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�لتي  �جلميلة  �بنته  مع  ملك  �لبلد�ن   iإحد� يف  عا�س 
�لوقت  وحان  و�لت�سور،  �لو�سف  ح�سنها  يفو¥ 
تدير  ملكة  وت�سبح  �جلميلة  �الأمرية  هذه   êلتتزو
وح�سن  �الأمرية  هذه  جمال  لكن  مملكتها.  �سوDون 
ن�سبها كان يتال�سى �أمام Zرورها و�سخريتها من كل 
�إليها �الأمر�ء و�لنبالء من  �أمري يتقدم لها. فقد تقدم 
 ÚسVكل �سوب وخرجو� جميعًا من ق�رصها مرفو
�لذي عرف  �ملéاورة  �ملنطقة  �أمري  ZاVسبÚ، حتى 
بكرم �أخالقه وجميل �سفاته، و�لذي “نى من كل 
كحال  حاله   كان  Rوجته   �الأمرية  ت�سبح  �أن  قلبه 

�لبقية ممن رف†سو�.
 êكان جو�ب �الأمرية لو�لدها د�ئمًا :  كيف �ساأتزو
فهذ�  ي�ستحقني،  منهم  �أحد  ال   !?Úلقبيح� هوDالء  من 
م†سحك،  ونحيل  طويل  وهذ�  كالربميل   Úسم�
ذقنه معوجة  كاالأمو�ت، وهذ�  �للون  �ساحب  وهذ� 
نحو  بيدها  م�سرية  �لطائر.  منقار  ت�سبه  م†سحكة 
�سخريتها  من  ��ستاء  �لذي  �ملéاورة  �ملنطقة  �أمري 

مت†سايقًا. و�ن�رصف 
�أن  وقرر  �بنته  ت�رصفات  من  كثريً�  �مللك  Z†سب 

ي†سع حدً� لغرورها فقال لها:

�ستتزوجÚ �أول �سخ�س يطر¥ باب ق�رصنا.
�إقناعه  ت�ستطع  و⁄  و�لدها  قر�ر  �الأمرية  ��ستغربت 
بتغيري ر�أيه، وحدç �أن جاء يف �ليوم �لتا› عاRف 
�مللك  لي�سمع  ودخل  �لق�رص،  باب  طر¥  متéول 
من  م�ساعدة  طلب  وعندما  �لعذبة،  �الأحلان  و�بنته 
رVسخت  �لتي  �بنته  من   ê�لزو� عليه  عرVس  �مللك 
لالأمر بعد حماوالتها �لكثرية لرف†س هذ� �لعاRف، 
وتركت �لق�رص وذهبت ب�سحبة �لعاRف �إلى بيته.

و�لتالل  و�الأ�سéار  باملز�ر´  �أعéبت  �لطري≤  يف 
فاأجابها  �ساحبها  عن  و�ساألت   ، �ملمتدة  �خل†رص�ء 
Rوجها:  �إن كل ما ترينه ملك لالأمري ذي �ملنقار. 

�الأمري  هذ�  رف†ست  فقد  �رصها  يف  �الأمرية  ندمت 
ذقنه،  ومن  منه  �سخرت  �أن  بعد  ق�سرية  مدة  من 
يف  بيت  الأ�سغر  و�سلت  �أن  �إلى  �لطري≤  وتابعت 
 ⁄ �لطعام.  من  خاليًا  قذرً�  معتمًا  وكان  �ملدينة، 
تتحمل �الأمرية، وطلبت من Rوجها �أن ياأمر �خلدم 

فورً� بتنظيف �ملكان و�إعد�د �لطعام. 
Vسحك وقال لها: ال يوجد خدم هنا. نقوم بكل �سيء 
باأنف�سنا، ننظف ونعد �لطعام ون�سعى لقوت يومنا. 
�ملنزل  يف  بالعمل  �الأمرية  بد�أت  �ليوم  ذلك  ومنذ 
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ببيعها وكان  �ل�سالل وبد�أت  تعلمت �سناعة   åوخارجه حي
Rوجها ي�ساعدها بكل حمبة و�رصور.

