إلى قاعة املدينة 
والتجار

ملاذا؟ هل نحن على 
موعد مع صفقة 

تجارية؟ 

بل أبعد مما 
تتصور 

قام أحد التجار برحلة إلى قارة افريقيا 
ً في  غاية الذكاء،  وأحضر معه قردا

ولم يرغب في أن يحرم اآلخرين من 
مشاهدته

لذلك وضعه في قفص وترك 
الناس يتفرجون عليه

ها هو..

 ً ولكنه يبدو قردا
ً مثل بقية  عاديا

القرود
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سأريك تجربة تبين 
مدى ذكائه

هيا، شاهد الرقم 
وقل النتيجة

هل شاهدت مدى ذكائه.. استعان 
باملوز لإلجابة بشكل صحيح  !

بغض النظر.. املوز 
لذيذ بالفعل

هل هذا كل ما لفت 
نظرك؟

وهل هناك ألذ من 
موز طازج؟

أنت قرد صغير 
توقف ياطفيل.. 

هذا ال يجوز

سأتذوقه 
فقط

الااا!

حسناً، خذ املوز ورد لي العمامة! 
يبدو أن هذه هي الصفقة التي 

كانت تنتظرنا!

ً أيها القرد  كن لطيفا
وأعطني عمامتي ما هذا؟ 

عمامتي!!

 ً وأكل املوز كثيرا
سيتعب بطنك
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ً تأتيني األفكار العبقرية  دائما
بعد استيقاظي من النوم 

الطويل يا بغبغان
ً يأتيني صداع حاد كلما  دائما

ً يا وهمان أيقظتني مبكرا

أشعر باألعراض التي تسبق 
قدوم أفكاري الرائعة

متأكد أنها ليست 
أعراض األنفلونزا؟

انتظر حتى أعد لك 
قهوة الصباح

أفكاري العبقرية ال تنتظر

أين تذهب؟
سأشتري ما يلزمني 

لصناعة سيارة تتحرك 
هناك وسائد على وسادة هوائية

هوائية تسير فوقها 
القطارات لكنها 
تختلف عما في 

عقلك

وهذا ما يجعل فكرتي 
غير مسبوقة!

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

وسادة هوائية

بعد قليل
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وسيارتي تتحرك على وسادة 
هوائية ترفعها عن األرض!

اسمح لي بأن 
أخبرك بشيء

تفضل

سيارتك ال تتحرك على 
الوسادة بل تنام عليها!

سترى اآلن كيف تنطلق 
كيف تتحدث سيارتي بسرعة

بهذه الثقة؟

وبمساعدة هذا 
الدبوس الصغير

ألني ال أشك 
في عبقريتي 

ً أبدا

منقاري تعب من 
املجادلة معك!

هل اقتنعت اآلن 
أنها تتحرك؟ 

قطارات اليابان الحديثة تتحرك 
معلقة فوق مجال مغناطيسي 

يرفعها عن القضبان
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االثنني 6 يناير

نظرت ل�شندوق االألعاب الكبري بده�شة 

واأنا اأ�شتعيد ذكريات طفولتي البعيدة 

وتذكرت اأنني مل اأقنِت اأبدًا اأي عرو�شة 

يف طفولتي ومل تكن جتذبني االألعاب 

باأي �شكل من االأ�شكال.

كنت طفلة مرحة وحينما بداأت باحلركة 

تعلقت بال�شور والكتب امللونة ومل اأكن 

اأهتم اأبدًا باأي دمية اأو لعبة مهما كانت 

الفتة للنظر.. وحينما الحظ والداي ذلك، 

حر�شا على �شراء الكتب امللونة وكانا 

يقراآن الق�ش�ص  وينطقان يل الكلمات 

ويالحظان جتاوبي ال�شديد معها.

كربت قلياًل فكنت اأخرج مع بنات عمي وبنات خايل 

ب�شحبة والديَّ فكان كل اأطفال العائلة يتم�شكون 

باالألعاب احلديثة 

بينما اأ�شري اأنا ل�شفوف 

الكتب العلمية 

واالألعاب اخل�شبية 

التي ت�شاعد على 

جتاوز عمليات اجلمع 

والطرح.

إعداد: منال عزام  رسوم: خالد عبدالعزيز

32



ارتديت النظارة يف �شن مبكرة ومل 

تزعجني اأبدًا وتطور حبي للكتب 

وا�شتمر يف االزدياد رغم �شخرية 

البع�ص مني.. فمنهم من قال 

عني اإنني األتهم الكتب من �شدة 

و�شرعة قراءتي لها!.

