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السالم عليكم 

أحبائي األطفال، أنا صديقتكم “نور” ، أنا سعيدة باللقاء معكم من خالل 

العدد األول من جملتكم “كن صديقي”

لقد عملت إدارة رعاية وتأهيل املعاقني بوزارة الشؤون االجتماعية  

والتسلية  الفائدة  حتقيق  أجل  من  اجلميلة،  اجمللة  هذه  إصدار  على 

من  وجمموعة  أنا  لكم  نقدمها  وشّيقة  كثرية  مبعلومات  وتزويدكم  لكم، 

أصدقائي.

تعرفون أحبائي أن كل فرد منا لديه الكثري من القدرات، اليت وهبها 

اهلل سبحانه وتعاىل له، وال متنع إصابة الفرد بإعاقة، من وجود الكثري 

من جوانب القدرة واملوهبة اليت يتمتع بها، فصديقنا )ناصر( مثاًل، على 

الفنية  االبتكارات  من  الكثري  ميتلك  فهو  يسمع،  ال  أنه  من  الرغم 

البيئة  يف  البسيطة  املواد  من  ورشته  يف  يصنعها  اليت  املبهرة، 

احمللية، وصديقنا )عزام( الذي يستخدم الكرسي املتحرك؛ رياضي 

نشيط، وحاصل على كثري من امليداليات الرياضية.

مجيع  على  فسأعرفكم  اجمللة،  أصدقاء  اآلن  من  أصبحتم  أنكم  ومبا 

املدرسة،  يف  دراستهم  عن  عنهم..  ممتعة  قصص  وسأطلعكم  أصدقائي، 

وعن أفراد أسرهم وحياتهم اإلجتماعية، وهواياتهم اليت ميارسونها يف 

أوقات الفراغ، ومغامراتهم أيضاً....فكونوا معنا.

صديقتكم “نور” 
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مع صديقتنا نور
األول  الصف  يف  أنا  بنفسي،  أعرفكم  نور  أنا  االعزاء  أصدقاءنا  مرحبا 

األساسي ويل أصدقاء كثريون يف املدرسة.

بالدراسة   باشرت  لقد   ، كثرياً  وأصدقائي  مدرسيت  أحب 
بعد قرار الدمج وأنا سعيدة جداً بذلك

أخضراً  ثوباً  األرض  ترتدي  حيث  املزرعة  يف  هناك 
والنسيم العليل وزقزقة العصافري وكأني أرى كل شيء 

مجيل على الرغم فقداني بصري 

سأعرفكم على عائليت ،
يعمل أبي  مهندساً زراعياً، حيب مهنته كثرياً ويأخذني 

دائماً معه إىل املزرعة اليت ورثها عن جدي 

ستحبون عائليت وأصدقائي كثرياً وسأكون برفقتكم 
يف جملتنا اجلديدية جملة »كن صديقي«

أما فاطمة، فهي اخيت وصديقيت يف الوقت نفسه 
فنحن معاً يف املدرسة ويف البيت أيضاً، وأنا سعيدة 

برفقتها، إهنا يف الصف الثاني االبتدائي 

أما أخي عبداهلل فهو يف الصف اخلامس االبتدائي وأخي محد يف الثالث 
الكبري  شغفهما  من  الرغم  على  بدروسهما  متفوقان  ومها   . االبتدائي 

باللعب وخصوصا باأللعاب اإللكرتونية. 

فاطمة توصلين إىل صفي يومياً، وكثرياً ما تساعدني 
يف جلب القصص املكتوبة بطريقة برايل 

أما أمي فهي احلنونة اليت متضي معظم وقتها 
يف رعايتنا وخصوصا أخي الصغري منصور الذي 

مل يتجاوز عمره العامني 
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ماذا تعرف عن ..... ؟

طه حسين .. عميد األدب العربي

كفيف أنار طريق األمة
ولد طه حسني عام 1889م لعائلة متواضعة احلال تعيش في إحدى قرى جنوب مصر، كان 

والده يعمل موظفاً ولديه عدد كبير من األبناء كان طه أوسطهم، أصيب في صغره من 

الرغم من ذلك، لم تنل اإلعاقة  إلى فقدانه بصره، وعلى  أدى  الرمد في عينيه،  مبرض 

البصرية من عزميته، حيث تعلم القراءة، والكتابة، وحفظ القرآن الكرمي.

