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تصدر شهريا عن وزارة الداخلية
اإلمارات العربية المتحدة

مجـــلـة أطــــــفـال999

الهيئة االستشارية
اللواء / خليل داوود بدران

العقيد / ثاني بطي الشامسي
عصــــــــام الشــــــيخ

رئيس التحرير
المقدم/ عوض صالح الكندي

مدير التحرير
عبداهلل محمد الشرهان

المراسالت
وزارة الداخلية -مجلة أطفال999

ص ب 38999 - أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف:   4194488 2 971+
فاكس: 4194499 2 971+

البريد اإللكتروني:
info@socoool.com

االشتراكات
األفراد: 50 درهماً

الشركات والدوائر الرسمية والهيئات 
والمؤسسات: 150 درهماً
الهاتف الَمّجاني: 8009009

إنتاج وإخراج:

شركة أجيال ميديا
www.socoool.com

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأنا �سديقكم »علي«

َراِفُقكم يف كل عدد من جملة »أطفال999«
ُ
�ساأ

هذه هي �سقيقتي »علياء« وهذا هو �سديقنا 

»َدْبدوب احَلبُّوب«

»َدْبدوب احَلبُّوب«

»علياء«

»علي«

المحقق الصغير
أيها احملقق الصغير، مهمتك

إيجاد بعض األشياء املفقودة في 
مجلة أطفال999

هل أنت جاهز للتحدي؟

استخدم الهاتف المحمول كقارئ ضوئي 
للوصول إلى صفحة أطفال 999 على الفيسبوك
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأنا �سديقكم »علي«

َراِفُقكم يف كل عدد من جملة »أطفال999«
ُ
�ساأ

هذه هي �سقيقتي »علياء« وهذا هو �سديقنا 

»َدْبدوب احَلبُّوب«

فـــّنانًا
أريد أن ُأصبح

بقلم: ميثاء الخياط

ل فاتن اأن تخ�س�ص مكاناً  ُتف�سِّ

يف بيتها ت�سميه "املر�سم" كي 

يكون با�ستطاعتها اأن متار�ص 

ّبة 
َ
هذه الهواية وتقوم بدورها كر

منزل يف نف�ص الوقت.  وهذه 

ابنتها لولو وهي على بـــــراءتها 

حتب اأن تعبث باأدوات اأمها. 

"حان وقت قيلولتك 
يالولو." نامي يا لولو حتى 

ت�ستطيع ماما ا�ستكمال 

عملها.  نوم العوايف! 

 اأحب  الفن كثريًا ولكن هناك اأنواعًا 

خمتلفة من الفن واليوم �صنتعرف على 

فنان ت�صكيلي.  ما معنى هذا يا ترى؟

فاتن فنانة ت�سكيلية. وهذا يعني اأّنها 

تنظر اإىل الأ�سياء املحيطة بها  ومن ثم 

تر�سمها من جديد با�ستخدام الألوان مع 

اإ�سافة بع�ص مل�ساتها الفنية والإبداعية. 

3
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والآن تقف فاتن اأمام م�سند 

اللوح القما�سي حتى ُتكمل 

ر�سمتها الأخرية التي �ستعر�سها 

مع بقية جمموعتها خالل 

املعر�ص الفني يف هذه الليلة.

فاتن ت�ستخدم العديد من 

الألوان، لكن اليوم حتتاج اإىل 

الألــوان الزيتية واملائية.  وهذا 

يعني اأن ت�ستخدم اأحجاماً خمتلفة 

من الفرا�سي واملاء وبع�ص 

الأدوات مثل الأوراق والأ�سفنج 

كي ت�سيف مل�سات وموؤثرات 

خا�سة. 

اأحتاج اإىل اللون الأخ�رض 

وقد نفد.  ل باأ�ص �ساأمزج 

هذين اللونني هنا على 

لوح الألوان...يا�سالم.. لقد 

اأ�سبح لديَّ لون اأخ�رض!

4
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لقد انتهت فاتن 

و�ستذهب لت�ستعد 

للمعر�ص، بينما لوحتها 

بداأت جتف. لكن حلظة، 

لقد ا�ستيقظت لولو 

ودخلت املر�سم!

