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ما سر اختفاء 
كتاب األلغاز؟!

أمونة تفاجئ 
سيف، ولكن؟!

دواء 
االختفاء

أحالم 
ال تنتهي

حظ القائد 
رفيع!!

الغالف بريشة: 

ي
أيمـن القـا�ض

تعّلق  كباراً وصغاراً،  رّشود؟  وشقيقها  الحّبوبة  موزة  يعرف  ال  مّنا  من   
ي ضحكوا معها وعايشوا عالمها وكل ما 

قراء  بهذه الشخصية ال�ت
يعلم  ال  قد  تُنىس.  ال  ومواقف  ومفارقات  ومغامرات  كوميديا  من  فيه 
ي االأصل، فهي ليست شخصية 

ون أن موزة ال تحمل هذا االسم �ف الكث�ي
المتحدة  الواليات  ي 

�ف مرة  الأول  ظهرت  االأصل،  أمريكية  بل  عربية 
 ." ف ي فري�ت ف االأمريكية خالل عام 1922 ضمن سلسلة حملت اسم "فري�ت
ي 3 أكتوبر 1938، صدرت أول قصة مصورة منفردة لنانىسي من تأليف 

و�ف
وتُرجمت  واسعة،  شهرة  السلسلة  حصدت  بوشميلر".  ي 

"إير�ف ورسوم 
للعديد من اللغات - من بينها العربية ضمن  - وتحّولت أيضاً إىل 
سلسلة رسوم متحركة إاّل أنها لم تُدبلج إىل العربية. تعلَّق القراء عىل 
يومياتها  ي رسمت 

ال�ت البسيطة  الفتاة  بهذه  ثقافاتهم ولغاتهم  اختالف 
ف القراء، وكان العديد من قراء  يتوجهون  ابتسامة عىل وجوه مالي�ي
ة من المجلة لقراءة أحدث مغامرات موزة قبل فتح  أوالً للصفحة االأخ�ي
أو  بقية القصص. أصدقاءنا، راسلونا بذكرياتكم  المجلة واالطالع عىل 
ي 

ونا بحكاياتها ال�ت ذكريات أولياء أموركم مع موزة. اسألوهم عنها وأخ�ب
ال تزال جزءاً من ذكريات االأهل.  

"نانسي".. التي أصبحت موزة
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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

 00966114871414 ت:  ـ  الوطنية  كة  ال�ش السعودية:   
ت:  ـ  والتوزيع  ة  المبا�ش للخدمات  الهالل  البحرين:   
النظائر  مجموعة  كــة  �ش الكويت:    0097317290000

عالمية ـ ت: 0096524746500   سلطنة عمان: مؤسسة  الإ
مؤسسة  لبنان:    0096824491399 ت:  ـ  للتوزيع  العطاء 
وكالة  الأردن:    009611666668 ت:  ـ  للتوزيع  نعنوع 
: بال رام  ن التوزيع الأردنية ـ ت: 009625358855  فلسط�ي
الأهرام  مؤسسة  مرص:    0097022340400 ت:  ـ  للتوزيع 
ـ  يس  سوش�ب كة  �ش المغـرب:    0020227704213 ت:  ـ 
ت:  ـ  التونسية  كة  ال�ش تونس:    00212522589931 ت: 
ت:  ـ  للتوزيع  الريان  دار  السودان:    0021671322499

ت:  ـ   IPS ألمانيا/فرنسا/النمسا:    00249120719238

Rassan trading Co- اليا:  اس�ت   004922258801462

operation ـ ت: 0061402964482.

مارات 200 درهم  السعودية 273 رياالً  الكويت 20 ديناراً    االإ
البحرين 26 ديناراً  سلطنة ُعمان 26 رياالً  السودان 208 جنيهات 
 مرص 260 جنيهاً  تونس 72 ديناراً  المغرب 416 درهماً  لبنان 

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

قراءة  ي 
�ف ف  مستغرق�ي وميمونة  هندباد  يزال  ال  بينما  الوقت،  تأخر 

كتاب عن عالم االأفيال. لم تكن مادة الكتاب ممتعة فحسب، بل 
ة للسافانا االأفريقية قد أرستهما أيضاً بجمالها الرائع  الصور الكث�ي
الذي جعل ميمونة تتم�ف زيارتها يوماً ما. اتفق معها هندباد، وأخذ 
ميمونة  استسلمت  السافانا.  لزيارة  القالدة  عليها الستخدام  يرّص 
لحاح هندباد، الذي قام بإحضار القالدة وتوجيهها إىل صفحات  الإ

الكتاب لتأخذهما الدوامة إىل السافانا.
ة.  البح�ي من  ب  ي�ش فيل صغ�ي  مواجهة  ي 

�ف نفسيهما  فجأة، وجدا 
نظر الفيل إليهما بتوجس قبل أن يسألهما: من أنتما؟

هندباد وميمونة

في السافانا



*دغفل: صغ�ي الفيل يسمى دغفل.
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الفيل  هما  ه هندباد عنهما وعن سبب مجيئهما، كما أخ�ب أخ�ب
يتبعاه ح�ت  الصغ�ي أن اسمه دغفل*. طلب منهما دغفل أن 
يعرفهما بوالدته وبقية أصدقائه وأرسته. تبع هندباد وميمونة 
ة. دغفل ح�ت بلغوا مرعى الأفيال الذي لم يكن بعيداً عن البح�ي

فوجئت الأفيال بقدوم هذين الزائرين مع دغفل، الذي أرسع 
لأن  سوءاً،  بهما  يظنوا  أن  قبل  الطيبة  بنواياهما  بإخبارهم 

. الأفيال بطبيعتها حذرة مع الب�ش
ة، لأنها  أشارت لهما والدة دغفل بأن يتبعاها للقاء الأم الكب�ي
تهم. قائدة القطيع ووحدها من تملك قرار بقائهما ضمن عش�ي

ة إليهما ملياً، قبل أن تقول: وعند اللقاء، نظرت الأم الكب�ي
ن العدو والصديق، وبحكم  - نحن الأفيال نستطيع التفرقة ب�ي

ي الطويلة أستطيع أن أقول إنه ل خطر منكما. 
�ت ي وخ�ب

س�ن
ة عىل بقاء هندباد وميمونة  اً بموافقة الأم الكب�ي فرح دغفل كث�ي
ة   ن والدته وعماته وخالته والأم الكب�ي معهم، لكونه يعيش ب�ي

ي مثل عمره. 
من دون وجود ُصحبة �ن

أعشاب  ن  ب�ي يمرحون  دغفل  بصحبة  وميمونة  هندباد  م�ن 
السافانا.

تكم مكونة من  تساءل هندباد: أين والدك يا دغفل؟ وِلَم عش�ي
ناث فقط؟ الإ

فهم  معنا.  يعيشون  ل  الذكور  إن  قائالً:  بحزن  دغفل  أطرق 
وأنتظر  اً،  كث�ي والدي  أفتقد  وآخر.  ن  ح�ي ن  ب�ي بزيارتنا  يقومون 

بفارغ الص�ب زيارته لنا ُكل مرة.
أصحابه  مع  العودة  دغفل  قرر  الشمس،  حرارة  ازدياد  مع 
لقضاء  ميمونة  ذهبت  الأشجار.  ظالل  تحت  وقتهم  ليقضوا 
بصحبة  هندباد  ظل  بينما  ة،  الكب�ي الأم  مع  الوقت  بعض 
لعدم  تعاتبه  غاضبة  وهي  دغفل  خالة  أتت  وفجأة،  دغفل. 