واصل تعليمه اجلامعي إلى أن حصل على درجة الدكتوراه في األدب العربي، 

العرب  شعراء  أحد  وهو  املعري،  العالء  أبي  عن  رسالته  موضوع  وكان 

البارزين، والذي فقد بصره صغيراً أيضاً مثل طه حسني.

شغل الدكتور طه حسني الكثير من املناصب، واملهام، نذكر منها، 

أستاذ باجلامعة املصرية في التاريخ اليوناني، ثم تدرج إلى أن أصبح 

كل  وأحقية  التعليم  مجانية  أجل  من  دعوة  وقاد  للمعارف،  وزير 

فقط،  األغنياء  على  حصره  دون  العلم  على  يحصل  أن  في  فرد 

»وأن العلم كاملاء، والهواء حق لكل إنسان«، كان له الفضل في 

تأسيس عدد من اجلامعات املصرية.

من  العديد  واجنز  الصحف،  من  عدد  حترير  رئيس  منصب  شغل 

العلمية  اجملامع  إلى عضويته عدد من  باإلضافة  واملقاالت،  الكتب 

سواء داخل مصر أم خارجها، من أشهر مؤلفاته )األيام، حديث األربعاء(. 

حصد الكثير من التكرمي، واجلوائز في العديد املناسبات جاوز عددها 36 

جائزة مصرية، ودولية، منها: جائزة األمم املتحدة إلجنازاته بالنسبة حلقوق 

اإلنسان، حصل على عدد كبير من شهادات الدكتوراه الفخرية 

من جامعات عاملية. 

توفي طه حسني )عميد األدب العربي( في 28 أكتوبر 1973 عن 

عمر يناهز 84 عاماً.

كيف أختار فرشاة أسناني ... ؟
ال بد أنكم تالحظون يا أحبائي أشكاالً وأنواعاً متعددة 

من فراشي األسنان في األسواق، لدرجة حتيرنا في 
اختيار فرشاة األسنان املناسبة لنا، لذا سأقدم 

لكم اليوم مجموعة من النصائح 
والتي  األسنان،  بفرشاة  اخلاصة 
األسبوع  األسنان  لطبيب  زيارتي  عند  عليها  تعرفت 

املاضي.
قال لي طبيب األسنان إن الفرشاة يجب أن تكون مصنوعة بشكل 

وتنظيفها  الظاهرة  األسنان  أسطح  جميع  إلى  وصولها  في  يساعد 
بكل سهولة، وذلك يتحقق عندما تكون ذات عنق مرن

 
 مقبض الفرشاة 

يفضل أن يكون طويال وعريضا بشكل يكفل الراحة والسهولة في االستخدام

 رأس فرشاة األسنان 
يجب أن يكون دائريا أو بيضاوياً من دون أي زوائد أو حواف حادة حتى ال يؤذي األسنان أو اللثة أثناء التنظيف 

 شعر الفرشاة
يفضل أن يكون مصفوفاً من صفني إلى أربعة صفوف، وأن يتألف كل صف من خمس إلى اثنتي عشرة خصلة، 
أكثر  ألنها  النايلون  مادة  من  مصنوعا  الفرشاة  شعر  يكون  أن  ويجب  األسنان،  وشكل  حجم  حسب  وذلك 

صحية من املواد األخرى وأكثر مالءمة لالستخدام داخل الفم
ويجب أن تكون نهايات شعر الفرشاة مقصوصة بحيث يكون رأسها املالمس 
لألسنان دائريا نسبيا وليس بشكل مستقيم وذلك للتقليل من إمكانية 

خدش األسنان أو جرح اللثة 
الشعر  ذات  األسنان  فرشاة  عن  االبتعاد  أيضاً،  الطبيب  نصحني  وقد 
القاسي ألنها تسبب خدوشا في سطح األسنان وجروحا في اللثة، وأن 

استخدم فرشاة األسنان املتوسطة النعومة، 
وأوصاني الطبيب باستخدام فرشتي أسنان بالتناوب، وأن أغير الفرشاة 

عند تغير لون شعرها أو افتراق خصالتها.

