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حياتك �أمانة.. ال 
تنهيها بر�سالة

��ست�سارة طبية

8

12

4

فعاليات و��سعة يف 
�أ�سبـــــــوع �ملـرور 

�خلليجي للتحـــذيـر 
من ��ستــــخد�م 

�لهـــــــــاتف �أثناء �لقيادة



مرحبًا يا �أ�صدقاء

�ملرور  �أ�صبوع  كان  �ملا�صي  �ل�صهر 

ُد  ُيَحدِّ »قر�ُرَك  �صعار:  حتت  �خلليجي، 

�أي�صًا  نف�صه  �ل�صهر  ويف  َم�ِصرَيَك«، 

كان �لطالب على موعد مع �المتحانات 

�أردنا  و�إذ�  �لربيع..  عطلة  ت�صبق  �لتي 

�المتحانات،  لهذه  �صعارً�  ن�صع  �أن 

�ملرور:  �أ�صبوع  �صعار  عن  يختلف  فلن 

ُد َم�ِصرَيَك«. »قر�ُرَك ُيَحدِّ

هي  �أ�صدقاءنا  يا  �لرئي�صية  �لفكرة 

كالتايل:

�أن يقرر  �أي وقت  �ل�صائق يف  ي�صتطيع 

وتهور،  بطي�ش  �لقيادة  �أو  باأمان  �لقيادة 

�لنجاح  يقرر  �أن  �لطالب  ي�صتطيع  كما 

و�لتفوق �أو �لر�صوب و�لف�صل.

يقرر  �لذي  هو  وقت  �أي  يف  �الإن�صان 

ذلك.  عك�ش  �أو  جيدً�  �إن�صانًا  يكون  �أن 

و�صوف  د�ئمًا.  �لقر�ر  �أ�صدقاءنا  يا  ولكم 

ت�صاهدون يف هذ� �لعدد �صورً� خمتلفة 

مبنا�صبة  نفذناها  �لتي  للفعاليات 

»مول  يف  �خلليجي؛  �ملرور  �أ�صبوع 

�الإمار�ت«، و�ملد�ر�ش، وحمطات �لبرتول، 

�لعمالء،  خدمة  ومر�كز  و�مل�صت�صفيات، 

ومعاهد تعليم قيادة �ل�صيار�ت.

مع حتياتي

القرار لك

�ل�سائق �الأ�سم

24

32

16

حز�م �الأمان

تعرف �إلى 
ج�سمك.. 

�لرئتان
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أخبار 
الدار

فعاليات وا�سعة يف اأ�سبـــــــوع املـرور اخلليجي
للتحـــذيـر من استــــخدام  اهلـــــــــاتف أثناء القيادة

حشدْت هيئة الطرق واملواصالت 
جهودها التوعوية كافة يف أسبوع 

املرور الخليجي 2016 للتحذير 
من استخدام الهاتف النّقال 
أثناء القيادة، حيث شاركْت 

عىل مدار األسبوع الذي استمر 
خالل الفرتة من 13 إىل 17 مارس 

بجناح توعوي كبري يف »مول 
اإلمارات« تحت شعار »قرارك 

يحدد مصريك«، ضم العديد من 
األنشطة التفاعلية مع أفراد 

الجمهور، كام َصممْت نرشات 
ورسائل وأفالماً توعوية نرشتها يف 

محطات البرتول واملراكز التجارية، 
وعىل الشاشات اإللكرتونية 

لخدمة العمالء، ومعاهد تعليم 
قيادة السيارات.

ونظم قسم التوعية املرورية 
فعاليات متنوعة يف املدارس 

والجامعات، كام تناولت خطبة 
الجمعة يف مساجد ديب مخاطر 

استخدام الهاتف أثناء قيادة 
املركبة.