ة لكي يستحم! نظافته وتطلب منه أن يذهب معها إىل البح�ي

.. فر دغفل منها قائالً: كال.. أنا كب�ي وأستطيع أن أستحم بنفسي
يستحم،  ح�ت  ة  البح�ي إىل  مرافقته  هندباد  من  دغفل  طلب 
تدخل  سبب  عن  متعجباً  هندباد  منه  استفرس  طريقهما  ي 

و�ف
ه دغفل أن  أمر استحمامه رغم وجود والدته. فأخ�ب ي 

خالته �ف
ابطة جداً، وأنه يعد مسؤولية الجميع وليس والدته  عائلته م�ت

فحسب.
م�ف الوقت، ولم يشعر أحد من القطيع بالقلق عىل دغفل، 
ة مع صديقه الجديد، وفجأة ظهر هندباد  لأنه ذهب إىل البح�ي
وهو يجري نحوهم مستغيثاً: النجدة.. لقد هاجم النمر دغفل 

ة! ي البح�ي
وهو يسبح �ف

ي انطلقت بأق� 
ي خوف، ومعهم ميمونة ال�ت

انتفضت الأفيال �ف
س،  مف�ت تمساح  إىل  وتتحول  ة  البح�ي إىل  قبلهم  لتصل  رسعة 

لتنقض بكل شجاعة عىل النمر الذي فر هارباً نحو الأحراش.
تبكي  وهي  الطويل  بخرطومها  ها  صغ�ي دغفل  والدة  أحاطت 
الأفيال ميمونة عىل شجاعتها. ومع  من خوفها عليه، وشكرت 
غروب الشمس، عاد الجميع للمرعى وهم سعداء بنجاة دغفل 

من براثن النمر.

تـمـت

هندباد وميمونة

في السافانا



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 البال.

مطفأتي

6

ما رأيك 
في سيارتنا 
رائعة يا أبيالجديدة؟

تكفي أسرتنا 
الصغيرة، وستحملنا 

ألي وجهٍة نريدها

أتمنى لو 
تصحبنا إلى مدينة 

األلعاب يا أبي

أعدك أن أحقق لك 
أمنيتك في عطلة نهاية 

ما هذا األسبوع
الشيء؟

 )ً أوالً أنا لست )شيئا
بل أنا مطفأة الحريق

ً لقد مللت من نفث  وثانيا
السائل الرغوي من فمي 

إلطفاء الحرائق! حياتي 
فعالً ُمملة!

لم أغادر هذه السيارة منذ 
سنوات.. وضعوني بداخلها في 
مصنع السيارات وأكاد أختنق! 

وماذا تريدينني 
أن أفعل؟



7تـمـت

أريد أن أستمتع بحياتي 
وأتذوق العصائر اللذيذة 

التي يشربها البشر

هل تتخيل أنني لم 
أتذوق إال املاء 
طوال حياتي؟ 

عصير! عصير! 
اشتره لي يا سالم

حاضر!

ً هذا هو طعم  إذا
عصير الفراولة!

سأقدم لك 
مفاجأة!

فوووووووو
فووووو

رائع! فقاقيع!

ولكن ملاذا لونها 
غريب؟ أال يفترض أن 

تكون شفافة؟ 

ألن مطفأتي شربت 
عصير الفراولة! 

خخخخخ



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

تفّضَل يا صديقي.. 
هذه مكتبتي التي تُريد أن تَراها!

ً رأيتها أخيرا

إنها مكتبة ضخمة.. 
الكُتب ياصديقي تنمي مهارات 
عدة لدى األشخاص، فالبد أن 
ً من حياتك  تجعل الكتاَب جزءا

ال أتصوّر أنه سيكون 
لدّيَ مكتبة كبيرة مثل 

مكتبتك!

ً أن تكون املكتبة كبيرة..  ليس ضروريا
يمكنك أن تبدأ بكتاب واحد ثم تزيد 

عدد الكتب مع األيام

عندما بدأُت بإنشاء مكتبتي.. 
كانت عبارة عن صندوق قمُت 

بتزيينه.. ثم زادت كتبي.. فقرر 
والدي شراء رفوف خاصة 

بالكتب

وحين تكون مكتبتك صغيرة يمكن 
وضعها في غرفتك أو في غرفة 

املعيشة.. وربما تكون لها غرفة مستقلة 
لتكون مكتبة األسرة.. واحرص على أن 

ً ً ومريحا يكون مكان القراءة هادئا

إنها فكرة 
جيدة.. املهم 
البداية.. ولكن 

كيف سأختار 
الكتب؟

مكتبتي 
الخاصة
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هناك أكثر من طريقة.. الطريقة األولى أن 
تشتري الكتاَب الذي تريُد قراءتَه.. وبعد 

االنتهاء منه تضعه في املكتبة.. ليقرأه 
أفراد األسرة

وطريقة أخرى أن تشتري مجموعة كتب كل 
فترة.. سواء من املكتبة أو من َمعرض الكتاب.. 

َد املوضوعات 
ِ
وفي هذه الحال عليك أن تحّد

ً أو الكتب التي تريد شراءها كي تقرأها الحقا

وأنصحك بشراء 
الكتب املستعملة 

ومن الطرق الجيدة النتقاء الكتب 
أن تسأل اآلخرين عن آرائهم في الكتب 

املميزة.. لترى هل هي تناسبك أم ال؟ 

وحاول أن تكون مكتبتك شاملة ومتنوّعة 
ً ألن طريق األلف ميل يبدأ املوضوعات، فهذا سيفيدك كثيرا

بخطوة.. فسوف أبدأ بكتاب 
واحد ألُنشئَ مكتبتي الخاصة

دعواتي لك 
بالتوفيق يا صديقي

تـمـت
9



يكتبها: 
مجدي مصطفى 

 يرسمها:

 محمد متولي

مليئة  خصبة  أرٍض  ي 
�ف تعيُش  المتوحشُة  ُة  الكب�ي الحيواناُت  كانت 

ة عذبة الماء، لكنَّ الحيوانات  ٍة كب�ي بالأزهار والثمار، ُمطلَّة عىل  بُح�ي
اب من تلك الأرض، أو  ة والضعيفة كانت ممنوعة من الق�ت الصغ�ي

ة. ة الكب�ي ب من الُبح�ي ُّ محاولة ال�ش
وعندما تعطش، كانت تضطر إىل الذهاب لصنبور ماء صغ�ي ل يكاد 

يروي ظمأها.
ة،  ة الكب�ي اً كان يتطلَّع دائماً إىل الأرض البعيدة، والُبح�ي لكنَّ أرنباً صغ�ي
ة:  ته، وسألها بَح�ي ه بأُمنيَّ ويحُلم بالعيش هناك، وذات يوٍم صارح أُمَّ
تلك  ي 

�ف نعيش  وأن  ة  البح�ي تلك  من  ب  ن�ش أن  نستطيع  ل  »لماذا 
الأرض يا أمي؟«

ي تلك الأرض تعيُش حيواناٌت متوحشٌة تأكل 
ه وقالت: »�ف ضحكت أُمُّ

ة والضعيفة مثلنا«.  الحيوانات الصغ�ي
لم  ذلك  رغم  لكنه  ه،  أُمِّ كالم  ي 

�ف ر  يُفكِّ وهو  بالحزن  الأرنب  شعر 
ي خطة ليصل إىل تلك الأرض ومعه 

ر �ف ته، بل أخذ يُفكِّ اجع عن أُمنيَّ ي�ت

ة والضعيفة. كل الحيوانات الصغ�ي
بها  يُخ�ب  فلم  إىل حيلٍة عجيبة،  الأرنب  ٍ طويل، وصل  تفك�ي وبعد 

أحداً، بل أرسع لتنفيذها عىل الفور..
إىل  تسلَّل  ثم  رقبته،  ي 

�ف جرساً  وعلَّق  بالبيض،  مليئًة  سلًَّة  أح�ف 
ٍة، ثم  أْن ينتبه إليه أحد، واختبأ خلف شجرٍة كب�ي ة من دون  الُبح�ي
ي 

�ف الُمعلَّق  الجرس  يهز  بينما  تضخيمه،  حاول  بصوٍت  ث  يتحدَّ بدأ 
رقبته وهو يقول: »أنا المارد أيها الحيوان.. سآكلك أيها الجبان.. إن 

لم ترحْل عن المكان«!
الجرس  صوت  لكنَّ  غريباً،  الصوُت  كان 
أثار  ما  وهو  وُمخيفاً!  مهيباً  جعله 
من  ب  ي�ش كان  الذي  النمر  شكوك 
مصدر  عن  يبحث  فراح  ة،  الُبح�ي
أنها  ُمعتقداً  الغريب  الصوت 
آخر  حيواٍن  من  حيلة 
ب  لُيخيفه.. وعندما اق�ت

! كي ِحيلُة الأرنِب الذَّ
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يكتبها: 
مجدي مصطفى 

 يرسمها:

 محمد متولي

ة الضعيفة،  من الأرنب لم يَرَُه لأنه لم يعَتْد رؤية الحيوانات الصغ�ي
، وهو يرصخ ويهز الجرس بقوٍة  ن فانتهز الأرنب الفرصة وقذفه ببيضت�ي

قائالً: »ابتعد أيها الجبان.. وإل أكلتك الآن.. فأنا المارد آكل الحيوان«!
البيض عىل  ن سال  ن برأسه، وح�ي البيضت�ي النمر من اصطدام  تألَّم 
وجهه ظنَّ أنَّ دماءه قد سالت، فجرى صارخاً:  »المارد أسال دمي.. 