هل عرفتم اآلن ما سر ابتسامتي اجلميلة؟!
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وفاء حمبوب محبوب الحبوب

فرح صديقنا حمبوب واجلميع لذلك االتفاق، وبالفعل 
انطلق اجلميع باجتاه شاطئ البحر 

بعد أن جهزوا مجيع متطلبات الرحلة 

ذات يوم اتفقت عائلة حمبوب مع عائلة جارهم أبو سامل للخروج 
يف رحلة إىل شاطئ البحر أثناء عطلة هناية االسبوع، وصديقنا 

سامل هو أحد أصدقاء حمبوب املميزين 

بعد أن ساعد سامل وحمبوب 
اسرتيهما يف نقل األغراض 
إىل الش���اطئ، استاذن سامل 
وحمبوب من ذويهما بالعب 
األص���داف  بع���ض  ومج���ع 
ق���رب  البحري���ة  والقواق���ع 

مكان صخري 

اصدقاءنا االعزاء نبدأحكايتنا مع صديقنا حمبوب، وهو شخص لديه متالزمة داون 
وهو من االصدقاء الطيبني، والودودين واحملبوبني لذلك أطلق عليه اصدقاؤه يف املدرسة لقب 

حمبوب احلبوب . حيبه مجيع التالميذ يف املدرسة ، وأفراد عائلته يف البيت 

وأمسك  حنوه  الفور  على  ركض 
بيده وسحبه إىل األعلى  

صرخ سامل وهو ينظر حنو صديقه حمبوب املنشغل 
يف مجع احملار بأعلى صوته 

وفجأة تزحلقت إحدى قدمي سامل من على إحدى 
الصخور وظل معلقاً قريبا من املاء

وبعد أن أذن هلما االهل بالذهاب، بدأ صديقانا حمبوب وسامل جبمع احملار واالصداف والقواقع، وكان حظ سامل 
كبرياً، حيث مجع الكثري منها، إال أن صديقنا حمبوب مل جيمع سوى القليل

حم�����ب�����وب س����اع����دن����ي 
املاء  ياحمبوب سأقع يف 

ساعدني أرجوك

وعندما انتبه صديقنا حمبوب  
حمبوب  صديقه  شكر  سامل،  خرج  أن  وبعد 
واحملار  القواقع  من  جزءاَ  وقدم  إنقاذه  على 
الذي مجعه هديه له، وقررا أن يعمال لوحة 

منها ويقدماهنا هدية للمدرسة  
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قصة : روحي عبداتحادث علمين درسًا

ببدء  فرحاً  التالميُذ  وهبَّ  املدرسة،  جرس  ُقرع 
حصة الرياضة.

ركض أحمد وزمالؤه خارج الفصل، وكان )علي( 
آخر من وصل إلى امللعب، ألنه يستعمل عكازاً 

تساعده على املشي.
فريقني من  أحمد تشكيل  األستاذ من   طلب 
الطلبة، فقام بذلك مستثنياً )علي( من املباراة، 
حتى بعد أن طلب منه )علي( االنضمام إليهم، 

رد عليه أحمد ساخراً: 
»أنت بطيء في املشي وال تقوى على اجلري، إبَق 

خارج امللعب متفرجاً علينا فقط«.
أن  يريد  ال  فهو  لعلي،  صادماً  الكالم  هذا  كان 
يشاركهم  أن  يريد  بل  غيره،  من  أقل  يكون 
والوقوف  الكرة،  ركل  يستطيع  فهو  ألعابهم، 

على املرمى، بل وحتكيم املباراة أيضاً.

انطلقت املباراة، واشتدت تشويقاً ومنافسة 
في  األول  الهدف  دخل  حني  الفريقني  بني 
املرمى، فزاد ذلك فريق أحمد حماساً وإصراراً 

على تسجيل هدف التعادل. 

بني  الكرَة  يتناقل  قوته،  بكل  أحمد  ركض 
اآلخر،  الفريق  مدافعي  أمام  مراوغاً  قدميه، 
فارمتى على  املدافعني قد عرقله،  أحد  أن  إال 
األرض بشّدة، وتدحرج عدة مرات، ما أدى إلى 
إصابتِه بكسر في ساقه، أجبره على البقاء 

في املنزل.

قرر  أيام،  عدَة  املدرسة  عن  غاب  أحمد  وألنًّ 
زمالؤه زيارته في البيت.

 كانت دهشته كبيرة حني رأى زميله )علي( بني الزائرين، احمرَّ وجهه خجالً وشعر 
بالندم على ما فعله معه.