"ها اأنت ذا يالولو 
لقد كنت اأبحث 

عنِك، هيا بنا اإىل 

املعر�ص!" 

اأووه ل.. جميع ر�سومات 

فاتن ملطخة بالألوان!  َمْن 

فعل هذا يا ترى؟  لكن ل 

تقلقي يا فاتن لقد ح�سلت 

على املركز الثاين.  "�سكراً 

يا لولو، اأنت فنانة مثل 

ماما!"

ياه، لقد تعلمت الكثري واأ�صبحت

 لوحتي جاهزة.  اإذا كان لديكم خيال 

وا�صع وحتبون االألوان واالبتكار فرمبا 

ت�صبحون فنانني بارعني!. 

5
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ل الدوائر التالية اإىل اأكرب قدر  حوِّ

ممكن من الر�صومات واالأ�صكال 

م�صتخدمًا خيالك واإبداعك 

وقارن ر�صوماتك مع اأ�صدقائك.!!

وقت اإلبداع!

6
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خطوط
وفنون

تريد علياء اأن تر�صم 

لوحة جميلة، لكن لي�س 

لديها لوحة جديدة، 

هل ت�صتطيع حتويل 

اخلطوط املر�صومة يف 

اللوحة التالية اإىل 

ر�صمة جميلة؟
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البحث عن التوأم
ابحث عن ال�صكلني املتطابقني ل�صورة علي
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�

�
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ان�صخ �صورة علي وعلياء مب�صاعدة �صبكة املربعات!الر�صام ال�صغري
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ق الـجبال تسلُّ
أنا رياضي

إعداد: رهف المبارك

للمغامرة فنون 

وريا�صتنا لهذا العدد 

يارفاق مغامرة عجيبة

 اإنها ريا�صة ت�صلق 

اجلبال  التي ترتبط  بحب 

املغامرة واملخاطرة 

وع�صق الطبيعة.

كم اأحب املغامرة!!

حتتاج رياضة 
تسلُّق اجلبال 

إلى لياقة بدنية 
عالية، وقوة 

احتمال فائقة، ومعرفة بتسلُّق 
اجلبال واستخدام األدوات املساعدة 

الالزمة، فتسلُّق اجلبال ليس رياضة 
عادية، بل إنها خطيرة، فعلى الرياضي 

أن يتحّدى كل العراقيل من بردٍ أو حرٍّ أو 
شمٍس حارقة وغيرها من اخملاطر. لكن 
قد تتساءلون مثلي: ماذا نحتاج لهذه 

الرياضة؟

ق الجبال أدوات رياضة تسلُّ
المالبس:

يجب على املتسلِّق أن يرتدي مالبس
خاصة بحسب الظروف اجلوية، 

الحذاء: 
وأيضاً عليه أن يرتدي حذاًء خاصاً للتسلُّق.

10
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ق: عّدُة التسلُّ
ويحتاج أيضاً إلى حبال طويلة 
قوية ومتينة وفي نفس الوقت 

تكون خفيفة الوزن، وحلقة 
معدنية، ومطرقة خاصة وأدوات 

خاصة تساعده على التسلُّق.

اإلسعافات األولية:
أيضا ال ننسى أدوات طبية

لإلسعافات األولية.

األطعمة والسوائل:
يجب حمل كمية كافية من 

املواد الغذائية واملاء بأقل حجم 
ممكن. 

ق الجبال  صفات متسلِّ
على الرياضي أن يتدرب جيداً 

قبل مزاولة هذه الرياضة
كما عليه أن يتحّلى باحلرص 

و احلذر والصبر، وقوة التحمل، 
واملالحظة القوية باإلضافة إلى 

خفة الوزن و سرعة احلركة..

بدأت هذه الرياضة في الظهور 
منذ عام 1854 وهي تنتشر 

في دول أوروبا، ويساعد على 
انتشارها هناك الطقس البارد 

بينما تصبح رياضة شاقة 
ومرهقة في املناطق احلارة ..

أمتنى أن أتسلق أعلى قمة في 
العالم...هل تعرفون ما هي ؟

حاول اإعادة ر�صم وتلوين

�صورتي واأنا اأت�صلق اجلبال.. 

