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أهاًل بكــم أحبائـي من جــديد يف رحـــاب العـــدد الثانـــي من جملتكـــم 
) كن صديقي (.

بعد أن حصلُت على درجاتي املدرسية، شعرُت باالرتياح نظرًا ألنها 
كانت عالية، وهذا هو بالطبع نتاج دراسيت املستمرة، ومثابرتي أثناء 

فرتة االمتحانات، بل وطوال العام الدراسي.
وحاليًا فإنين أخطط لقضاء العطلة الصيفية، حبيث أمارس فيها هواياتي، 
خالل  أنشطيت  احد  ومن  واألصدقاء،  العائلة  مع  ممتعة  أوقاتًا  وأقضي 
األطفال  بني  مدهش،  مدينة  إىل  القادمة  زيارتي  هي  الصيف،  هذا 

الذين يلعبون وميرحونز.
اليت  التدريبية،  بالدورات  لاللتحاق  أيضًا  الصيف  هذا  سأستثمر 
هذه  خالل  أدعوكم  فإنين  لذا  واملوسيقى،  العزف  يف  قدراتي  تنمي 
اإلجازة إىل ممارسة هواياتكم، سواًء الفنية أو الثقافية أو الرياضية، 
االجتماعية  اخلدمات  وتقديم  اآلخرين،  مع  االجتماعي  والتواصل 

 ) وناصر  )عزام  صديقانا  فعل  كما  املعطاء،  الوطن  هذا  ألبناء 
الصيفي  للتدريب  احلكومية،  املؤسسات  بإحدى  بالتحاقهما 
املهنية اليت ختدم اجملتمع، وتنمي  املهارات  على جمموعة من 

الكثري من املهارات.
وال تنسوا أن يكون صيفكم ممتعًا، ومعطاًء، ومليئًا باحليوية والنشاط.

صديقتكم “نور” 

السالم عليكم
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إقرأ يف هذا العدد ......

يوميات نور

هيلني كيلر

رد اجلميل

حمبوب احلبوب
ترحب جملة

بآرائكم ومشاركاتكم على العناوين التالية:
وزارة الشؤون االجتماعية 

إدارة رعاية و تأهيل املعاقني - دبي

هاتـــف: 1149 601 4 971+ ،
فاكس: 1948 261 4 971+
disable_id@msa.gov.ae

جملة تصدر عن 
وزارة الشؤون االجتماعية 
إدارة رعاية وتأهيل املعاقني

املشرف العام ورئيس التحرير

وفاء محد بن سليمان

سكرتري التحرير

روحي مروح عبدات

التحرير

زينب حسن املال

ناظم فوزي منصور

حسن السعدي

الرسوم واإلخراج الفين

حسن السعدي
 

مدقق لغوي

طه حسني
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دمية سلوى

واحة التسالي

ورشتى الصغرية

مغامرة عصفور

فواكة وخضار

عزام اهلمام
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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 
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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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، وهي   1880 أديبة ومحاضرة وناشطة أمريكية ولدت عام 

السمع  فاقدة  كانت  اإلنسانية،  اإلرادة  رموز  إحدى  تعتبر 

ولُقبت  إعاقتها  على  تتغلب  أن  واستطاعت  والبصر، 

مبعجزة اإلنسانية ملا قاومته من إعاقتها

إنها تعتبرأعجوبة املعاقني في كل العصور.

في الشهر التاسع عشر من عمرها أُصيبت هيلني مبرض شخصه االطباء على أنه التهاب السحايا 

واحلمى القرمزية أفقدها السمع والبصر و النطق

طباخة  ابنة  واشنطن  مارتا  خالل  من  اآلخرين  مع  تتواصل  كانت  الوقت  ذلك  في 

العائلة التي بدأت معها لغة اإلشارة، وعند بلوغها السابعة أصبح لديها 

60 إشارة تتواصل بها مع عائلتها.

النرويجية  الفتاة  بقصة  هيلني  عرفت   1890 سنة  في 

وبكماء  صماء  أيضا  هي  كانت  التي  كاتا«  »راغنهيلد 

إلهام  مصدر  القصة  فكانت  الكالم.  تعلمت  لكنها 

الكالم، وشرعت  تعليمها  لها، فطلبت من معلمتها 

معلمتها آن بذلك مستعينة مبنهج تادوما عن طريق 

وطباعة  احلديث  عند  وحناجرهم  االخرين  شفاه  ملس 

احلرف على كفها. الحقا تعلمت هيلني طريقة برايل 

للقراءة،فاستطاعت القراءة والكتابة من خاللها، ليس 

االملانية،  باللغات  أيضاً  ولكن  اإلجنليزية،  باللغة  فقط 

والالتينية ،والفرنسية، واليونانية.
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بعد مرور عام، تعلمت هيلني تسعماءة كلمة، واستطاعت 

على  صنعت  خرائط  بواسطة  اجلغرافيا  دراسة  كذلك 

أرض احلديقة كما درست علم النبات.