 لقد تعلم أحمد خالل هذه األيام التي قضاها في الفراش، درساَ لن ينساه، لذلك، 
وّجه اعتذاره لعلي عندما صافحه قائالً: »أعتذر منك يا صديقي، لقد تعلمت من 

اإلنسان  مثال  أنت  معهم،  أشعر  وأن  اآلخرين  مكان  نفسي  أضع  أن  احلادث،  هذا 
املثابر الذي ال متنعه إعاقته عن ممارسة حياته«.
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قارب يف عرض البحرورشتى الصغيرة

لنشاهد ما لديه اليوم

الصف  في  وهو  السمع،  في  ضعف  لديه  واجملتهدين،  األذكياء  االطفال  من  ناصر  صديقنا 
الثالث األساسي . عند ناصر ورشة صغيرة فيها كثير من أدوات الرسم واأللوان إضافة إلى 

األوراق واألخشاب وغيرها.

ساعده والداه في انشاء هذه الورشة ألنه مولع بتحوير 
وتدوير األشياء التي تنتفي احلاجة إليها فهو موهوب في 
واالستفادة  احمللية  البيئة  في  املوجودة  األشياء  تشكيل 
احلبيبة  مجلتنا  من  عدد  كل  في  معه  وسنكون  منها، 

مجلة »كن صديقي« 

لوحة  لعمل  فكرة  اليوم  لكم  ناصر  يقدم 
جميلة من بقايا  قصاصات الورق امللونة 

وأخيراً رسم ناصر طيوراً على الورق األسود 
وقص الطيور ولصقها أعلى الصفحة ها هي 
لوحة ناصر »قارب في عرض البحر« أصبحت 

جاهزة، سوف يعلقها في صالة البيت. 

ومن ثم رسم شكل الشمس الدائري 
وأشعتها على شكل مثلثات على ورق من 

اللون األصفر 
وقصها ولصقها في أعلى اللوحة 

املقوى  الورق  من  بيضاء  كبيرة  ورقة  اوالً  ناصر  اخذ 
املقص  وأحضر  العادي  الرسم  دفتر  ورقة  بحجم 

والصمغ وقلم الرصاص   

رسم صديقنا ناصر اوالً موجة 
ثم  ومن  الرصاص  بالقلم  بحر 
بواسطة  ولصقها  قصها 
الرسم  ورقة  أسفل  الصمغ 

اللون البيضاء ذات  الورقة  على  ناصر  رسم 
البني قارباً يقف فيه شخص وبيده 

مجداف 
ألصقها  ثم  باملقص،  وقصها 
الزرقاء  املوجة  أعلى  في  بالصمغ 

التي لصقها سابقاً اسفل اللوحة
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الضفدع املخادع
قصة قصيرة

كان هناك ضفدع صغير يعيش في بركة صغيرة وذات يوم كان جائعاً واليعرف ماذا يفعل 
الى أن رأى بعوضة حتوم في األعلى ففرح بذلك كثيراً وقال لها :

الضفدع : ملاذا تلعبني بعيداً ايتها البعوضة لم ال تنزلني هنا نلعب سوية ؟

البعوضة : كيف؟ ، هل متزح معي لو وصلت إلى رأسك لتلقفتني بلسانك وأكون وجبة 
شهية .

 
الضفدع : أال تعلمني أن االسد ملك الغابة قد أوصى بأن تلعب جميع احليوانات واحلشرات 

والزواحف مع بعضهم بعضاً دون أن يفترس أحدهم اآلخر ،
وبعد تفكير عرفت البعوضة بأن الضفدع يحاول خداعها فضحكت وقالت في نفسها: 

» سأعلمك أيها اخملادع أن تتكلم الصدق معي وال تكذب على أحد مرة أخرى« 

سأتأكد  إذن   : البعوضة  فقالت 
في  ونلتقي  كالمك  صحة  من 
الغد، فسارعت البعوضة وقصت 
التمساح  صديقها  على  احلكاية 
فاتفقا  على أن ينفذا خطة على 

الضفدع لكشف أكاذيبه.