املهندسة ميثاء بن عدي تستقبل أعضاء الوفود الخليجية يف مبنى الهيئة

رؤساء وأعضاء الوفود الخليجية يزورون جناح متحف الهيئة

رؤساء وأعضاء الوفود الخليجية يزورون جناح التوعية املرورية يف مول اإلمارات
فعاليات جامعية يف الجامعة األمريكية يف ديب
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أخبار 
الدار

فعاليات وا�سعة يف اأ�سبـــــــوع املـرور اخلليجي
للتحـــذيـر من استــــخدام  اهلـــــــــاتف أثناء القيادة

نرش الرسائل التوعوية يف وسائل التواصل االجتامعي
يف مراكز خدمة العمالء

.. ويف محطات البرتول

.. ابن بطوطة مول

.. ويف سينام فوكس

.. واملستشفيات



أخبار 
الدار

6

شارك فريق التوعية املرورية يف 
مدرسة ديب الوطنية )فرع الربشاء(، 
يف فعاليات متنوعة مبناسبة أسبوع 

املرور الخليجي، وشملت الفعاليات: 
تصميم بروشور عن استخدام الهاتف 

أثناء القيادة، وتوزيعه عىل أولياء 
األمور، ويف الربشاء مول، وتصميم 

رول بانر وعرضه يف الفعاليات، 
وعمل مسابقة إذاعة مدرسية، 

وتوزيع هدايا عىل الفائزين.

»دبي الوطنية« حتتفل باأ�سبوع املرور اخلليجي
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حياتك �أمانة.. ال تنهيها بر�سالة
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�سيناريو:  لولوة ثاين 
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اإعداد:  لولوة ثاين 

الق�صة :   كيف �صرت قبعة �صوف

امل�ؤلفة :   �صلمى قريطم  

 ر�ص�م : بيتانيا  زاكاريا�س

النا�صر : دار كلمات

كلمة  معنى  ما  تفهم  اأن  ب�صمة  الطفلة  حتاول   الق�صة:  عن  نبذة 

حب ،  تقول لها اأمها اإن  احلب كلمة �صغرية لكن معناها كبري، تبداأ 

وهكذا،  عائلتها.  اأفراد  ت�صرفات  خالل  من  احلب  با�صتك�صاف   ب�صمة 

تن�صب كل  قطعة ثياب �صتائية لكل من اأفراد العائلة، وتقرر اأنها هي  

. قبعة �صوف

يتميز طائر الُهْدُهد بعرفه 
الذهبي الأنيق على راأ�صه، وبطريقته الفريدة 

يف الطريان، لكن اأبرز �صفاته اأنه »�صديق الفالح«، 
حيث ينظف الأر�س من الديدان والريقات والآفات التي ت�صبب 

اأ�صراراً للمزروعات، بالإ�صافة اإلى اأن وجوده وم�صاهدته يف مكان ما 
يدل على نقاء البيئة من املبيدات احل�صرية.

اجلدير بالذكر اأن الهدهد يعي�س يف املناطق اجلنوبية والو�صطى من 
اآ�صيا واأوروبا، كما يوجد يف اإفريقيا ب�صكل كبري، وهو غري م�صتقر 

يف مكان واحد، بل دائم التنقل والرتحال من مكان لآخر بحثاً 
عن الغذاء، واأ�صهر هدهد هو الذي ورد ذكره يف القراآن 

الكرمي يف ق�صة �صيدنا �صليمان وملكة 
اليمن بلقي�س. 
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تتخذ الندف الثلجية الهابطة من ال�صماء اأ�صكال غاية يف الروعة واجلمال، 
لدرجة اأنها تلهم كبار م�صممي املجوهرات والأحجار الكرمية يف العامل !

ويبلغ حجم الندفة من مليمرٍت واحٍد اإلى 5 مليمرتات، وحتى ن�صتمتع 
مبنظرها يتوجب ت�صويرها بعد�صات جمهرية خالل اأقل من دقيقة قبل 

اأن تختلف اأ�صكالها كلياً، وكلما كانت الندفة اأ�صغر كانت اأجمل، وهي 
لي�صت بي�صاء كما يبدو، لكنها �صفافة، والعجيب اأنها لي�صت م�صطحة، 

وتكون الندف اأجمل كلما كانت ال�صماء �صافية وال�صم�س �صاطعة .