هل ت�صتطيع اأن جتعلني اأبدو 

و�صيمًا؟

ومن ال يحب 
صعود الجبال.. 

يعــْش أَبَد 
الدهر بين 

الحفر!
أبو القاسم الشابي

11
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عـلي و علـياء
مغامرات

لقد ن�صي الر�صام كتابة حوارنا!، هل ت�صتطيع كتابة احلوار املنا�صب يف املربعات الفارغة 

لتكتمل الق�صة؟. وال تن�صى اأن تكتب عنوانًا جمياًل للق�صة يف امل�صتطيل العلوي.
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شارك بنسختك من القصة على صفحة »الفيسبوك«: »أطفال999«
13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
أنا أحسبأنا أحسب

ا�صتخدم االأ�صكال مل�صاعدتك يف حل امل�صائل  التالية

أنا أحسب

هيا نطرح

5 - 3 =

9 - 4 =

3 - 1 =

7 - 3 =

4 - 3 =

5 - 2 =

6 - 4 =

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
اأَِعد كتابة هذه االأرقام ابتداًء من النقطة

�صع دائرة حول

القطع املعدنية الالزمة 

التي ت�صاوي القطعة 

الورقية التالية؟

هيا نفكر!==
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أنا ألعب

اطلب امل�صاعدة من اأحد الكبار يف قطع اخلط املتقطع، ثم 

األ�صق كل بطاقة عليها �صورة ببطاقة زهرية. ثم قم ب�صف 

البطاقات بحيث يكون اجلانب الزهري ظاهرًا. يقوم كل العب 

بفتح بطاقتني، فاإذا تطابقتا، يح�صل على نقطة، وي�صتمر 

يف اللعب، اأما اإذا مل يح�صل على �صورتني متطابقتني، فيقوم 

الالعب االآخر باملحاولة. يفوز الالعب الذي يك�صف اأكرب عدد 

من ال�صور املتطابقة.

طريقة اللعب:

16
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35

36

اآلن ألصق الشكل على الغطاء باستخدام 
الصمغ السائل

سوف تحصل على هذا الشكل
بعد القص

اآلن قم بقصه بالمقص.

أنا أبدع

انتظر قليالً حتى يجف الصمغ ويكون الختم 
جاهزاً لالستخدام

لوح أسفنجي غطاء عصير صحن صغير  
حبر سائل �قلم رصاص �صمغ سائل 

�مقص

ستحتاجون إلى:

أختام
من صنع يدك

قم برسم دائرة على اللوح األسفنجي
باستخدام الغطاء

ارسم شكالً تحبه داخل
هذه الدائرة

اسكب القليل من الحبر في الصحن
ويمكن أيضاً استخدام حبر الختم الجاهز 
للحصول على نتيجة أفضل

اغمس الختم في الحبر واختم به
لتزيين دفترك

قم بقص الشكل المرسوم 
باستخدام المقص

إعداد: خلود الشرهان

�

�

�

�

�

�

�

واآلن ما األشكال األخرى التي تستطيع أن 
تبتكرها؟
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35

36

�ِصل النقاط لتكت�صف ماذا تر�صم علياء

من نقـطـة 

اإىل نقطـة!

19
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كلمة وصورة

ا�صتخدم ال�صَور لت�صاعدك 

على قراءة هذه الق�صة..

بقلم: رهف المبارك

مرحبا ..يا رفاق..أنا دبدوب احلبوب، في يوم من األيام، خرجت أمي 

للتسوق مع جارتنا وقالت لي: سنترك هذا الطفل اللطيف معك 

في البيت يا دبدوب، لكن عليك أن تعتني به جيداً. قلت :حسناً يا 

أمي الغالية. خرجت أمي و أغلقت الباب ،فضحك الطفل ضحكًة 

عالية وقال: جا..جا..جا.. قلت له مداعباً: جو...جو...جو...

فغضب الطفل مني ، وأمسك كأس املاء ثم رماه نحوي فقفزت 

من مكاني مسرعاً..وسقط كأس املاء على األرض فانكسر.. 