اأ�شبح يل مع االأيام مكتبة �شخمة للغاية 

وكان اجلميع ي�شتعريون مني الكتب يف 

حالة احتياجهم لها، والأنني كنت اأ�شعى 

دائما لكل ما هو جديد يف عامل الكتب 

اأ�شبح منزيل وحده ال يكفي ملا اقتنيته 

من كتب فامتالأ املخزن اأي�شًا عن اآخره.

واليوم كربت اأكرث وحتددت معامل �شخ�شيتي متامًا مثل كل من حويل من اأ�شدقاء واأقارب ومعارف 

وجريان...وحينما اأراد اجلميع اأن يتخل�شوا من األعابهم القدمية و�شعوها يل يف �شندوق كبري. اأما اأنا 

ل اأن اأظل اأنا!. فما زلت اأحتفظ بكل كتبي ودفاتري ومو�شوعاتي. ال يهمني ما يقال عني، فاأنا اأف�شّ
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سيناريو: المنسي قنديل   
رسـوم: فـــــواز

سألتقط لك صورة كي 
تتذكرني بها

ال تنسي أن تجعليني 
ً أبدو وسيما

كاميرا جميلة  هل رأيت هدية أبي لي في عيد ميالدي

اثبت مكانك يا فواز.. 
سألتقط لك صورة أخرى

ما هذا؟!!اجعليها أفضل هذه املرة

ماذا تفعالن.. 
أتركاه

اختطفا صديقي فواز

ابتعدي  اتركاه أيها اللصان

عملية 
اختطاف
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كانا يضعان أقنعة وتم 
االختطاف بسرعة!

ً من  ألم تري أحدا
اللصين؟

هل يمكن أن أتحدث 
معها؟

طبعاً.. أرجو أن تكون 
متمالكة ألعصابها ألنها 

كانت منهارة

لم أرَ ما حدث، ولكن جارتنا 
الصغيرة جميلة كانت معه 
أمام البيت وهي التي أخبرتنا 

بعملية الخطف

كيف وقع 
الحادث؟

ولكن..

البد أنهما 
اللصان

إذا أردت أن ترى ابنك ساملاً، الهاتف يرن
عليك أن تدفع 3 ماليين 

درهم

أغلق الهاتف قبل أن أرد!

إنه يتالعب بنا

ليس لهذه 
الدرجة ابني حبيبي!

اختطفا ابني في وضح 
النهار، البد أن اتصل 

بالشرطة

هل لديك أعداء يريدون وفيما بعد..وبالفعل..
االنتقام منك؟

أنا رجل أعمال، وهناك منافسة بيني وبين 
اآلخرين، ولكن ليس بيننا أي عداء
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تـمـت

ً لك يا جميلة  شكرا

ها هي البطلة التي سهلت 
علينا العثور عليك وفر هذا للشخص الذي 

كان السبب في إنقاذك

ال أعلم كيف 
أشكركم؟

وبالفعل..

أنا ضابط املرور 
يا نقيب، لقد 

اكتشفنا مكان 
السيارة بجوار أحد 
البيوت املهجورة

سنحضر حاالً ونحاصر هذا املنزل
وفيما بعد.. شكل السيارة واضح وأرقامها 

ظاهرة، سوف نعمم هذه 
املعلومات على دوريات 

الشرطة

ً كنا نتحدث معا
 كالعادة، وأقوم بتصويره

أين هذه الكاميرا وأين ماذا كنتما تفعالن أمام البيت؟
الصور؟

لحظة، هذه السيارة السوداء من 
أين جاءت؟

جاءت فجأًة ونحن نصور، 
وقام رجالن باختطاف فواز 
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قصي السباعي 
 سوسة - تونس

عبدهللا محمد علي 
المدينة المنورة - السعودية

عمر أحمد حسن 
ة - مرص  البح�ي

ي 
ق

ن المرزو� ياسم�ي

 المنست�ي - تونس

ي الدين   عبدالمجيد مح�ي
الخ�ب - السعودية

شادن الحواري
مارات ي - الإ أبوظ�ب

حسن مرت�ض 
الهملة - البحرين

الدقهلية - مرصعمر الجوهري

آرس أحمد حسن 
ة - مرص  البح�ي

ي القطيفي
ض

حيدر را�

حساء - السعودية
الأ

نور محمد أحمد عاصي 

طنطا - مرص

ماراتسالمة أحمد النيادي  ن - الإ الع�ي



 السعادة
منصهرين  واالستمتاع  بالبهجة  شعور  هي 
معاً، والشعور بها يسمو عىل مجرد الخوض 
ي تجربة تعكس ذلك الشعور عىل الشخص، 

�ف
وإنما هي حالة تجعل الشخص يحكم عىل 
حياته بأنها حياة جميلة ومستقرة وخالية من 

الضغوطات عىل االأقل من وجهة نظره.