تع�صق قرود “املكاك” 
اليابانية التي تعرف بـ”قرود الثلج” 

ال�صتحمام يف ينابيع املاء ال�صاخنة مبنتزه 
فرتة  طوال  الغابات  من  القرود  وتاأتي   .“ “جيغوكوداين 
ال�صتاء اإلى الينابيع ال�صاخنة  لتدفئة اأج�صادها من درجات 

احلرارة التي ت�صل اإلى ما دون ال�صفر.
ع ع�صرات ال�صياح وامل�صورين حول الينابيع لإلقاء نظرة  ويتجمَّ

على القرود وهي ت�صتحم، وعلى الرغم من اأن احلديقة 
مفتوحة على مدار ال�صنة، اإل اأن ا�صتحمام القرود ُيعّد اأهم 

ما يجذب الزوار، حيث ت�صجل احلديقة اأعداداً 
باملئات خالل اأ�صهر ف�صل ال�صتاء.

ُتعّد الفتاة الباك�صتانية مالل يو�صف اأ�صغر حا�صلة على جائزة 
نوبل على الإطالق، وهي نا�صطة يف جمال تعليم الإناث، ا�صُتهرت 

بدفاعها عن حقوق الإن�صان، وخا�صة التعليم وحقوق املراأة يف منطقة 
وادي �صوات، حيُث كانت ُتعاين منطقتها من منع الفتيات من 

الذهاب للمدار�س.
كانت لعائلة يو�صف �صل�صلة مدار�س ُتديرها يف املنطقة، 

ويف اأوائل �صنة 2009، ومالل يف ُعّمر 12 عاماً، كتبت 
»تدوينة« حتت ا�صم م�صتعار لقناة )بي بي �صي( عن 

تفا�صيل حياتها، ووجهة نظرها عن حالة تعليم 
الفتيات يف وادي �صوات وطرق تعزيزها، ويف 

ال�صيف التايل قّدم �صحفي يف »نيويورك 
تاميز« فيلماً وثائقياً عن حياتها، 

والتحديات التي تواجهها، فا�صتهرت 
يف العامل؛ واأجريت معها العديد 

من املقابالت التلفزيونية 
والكتابية.
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��ست�سارة طبية
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إعداد: حليمة املال

مفرد�ت تر�ثية

النّجار

احلّداد

يقوم �حلّد�د ب�صناعة �ل�صو�طري �لتي ي�صتخدمها 

اب و�ل�صكاكني، و�مل�صامري باأحجامها �ملختلفة،  �لق�صّ

مبا فيها �مل�صامري �لكبرية �لتي ُت�صتخدم يف بناء 

�ل�صفن، �إ�صافة �إىل �صناعة �الأدو�ت �لزر�عية؛ 

كاملحر�ث و�لد��ش و�لفوؤو�ش �ل�صغرية و�ملن�صار 

و�أدو�ت �لقالف. ُتعد �حلد�دة من �أقدم �حلرف يف 

�ملنطقة، كما دلت �مللتقطات �لربونزية �لتي يعود 

تاريخها �إىل 4000 �صنة خلت، وكان يف دبي يف 

�خلم�صينات من �لقرن �لع�صرين خم�صة حمالت 

حد�دة فقط تقع على �خلور يف بر ديرة. 

من �أهم �الأدو�ت �لتي ي�صتخدمها �لنّجار يف عمله: 

�ملن�صار و�ملثقب و�الإزميل، و�لقدوم و�ملطرقة 

و�مل�صامري. و�إ�صافة �إىل عمله يف حمله، فاإنه كثريً� ما 

كان ُي�صتدعى �إىل �لبيوت الإ�صالح �الأبو�ب �أو �لنو�فذ 

�إذ� ما تعر�صت للك�صر �أو �لتلف.