.. النجدة«!  ي
المارد سيأُكُل�ن

أه، وعندما  الضباع فهدَّ كب�ي  قابله  بفزع،  وبينما هو يجري ويرصخ 
ه بما جرى قال له سأرى بنفسي َمن الذي دبَّر لك هذا المقلب! أخ�ب

بصوت  ممزوجاً  الأرنب  صوت  فسمع  بحذٍر،  الضباع  كب�ي  ب  اق�ت
، فقذفه الأرنب  ب أك�ث الجرس، شعر كب�ي الضباع بالخوف، لكنه اق�ت
من  النمر  د  هدَّ كما  ده  وهدَّ بيضات،  بثالث  أتبعهما  ثم   ، ن ببيضت�ي
وهو  فجرى  جسده،  عىل  يسيل  دمه  أنَّ  الضباع  كب�ي  فظنَّ  قبله، 

يرصخ ويطلب النجدة خوفاً من المارد آكل الحيوان!
ورسعان ما انت�ث الأمر ووصل إىل الأسد الذي كان ُمتكئاً عىل الُعشب 
كانت  ي 

ال�ت الحيوانات  أصوات  تعالت  الشمس..  بحرارة  يستمتع 
تستغيث به لُينقذها من المارد الذي جاء ليأكلهم جميعاً!

صاح الأسد فيهم: » كفاكم خوفاً أيها  الجبناء!!.. أيُّ مارٍد هذا الذي 
ي 

؟! سأذهب لأرى بنفسي ماذا يجري �ن ي
اب من مملك�ت يستطيع الق�ت

.»! ي
أر�ن

لحظ الأسد أن الحيوانات لم تتبعه خوفاً من المارد، فشعر بخوف 
وعندما  الحيوانات..  ن  ب�ي ومكانته  هيبته  ليحفظ  الس�ي  واصل  ولكنَّه 
وهزَّ  عاٍل،  بصوٍت  الأخ�ي  رصخ   ، أ المخت�ب الأرنب  مكان  من  ب  اق�ت

ًة  ضجَّ لُيحِدث  أك�ب  ٍة  بِشدَّ الجرس 
أيها  المارد  »أنا  الأسد:  ُمهدداً 
إن  الجبان..  أيها  سآكلك  الحيوان.. 

لم ترحْل عن المكان«!

لنفسه:  قال  لكنه  أحداً،  يََر  فلم  ويساراً  يميناً  ونظر  الأسد  ب  تعجَّ
الخوف  تهديدي وعدم  يجرؤ عىل  فكيف  الأمر صحيح!  أن  »يبدو 

ي إن لم يُكْن مارداً قويّاً وعمالقاً؟!«.
م�ن

دار الأسد حول نفسه محاولً رؤية هذا المارد الغامض، ونظر إىل 
ب  اق�ت قد  كان  اللحظة  هذه  ي 

و�ن ٍة..  وح�ي بخوٍف  عنه  باحثاً  الأعىل 
ي 

�ن ي  الُمتبقِّ بالبيض  بقذفه  الأخ�ي  فسارع  الأرنب،  مكان  من  اً  كث�ي
سلَّته، فأثار فزع الأسد الذي ظنَّ أن ما يسيل عىل جسده ليس سوى 
دمه، وأخذ يجري وهو يرصخ عىل بقية الحيوانات لتهرُب من المكان 

بُ�عٍة ح�ت ل يأكلها المارد العمالق!
ة المتوحشة  ن فرَّت كل الحيوانات الكب�ي كي بالقوة ح�ي شعر الأرنب الذَّ

فبدأ  العذب،  الكب�ي  النهر  خلفها  تاركة  الخصبة  الأرض  من 
ة  الصغ�ي الحيوانات  ليستدعي  وأرسع  بسعادٍة،  ي  ِّ

يُغ�ن
الضعيفة ح�ت تستمتع معه بهذا المكان الذي طالما 

حُلم بالعيش فيه.
ه  وُمنذ ذلك اليوم لم يجرؤ الأسد أو غ�ي
اب  الق�ت عىل  المتوحشة  الحيوانات  من 

ة العذبة  من الأرض الخصبة والبح�ي
مرة أخرى. 

     تـمـت
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وصلنا إلى 
البحيرة النائمة

اسمها النائمة ألن 
السمك فيها نائم؟

ال.. هذا بسبب البخار
 الذي يعلو البحيرة ويسبب 

استنشاقه النعاس

هذا لن يؤثر فّيَ.. أنا أشم 
البخار فتتسع عيناي

لقد بدأنا نتثاءب 
بالفعل

حان موعد التحدي! 
سأدخل البحيرة وأصطاد سمكة

ال داعي يا قائد.. 
اترك البحيرة النائمة 

في حالها وال توقظ 
األسماك!

سأُثبت لكما 
قدراتي الخاصة.. 
انتظراني وشاهدا

هاها.. أنا أستنشق البخار 
كأنّه عطر.. هاااوم

واآلن أُلقي الصنارة و.. 
خ خ خ خ

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

البحيرة 
النائمة
يكتبها: أحمد علي

ي
يرسمها: أيمن القا�ض



سقط القائد في البحيرة.. 
ماذا نفعل؟

 ً ً عميقا خذ نفسا
واستعد للغوص.. 

سننقذ القائد

هوووب

ال أستطيع أن أكتم 
نفسي أكثر من هذا

وال أنا

أنقذناه في الوقت 
واستنشقنا بخار املناسب.. هااااوم

البحيرة.. هااااااوم

ما هذا؟ أرأيتم يا أوالد؟ 
اصطدت سمكة 

بقدمي

آآخ من حظي التعيس! 
بعدما حاولت 126345 مرة الصطياد 

األسماك طوال حياتي، ينام األطفال 
 ً في اليوم الذي نجحت فيه أخيرا

في اصطياد سمكة!
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عين الصحراء

موريتانيا

وادان

ي موريتانيا. تقع 
من أغرب وأعجب الأماكن الموجودة عىل سطح الأرض، وأحد أهم المعالم والمقاصد السياحية �ف

ية زرقاء وسط الصحراء، وذلك بسبب  ف ب�ش ي الصحراء الموريتانية بالقرب من مدينة وادان، وتبدو من الفضاء كع�ي
�ف

ف عىل مستوى العالم. تكوينها الجيولوجي المدهش والمح�ي للعلماء والباحث�ي

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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اً  ف الصحراء بنحو 25 كيلو م�ت يبعد موقع ع�ي

عن مدينة وادان الأثرية.

تُعرف بعدة أسماء أخرى، منها:

ن الصحراء: ن أن منطقة ع�ي يعتقد الموريتاني�ي

ن الصحراء، هما:  توجد نظريتان شائعتان لتفس�ي تكون ع�ي

ف الصحراء أحد أك�ش  ع�ي
المواقع الجيولوجية 

إثارة لهتمام العلماء 
ي أفريقيا.