فر��سه،  للبقاء يف  و�Vسطر  �لعاRف  �الأيام مرVس  �أحد   يف 
�أخربها  لكنه  له ح�ساء لريتاì وي�سفى.  تعد  �الأمرية  وكانت 
بكل �أ�سف:  ال �أ�ستطيع �أن �أرتاì فقد �أمرÊ �الأمري ذو �ملنقار 
و�لطعام،  باملال   Êووعد �ليوم،  ق�رصه  حفلة  يف  بالعزف 

ونحن بحاجة ما�سة لهذ�.
يف  وعزفت  Rوجها،  بدل  للذهاب  �الأمرية  تطوعت   
و��ستعدت  �لنقود  جمعت  ثم  وVسيوفه،  لالأمري  �ليوم  ذلك 
للعودة، لكن �الأمري ��ستوقفها طالبًا منها �لبقاء لالحتفال مع 
تلي≤  وال  بالية  رثة  مالب�سها  الأن  �الأمرية  �عتذرت  �لبقية، 
فاأنت  مالب�سك،  التهمني  وقال:  �الأمري  ف†سحك  باحلفلة، 
Xاهرها  على  �الأمور  وDخذ  oت فال  جد  بكل   Úوتعمل  Úتتعب

ياعزيزتي!.
وقد  �الأمري،  كالم  �سماعها  بعد  ب�سدة   �الأمرية  �رتبكت 
�أدركت يف هذه �للحظة كم كانت متعéرفة قبيحة، و�سعرت 
باخلéل فاأخذت تعدو م�رصعة �إلى �أن و�سلت لدرê �لق�رص 
�لعاRف  Rوجها  ر�أت  عندما  كثريً�  وفرحت  �خلارجي، 
قادمًا باŒاهها، م�ستغربة من ح†سوره يف هذ� �لوقت. لكن 
كان  �لتي  �لرثة  مالب�سه  �لعاRف  خلع  عندما  كانت  �ملفاجاأة 

متخفيًا بها لتظهر –تها مالب�س �الأمري ذي 
ر�أت  مما  �الأمرية  ده�ست  �لرب�قة،  �ملنقار 

وكادت ال ت�سد¥ ما يéري. 
�حلاكم  و�لدك  مع  �تفقت   - �الأمري:  قال 
على  �ل�سديد  حلر�سه  �خلطة،  هذه  لتنفيذ 
وال  حياتك،  يف  �ل�سعادة  معنى  تعريف  �أن 
�الأيام  طيلة  خدعتك  وقد  باملظاهر  تهتمي 

ف�ساحميني. �ملاVسية، 
لالأمري  بدورها  و�عتذرت  �الأمرية  بكت 

ودخال �لق�رص وبد�آ حياة �سعيدة هنيئة.

ÉjOÉa :Ωƒ°SQ / ΩÉ°ûdG Qƒf :OGóYEG
º«µM ó÷G ÉjÉµM
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.Ò¨°üdG  »eÉëŸÉH �أدعى ماهر ويلقبونني  �أنا 
ملاذ�? �أتعرفون 

بالق�سة �ساأخربكم 
كما ترون فاأنا �أجل�س على كر�سي متحرك، 

�أ�ستطيع ��ستخد�م قدمي، وهذ�  تعرVست حلادç فلم �أعد 
�أ�سياء �أخرi �أو ��ستخد�مها. ما منعني �أي†سًا من �لتعرف على 

وكنت �أعتقد �أن كل هذ� ب�سبب عدم قدرتي على �حلركة.
حتى �أدركت �أن لدي حقوقًا و�أ�ستطيع �ملناد�ة بها. وÃا �أنني تعلمتها 

و�أعلمها لكل �أ�سدقائي فقد بدوDو� Ãناد�تي باملحامي ماهر فاأنا �ساأد�فع 
عن حقي وعن حقو¥ �الآخرين.