أسماء فيصل 
مارات رأس الخيمة ـ االإ

 صديق الطفولة
ف تدرسان  ف مقربت�ي كانت ليىل والرا صديقت�ي
ي يوم من 

وتأكالن وتلعبان مع بعضهما، و�ف
تريد  كانت  فريال  اسمها  فتاة  أتت  االأيام 
مريضة  ليىل  كانت  يوم  ففي  تفريقهما؛ 
ف كانت الرا تريد الذهاب لرؤيتها منعتها  وح�ي
فريال، وقالت "تعالي لنلعب" حينها ذهبت 
ي تكلمت ليىل مع 

ي اليوم الثا�ف
الرا معها. و�ف

تكرهها،  الرا  إن  فريال  لها  وقالت  فريال 
فذهبت ليىل وقالت لالرا إنها تكرهها أيضاً، 
فسألتها الرا "ماذا حدث؟" فقالت لها ليىل 
ما حدث، فاكتشفت الصديقتان ما فعلته 
ورجعتا  معها،  تلعبا  أال  وقررتا  فريال، 

 . ف صديقت�ي

مروة العلي
مارات ي ـ االإ أبوظ�ب

 قصة األرنب الطيب
كان هناك أرنب طيب يعيش بالقرب منه أرنب 
ي يوم من االأيام 

طماع ال يسمع النصيحة. و�ف
خرج االأرنب الطيب فوجد طعاماً بالقرب من 
ب منه، وحذر االأرنب الطماع  له فلم يق�ت ف م�ف
الذي لم يسمع التحذير، وذهب مرسعاً نحو 
الفخ  أعد  الذي  الثعلب  كان  بينما  الطعام. 
االأرنب  عىل  وانقض  خرج مرسعاً  الجوار،  ي 

�ف
"هذه  وقال:  الطيب  االأرنب  فحزن  الطماع؛ 

نهاية من ال يسمع النصيحة".

علي عبدالله 
حلة عبدالصالح ـ البحرين

 أصدقاء جدد
جهده  قصارى  بذل  الشخص  عىل  ينبغي 
حيث  جدد،  بأشخاص  االلتقاء  لمحاولة 
سيوفر له ذلك فرصة للتواصل مع أشخاص 
ي الكث�ي من مجاالت الحياة، 

ة �ف من ذوي الخ�ب
ضافة إل إمكانية تعلم الكث�ي من االأمور  باالإ
الشخص  فيتعرّض   ، ف مختلف�ي أشخاص  من 
مما  آفاقه،  ويوسع  جديدة،  وآراء  لثقافات 

يجعله أك�ث تسامحاً مع االآخرين.

أحمد الفرعي
سمائل ـ سلطنة عمان

 األمل
الذي  المتوهج  الرساج  ذلك  هو  االأمل 
يسكن  وهو  أجمل،  لحياة  دوماً  يدفعنا 
أوراقها  ويقلب  فيسعدها  اليائسة  قلوبنا 

الحزينة ويعيد نضارتها.

وفاء زيري 
ميدون ـ تونس

 حيوا معي والدتي
ت  أخ�ب وقد  االمتحانات،  جدول  تسلمنا 
حت لي خطة  الوالدة بذلك؛ فجلست معي و�ث
للمذاكرة مع المتابعة وقد عملُت به، وخطتها 
الساعة  من  المدرسة  من  رجوعي  بعد   : ي

كاالآ�ت
راحة  ظهراً  الرابعة  الساعة  ح�ت  الواحدة 
مذاكرة،  مساًء  للسابعة  الرابعة  من  ولعب، 
العشاء،  طعام  فيها  أتناول  احة  اس�ت تتخللها 
 ، ي

الثامنة مساًء مراجعة مع والد�ت الساعة  ي 
و�ف

وبفضل خطتها نجحت نجاحاً باهراً.