وفي اليوم التالي 
جاءت البعوضة وسلمت على الضفدع، وكان التمساح مختبئاً في البركة بالقرب منهما،

أخرج  ليلعب معنا، هيا  آخر  وقد جلبت صديقاً  تأكدت من صحة كالمك  لقد   : البعوضة 
ياصديقنا يريد الضفدع أن يلعب معك، فوجيء الضفدع بظهور التمساح وهو يفتح فمه 

أمامه وهرب مسرعاً ، ضحك التمساح والبعوضة وقالت البعوضة
 

»إياك أن تكذب ثانية أيها الضفدع اخملادع« 
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أنا اجلزر،حتتاج زراعتي إلى تربة جيدة خالية من احلجارة
كما ترون جذوري ناعمة فإذا واجهت عائقاً أو صالبة ال تنمو وال تتمدد،

وأحتاج إلى بعض الظل إذا كان اجلو حاراً.

أما فوائدي فهي كثيرة جداً 
)أ( طوال  أن ثمرة واحدة مني متدك بكل ماحتتاجه من فيتامني   : أولها 

اليوم، وثانيها : أنني أزود الكبد بطاقة هامة.
إضافة إلى ذلك : أنني أحمي اجللد من األشعة فوق البنفسجية وأساعد 

في ارتخاء األعصاب

أقوي الشعر والعظام والنظر
وأقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب 

وأخيراً : التنسوا بأني أدخل في إعداد أطعمة متنوعة ولذيذة.

فواكة وخضار
فوائد الجزر

صفحة من قصة صديقنا محبوب

1819



يا دياييت 
تراثنا الجميل

يا ديايتي )1( يا ملوح )2( …. 
تبيض فوق سطح اللوح 

يا ريولها )3( مكشتي )4( …. 
يا يناحها )5( مهفتي )6(

يا عيونها لوجتي )7(
…  يا منجابها )8( مرودي )9( 

                      يا ريشها مخدتي  

أغنية بسيطة تغنيها البنات وهن يلعنب ،حيث جتلس فتاتان على ركبتيهما تقابالن بعضهما بعضا، 
كأنهما دجاجتان، فتقفزان وتؤديان حركات كحركات الدجاج ، وتؤدي اجملموعة حولهما هذه االغنية 
وفيها وصف للدجاجة ومكان وضع البيض ، وتذكرها أرجلها مبكنسة القش، وميكن صنع مروحة من 
ريش جناحيها ، ومخدة من باقي ريشها الناعم ، وميكن صنع مرود ومكحلة من منقارها ، كل ذلك 

وفق إيقاع موسيقي جميل . 
1- ديايتي : دجاجتي .

2- مملوحة : ذات اللون الباهت . 
3- ريولها : رجلها .

4- مكشتي : مكنسة القش .
5- يناحها : جناحها .

6- مهفتي : املروحة اليدوية . 
7- لوجتي : املكحلة .

8- منجابها : منقارها . 
9- مرودي : عود من الصدف يوضع 

به الكحل في العني . 

مبادرة االلعاب الشعبية ) متعة وهوية (

ماذا تعرف عن الزرافة ؟ 

أنا الزرافة ماذا تعرف عين ؟

أحبائي األطفال .....
وشبه  اجلافة  املناطق  في  أعيش  الزرافة،  أنا  بنفسي،  أعرفكم 

الصحراوية في أفريقيا،

وأنا أطول احليوانات الفقارية الثديية في العالم،

يصل طولي إلى خمسة أمتار ، ووزني إلى 1000 كيلو غرام، ومعدل 
عمري من 20- 30 سنة 

ولي  مرتفعة،  وأكتاف  طويلتان  وأرجل  بعنق  أمتيز 
قرون صغيرة من اجللد في رأسي،

هناك معلومات مهمة عني، فأنا أنام واقفة، وآكل 
أوراق األشجار، وأحتمل العطش لفترة طويلة، 

وأنا أجري بسرعة 50 كيلو متر بالساعة 

أمتنى أنكم تعرفتم علي أكثر
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ارسم األجزاء املفقودة 
على جسم شخصية 

صديقنا ناصح

أكتب األلوان املستخدمة يف هذه اللوحة

أختبر معلوماتك

مصر

السعودية

النمسا

إيطاليا

المغرب

كم من الكلمات ميكنك تكوينها من خالل احلروف التسعة ؟

هناك ستة فروق بني الرمستني حاول إجيادها ؟

ما هي عاصمة كل من ...؟

قوة الرتكيز

لعبة احلروف
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عزام الهمام
سباق املائة مرت

بل  وحدي،  لست 
أصدقاؤنا مجيعا 
امل������درس������ة  يف 

يشجعونك. 