لنتعرف على حقوقنا وكيف نحققها. �أ�سدقائي   Êتابعو

! GhôcòJh
 hCG CÉ£N ÖÑ°ùH kÉÑ©°U Éæbƒ≤M ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿ƒµj ób kÉfÉ«MCG ¬fCG

 ¥ôWh Éæbƒ≤M »gÉe ±ô©f ¿CG Éæ«∏Y øµd ,¢SÉædG ¢†©H IhÉ°ùb
.Ée kÉeƒj É¡≤«≤– øe øµªàæd É¡≤«≤–

.Ò¨°üdG  »eÉëŸÉH

كما ترون فاأنا �أجل�س على كر�سي متحرك، 
�أ�ستطيع ��ستخد�م قدمي، وهذ�  تعرVست حلادç فلم �أعد 
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 Úسخمان ق†سيا مئات �ل�سنV بوكي و بوركي  وح�سان
يف كهف منعزل عقوبة لهما ملا كانا ي�سببانه من خوف 

لالأطفال. وبعد هذه �ملدة خرجا وهما يدركان �أن 
�إخافة �الأطفال لي�ست طريقة جيدة وممتعة يف �لعي�س. 

حاوال �لعي�س بعيدً� عن �إخافة �الأوالد لكنهما بقيا 
 åال ي�ستطيعان فعل �أي �سيء عد� ب Úوحيدين حزين

�لرعب يف قلوب �ل�سغار. ففقد� كل �أمل و�سعر� بالياأ�س 
وعدم �لنفع، فال �سيء Áكنهما عمله! وال يعرفان ماذ� 

�أن يفعال!. Áكنهما 

يف يوم من �الأيام �لتقى بوكي وبوركي بفلفي، فلفي وح�س �سغري م†سحك يÌثر 
�أنه ينام كثريً�  كثريً� وÁلك �لعديد من �لق�س�س و�ملغامر�ت �لتي خاVسها لكن م�سكلته 

ومن �ل�سعب �إيقاXه فهو ثقيل �لنوم جدً�.
 Ìعلها �أكéأخربهما فلفي عن مغامر�ته، كيف ��ستطا´ تغيري �أحالم �لكثريين ب� 
متعة و�أخربهم  �أنه يحدç �أحيانًا �أن تنعك�س هذه �الأحالم فت�سبح يفة في†سطر 

�إلى تغيريها مرة �أخرi. ��ستمتع بوكي وبوركي بق�س�س فلفي 
كثريً� لكن كان عليهما �النتظار د�ئمًا حتى ي�ستيقß من نومه 
�أية طريقة الإيقاXه حتى لو ح�سل  �لعمي≤، فلي�س هناك 

Rلز�ل كبري.

IOƒe :Ωƒ°SQ
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فكر بوكي وبوركي بطريقة الإيقا® فلفي ثقيل �لنوم 
�أن ي�ستخدما �سوتيهما معًا الإيقاXه وبالفعل بد�آ  فقرر� 

فاإذ� بفلفي يفتح  ب�سوت قوي يعلو وينخف†س تدريéيًا، 
�بت�سامة ⁄ يعرفا �سببها. يبت�سم  �إليهما ثم  عينيه وينظر 

- هذ� ر�ئع... قال فلفي، �أنتما ر�ئعان كم “نيت �أن �أ�ستيقß باكرً� الأ“كن من �ال�ستمتا´ 
�أنكما  بنهاري، ولكن د�ئمًا يغلبني �لنوم �لثقيل و�أق†سي نهاري نائمًا. �سكرً� لكما هل تعرفان 

�أنهم �سي�رصون  �أن ت�ساعد� ثقيلي �لنوم مثلي على �ال�ستيقا® و�أنا متاأكد  مثل �ملنبه وÁكنكما 
بذلك. ما ر�أيكما?