عمر أديب 
أم درمان ـ السودان
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أميمة لطفي حوانب 
الشابة - تونس

ف العصار  تقى أ�ش
ة - مرص البح�ي

شيماء أيوب سليمان 

مارات الشارقة - الإ

خديجة عبد المجيد
مارات ي - الإ أبوظ�ب

39



ي كأس 
كم عدد هدا�ف

العالم ح�ت الآن؟  

عبدالله خالد 
سكندرية - مرص الإ

أدعوك  يا ماجد لزيارة مكتبة 

سكندرية، لنذهب معاً إىل  الإ

ي 
واحدة من أعظم المكتبات �ف

التاريخ؟

مصطفى جاسم
الدقهلية - مرص

صديقي العزيز ماجد أحب أن 

ي الشديد لمجلة   أع�ب عن ح�ب

، وأرجو منك أن تنقل 

ي 
ف �ف ي إىل جميع العامل�ي

تحيا�ت

المجلة.

سمية إبراهيم
مارات ي - الإ د�ب

ي مسابقات  
أول مرة أشارك �ف

، هل من الممكن أن أفوز؟

أسامة عزت عبدالرحمن
تبوك - السعودية 

هذه العالمات لها وظائف.. وضعت 

الكتابة  لغة  ي 
�ف قيم  ال�ت عالمات 

نقرأ.  عندما  الفهم  عىل  لتساعدنا 

الجملة  أن  دللتها  مثالً  النقطة 

أخرى..  جملة  بصدد  وأننا  انتهت 

ورية. هذه عالمات �ف

اللغة العربية مكونة من 28 حرفاً، إل أن 

ي حروف اللغة العربية 
حروف الهجاء ل تع�ف

ي كتابة أك�ث 
فقط؛ حيث إنها تستخدم �ف

من لغٍة كالأردية، والفارسية.

.. بالطبع أنا أعرف مكتبة  ي
هذا رجا�أ

تاريخها  وأعرف  جيداً  سكندرية  الإ

المناسب  الوقت  ي 
و�ف العريق، 

ك  سأخ�ب ووقتها  أزورها..  سوف 

ح�ت نلتقي هناك!

فريق  يرسل تحياته إليك، 

وهم سعداء بحبك للمجلة، 

ويعدون كل الأصدقاء بالأفضل 

دائماً.

بالتأكيد يا صديقي أسامة، كل الذين يجيبون إجابات صحيحة عن مسابقات المجلة 

ي السحب عىل الجوائز، وبالتاىلي فإن إمكانية فوزك قائمة، أرجو 
يحق لهم الدخول �ف

أن تواظب عىل المشاركة وستفوز حتماً.

ي اهتمامك بعالمات 
يعجب�ف

قيم. ال�ت

مريم خليفة
ي جمرة - البحرين

ب�ف

كم عدد حروف الهجاء؟

سالمة المنصوري
مارات رأس الخيمة - الإ

ي بلغ عددها 20 هناك هدافون إل 
ي كل دورة من بطولة كأس العالم ال�ت

�ف

وسالف  ي م�ي
أن الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم هو الألما�ف

ازيىلي رونالدو بـ 15 هدفاً.  كلوزه بـ 16 هدفاً، يليه ال�ب
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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. جمع الطوابع.

2. الكيس الضخم.
نذار. 3. أجهزة الإ

)1( جواد محمد المزعل ـ مدرسة التهذيب الأهلية ـ سيهات ـ السعودية
)2( نهاد أمجاد فؤاد ـ المعهد الأزهري للفتيات ـ الدقهلية ـ مرص
مارات مارات ـ أم القيوين ـ الإ )3( سعود سالم سعيد ـ مدرسة الإ

)4( إسالم محمد ربيع ـ المدرسة الثانوية ـ المنوفية ـ مرص
)5( علي وعيىس عبدالله صالح ـ مدرسة الرازي البتدائية حلة عبدالصالح ـ البحرين

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

)2( إيمان النوفلي ـ كلية التقنية العليا ـ ب�ن
)3( انتصار لعجاج ـ مدرسة الأدارسة ـ كلميم ـ المغرب

)4( مأمون الرقيق ـ مدرسة 2 مارس ـ سوسة ـ تونس
)5( وفاء محمد غديرة ـ كلية العلوم ـ المنست�ي ـ تونس