ف �ف والباحث�ي

وكالة ناسا الأمريكية 
صنَّفت الموقع ضمن 

أك�ث 10 ظواهر طبيعية 
ة للعلماء. غريبة وُمح�ي

لت المكان إىل محميَّة سياحية  الحكومة الموريتانية حوَّ
ي البالد.

باعتباره أهم َمْعَلم سياحي �ن

اكتشف الموقع الباحث 
ي 

الفرنسي تيودور مونو �ف
ين. ثالثينات القرن الع�ش

ن  ل يظهر جمال ع�ي
الصحراء إل من الفضاء 

َ صور الأقمار  ْ َع�ب
الصناعية.

ن الصحراء لأنها عبارة عن أشكال دائرية ضخمة  يت ع�ي ُسمِّ
ن حولها تكوينات صخرية  تُحيط بها هالة زرقاء تُشبه بؤبؤ الع�ي

ية. ن الب�ث تُشبه جفن الع�ي

تكوين الريشات.

حفرة الصحراء.

ف الأرض. ع�ي

تحتوي عىل كنوز وثروات طبيعية مثل الألماس والحديد.

ي عىل المنطقة.
فك فضا�أ سقوط ن�ي

ي 
ي تظهر فيها نادرة تُداوي الأمراض ال�ت

النباتات ال�ت
ل عالج لها.

. ي
بركان خامد قديم أو انفجار بركا�ف

قلب الريشات.

ف أفريقيا. ع�ي

1

1

1

3
2

2

2

4
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إعداد: مجدي مصطفى رسوم: محمد توفيق

ي صـالح
إعداد: مجدي مصطفى رسوم: هـا�ن

يعتقد البعض أنه بمجرد فصل 
رأس الثعبان عن جسمه 

فإن الخطر ينتهي، 
ولكن الحقيقة هي أن رأس الثعبان 

يستطيع أن يلدغ ح�ت بعد مرور 
نصف ساعة من فصله عن الجسم!

ن  الهيدروج�ي
طالق،  هو أخف العنارص الكيميائية عىل الإ

ي الكون، 
والأك�ث انتشاراً ووفرة �ن

يمكن تسييل هذا الغاز عند 259 درجة مئوية 
تحت الصفر.

ي  الضفدع الذه�ب
ي 

ي يكون لونه قريب من الأسود �ف
حيوان برما�أ

 ، صغره وعندما يك�ب يصبح لونه مائالً إىل الأخ�ف
ي  ة من النمو يأخذ اللون الذه�ب ي المرحلة الأخ�ي

و�ف
المعروف به، وهو يملك أقوى السموم 

ف الحيوانات. ب�ي

كانت الحلوى المفضلة لدى سكان 
روما القديمة بعد االنتهاء من 

تناول الطعام، هي 

"البصل الحلو"!

نسان  ن الإ  إن ع�ي

ي النمو ح�ت سن 
تستمر �ن

الثامنة تقريباً، 
وبعد ذلك 

ي النمو ولكن 
تأخذ �ن

ببطء شديد!
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.المصادر: ي
ق الأوسط - موقع صح�ت - موقع موضوع - موقع دوت مرص - موقع سحر الكون - موقع بيت - موقع العربية - جريدة ال�ش

ي العالم هي محطة 
أقدم محطة قطار �ف

يطانية،  ي مدينة مانشس�ت ال�ب
ليفربول �ف

حيث يعود تاريخها إىل 
بداية عرص القطارات 

عام1830.

ي جسم 
العظم �ف

نسان يماثل  الإ

صخور الجرانيت 
من حيث القوة واحتمال الوزن 

ويوصف بأنه أقوى من الأسمنت 

حيث تستطيع قطعة منه 

ي حجم صغ�ي تحمل ثقل 
�ف

مئات الكيلوجرامات.

فرو الدببة القطبية الأبيض 
ي حقيقته شعر شفاف مفرغ 

هو �ف
ء بالهواء، يسمح للضوء  ملي

. ف بالمرور مما يمنحه لونه المم�ي

ي رحلة فضائية 
أول حيوانات تنطلق �ن

هي كلبان و42 فأراً 
حملتها مركبة فضاء سوفيـيتية 

ي رحلة حول الأرض عام 1960 م.
�ن

لباز عاصمة بوليفيا 
هي أك�ث عواصم 

العالم ارتفاعاً فوق 
مستوى سطح البحر 

اً(  )3640 م�ت
وقد تأسست 
عام 1584.
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  مطبخ

  مطبخكراملة

كراملة

مررت بهموقف

مررت بهموقف

  

ي لزيارتنا برفقة أطفالها 
جاءت خال�ت

ي 
�ف نجلس  كنا  وبينما  الأيام،  أحد  ي 

�ف
الأرض  عىل  جالسون  والأطفال  الصالون 
ت قدماها  يلهون بالألعاب دخلت أمي بصينية الشاي وتع�ث
ي أحدى الألعاب الملقاة عىل الأرض، فانسكب الشاي الساخن 

�ف
ي 

ة تبكي من الألم، طلبت خال�ت ي وأخذت الصغ�ي
عىل يد ابنة خال�ت

ف من المطبخ لوضعه عىل يد  من أمي أن تسارع بإحضار دقيق ول�ب
صابة ولن  تها أن ذلك سيلّوث مكان الإ الطفلة فنهيتها عن ذلك وأخ�ب

يجعله يلتئم. ثم أخذت الطفلة للمطبخ وغمرت المنطقة المصابة بالماء 
البارد فقط من دون استخدام صابون ثم وضعت فوقها طبقة كثيفة من 

الكريم الخاص بالحروق وربطت فوقها شاشاً طبياً معقماً وطلبت 
الكريم  من  طبقة  وتضع  الرباط  بفك  يومياً  تقوم  أن  ي 

خال�ت من 
ح�ت يتم الشفاء، وأن ذلك الأمر لن يستغرق سوى أيام قليلة.

قت  ي اح�ت
ي من أمي إعادة إعداد الشاي، عندئذ رصخت الطفلة ال�ت

بعد أن هدأ الجميع طلبت خال�ت
يدها وقالت: أريد الشاي مثلجاً.

صينية البطاطا
بالروبيان

نات المكوِّ
أضيف�ي الفلفل الأخ�ف 
والروبيان وحركي ح�ت يكتسب 
الروبيان اللون الوردي.

ي زيت الزيتون، ثم 
ي ِقدر عميق سخ�ف

�ف
أضيفي البصل وحركيه ح�ت يذبل.  

أضيفي البطاطا وحركي قليالً ثم 
ضعي البهارات ثم الماء، واتركيه 
عىل نار متوسطة لمدة 5 دقائق.  

ي الماء ح�ت يتجانس ثم 
ي الدقيق �ف ذو�ب

أضيفيه للوعاء مع التقليب، ثم أضيفي 
الطماطم وملعقة الصلصة وصوص 
الصويا مع التقليب.

اتركي الخليط عىل النار ح�ت 
يكتمل نضج البطاطا ويكتسب 
الصوص قواماً سميكاً.

ي 
ي صينية  وضعيها �ف

ي المزيج �ف اسك�ب
فرن متوسط الحرارة 10 دقائق ح�ت 
يحمر الوجه ثم قّدميها ساخنة.

نصف كيلو روبيان 
كب�ي منظف

ثمرة فلفل أخ�ف 
مقطعة مكعبات

بصلة مقطعة 
ائح �ث

ة  2 ملعقة صغ�ي
دقيق + قليل 

من الماء

ثمرة طماطم 
مقطعة مكعبات 

ة صغ�ي

3 حبات بطاطا 
ائح مقطعة �ث

2 كوب ماء   ة ملعقة كب�ي
 )زيت زيتون - 
صوص صويا(

 ملح وفلفل 
أسود حسب 

الرغبة

 ملعقة 
ة  صغ�ي
صلصة 
طماطم

ة   ملعقة صغ�ي
)زنجبيل بودرة – كمون 

– كركم – ريحان(

2 فص حب 
هال - 2 عود 

قرنفل 

إعداد: انتصار عبدالحق        رسوم: نهال حسن
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العزيمة

 هذا بالضبط ما نحتاج 
إليه اآلن.. مجموعة من 

املثلجات بسبب هذا 
الحر الشديد!