َصرَْخت: ال..ال.. وقمت أجمع الزجاج املتناثر..فأتى الطفل نحوي، 

وقفز على ظهري قائال: ماء..ماء.. قلت له : انزل..أنا لسُت خروفاً 

أنا دبدوب. ثم أحضرت له كرة ملونة وقلُت له: ما رأيك أن نلعب 

بـالكرة امللونة؟ ابتسم            ثم أخذها وركلها عالياً فضرب 

مزهرية الــورد. فسقطــت املزهرية على األرض فانكسرت..

صحت مجدداً: ال..ال. وقمُت أجمع الزجاج املتناثر..فقفز الطفل 

في بيتنا طفل
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على ظهري و قال: مياو...مياو قلت له: كفى أنا لست قطاً ..أنا 

دبدوب احلبوب.. بكى الطفل غاضباً ،ثم ركض نحو الكعكة التي

أعدتها أمي للضيوف. أمسك الكعكة وقلبها على الطاولة..

صحت: ال..ال.. فصاح الطفل غاضباً في وجهي: هووو..هووو...هووو

قلُت له : نعم ،  أنا هووو...هووو و اآلن سأحضر املكن وستنظف 

كل هذه األوساخ معي.. واجتهت نحو املطبخ أبحث عن املكنسة 

..أين..أين..؟  وعندما وجدتها..عدت، فرأيت الطفل قد نام على 

األرض، وفي تلك اللحظة احلاسمة فتحت أمي باب املنزل: وصاحت 

بذهول: ال..ال...ال نظرْت أمي نحوي بغضب

فأشرُت إلى الطفل وقلت لها: جا ..جا..جا!

كرةكأسدبدوب طفل

مكنسة

مزهرية

خروف قط
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ف أنا أتصرَّ

ف فيه �سديقنا »علي« بال�سكل ال�سحيح.
َّ
�سع عالمة þاأمام امل�سهد الذي يت�رض

B

ج

ع ق

طذ

ى
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ج

ع ق

طذ

ى

ُ َعلَْيِه وََسلََّم:  َعْن أَبِي ُهرَيْرََة رَِضَي الل َعنُه َقاَل: َقاَل رَُسوُل الَلِ َصلَّى اللَّ

"اإْلمِيَاُن بِْضٌع وََسْبُعوَن أَوْ بِْضٌع وَِستُّوَن ُشْعَبًة َفأَْفَضلَُها َقْوُل اَل إِلََه إاِلَّ الل 

صحيح مسلم
وَأَدْنَاَها ......................................................... وَاحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمْن اإْلمِيَان"  

نحتاج إلى مساعدتكم لفك 
الرموز حتى يكتمل املعنى.  
استبدل الرموز باحلروف التي 

تدل عليها... هيا يا أبطال 
فّكوا الرموز!
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"انستغرام" هو تطبيق مجاني متوفر على األجهزة 
املتنقلة مثل اآليفون واآلندرويد، ويتميز ببساطته 

وسهولة استخدامه، إذ يتيح ملستخدميه التقاط 
الصور وإضافة التأثيرات اجلميلة عليها مباشرة 

ومشاركتها مع األهل واألصدقاء بسرعة وسهولة 
على مواقع التواصل االجتماعي األخرى مثل 

"فيسبوك" و"تويتر".

التسجيل والخصوصية
مثل معظم البرامج املشابهة، ال يسمح ملن هم 

دون 13 بالتسجيل. يطلب البرنامج أثناء التسجيل 
عنوان البريد اإللكتروني واسم املستخدم، إال أنه 

سيطلب منك اختيارياً إدخال رقم هاتفك أيضاً، لذا 
كن حذراً وفكر في خصوصيتك قبل ذلك.

بعد تسجيلك، ومبجرد 
رفع أي صورة يستطيع 

اجلميع مشاهدتها، 
كما يستطيع أي 

شخص متابعة 
حساب أي شخص إال 

إذ مت تفعيل خصوصية 
الصور في قائمة 

اخليارات. 

متر علينا الكثير من اللحظات اجلميلة، ونتمنى لو نستطيع مشاركتها 
حلظة بلحظة مع أصدقائنا.. حلسن احلظ هناك برنامج يقوم بذلك بالضبط 

وهو مشاركة صورك اجلميلة ولقطاتك املمتعة فوراً مع أصدقائك، فعلى 
عكس مشاركة الصور األخرى، يوفر هذا البرنامج مؤثرات رائعة للصور 

ويتوفر حصرياً ملستخدمي األجهزة املتنقلة "آيفون" و"آندرويد"! 