عليكم  ال��س��الم 
أشكرك  ياسامل 
تشجيعك  على 
أنسى  ل���ن  يل، 

ذلك ياسامل،

اجلميع منشغلون بالتحضري للمسابقة الرياضية اليت ستقام يف 
املدرسة، وهي سباق املائة مرت لألشخاص ذوي اإلعاقة

اليزال صديقنا عزام يثابر على تدريباته الرياضية بإشراف مدرس 
الرتبية الرياضية األستاذ أمحد 

مدارس،  السباق مخس  املرة، حيث ستشارك يف  هذه  التنافس شديداً  سيكون 
وذلك يوم اخلميس املقبل، ترى من سيحصل على اللقب والكأس هذا العام ؟ 

وأخرياً جاء يوم اخلميس موعد املسابقة 
من  املشجعني  حشود  وحضرت  الكربى، 

املدارس اخلمس 

وبالفعل، أنطلقت صافرة بدء السباق، وأنطلق معها املتسابقون، وبدأت املنافسة 

هيا هيا أسرع ياعزام أسرع

أكثر  يقرتب  عزام  صديقنا  نرى 
فأكثر من خط النهاية، واالصدقاء 

يهتفون بصوت عاٍل

خط  اىل  عزام  صديقنا  وصل 
صافرته  احلكم  وأطلق  النهاية، 
باملسابقة،  عزام  فوز  معلناً 
كبرية  فرحة  املشجعني  وغمرت 

لفوزه باملركز األول .
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الكتابة بطريقة )برايل( للمكفوفني
يعتبر )لويس برايل( املؤسس األول لطريقة برايل اخلاصة باملكفوفني، وقد ولد سنة 1809، وفقد بصره 
وهو في الثالثة من عمره، وانضم إلى معهد باريس في سن العاشرة، وقبل التحاقه باملدرسة عّلمه 
أبوه استخدام يديه مبهارة، لقد كان حاد الذكاء فأصبح تلميذا وموسيقيا بارعا، وبعد تخرجه أصبح 

معلما باملعهد واهتم برعاية املكفوفني.
متكن )برايل( من الكتابة بطريقة الشيفرة العسكرية التي اخترعها الضابط الفرنسي )بيير لسكي(، 
ليرسل التعليمات العسكرية إلى اجليش الفرنسي في حربه مع األملان، والتي تتكون أساساٌ من إثنتي 
عشرة نقطة، واستطاع )برايل(  تعديل واختصار االثنتي عشرة نقطة إلى ست نقاط ليسهل املوقف 

التعليمي على الكفيف  

حروف طريقة برايل
تقوم كتابة )برايل( في األساس على ست نقاط أساسية، ثالث على اليمني 

وثالث على اليسار كما في الشكل رقم )1( 

   ومن هذه النقاط الست تتشكل جميع احلروف واالختصارات والرموز ، ومع دخول الكمبيوتر إلى 
الكمبيوتر ليعطي مجاال الستيعاب أكبر عدد ممكن من  الثماني نقاط في نظام  عاملنا دخل نظام 

اإلشارات والرموز، ولكن هذا النظام ظل مستخدما فقط في الكمبيوتر ولم يوسع ليشمل غيره.
أما طريقة قراءة هذه األحرف فتتم من اليسار إلى اليمني، حيث إن النقطة العليا إلى اليسار تسمى 
رقم 1 والتي حتتها 2 والتي حتتها 3 ثم ننتقل إلى الصف الثاني فالعليا نسميها 4 والتي حتتها 5 

والتي حتتها 6 وهي كما في الشكل رقم )2( 

الشكل رقم )1( 

الشكل رقم )2( 

زراعة اللؤلؤ 
كثير منا يعرف اللؤلؤ الصناعي وفكرته، ولكن قلة منا تعرف 
مخترعه الذي قاسى السنوات الكتشافه وتسويقه إلى أن 

أصبح من أثرياء العالم
ولد »ميكوموتو« في اليابان وهو االبن األكبر، كان يعمل مع 
وهو  الصغار،  بإخوانه  ويعتني  املسلوق  األرز  بيع  في  والده 