تبدو شهية فعالً!

هيا يا شباب.. 
سأدفع أنا الحساب 

اليوم، ما رأيكم؟

أكاد ال أصدق،! 
ً لن نرفض! طبعا

هل ترغبون في 
شيء إضافي؟

الحقيقة نعم.. نرغب 
في املزيد من املثلجات.. 

ً وعلى حسابي أيضا

.  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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مزيد من املثلجات؟!

ال أرجوك.. هذا يكفي 
فقد أكلنا الكثير!

الفاتورة إذا 
سمحت

لحظة.. لحظة واحدة 
لو سمحت

أنا.. متأكد أن 
النقود كانت هنا

يبدو أنني نسيت نقودي 
في املنزل.. دلني على طريق 
املطبخ أنا ممتاز في غسل 

الصحون

أو يمكننا االتصال 
 ال أريد أن أراكم هنا بـ......

مرة أخرى
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 ً مرحبا

تـمـت

ملاذا ال تجلس بجوار 
أصدقائك يا تركي؟

لقد وضعنا تركي 
باألمس في موقف 

ال نحسد عليه

ً محرجاً..  ربما كان موقفا
ولكنها ذكريات جميلة 
ستذكرونها في املستقبل

في املستقبل القريب 
ً لن يتكرر هذا اإلحراج  جدا

حيث يمكنك الدفع بوضع 
اإلصبع في جهاز الحساب 

بكل بساطة
حيث إن معلوماتك 

الحيوية وبصمتك تكون 
مرتبطة بحساب األسرة 

في البنك

آآآآآه.. كم أتمنى لو 
أنني أعيش في املستقبل ولكن ال تتجاهل 

الواقع يا تركي! عليك أن 
تعود إلى املحل وتدفع 

الدين الذي عليك.. وإاّل 
فلن تحصل على مثلجاته 

اللذيذة ال في الحاضر 
وال في املستقبل
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حصلت نجمة على 
درجة عالية في مادة 

الفيزياء

مفاجأة غير عادية

هيييييه
حلم عجيب ال يمكن تحقيقة أبداً.. كل ما سيحدث 

ً بالتأخير ً جديدا لي أن املدرسة ستعطيني إنذرا

وعلى غير املتوقع حصلت 
نجمة على الدرجة النهائية

تحقق 
الحلم!!

هناك خطأ ما!! 
ستظن نفسها 

آينشتاين

نفخر بانضمام نجمة 
إلى فريق املدرسة في 

كرة القدم

وفي املدرسة
وافقت املدربة على انضمامك 

إلى فريق!! هذا يعني أننا لن 
نخسر مبارياتنا الودية

مرة أخرى 
يتحقق الحلم!!

وأصبحت األحالم اليومية 
ً ال يتجزأ من حياة نجمة انتظر أيها األمير.. جزءا

 ً أعلم أنك لست ضفدعا
 ً حقيقيا

واستمرت نجمة في األحالم

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

أحالم 
نجمة



كان حلم األميرة 
ً للغاية  والضفدع مزعجا

لن يتحقق بكل تأكيد

سنجري اليوم تجربة 
على ضفدع صغير

استيقظي يا أميرة األحالم 
وأمسكي بالضفدع

ضفدع؟!!  أحالمي 
ً تطاردني دائما

ابتعدي عن طريقي 
فأنا ضفدع  ولست 

ً أميرا

وحدي في سرداب مظلم 
باملدرسة.. ال أحد يسمعني 

وال أمل في النجاة

كانت ليلة مفزعة.. لم أنم 
فيها إال لحظات قليلة.. كل ما 

أخشاه هو أن يتحقق  الحلم

عيد ميالد سعيد يا نجمة.. ما رأيك 
ً وال حبس في هذه املفاجأة؟!!  ال سرداب مظلما

انفرادياً!! كل هذا كان من 
 ً أجل يوم ميالدي.. أخيرا

انتهت األحالم

أصبحت سجينة قبو مظلم.. 
لن يسمعني أحد.. أنقذوني

وهذه املرة كان 
ً حلم نجمة مخيفا

وذهبت إلى املدرسة 
ً عنها رغما

وفجأة 
أظلم الفصل

وفي حصة العلوم
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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 

الدواء 
العجيب

هذا يوم سعدي، 
سأجهز ألذ وجبة غداٍء 

لي وألصحابي

يااااه..
 كم أشتهي السمك.. 
ولكننا ال نجيد الصيد

ولكن نجيد أشياًء 
أخرى تأتينا بالسمك

ماذا تعني؟
أعني أننا نجيد املكر والحيلة، 

وبهما يمكننا جعل الدب يعطينا 
السمك كله برغبته، املهم أن توافقني 

في كل ما سأقوله له مهما كان 
ً غريبا

كيف حالكما؟ منذ 
فترة لم نلتِق

سافرت لغابة الحكماء 
وتغيبت هناك كي أتعلم 

فن صناعة األدوية

وهل أتقنت 
نعم.. وهذا أول ما سافرت ألجله؟

اختراعاتي، دواء 
االختفاء
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تـمـت

دواء االختفاء..
 هل تعني أن َمن 

يتناوله....

نعم، يختفي عن 
ً وال  العيون تماما

يراه أحد

أنا في حاجة شديدة 
الختراعك.. سأمرح به مع 
أصدقائي وأقوم بمقالب 

ظريفة

ماذا لديك كي 
ً الختراعي  تقدمه ثمنا

العجيب؟

إنه فقير الحال 
وال يملك ماالً، أرجو أن تعطه 
ً للدواء سلة السمك هذه ثمنا

موافق ولكن بشرط.. أن 
ً أقوم بتجربة الدواء أوال

يظهر أثر الدواء وشرب الدب الدواء املزيف
خالل ثواٍن

أتمنى أن تفي 
بوعدك وال تهرب منا بالسمك 
حين تختفي، فساعتها لن نراك

ماذا؟! أين ذهب 
دبدوب.. لقد اختفى.. 

تبخر
نجحت تجربتي.. 
أنا أعظم مخترع

حقاً.. أنتما 
ال تريانني.. يا لسعادتي.. 

تفضال السمك!
ً على هذه  شكرا
الوجبة اللذيذة!

لحظة..ما زلت أرى 
ظلي..هل يعني هذا 

أنكما خدعتماني؟
نحن ال 

نسمعك

وال نراك
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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

التائه 
الصغير

كانت مباراة رائعة
وفاز فريقنا كالعادة

وبهذه املناسبة سأدعوك لشرب عصائر مثلجة 
لكنك أنت الذي ستدفع!

ماذا؟!

مثلجة وهذا 
سر روعتها

في الصيف ليس هناك 
ما هو أروع من املثلجات

انظر لهذا 
الطفل املسكين

يبدو 
أنه تائه

ملاذا تبكي 
يا صغيري..

هل ال تعرف طريق 
العودة ملنزلك؟

ملاذا ال ترد.. 
أريد مساعدتك؟

غريب
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تـمـت

ال تخف يا صغيري.. 
سنأخذك إلى بيتك 

ً فورا

ألنه طفل صغير فهناك وكيف سنعرف عنوانه؟
بطاقة على قميصه 
مكتوب بها عنوانه

ً حسنا

حركاته وسعادته تدل على هذاهل هذا هو بيتك؟

ماما.. ماما.. لقد عدت
ماذا؟! لقد تكلم!

ملاذا لم تكن ترد 
على أسئلتي طيلة الطريق؟

ال أحب تضييع 
جهد أحبالي الصوتية،

 فأنا 
كسالن!

كسالن أكثر مني؟!

هذه مهزلة!
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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

تعال يا جاري أبا الظرفاء 
لنجلس في املقهى.