كانت دكاكني �لنجارة منت�صرة على �صفة �خلور 

مبنطقة �لبطني يف بر ديرة، و�أدى �عتماد �ملدينة 

على �لغو�ش و�صيد �الأ�صماك و�لتجارة �لبحرية �إىل 

�زدهار �صناعة �لقو�رب و�ل�صفن �خل�صبية و�إ�صالحها.
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�أمثال �سعبية

طيعه” الزمان  طاعك  ما  “اإذا 
هذا املثل يدع� الإن�صان اإىل التكيف مع الزمان وم�صتجداته، 

وال�صري مع تط�راته واأحداثه.

ال�صّفار

�ل�صّفارون هم �لذين يقومون ب�صيانة وتلميع �الأو�ين 
�لنحا�صية، وكان لهم عدد من �لدكاكني يف �صوق �ل�صخام، 

يز�ولون فيها
مهنتهم يف ت�صليح �الأو�ين �لنحا�صية؛ كالقدور و�لدالل و�ملقايل 

�ملنب�صطة لتحمي�ش �لقهوة. وكان �ل�صفار ي�صع �لرمل �ملبلل 
باملاء يف �الآنية �لنحا�صية، ويقف عليها بقدميه، وي�صتند �إىل 

�حلائط بيديه، ثم يتحرك ميينًا و�صمااًل الإز�لة �ل�صد�أ �ملرت�كم 
عليها نتيجة �ال�صتخد�م �لطويل، ثم يوقد �لنار حتتها 

لتنظيفها وتلميعها، لُيعاد ��صتخد�مها مرة �أخرى. 

الفخار
كانت �الأو�ين �لفخارية ت�صتخدم يف خمتلف 

جماالت �حلياة، وتتم �صناعتها فقط يف �الأماكن 

�لتي يتو�فر فيها �لطني �لالزم

لها، وهي �ملناطق �جلبلية �ملتاخمة لر�أ�ش �خليمة. 

وُي�صنع �لفخار �ملحلي من �لطني �الأحمر، وٌي�صمى 

م�صنع �لفخار “حمرقة”، وجمعها “حمارق”، وهي 

حفرة كبرية متو�صطة �لعمق ُتبنى جدر�نها من 

�لد�خل باحلجارة و�لطني لتبقى �صلبة  قوية.  

مل يكن �لنخيل م�صدرً� للغذ�ء فقط، بل تعددت 

فو�ئده، وكثري من �ل�صناعات �ملحلية ��صتخدم 

فيها �صعف �لنخيل، ومن �أهمها  “�ل�صرود” 

و”�حل�صري” و” �ملكب” و”�ملزماة” و”�ملخر�فة” 

و” �مل�صب”. كانت هذه �مل�صنوعات ت�صنع عن  

طريق “�ل�صف” �لذي يعني حياكة �أور�ق �صعف 

�لنخيل، بعد تقطيعها �إىل �صر�ئط طويلة.

ال�صناعات ال�صعفية
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�ل�سائق �الأ�سم
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»القفال« . . ما�ضي الإمارات 

العريق املتجدد

إعداد: محمد حسان احلافظ

�رتبطت �ل�سباقات �لبحرية يف �الإمار�ت 

بتاريخها �لعريق، وما�سي �أهلها �لر�ئعني �لذين 

�رتبطو� بالبحر، فاأ�سبح تو�أم حياتهم، وم�سدر رزقهم، فكان 

�سيد �للوؤلوؤ  و�الأ�سماك �أهم ما مييز ما�سيهم.

ومن �أروع �ل�سباقات �لبحرية »�لقفال« �لذي ُيقام �سنويًا لل�سفن 

�ل�سر�عية 60 قدمًا، حتت �إ�سر�ف وتنظيم نادي دبي �لدويل للريا�سات 

�لبحرية، وُيعّد م�سك ختام �ملو�سم �لريا�سي �لبحري. 

تبلغ م�سافة �ل�سباق 53 كم، حيث تنطلق �ل�سفن �ل�سر�عية من جزيرة �سري 

بونعري، لي�سل �لفائز �أواًل �إىل �مليناء �ل�سياحي يف دبي.