لتفعيل خصوصية الصور، اضغط على 
رمز الترس في أعلى اليمين ثم قم 

Photos Are Private بتفعيل خيار

تقديم: مروان محمد

م أنا أتعلَّ

برنامج مشاركة الصور الجميلة
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يه لكامت مفتاحية يضيفها 
املستخدم أثناء تعليقه عىل 

صوره لتساعده يف تصنيفها 
وهسولة العثور علهيا ممن 
يشاركونه نفس االهمتام، 

وبالتايل احلصول عىل متابعني 
أكرث. ويمت متيزيها بكتابة الرمز 
# قبل اللكمة املراد حتويلها مثال: 

#أطفال999 .

حقائق واأرقام

تاأ�س�ص تطبيق "ان�ستغرام" يف 10 	 

اأكتوبر 2010 من جانب كيفني 

�سي�سرتوم و مايك كريجر.

يف اأبريل من عام 2012 ا�ستحوذت 	 

"في�سبوك" على "ان�ستغرام" ب�سفقة 
بلغت قيمتها مليار دولر.

يف دي�سمرب 2011 اختارت "اأبل" 	 

تطبيق "ان�ستغرام" كاأف�سل تطبيق. 

يف دي�سمرب 2010 كان عدد 	 

م�ستخدمي "ان�ستغرام" مليون 

�سخ�ص فقط،  ويف عام 2012 جتاوز 

عدد امل�ستخدمني 30 مليون �سخ�ص.

مت اختيار كلمة "ان�ستغرام" من 	 

مقطعني: الأول Instant ن�سبة 

لال�سم الأول لآلت الت�سوير القدمية، 

والثاين: Telegram ن�سبة اإىل 

اأن ال�سور يف هذا التطبيق يتم 

تناقلها عرب "الإنرتنت" مثل 

جهاز "التلجرام".

خالل عملية رفع ومشاركة صورك، يتم رفع ومشاركة معلومات 
موقعك اجلغرافي أيضاً، فإذا لم تكن حذراً وقمت مبشاركة الكثير 
من الصور من منزلك، فيستطيع 

أي شخص الوصول إليك بسهولة. 
تستطيع عدم متكني التطبيق 

من مشاركة موقعك مع اآلخرين 
من خالل إطفاء هذه اخلاصية، أو 
تفعيلها فقط في األماكن التي 

تزورها بشكل مؤقت.

حلسن احلظ يتيح هذا التطبيق حجب 
املتابعني املزعجني، وذلك بالذهاب 

إلى ملفه الشخصي، ثم 
الضغط على الرمز الذي 
يظهر في أعلى اليمني، 
 ،Block User ثم اختيار

أما إذا كنت تعتقد أن 
هذا املستخدم يسيء 

استخدام التطبيق بشكل 
 Report عام، فيمكن اختيار

.Spam

التبليغ عن الصور المسيئة
يوفر التطبيق خياراً إضافياً للتبليغ 

عن الصور املسيئة أيضاً، وذلك 
بالضغط على الرمز "..." أسفل 

 Report" الصورة واختيار خيار
 "Inappropriate

الظاهر باللون األحمر.

الخصوصية وخرائط الصور

حجب المتابعين المتطفلين

ما هو الهاشتاق؟

#

يمكنك الحفاظ على خصوصية موقعك 
وذلك باختيار OFF عند سؤالك عن "عرض 

الصورة على الخريطة" قبل رفعها.
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الشخصيات:
النملة 1 - النملة 2 - اخلنفساء

المشهد األول )في الحقل(: 
النملة1 : هيا..هيا بنا جنمع الطعام قبل أن يشتد احلر..

النملة 2: حسناً..احملي معي..
النملة 1: سنأخذ هذا األرز إلى اخملزن ..

النملة 2: و سنجفف الفواكه فوق السطح كي ال تفسد.
النملة 1: إذن سأذهب قبلك وأنت اتبعيني..