�أعéب بوكي وبوركي بالفكرة فقد �سعر� الأول 
مرة باأن لهما فائدة حيÁ åكنهما �أن يكونا 

�أي �سخ�س يريدهما  �إيقا®  ي�ستطيعان   Úمنبه
و�سيéلبان له �ل�سعادة بدل �خلوف و�لرعب.

ومنذ ذلك �ليوم �أ�سبح بوكي وبوركي 
�إيقا® كل من يطلبهما  م�سهورين بخدمتهما يف 

 Ìأك� خ�سو�سًا من ثقيلي �لنوم، وكانا �سعيدين 
فعله. Áكنهما  ملا  باكت�سافهما 
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�سطح }�لقمرZ zني بالفوهات �لتي Áكن 
روDيتها �أحيانًا من �الأرVس بالعÚ �ملéردة.

ت�سكلت هذه �لفوهات ب�سبب ��سطد�م 
�لنياRك ب�سطح �لقمر بقوة �سديدة.

 zقد ي�سل قطر بع†س �لفوهات على �سطح }�لقمر
�إلى مئات �لكيلومÎ�ت.

ت†ساري�س }�لقمرz �سديدة �لوعورة 
�أحيانًا، حيå يحوي جبااًل عالية قد 

.Îي�سل �رتفاعها �إلى 10000 م

�سنتابع رحلتنا على }�لقمرz يف لقائنا �لقادم.

.AÉ≤∏dG ≈dEG
 �لعدد 955
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�إهد�ء من ‹لة قو�س قزì �لتي توR´ على �أطفال درعا
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نور طفلة يف �لعا�رصة من عمرها مرحة، 
للغاية وت�سعى  �لفرن�سّية  �للغة  �جتماعية و–ب 
�أوقات  �إلى تعّلمها منذ طفولتها، فكانت “†سي 

�لق�س�س  �أو كتابة  �لكتب  فر�Zها Ãطالعة 
فلطاملا  وت�ساعدها على ذلك معّلمتها نهى. 

كانت تلéاأ �إليها �إذ� �عVÎسها �سيء جديد ال 
معناه. تعرف 

�أخربتها معلمتها يف �أحد �الأيام �أن هناك معهدً� 
�إذ� �أحبت  جديدً� لتعلم �للغات قريبًا من بيتها 

�إليه، فهو قريب وÁكنها �ال�ستفادة  �أن تذهب 
�إتقانها للغة �لفرن�سية. �رصت  منه يف تطوير 

نور باخلرب، و�أخربت عائلتها  و“ت �ملو�فقة 
و��ستعدت نور للذهاب الأول يوم يف �ملعهد.

باإعطاء  ��ستوقفتها وبد�أت  لكن و�لدتها 
�لتعليمات لها  }ال تتاأخري، ال تتحدثي مع 

�لغرباء، �نتبهي لنف�سكz.  هّزت نور ر�أ�سها 
ووعدت �أمها باأن تلتزم Ãا قالته. يف كّل يوم 

كانت تزد�د نور حّبًا و�سغفًا لتعلم �لكلمات 
و�جلمل و�ملحادثات �جلديدة ويف كل يوم 

�إلى �ملنزل لتخرب و�لدتها ومعّلمتها  كانت تعود 

Ãا تعّلمته وما فعلته. �إلى �أن تعّرفت على 
Rميلة لها يف �ملعهد تدعى �سالم، تكربها 

فاأ�سبحتا  �سنو�ت وتقطن قريبًا منها،   çبثال
�لق�س�س و�حلكايا  بتبادل  �سديقتÚ وبد�أتا 

مع بع†سهما. لكّن �سالمًا ⁄ تكن –ّب �للغة 
�لفرن�سّية فقد �سéّلت يف �ملعهد بناًء على رZبة 