ولـ«�ل�سرد�ل« دور كبري يف هذه �ل�سباقات )وهو م�سمى كان ُيطلق على 

�ل�سخ�ص �لذي يقود جمموعة من �ل�سفن الأماكن �للوؤلوؤ، وياأمتر 

»�لنو�خذة« باأو�مره(؛ حيث ي�سحذ �لهمم، ويحّم�ص �مل�ساركني 

للعمل بقوة من �أجل �لفوز.
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لالبالغ عن أية أضرار في شوارع دبي، يرجى االتصال  
بمدينتي 8009090 - هيئة الطرق والمواصالت

 www.rta.ae معًا نبي مستقبل دبي

�سيناريو:  لولوة ثاين 

نظام �لعنونة يف دبي
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  َيْخُرُج َزْعَتُ َوَعْنَبُ ِمْن �شوِق املا�ِشَيِة َوَمْعُهما َثَمُن الَغَنَمِة، َوَيُد 

ُم�ْسَتْغِرباً  �إلّيها  َيْنُظُر  َوَزْعَتُ  َتْرَتِع�ُش،  �لّنقوَد  ِمُل  َتْ �ّلتي  َعْنَب 

-         ما ما ماذ� َحَدَث ِلَيِدَك؟

، �أ�ْسُعُر َكاأّنني �أْحِمُل َجْمَرَة ناٍر -            ال �أْدري يا َزْعَتُ

-            �إنـ �إنـ �إّنه �حَلر�ُم يا 

عنُب

-         وما �لَعَمُل يا 

زعُت؟

-         يبـ يبـ َيْبدو ِل 

حاَب �ل�ّساِة ُفَقر�ء  �أّن �أ�سْ

َم�ساِكني

-         َوَكْيَف َنَت�َسّرُف؟

-         َنـ َنـ َنُردُّ �ملاَل 

َ
حاِبِه، َوَن�ْسَتْغِفُر �هلل الأ�سْ

-         �أْح�َسْنَت يا زعُت. َهّيا 

ِبنا َنْذَهُب �إل َبْيِتِهْم، َوَنَردُّ َلُهْم 

ماَلُهْم، َوَنْعَتِذُر َلُهمْ

�سارُة  َوَتْفَتُح  �لباَب،  عنُب  َيْطُرُق 

َفُيجيُب  �أْنُتما؟  َمْن  َوَت�ساأُل:  َلُهْم 

 ، َزْعَتُ وهذ�  َعنُب  �أنا  عنُب: 

َفُيجيُب  ُتريد�ِن؟  ماذ�  َفَتقوُل: 

ُنقاِبَل �ساِحَب  �أْن  ُنريُد  عنُب: 

َلُهما  َفُتْف�ِسُح  �ْلَبْيِت،  هذ� 

َحْيُث  وَتقوُدُهما  �لّطريَق، 

“عندما  كاَن فهد َي�سوُق َغَنماِتِه �الأَرَبَع يف َطريِقِه �إل �ْلَبْيِت، هربت َغَنَمُتُه 
َلطيَفُة، وَحَجَبْتها �لّظْلَمُة َعْن َعْيَنْيِه، و�سرقها �لل�سان “زعت” و”عنب”، 

�إذ  �حلاِلك،  �لَظالم  َو�سَط  َيّتِجُه  �أْيَن  َيْعِرُف  ال  حاِئر�ً،  يقف  فهُد  وبينما 

ْمِح،  ُب �أماَمُه كالُرّ اٍء َيْنَت�سِ َيٍة َبْي�ساء َوِجْلباٍب �أْبَي�َش َوَوْجٍه َو�سّ ب�َسْيخ ذي حِلْ

وبني  بينه  طويل  حو�ر  ود�ر  �ملفاجاأة  من  فهد  فارتعد  َوْجِهِه،  يف  َوَيْبَت�ِسُم 