وفي سن العاشرة تعلمت هيلني قراءة األبجدية اخلاصة 

عن  باآلخرين  االتصال  بإمكانها  وأصبح  باملكفوفني، 

طريقها

وكانت  للفتيات،  كامبردج  مبعهد  هيلني  التحقت  ثم 

اآلنسة سوليفان ترافقها وجتلس بقربها في الصف لتنقل 

1904م  اجلامعة عام  تتخرج من  أن  وأمكنها  احملاضرات،  لها 

حاصلة على بكالوريوس العلوم في سن الرابعة والعشرين.

وفي أوقات فراغها كانت هيلني تخيط وتطرز وتقرأ كثيراً، ومتكنت من 

تعلم السباحة والغوص وقيادة العربة ذات احلصانني.

ثم دخلت في كلية )رادكليف( لدراسة العلوم العليا فدرست النحو وآداب اللغة اإلجنليزية، كما 

درست اللغة األملانية والفرنسية والالتينية واليونانية.

ثم قفزت قفزة هائلة بحصولها على شهادة الدكتوراة في 

العلوم والدكتوراة في الفلسفة ، ألفت هيلني كتاب ) أضواء 

في ظالمي(وكتاب )قصة حياتي( ، وكانت وفاتها عام 1968م 

»عندما  الشهيرة:  عباراتها  من  و  عاماً.  وثمانني  ثمانية  عن 

، ولكن في كثير من األحيان  يُفتح آخر  يُغلق باب السعادة، 

التي  األبواب  نرى  ال  بحيث  املغلقة  األبواب  إلى  طويال  ننظر 

ُفتحت لنا«.
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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 
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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.
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 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 
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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« 
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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

أنا شجرة التفاح صغيرة ونفضية، يتراوح طولي من 3 
ً إلى 12 متر ا

ميكن زراعتي في أي نوع من األراضي بشرط قلة 
األمالح الضارة

والوان ثمرتي وطعمها متنوع ، منه األحمر واألخضر 
واألصفر 

اما فوائدي  
أساهم في عالج األمراض االلتهابية احلادة  

أحتوي على مادة البكتني - التي تساعد على التخلص 
من احلموضة 

أهدئ السعال أحد من ارتفاع الكولسترول في الدم .
 وفائدتي أيضاً للكبد و الكليتني و املثانة حيث اسهل 

عملهم 

أساعد في استقرار سكر الدم
كما أني أغسل األسنان وأقوي اللثة

والتنسوا أن اخلل يصنع مني 
نفضية : متساقطة األوراق
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صفحة من قصة صديقنا محبوب
من أهم التصرفات التي تستحق أن أنصحكم بها أصدقائي 

هي تصرفاتنا على مائدة الطعام
وهناك آداب وطرق معينة يجب اتباعها أثناء اجللوس على املائدة: 

- يجب علينا غسل اليدين قبل تناول الطعام  وكذلك بعده

-  من واجبنا احترام الكبار وانتظارهم قبل البدء بتناول الطعام 
- كما يجب استخدام امللعقة والصحن اخلاص بكل منا 
 -بعد التسمية قبل األكل كل مما يليك و التعبث بالطعام 

- إذا كان الطعام ساخناً، ال تنفخ عليه ، بل أنتظر قليالً

-عند تناول الطعام علينا مضغه جيداً والفم مغلق 
-النتحدث وفمنا مملوء بالطعام

-النعبث بأدوات السفرة
-تناول الطعام دون اصدار األصوات وباألخص عند تناول احلساء 

و التنس حمد اهلل وشكره على نعمه، ومن ثم تذكر مّرة أخرى غسل 
اليدين بعد مغادرة املائدة

من اآلن سنطبق معاً ياأصدقائي آداب الطعام  
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يا دياييت 
تراثنا الجميل