مارات ي ـ الإ )1( مايد محمد خالد ـ مدرسة المزهر ـ د�ب
)2( عبدالرحمن مهند حسن ـ مدرسة العقيق العالمية ـ عّمان ـ الأردن

ي ـ سلطنة عمان ي للتعليم الأساسي ـ المضي�ب ي ـ مدرسة المضي�ب
)3( الفضل الحار�ث

ي ـ سلطنة عمان )4( ديمة عبدالله الغافري ـ مدرسة شموع المعرفة ـ ع�ب
مارات )5( محمد حسام أبوجبارة ـ مدرسة منارة الشارقة ـ الشارقة ـ الإ

مارات ي ـ الإ )1( ميثاء محمد خالد ـ روضة الندى ـ د�ب
ى ـ مرص )2( مسعد حامد محمود ـ المدرسة الثانوية العسكرية ـ المحلة الك�ب

)3( يوسف الغول ـ مدرسة سيدي مسعود ـ المهدية ـ تونس
ن ـ سمائل ـ سلطنة عمان )4( أصالة سعيد صالح ـ مدرسة عائشة أم المؤمن�ي

)5( مجت�ب محمود إبراهيم ـ روضة الدعاء ـ جدحفص ـ البحرين

مارات ي ـ الإ )1( جود محمد خياطة ـ مدرسة الفالح ـ د�ب
مارات )2( محمد يوسف أبوالشوارب ـ مدرسة راشد بن حميد ـ عجمان ـ الإ

مارات )3( أسماء فيصل محمد ـ مدرسة هارفست الخاصة ـ رأس الخيمة ـ الإ
وت ـ لبنان )4( إسعاف منيمنة ـ كلية المقاصد للبنات ـ ب�ي

)5( محمود عمرو عادل عبيد ـ مدرسة السالم الخاصة ـ الغربية ـ مرص

مارات ي ـ الإ ي الدولية ـ د�ب )1( محمد مهدي العلوي ـ مدرسة د�ب
)2( أمل نبيل البواب ـ مدرسة مفيدة بورقيبة ـ المنست�ي ـ تونس

مارات )3( الحارث سالم صالح ـ مدرسة أم القيوين ـ أم القيوين ـ الإ
عدادية النموذجية ـ صفاقس ـ تونس )4( عمر السالمي ـ المدرسة الإ

)5( سارة زه�ي العريمي ـ مدرسة العيجة للتعليم الأساسي ـ صور ـ سلطنة عمان

مارات ي ـ الإ ي كرمل ـ د�ب )1( كريم محمد عوض ـ مدرسة د�ب
)2( هدير إيهاب زكريا ـ مدرسة مرص الجديدة النموذجية ـ القاهرة ـ مرص

عدادية ـ مقابة ـ البحرين )3( زينب نضال أحمد ـ مدرسة الدراز الإ

السؤال: نص نص؟

ص: 9الجواب: نص نص
ص: 28
ص: 39

ال عقبة  )3( م�ي
مارات عجمان ـ الإ

)2( ليمار الخوالدة 
مارات عجمان ـ الإ

)1( أحمد محمد فتحي 
سماعيلية ـ مرص الإ

5

1

6

4

2

5

4

3

2

1

6

3

3

6

4

6

5

2

2

5

1

3

1

4

1

4

3

2

3

1

6

2

5

5

4

6

فضولي موجود 
ي الصفحة رقم: 6  
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537
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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



آآآخ..ال يريد 
سنتي تؤملنيأن يتحرك

سآخذك للطبيب 
يا أمونة

طبيب األسنان؟ 
ال وألف الااا

يمكنك أن 
تعتمدي علينا 

يا أمونة!

وهكذا

آييييي

بعد أن تكسري بسنك 
كل هذا الجوز لن ينخلع 
وحده ولكنه سيخلع كل 

األسنان املجاورة 
أيضاً!

اثبتي مكانك.. وفي محاوالت أخرى
هذه الطريقة 

ستخلعه في دقائق

أنا لست فأر 
تجارب! سنتي اآلن 

تؤملني أكثر بكثير طبيب 
األسنان هو 
الحل يا أمونة

انتهى..واآلن 
جاء دوركما أيها 
األذكياء! نياهاها!

تشجعا وال تخافا.. 
هذه ضريبة ما 

فعلتماه بي اليوم

ولكننا ال نشكو 
من شيء!

هيا يا صغار

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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