كذلك محب للصيد والغوص.
كان هناك تساؤل يدور  في رأسه وهو سبب وجود اللؤلؤ في 

قواقع معينة دون أخرى؟
حبات  دخول  وهو  السبب،  عن  األحيائي  صديقه  فأجابه 
الرمل أو الكائنات الطفيلية إلى احملارة مما يؤدي إلى التهابها، 

فترسل هذا السائل عليها الذي يتكون منه اللؤلؤ.
الرمل  فيها حبات  فزرع  باللؤلؤ،  ظل »ميكوموتو« منشغالً 
كلها،  ماتت  فقد  شيئاً  فيها  يجد  لم  ولكنه  أعوام  لثالثة 
بدأوا  الناس  أن  حتى  جتاربه  في  يفشل  ولكنه  يواصل  وظل 
يتجنبونه في كل شيئاً حتى في شراء األرز منه العتقادهم 

بجنونه،
كان سبب موت القواقع هو برودة املاء وكثرة الطفيليات التي 

تخنقها،  وكذلك كثرة القواقع تؤدي جلوعها وثم ذبولها.. 
الرمل،  حبة  وضع  مكان  واكتشف  القوقعة  درس  بعدها 
فوضعها فيها في املكان الصحيح، وزرع خمسة آالف قوقعة 
أخرى ،  ونظراً لعدم جناح التجربة شعر باليأس وقرر أن يعود 

لألرز، فقد استغرق خمسة عشر عاماً في جتاربه دون جدوى
وأمسكت  الشاطيء  إلى  سراً  زوجته  ذهبت  سنتني  بعد 
أول  وهي  اللؤلؤ،  وجدت  لقد  وصرخت..  وفتحتها  قوقعة 
سبتمبر   28 يوم  في  ذلك  وكان  اليابان..  في  مزروعة  لؤلؤة 

سنة 1859م 
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يعترب من أرقى فنادق العامل،
يتميز الفندق بإطاللة مجيلة يف منطقة اجلمريا السياحية 

وهو مقام على جزيرةصناعية
ويف عام 2006 حصل على تقدير يف جوائز السياحة العاملية على 
أنه الفندق الرائد، فلقد مت تصميم هذا الفندق املكون مجيعه من 
األجنحة ليشبه الشراع،  حيلق بارتفاع 321 مرتا ليطل على ساحل 
الليل يعطي منظرًا للمياه ال ينسى، وحتيطه منظومة  دبي. ويف 
الفندق  هذا  ويعكس  جمسمة.  نارية  أشكال  من  راقصة  ملونة 

االستثنائي أروع ما ميكن أن يقدمه العامل

معجزة معمارية

عام  كل  من  مارس   21 يف  العامل  حيتفل   
باليوم العاملي ملتالزمة داون

وهدف االحتفال بهذا اليوم هو التوعية 
املتالزمة  بهذه  املصابني  باألشخاص 

الوراثية

التعامل  علينا  لذلك 
ومصادقتهم  بلطف  معهم 

ومساعدتهم عند احلاجة،
املرفقة  الصورة  ويف 
اخلصائص اجلسدية لألطفال 

املصابني بهذه املتالزمة.

قادرون  أطفال  هم  داون  متالزمة  أطفال 
االجتماعي  والتواصل  والعمل  التعلم  على 
االعتيادية  حياتهم  وميارسون  اآلخرين  مع 
على  وقادرون  مستقلون  وهم  كاآلخرين، 

االعتماد على الذات
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أعمالي
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مسابقة جملة

جوائز املسابقة

السؤال األول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

كم عدد أفراد أسرة صديقتنا نور ؟ أكتب أسماءهم؟

من هو عميد األدب العربي؟

متى نحتفل باليوم العالمي لمتالزمة داون ؟

ترسل اإلجابات إىل العنوان التالي :

وزارة الشؤون اإلجتماعية - إدارة رعاية وتأهيل املعاقني - مسابقة جملة كن صديقي 

العدد )1( ص.ب: 4409 اإلمارات العربية املتحدة - دبي

اجلائزة األولى 500 درهم

اجلائزة الثانية 300 درهم

اجلائزة الثالثة 200 درهم

1
2

3

إقرأ

 سلسلة نور القصصية

أجمل القصص والمغامرات مع 
صديقتنا »نــــــور«

متوفرة لدى
 إدارة  رعاية وتأهيل المعاقين
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حقوقي .....

التعليم )حق( لنا مجيعًا