)1( يا يا ديايتي 
)2( ملوح 

 .…

تبيض فوق سطح اللوح 
ريولها )3( مكشتي )4( …. يا 
يناحها )5( مهفتي )6(يا 

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

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

مبادرة االلعاب الشعبية ) متعة وهوية (

أحبائي األطفال .....
القطب  مناطق  في  أعيش  القطبي  الدب  أنا  بنفسي  أعرفكم 
النرويج،  روسيا،  كندا،  االسكا،  شمالي  عبر  املمتدة  الشمالي 

وجرينالند وما حولها

 وأنا من أحد سالالت الدب البني وأنا أكبر الدببة بال منازع
 يزن ذكر الدب القطبي البالغ ما بني 400 و 680 كيلوغراماً

في حني تصل األنثى لنصف هذا احلجم

احلرارة،  منخفضة  بيئة  في  احلياة  مع  التأقلم  استطيع  وأنا 
املفتوحة،  املياه  في  والسباحة  واجلليد،  الثلج،  على  واملشي 

وصيد الفقمات

عند مقارنتي مع الدب البني، فأنا أمتلك  بنية جسدية أطول، 
باإلضافة جلمجمة ورأس أكثر طوال، كما أمتلك قوائم قصيرة 
وأكثر امتالًء ، وهذا يُحدث توازناً في  سيري على الثلج أو اجلليد 

الرقيق، وملساعدتي على التجديف عند السباحة؛ 
الثبات  إن باطن قدمي مغطى بحليمات صغيرة ناعمة تؤمن لي 

على اجلليد
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ماذا تعرف عن الزرافة ؟ 

أنا الزرافة ماذا تعرف عين ؟

يا دياييت 
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

اإلمارات  في  السفن  صناعة  كانت 

احلجم،  املتوسطة  السفن،  تشمل 

األسماك  لصيد  تستعمل  التي 

،وللغوص بحثاً عن اللؤلؤ،وكانت هذه 

أساس  على  وتصمم  تبنى  السفن 

لذا  اخلليج،  مياه  في  بها  اإلبحار 

مقدمتها  برشاقة  متتاز  كانت  فقد 

تنقلها  يسهل  حتى  وسالستها، 

من مكان إلى آخر، بواسطة اجملاديف 

واألشرعة

السفن  إحدى   هي  والسنبوك 

اإلمارات  في  القدم  منذ  املعروفة 

تراثنا  من  وجزء  املتحدة،  العربية 

للغوص  مخصصة   وهي  اجلميل 

واجملاديف،  األشرعة  بواسطة  وتسير 

 )60( حوالي  السنبوك  طول  ويبلغ 

انها سفن الغوص واملالحة
 قدميًا

قدماً ، وتتراوح حمولتها ما بني 25-60 طناً 

عن  بحثاً  للغوص  السفينة  هذه  وتستعمل   

اللؤلؤ،كما أنها تتميز مبؤخرتها غير املدببة، والتي 

غالباً ما تزينها النقوش اجلميلة، وتتراوح حمولتها 

بني 60-70 شخصاً.

ضخامة  تتطلب  فهي  البحري  النقل  سفن  أما 

وتصميماً  النقل،  على  كبيرة  ومقدرة  احلجم 

البحار  في  العالية  لألمواج  للتصدي  مناسباً 

وهذه  العرب،  وبحر  الهندي  احمليط  مثل  العميقة، 

السفن لم يبدأ تصنيعها إال في فترة الحقة.

وقد برع الصناع محلياً في تصميم نوع من السفن 

البضائع،  نقل  على  مبقدرتها  متتاز  الشراعية 

ذات  الغرفة  يشبه  ما  على  التي حتتوي  ومبؤخرتها 

الشبابيك اخلمسة والنقوش اخلشبية اجلميلة.
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ارسم األجزاء املفقودة 
على جسم شخصية 

صديقنا ناصح

أكتب األلوان املستخدمة يف هذه اللوحة
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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 
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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( 
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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
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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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مسابقة جملة

مسابقة العدد الثاني

جوائز املسابقة

السؤال االول :
      ما هي آخر شهادة حصلت عليها هلني كيلر ؟

السؤال الثاني  :
      ماهي إعاقة صديقنا ناصر ؟

السؤال الثالث  :
      ماهو تاريخ اسبوع األصم العربي من كل عام ؟

اجلائزة األولى 500 درهم

اجلائزة الثانية 300 درهم

اجلائزة الثالثة 200 درهم

1

2

3

إجابة السؤال االول :

 6 مع ابيها وامها
ل الثاني : 

إجابة السؤا

طه حسني إجابة السؤال الثالث :

 21 مارس من كل عام

اجوبة العدد األول
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