وملاذا؟

 ً ً رائعا سنتذوق مشروبا
من اليمن، وهو 

يصنع من الُبن

أنت تتكلم 
باأللغاز يا طفيل

اجلس أوالً وسأكمل 
حديثي وأنت تشرب 

القهوة

ً سنجربه حسنا

القهوة  
يا سيدي

ً لك شكرا

البن يا صديقي حبوب حمراء، 
تنتج من شجرة دائمة الخضرة 

تنبت في جبال اليمن
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وتؤخذ هذه الحبوب وتحمص 
وتطحن وتغلى في املاء كي يخرج 

منها هذا املشروب

مشروب لذيذ، كيف 
تم اكتشافه؟

باملصادفة.. بواسطة 
أحد رعاة الغنم 

في يوم من األيام، الحظ الراعي أن 
أغنامه تتمتع بنشاط كبير حتى بعد أن 
يحل الظالم، وعندما تتبعها وجد أنها 

تأكل من هذه الشجرة

وهكذا تم اكتشاف تأثير 
القهوة وجرعة النشاط بها

قصة جميلة، سآخذ 
ً من هذا البن  بعضا
إلى املنزل كي تتذوقه 

ظريفة 

أربعة دراهمكم حسابك؟
ً يا سيديخذ.. هذه عشرة كاملة، البقية لك شكرا

أرجوكما أعطوني 
خمسة دراهم

خمسة دفعة 
واحدة.. ماذا تنوي 

أن تفعل بها؟

أريد أن أفعل كما 
 ً فعلتما.. أشرب  فنجانا

من القهوة

ولكن الفنجان 
بأربعة دراهم 

فقط

ولكني أفضل أن أعطي أعرف،
ً في  ً إضافيا النادل درهما

كل مرًة!

وعلى 
حسابي!!
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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

وهمان يفهم الحيوان

وفي الشارع..

توصلت إلى أعظم اختراع ملحبي 
الحيوانات والصيادين يا بغبغان!

ألم يصبك امللل من 
اختراعاتك الفاشلة يا وهمان؟ 

أنت فعالً اسم على ُمسمى!

هذه الخوذة تتيح مَلن يرتديها فهم 
لغة الحيوان الذي يختار التعامل معه

اآلن سأريك سهولة التفاهم مع الخيول

أتعاطف مع الفرس 
املسكين الذي سيصعب 

عليه التفاهم معك! 

ال أفهم ملاذا توقف 
فجأًة عن السير؟

أنا فهمت 
وسأحقق له رغبته

لم يكن يريد سوى بعض 
الحنان وقطعة من السكر قبل 

أن يعود للعمل هممم
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تـمـت

وهذه القطة اللطيفة لم تكن تريد 
سوى القليل من الحليب

لوال خوذتك الذكية لظننت 
ً مثلجاً! أنها تريد شايا

منحك الحيوانات ما تحبه من طعام ال يثبت 
أن خوذتك تترجم لك ما يدور بعقولها

سأتحدث معك بلغة 
الببغاوات وأتحدى خوذتك 

أن تترجم ما سأقول
قررر.. فرووم.. غاو.. فراود!قبلت التحدي

تقول إنني نصاب ومخادع وفاشل!
هذا ما قلته 

بالفعل!

كانت صدفة يا وهمان! 
اختراعاتك لن تنجح أبداً.. كما 
 ً أنك تعرف أنني أعترض دائما

على اختراعاتك!

أعطني هذه الخوذة. 
سأرتديها من اليوم فربما 
تجعلني أفهم تخاريفك !
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الأحد 1 دي�سمرب

اخرتت التكنولوجيا مو�سوعًا لبحثي اجلديد 

فوجدت اأن مزاياها كثرية حيث �سهلت لنا احلياة 

وجعلتها خمتلفة متامًا عن حياة الأجداد، ولكنني اكت�سفت لها 

اأي�سًا �سلبيات كثرية اأخطرها على الإطالق اأنها اأ�سبحت تتحكم 

بنا بدًل من اأن نتحكم بها.

مثاًل، ل مير على ابنة خالتي اأحالم عدة اأ�سهر اإل وقد بدلت هاتفها 

املحمول باآخر اأكرث حداثة وحينما �ساألتها بده�سة عن هذا الأمر اأكدت يل 

اأن الهاتف الأحدث به مميزات كثرية.. مل تكن اأحالم ت�ستغل 

هذه الهواتف اإل يف التقاط ال�سور وحتقيق اأرقام قيا�سية يف 

اجتياز امل�ستويات واإحراز الألقاب يف الألعاب الإلكرتونية.

إعداد: منال عزام  رسوم: خالد عبدالعزيز
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مع �سديقاتها على مواقع التوا�سل مما اأدى اإىل قطع العالقات نهائيًا.. �سلمى م�سرتكة يف ع�سرات 

املحادثات على "وات�ساب" مما �ستت ذهنها متامًا وكلما تقابلنا لحظت اأنها تنظر اإىل هاتفها طوال 

الوقت.. اأما رميا فتلتقط لنف�سها كل يوم ع�سرات ال�سور وت�سعها على ان�ستغرام واأ�سبحت حياتها 

عبارة عن ت�سجيل اإعجابات ومتابعات وم�ساهدة م�ستمرة لل�سور والفيديوهات.. اأما كوثر فقد اأدمنت 

"ال�سناب �سات" واأ�سبح عالجها منه �سبه م�ستحيل.
ا�سرتجعت يومًا كل هذا واأنا اأجل�س وحدي يف ح�سة الن�ساط املدر�سي وذهني م�ستت واملعلمة 

غائبة.. نظرت حويل فوجدت كل من يف املدر�سة م�سغوًل بتلك الأجهزة احلديثة.

 اأما �سديقتي وداد فهي ل 

تكف عن مالحقة املو�سة 

والأزياء على منافذ البيع يف 

املواقع املختلفة.. اأما نورا 

فهي ل ترتك حلظة واحدة 

يف حياتها من دون اأن 

ت�ستبك يف مناق�سة جديدة 

ذهبت لغرفة التحكم يف املدر�سة وحدثت نف�سي باأن زرًا واحدًا ميكنه اأن يوقف كل هذا ولو لدقائق 

ووجدت  حويل  نظرت  للرتفيه..  الوحيدة  و�سيلتهن  عنهن  اأقطع  وكاأنني  متامًا  فعلتها  معدودة.. 

عبارات  وترددت  الت�ساوؤلت  وعلت  الأ�سوات  اختلطت  وقد  املدر�سة  ل�ساحة  ي�سرعن  وهن  الطالبات 

الغ�سب والده�سة ورغم غ�سبهن كنت �سعيدة للغاية بتجمعهن لأول مرة وللحوارات احلقيقية التي 

اأن  توقعت  املدر�سة..  مديرة  دخلت  بفرحة  اأراقبهن  وبينما  جديد.  تعارف  وكاأنه  بينهن  دارت 

تغ�سب مني ب�سدة وتنزل بي عقابًا �سارمًا جراء فعلتي ولكنني فوجئت بها تبت�سم يل بب�ساطة 

يف  امل�سهد  هذا  �سجلي  وتقول:" 

حلظات  ه  ولن�سمِّ زكية..  يا  بحثك 

حقيقية"

من يومها قررت مديرة مدر�ستنا 

ف�سل الإنرتنت عن املدر�سة 

�ساعة كاملة كل يوم واأطلقت 

على هذه ال�ساعة ا�سم" حياة 

حقيقية".
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سيناريو: المنسي قنديل   
رسـوم: فـــــواز

لقد تعرضت للسرقة، 
اختفى كتاب األلغاز النادر، 

أهم كتاب عندي

أنا في أفضل حال
 يا عمي

آلو.. مالزم مريم، كيف 
حالك يا ابنتي؟

كيف اختفى هذا الكتاب 
النادر؟ ظل هنا لسنوات من دون أن 

يلمسه أحد، وما هذا أيضاً؟!! 