بقلم: رهف المبارك

 النملة و اخلنف�ساء

ل! هيا ُنمثِّ
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المشهد الثاني:
ال..ال..ال...فصل الصيف جميل.. اخلنفساء) تغني(:  

مرحبا أيتها اخلنفساء النملة 1:   
أهال..أهال..ماذا حتملني فوق ظهرك أيتها النملة.. اخلنفساء:   

أحمل حبوب األرز ألحفظها في اخملزن فالشتاء سيحل قريباً النملة 1:   
واآلن وداعاً..لدي عمٌل كثير!    

المشهد الثالث: 
اخلنفساء ) تغني(:  ال..ال..ال...فصل الصيف جميل..

مرحبا أيتها اخلنفساء.. النملة 2:   
أهالً يا صديقتي..أنِت أيضاً تعملني عمالً شاقاً مثل أختك.. اخلنفساء:   

نعم سأجفف هذه الفواكه كي آكلها في فصل الشتاء القريب.. النملة 2:   
واآلن وداعاً..    

الطعام متوفر في احلقل دوماً، فِلَم أتعب نفسي بالعمل...ال..ال..ال اخلنفساء:   

المشهد الرابع:

من يطرق بابنا في هذا اجلو املمطر ! النملة1:    
إنها اخلنفساء... النملة 2 تفتح الباب:  

صديقتي النملة، هل لديك بعض احلبوب أو الفواكه اجملففة.. اخلنفساء )ترجتف(:   
لم أذق طعاما منذ يومني بسبب املطر املتواصل..     

وماذا كنِت تفعلني في فصل الصيف.. النملة1:    
كانت تغني و ترقص.. النملة 2:    

واآلن ليس لدينا طعاٌم للكسالى .. فقد قالت جّدتي  النملة 1:    
يوماً: من جّد وجدْ..ومن زرع حصدْ..      
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نسكب في وعاء عميق كل املقادير

 	
منزج جيداً حتى نحصل على 

عجينة متماسكة. 
 	

نأخذ مقداراً صغيراً بحجم حبة 
اجلوز ونكّوره.

 	
نضع كل كرة في كأس ورقي خاص 

باحللويات.
 	

نصف الكرات في صينية ..واآلن 
أصبح لدينا كرات بيضاء تشبه 

كرات الثلج.

�صن�صنع معا كرات بي�صاء ثلجية، لكنها لي�صت من الثلج ؟! 

كيف ذلك؟ هل هذا لغز؟ لنكت�صف ذلك معًا.

المقادير:

طريقة التحضير:

إعداد: رهف المبارك

كوب حليب مكثف ُمحّلى	 
كوبان من جوز الهند.	 
بياض بيضة واحدة 	 
رشة فانيليا	 

كـرات الثلـج

مرحبًا.. اأنا اإ�صمي 

ر معًا  علياء، �صنح�صِّ

اأ�صهى االأطباق!

  

ألصق
طابع
البريد

العدد:

مة
قي

ال
ئز 

وا
لج

ى ا
حد

بإ
وز 

لف
ة ا

ص
فر

ى 
عل

ل 
ص

تح
د ل

ري
لب

با
نا 

ا ل
ه

سل
أر

 و
حة

صف
ال

ذا 
ه

ع 
ط

اق

أنا أطبخ
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�صن�صنع معا كرات بي�صاء ثلجية، لكنها لي�صت من الثلج ؟! 

كيف ذلك؟ هل هذا لغز؟ لنكت�صف ذلك معًا.

  

ألصق
طابع
البريد

العدد:

العنوان:

مة
قي

ال
ئز 

وا
لج

ى ا
حد

بإ
وز 

لف
ة ا

ص
فر

ى 
عل

ل 
ص

تح
د ل

ري
لب

با
نا 

ا ل
ه

سل
أر

 و
حة

صف
ال

ذا 
ه

ع 
ط

اق

اثِن الصفحة هنا اثِن الصفحة هنا

اسم المرسل:

12
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االسم:

المدرسة:

تاريخ الميالد:

الصف:

العنوان:

رقم الهاتف:

البريد اإللكتروني: ك
رت

صو
شر 

ي ن
 ف

ب
غ

تر
ت 

كن
ذا 

صورة شخصية**إ

ما هو أفضل شيء يعجبك في مجلة »أطفال999«

أنا أتصرف كلمة وصورة أنا أطبخ أنا ألعب أنا أحسب أنا رياضي أين اخلطأهيا منثلأنا أتعلمأريد أن أصبح

رتب صفحاتك املفضلة  تصاعدياً.. 1، 2، 3...