و�لدتها، فقد كانت تف†سل �الأعمال �ليدوية 
�للعب و�لت�سلية.  و“†سية معظم �لوقت يف 

فكانت  تذهب للعب يف �حلديقة �ملéاورة Zالبًا 
وال –†رص درو�س �للغة �لفرن�سية وطبعًا من 

دون علم و�لدتها. لكّن �مللل بد�أ يالم�س �سغاف 
قلبها وقررت �أن تطلب من نور �أن تبقى معها 

للغاية،  فاللعب ب�سكل منفرد ممّل  لتلعبا معًا 
رف†ست نور يف بد�ية �الأمر. لكن �سالمًا 

¿GhÒ°ùdG ióg º∏≤H
ájGódG AÓ‚ Ωƒ°SQ
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باأنها  �لنهاية و�أخربتها  �إقناعها يف  ��ستطاعت 
يحتوي على  �لفرن�سية  �للغة  لتعلم  كتابًا  �ستعطيها 
كّل ما �سيفوتها من درو�س �ملعهد وباأن و�لدتها 

لن تكت�سف ذلك مطلقًا. و�فقت نور و�أ�سبحتا 
تذهبان �إلى �حلديقة بداًل من �ملعهد تلهو�ن 

وتلعبان وتعود�ن �إلى �ملنزل عند �نتهاء موعد 
�ملعهد.

حتى جاء �ليوم �لذي ذهبت فيه �أم نور لت�ساأل 
�إن نورً�  عن �بنتها ففاجاأتها �ملعلمة بقولها: 

تتغيب عن �لدرو�س!
جاء �مل�ساء وجل�ست �أم نور مع �بنتها وبد�أت 

�كت�سبتها  �لتي  �ملهار�ت  تعّلمته وعن  ت�ساألها عما 
يف �ملعهد، فبد�أت نور تتلعثم يف �لكالم وبد�أت 
مالمح �خلوف و�الرتباك تظهر على وجهها 

ثم �أجه�ست بالبكاء و�أخربت �أمها بكل ما ح�سل 
وما فعلته خالل هذه �ملدة، وطلبت من و�لدتها 

وقالت: م�ساحمتها 

�ساحميني يا �أمي فلم �أ�ساأ �أن �أترك �سالمًا لتلعب 
وحدها و�أردت �أن �ألعب معها فاحلديقة مليئة 

باالألعاب �جلميلة، و�لدر�س بات مماًل يف 
�الآونة �الأخرية. 

- لقد �أخطاأت �لت�رصف يا نور، فقد كان هدفك 
�أن تتقني �للغة �لفرن�سية مع نهاية �لعطلة فما 

�لذي ح�سل ! هل تخّليت عن هدفك! لقد خنِت 
ثقتي فلم �أكن �أتوقع منِك هذ� �لت�رصف �أبدً�.

 �عتذرت نور من و�لدتها على ت�رّصفها 
�لطائ�س ووعدتها �أن ال يتكرر �أبدً�، وتعلمت 

�أن تختار �سديقاتها بدقة و�نتباه. 
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Science

Moving Around

Complete the sentences using the words from the box

Birds use their ___________ to fly.

Sharks use their ___________ to swim.

Cats use their ________ to climb trees.

Frogs use their __________ to jump.

Babies use their ________ to crawl.

Different animals use different parts of their body to move around. Circle the 
body part that helps each of these animals move around: 

Wings          Fins         Hind legs

Claws  Hands and knees

Word Box

1 �أخ†رص فا— 

2 �أخ†رص Zام≤

3 �أبي†س

4 �أ�سفر

5 برتقا›

R 6هري

بنف�سéي  7

�لكائنات  ت�ستخدم 
�حلية �أجز�ء من ج�سمها  
لت�ساعدها على �حلركة، 
 ∑hõcR هال �ساعدت

يف ر�سم د�ئرة حول 
�جلزء �لذي ي�ساعد هذه 
�لكائنات على �حلركة?

 ¿ƒd
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