وما هذه األشياء.. عقد للعنق، 
قرط لألذن، سوار للمعصم، ما الذي

 جاء بهذه األشياء إلى هنا؟

سأراجع كتاب األلغاز 
القديمة ولعلي أصل إلى 

فكرة، ولكن أين هو؟

ما هذا؟ رغم كل محاوالتي 
لكتابة قصة ألغاز مازلت 

أعاني الفشل؟

مدمن
األلغاز
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 ً لقد استغرقت مريم وقتا
طويالً، ترى ماذا يحدث؟

افعلي ما تريدين،
 سأنتظرك هنا

هذا واضح

البد أن أحقق مع 
جميع َمن في املنزل

سأذهب للحديث معهن، 
وأفضل أن أفعل ذلك وحدي

ال يوجد فيه سوى بناتي 
الثالث وخادمة صغيرة عقد وقرط وسوار.. 

هذا غريب

لم يختف الكتاب فقط، ولكني 
ً وجدت هذه األشياء أيضا

 ً يجب أن تأتي فورا
للتحقيق في األمر؟

مستحيل، لقد نبهت بناتي الثالث 
أال تلمس إحداهن هذا الكتاب، 

املسألة خطيرة بالنسبة لي

ً ، سأحضر  حسنا
 ً وأراكم جميعا

ً ملجيئك  أهالً يا مريم، شكرا
ألن هذا املوضوع يهمني 

ً جدا

وبالفعل..

ما كل هذه الزينة؟ ما املناسبة؟ 
أين ذهب الجميع؟

ما الذي يحدث هنا!!

35



تـمـت

ً بعيد ميالد أبي واآلن لنحتفل جميعا
كل هذا وأنا فشلت

 في حل اللغز

كال.. ستعلمك هذه 
التجربة أن تكتب 

ً جيدة ألغازا

حقاً؟ ما هي؟

لقد أردن أن يقدمن لك 
ً بمناسبة عيد ميالدك،  لغزا
لذلك أخذن الكتاب وتركن 

لك ثالثة أدلة

أنا تركت 
لك عقدي

وأنا سواريوأنا قرطي

نحن الثالث أخذناه
عيد ميالدي أنا؟ 
وما هذه الهدية؟

نحن نحتفل بمناسبة 
ً خاصة جدا

ماذا يحدث؟ 
ما كل هذه الزينة؟

كتاب االلغاز.. َمن منكما عيد ميالد سعيد يا أبي؟
اخذته من مكتبتي؟
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سالم نور الإ
المغرب

ي ـ سلطنة عمانهاشم حميد عبدهللا ع�ب

وز محمد عبدالقادر  ف�ي
ة - مرص ز الج�ي

سما محمد
قرص ـ مرص

الأ

ي
مرام بالكيال�ن
رت ـ تونس ز ب�ز

كريم أحمد الحناوي
طنطا - مرص

ي
زهرة البيما�ن

الدمام ـ السعودية

ة - مرصيم�ن حمادة مصطفى -  ز الج�ي

خالد بنعيم
طنجة ـ المغرب

يوسف رمضان

جربة ـ تونس

رنا معاوية الزاكي

الخرطوم ـ السودان

حامد عوض
مارات عجمان ـ الإ
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 الثقوب السوداء 
من  تتكون  الفضاء،  ي 

�ف ضخمة  بقع  هي 
مثل:  غازات  بداخلها  ضخمة  نجوم 
كوقود،  تعمل  ف  وج�ي والني�ت ف  الهيدروج�ي
وعندما ينفد الوقود تنكمش هذه النجوم 
تتمتع بقوة  ح�ت تص�ي بحجم ذرة واحدة 
ما  كل  جذب  من  تمكنها  هائلة  جاذبية 
يستطيع  ال  جاذبيتها  شدة  ومن  حولها، 
شديدة  تكون  ولذلك  منها  المرور  الضوء 

السواد.

مريم محمود قنديل
االأحساء ـ السعودية

 زوروا مصر
الذي  الجميل  البلد  هذا  لزيارة  ي 

م�ف دعوة 
ي أعيش فيه، وأنا أدعو أرسة ماجد 

أفتخر بأن�ف
العديد  مرص  ي 

�ف يوجد  لزيارته.  وأصدقاءه 
آثاراً  تضم  وهي  السياحية،  االأماكن  من 
والرومانية  الفرعونية  منها  ة  كث�ي لحضارات 
عىل  تطل  أنها  كما  سالمية،  واالإ واليونانية 
بينما  المتوسط،  واالأبيض  االأحمر  البحرين 
سيمفونية  ليعزف  وسطها  النيل  نهر  يس�ي 

ي مرص تنتظركم.
رائعة؛ أعزا�أ

بسملة سامر خليفة
القاهرة ـ مرص

 هل تعلم:
يذهب  جالس،  وأنت  الماء  ب  ت�ش عندما 
ة ومنها  سبات المرصف من جسمك جميع ال�ت

ي تسبب حىص الكىل.
سبات ال�ت ال�ت

بت وتوقفت  ب ثالثاً، فإنه كلما رسش أما ال�ش
ويعطي  ف  أوكسج�ي الجسم  يأخذ  للتنفس 
من  يحمي  ف  واالأنسول�ي للجسم  ف  أنسول�ي

مرض السكري.

زينب العامري
سلطنة عمان 

 حكم
 ما ضاع حق وراءه مطالب.

ك كله.  ما لم يُنل كله ي�ت

. ف  َمن ال يرجع عن خطئه فقد أخطأ مرت�ي

محمد علي البواب
المنست�ي ـ تونس

 اإلبل
نسان  الِجمال أك�ش الحيوانات لها عالقة باالإ
الوري،  صوغان،  ظبيان،  أنواعها  ومن 

هملول.

(، أما االأن�ش فتسمى  ذكر الجمل يُسمى )بع�ي
بعد  الجمل  ذكر  فهو  )القعود(  أما  )ناقة( 
الفطام، و)البكرة( أن�ش الجمل بعد الفطام.

ي حنيفة عبدالن�ب
صحار ـ سلطنة عمان

 أضخم طائر في 
العالم

ي كانت 
ينتمي إىل فصيلة "الطائر الفيل"، ال�ت

ي مدغشقر عىل 
�ف المدارية  الغابات  تجوب 

مدار 60 مليون عام، وكان هذا الطائر يزن 
زرافة  وزن  يعادل  ما  كيلوغراماً،   860 نحو 
ان  الط�ي عىل  قادر  غ�ي  جعله  مما  بالغة، 

بسبب ثقل جسمه.

سها عصام أحمد
أسيوط ـ مرص
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أميمة لطفي حوانب 
الشابة - تونس

ي 
ف محمد الحلوا�ن أ�ش

بورسعيد - مرص

أحمد محمد السيد

ي - سلطنة عمان ع�ب

إيمان أيمن 
ة - مرص البح�ي
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ي المسابقة ولكن 
ف �ف أنا فزت مرت�ي

ي الجوائز، فما السبب؟
لم تصل�ف

عفراء الحمادي
مارات ي ـ الإ أبوظ�ب

ماهي الزنبقة السوداء 

يا ماجد ؟

هبة أحمد
ةـ  مرص  البح�ي

لماذا النقيب خلفان بطل؟

لؤي علي
عّمان ـ الأردن

ي العالم؟
ما أعل قمة جبل �ف

جنة محمد
مارات الشارقةـ  الإ

ي عفراء، يمكنك إرسال 
عزيز�ت

ي 
و�ف لك�ت يد الإ بياناتك ع�ب ال�ب

 majid.friends@admedia.ae

مع ذكر رقم العدد واسم 

المسابقة كي يسهل علينا الرجوع 

إليها وإرسال الجائزة.

بالطبع، وهذا أمر يسعدنا 

ي أن ينضم إلينا صديق 
فنا �ف وي�ش

جديد بإبداعاته ومشاركاته 

ة.. مرحباً بك. ف المم�ي

ام والأخالق الحسنة سبيل  التسامح والح�ت

إرضاء الذات والآخرين.