ما معنى هذه اإلشارة؟

o

 o

o

ممنوع الوقوف

ممنوع الدخول

ممنوع اخلروج

 أرسل مشاركتك* إلى:

مة
قي

ال
ئز 

وا
لج

ى ا
حد

بإ
وز 

لف
ة ا

ص
فر

ى 
عل

ل 
ص

تح
د ل

ري
لب

با
نا 

ا ل
ه

سل
أر

 و
حة

صف
ال

ذا 
ه

ع 
ط

اق

*يرجى االلتزام بالمساحة المخصصة للمشاركة والعنوان المذكور أعاله فقط. 

ألصق صورتك هنا

* ستنشر املشاركات التي تصلنا في هذه االستمارة فقط

اربح �صيارة 

 »Z ني�صان«

لل�صغار كل 

�صهر

5 فائزين بهدايا قيمة كل �صهر

استمارة مشاركة*
ر�سومات طرائف

األغاز

معلومات اأ�سئلة

اقرتاحات

�سور

ق�س�ص

سؤال العدد
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نـــادي

خلود عبدالكرمي علي

علي حسني آل مسلم

مسلم محمد مبارك

مشاركة متميزة!

الأمرية وال�ساحرة

كانت هناك اأمرية ا�سمها روزان وكانت 
الأمرية تعي�ش يف ق�رص جميل وكانت هناك 

�ساحرة تعي�ش يف كوخ قذر، ويف يوم من 
الأيام، �سمعت الأمرية روزان اأن هناك 

�ساحرة يف هذا الكوخ، فقررت ال�ساحرة 
اأن تذهب اإلى ق�رص الأمرية روزان، فذهبت 

ال�ساحرة وعندما و�سلت اإلى الق�رص راأت 
الأمرية يف حديقة الق�رص وقالت ال�ساحرة: 

»اأهاًل يا اأمرية«، وما اأن �سمعتها الأمرية 
حتى �رصخت الأمرية ب�سوت عال فهربت 
ال�ساحرة وخافت منها، ثم ذهبت الأمرية 
اإلى احلاكم الذي يف الق�رص وحكت له ما 
حدث لها وقال احلاكم: »ل حتكمي على 

النا�ش من مظهرهم«!

فاطمة الزين إبراهيم يوسف

مدرسة أم القرى، العمر 9

رأس اخليمة، اإلمارات

�سيارة املرور

فتاة بني الأ�سجار

بيت اهلل

اأطفال999

عي�سي بالدي

دانة حممود الرميثي

االإمارات الوطنية- العمر 7

اأبوظبي - االإمارات

م�صلم حممد مبارك

مدر�صة ال�صميح، العمر 8

اأبوظبي - االإمارات

خلود عبدالكرمي علي

رو�صة املعرفة، العمر 5

اأبوظبي - االإمارات

مرية ح�صني �صابر

مدر�صة اأم �صقيم، العمر 11

دبي - االإمارات

دانة محمود الرميثي
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ه
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ط
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اأ�صماء الفائزين يف 

العدد )11(

إقامة ليلة مجانية في فندق ون تو 
ون أبوظبي*

الفائز: خالد مشعل محمد

جوائز العدد املا�صي مقدمة من

1. تنتهي صالحية احلصول على اجلائزة خالل شهر واحد من 
تاريخ إعالن اسم الفائز.

2. ال يسمح لنفس الفائز املشاركة في نفس اجلائزة مرتني 
متتاليتني.

3. تُعطى األولوية للمشاركني اجلدد في النشر.

نور يا�صر اأحمد املختار

ح�صانة احلنان - العمر3

ال�صارقة - االإمارات
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دبدوب يتحداكم لمعرفة التصرفات الخاطئة 
في هذا المشهد! هناك ثمانية أخطاء! هل 

تستطيع التعرف عليها جميعاً؟ أيـن الخطـأ؟

شاركنا على صفحة »الفيسبوك« لتعرف اإلجابات: »أطفال999«
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