النقيب خلفان بطل لأنه ينقذ 

حياة الناس من الخطر ويجعلهم 

يعيشون بسالم، خصوصاً 

ي 
الأطفال الذين يحاول حمايتهم �ف

المالهي والأماكن العامة. 

يُعت�ب "جبل إفريست" من أعل قمم جبال العالم الذي يفوق طوله الـ8000 م�ت 

ي نيبال ويُقّدر 
فوق مستوى سطح البحر، وهو جزء من سلسلة جبال ماهالنغور �ف

عمره بأك�ش من 60 مليون سنة.

 ، ي مجلة 
ك جديد �ف أنا مش�ت

ي أن أصبح صديقاً لكم، 
هل يمكن�ف

وشكراً؟

عون بطيحة
الرياضـ  السعودية

ي يجب أن يتصف بها 
ما الصفات ال�ت

أصدقاء  عندما يكونون أعضاء 

ي المجتمع.
ف �ف صالح�ي

رند الغافري
يـ  سلطنة عمان ع�ب

ف برائحة زكية وألوان غريبة  الزنبقة السوداء هي فصيلة زهور نادرة تتم�ي

ف اللون القرمزي فالبنفسجي والأزرق ثم الأسود،  كالأسود الذي يتدرج ب�ي

وهي نادرة ولتنمو إىل تحت ظروف مناخية دقيقة وفصول معينة، كتب 

ي الشه�ي "الكسندر توماس" رواية بعنوان " الزنبقة 
عنها الروا�أ

السوداء".
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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. أرض زراعية.

2. الجيل الجديد.
3. االتحاد قوة.

)1( مصطفى محمود إبراهيم ـ روضة الدعاء ـ جدحفص ـ البحرين
مارات مارات ـ أم القيوين ـ االإ )2( جابر الأنصاري ـ مدرسة االإ

ن وفارس وحازم أحمد ـ مدرسة الكمال ـ القاهرة ـ مرص )3( حن�ي
مارات ن ـ االإ )4( أحمد هيثم جميل ـ مدرسة المدار الدولية ـ الع�ي

ن ـ مدرسة رجاك للغات ـ القاهرة ـ مرص )5( رودينة حسام الدين محمد حس�ي

عدادية ـ المنصورة ـ مرص )1( حبيبة وخالد محمود جعفر ـ مدرسة المحاريث االإ
مارات ي ـ االإ )2( شيخة عبدالله محمد حبيل ـ روضة االأطفال ـ د�ب

ي ـ مدرسة الوهاب ـ المهدية ـ تونس )3( زينب الشا�ب
ي محمد مصطفى ـ مدرسة قنا الثانوية ـ قنا ـ مرص

)4( حف�ن
مارات )5( عبدالله محمد الأقرع ـ المدرسة االأمريكية الحديثة ـ الشارقة ـ االإ

ن ـ البحرين ي ـ المدرسة الثانوية ـ البسيت�ي
)1( نورة حامد الطا�أ

)2( عبدالله خالد صادق ـ مدرسة أبوالحجاج االبتدائية ـ االأقرص ـ مرص
وت ـ لبنان ي طالب الثانوية ـ ب�ي )3( مازن البحصلي ـ مدرسة علي بن أ�ب
مارات ي ـ االإ مارات الوطنية ـ أبوظ�ب )4( علي أحمد سلطان ـ مدرسة االإ

ة ـ مرص ن )5( ج�ن محمود عبدالعال ـ مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية ـ الج�ي

سكندرية ـ مرص ن ـ االإ )1( يح�ي عماد أحمد فراج ـ مدرسة نبوغ الخاصة للبن�ي
)2( فريدة وائل سعيد ـ مدرسة مينيس الدولية ـ القاهرة ـ مرص

مارات )3( صالح سالم صالح ـ مدرسة الشارقة االأمريكية ـ أم القيوين ـ االإ
عدادية النموذجية ـ صفاقس ـ تونس )4( عمر السالمي ـ المدرسة االإ

)5( محمد باقر أحمد ـ روضة المرجان ـ مدينة حمد ـ البحرين

مارات ي ـ االإ )1( مها وعلي محمود علي ـ مدرسة العزة ـ أبوظ�ب
يمي ـ سلطنة عمان ين ـ ال�ب )2( ثريا نارص المنذري ـ مدرسة حفصة بنت س�ي
وك ـ المدرسة االبتدائية االأوىل ـ القطيف ـ السعودية ن الم�ت )3( فاطمة حس�ي

ي ـ مدرسة المكارم ـ طنجة ـ المغرب )4( أحمد القج�ي
مارات ي ـ االإ ي الثانوية ـ أبوظ�ب )5( عبدالرحمن محمد العلي ـ مدرسة أبوظ�ب

ن الغراب ـ المنوفية ـ مرص )1( مروان محمد عبدالدائم ـ مدرسة حس�ي
)2( نوران طارق محمود ـ مدرسة أبوبكر الصديق ـ طنطا ـ مرص

مارات ي ـ االإ )3( أحمد علي أحمد ـ المدرسة االبتدائية ـ أبوظ�ب
مارات ي ـ االإ )4( لما عبدالجبار مهنا ـ مدرسة الرؤية الخاصة ـ أبوظ�ب

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

)1( ج�ن علي هالل الصابري ـ مدرسة المعبيلة الشمالية ـ سلطنة عمان
مارات ي ـ االإ )2( خليفة سيف ـ مدرسة إكس فورد ـ أبوظ�ب

مارات ي ـ االإ ي الدولية ـ د�ب )3( هدى خليل رمضان ـ مدرسة د�ب

ي العالم؟
السؤال: ما أصغر طائر �ن

ص: 4الجواب: طائر النحلة الطنان.
ص: 20
ص: 27

ي 
�ت )3( سناء �ش

مارات عجمان ـ االإ
)2( أحمد محمد فتحي 

سماعيلية ـ مرص  االإ
)1( عقبة محمود 
مارات عجمان ـ االإ
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فضوىلي موجود 
ي الصفحة رقم: 33  

�ن
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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



انتهى اليوم 
بسرعة.. 

ً يوم ميالد  غدا
سيف ويجب أن 

نحتفل به

سيكون هذا اليوم أسعد يوم في حياة 
سيف.. أنفقت مدخراتي وتعاون أبي 

وأمي معي لشراء الهدايا

هيا لترتدي مالبس يوم وبالفعل
ميالدك.. ثوب جديد 

كل هذا وحذاء المع
من أجلي؟

الثوب كبير 
والحذاء يؤملني 

بشدة

الثوب الكبير 
سيكفيك للعام املقبل 
والحذاء الضيق حينما 

ترتديه كل يوم 
اسمع كالم سيتسع

أمونة

ال أحب الكريمة 
البيضاء.. أحب 

الشوكوالتة

أريد أن أرتاح.. 
كان أصعب يوم 

مر علّيَ في حياتي

سيف، ما رأيك أن 
نخصص يومين لعيد 

ميالدك املقبل؟

ال أرجوووووكم! سأتبرّع 
لكم بعيد ميالدي العام 

املقبل!

 هذه كانت أرخص
كعكة

أحب الكريمة 
البيضاء

وفي نهاية اليوم

مفاجأة.. 
أبناء عمك وخالك 
والجيران.. دعوتهم 

لالحتفال بيوم 
ميالدك

 ً وداعا
غرفتي

السعـوديـــــة 5 ريـــالت - البحـــــرين 500 فلـــس - الكــــــويت 400 فلـــس - ســــلطنة عمــــان 500 بيســـة - لبنــــــان 1500 ليــــرة - المغـــــرب 8 دراهـــم - الأردن 800 فلـــس
دولرات.  5 اليا  اســـرت  - يـــورو   2 النمســـا   / فرنســـا   / ألمانيـــا   - دولر   1 ن  فلســـط�ي  - جنيهـــات   3 الســـــودان   - جنيهـــات   5 مصــــــر   - دينــــار   1.5 تـونــــس   -Certified by Blue Angel

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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