�أو  �الإن�ش  من   هو  هل  يحدد  �أن  فهد  ي�ستطع  مل  �لذي  �ل�سيخ، 

�جلن؟، و�أعطاه �ل�سيخ �سندوقاً �سغري�ً و�أو�ساه �إذ� كان 

�أْو  �لُكْرَبِة،  َتْفريِج  ِبَنّيِة  َرْكَعَتني  ُي�َسّلي هلِل  يف �ساِئَقٍة 

َفْوَق هذ�  َيَده  ُع  َوي�سَ َمّر�ٍت،  يقوُل: يا مغيُث، َثالَث 

)َكذ�(،  ُكْن  �هلِل  با�ْسِم  َويقوُل:  غرِي،  �ل�سّ ْندوِق  �ل�سّ

�حَلُل،  َحْوَله  كاَن  �إذ�  �أّما  يريُد،  ما  �َسَيْجَعلُه   
َ
�هلل فاإّن 

ْوتاً  �سَ ِدُر  ُي�سْ �َسْوَف  َبْل  ْندوُق،  �ل�سّ َي�ْسَتجيُب  ال  َف�َسْوَف 

.” َل �إل َحلٍّ َر ِليـَ�سِ خم�سو�ساً، وهذ� َيْعني: �أن يَفكِّ

ملخص العدد السابق:
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يتبع يف �لعدد �لقادم

لو�ِش، َفَيَتَحّدُث  َت �ْلَعري�سِة، َفُيْلِقياِن �لّتِحَيَة، َوَي�ْسَمُح َلُهما �سابُر ِباجْلُ َيْجِل�ُش �سابُر َتْ

عنُب قاِئاًل:

، �الْعِت�ُف باحَلقِّ َف�سيلٌَة، ِباالأْم�ِش َر�أْينا َثالَث َغَنماٍت من دوِن ر�ٍع، َوَقّرْرنا  -    يا َعمُّ

باِح َبْعناها يف �ل�ّسوِق، وِعْنَدما َو�َسْعُت  �أْن َن�ْسِرَق و�ِحَدًة، َوَقْد َفَعْلناها، و�لَيْوَم يف �ل�سّ

َخَطِئي،  �أْدَرْكُت  َو�ساَعُتها  فيها،  َت�ْسَتِعُل  ِبنار  َو�َسَعْرُت  تْرَتِع�ُش،  �أَخَذْت  َيِدي  يف  �لّنقوَد 

َنا َعلَى َما  ْل يا َعّم، هذ� ُهَو َثَمُن �لَغَنَمِة، َو�َساِمْ َوَقْرّرُت �أْن �أُردَّ �ملاَل ِل�ساِحِبِه.. َتَف�سَّ

َفَعْلَناُه.

ُتكما، َوَلِكْن، �أمَلْ َت�ساِهد� فهد �ّلذي كاَن َمْع �لَغَنماِت؟ -         �ساَمْ

-         ال يا َعّم، مَلْ ُن�ساِهْد �أَحد�ً �إاّل �ْلَكْلَب و�لَغَنماِت.

-         �آٍه، �ْبُننا �لَوحيُد َخَرَج َمْع �لَغَنماِت �إل �حَلْقِل َومَلْ َيُعد

، َوَعلى �لُعموِم، َنْحُن يف ِخْدَمِتُكما، َو�ْعَتِب�ِنَنا 
ُ
-         �ْطَمِئْن يا َعّم، �َسَيعوُد �إْن �ساَء �هلل

َمْثَل فهٍد.

-         �إَذن �أْنُتما َمْدُعو�ِن �إل َتناُوِل َطعاِم �لَغَد�ِء َمعَنا

-         َوَنْحُن يا َعّم �َسْوَف َنكوُن يف ِخْدَمِتَكما َحّتى َيعوَد فهد؛ َنْعَمُل يف �حَلْقِل، َوُنَقّدُم 

تاجاَنُه َلُكما ما َتْ

 َعّنا َخرْيَ �جَلز�ِء.
ُ
َعِة، وَجز�ُكَما �هلل ْحِب و�ل�سَّ -         َعلى �لَرّ

يف مكان �آخر كان فهد ال يز�ل يرتعد �أمام �ل�َسْيخ ذي �لِلْحَيِة �لَبْي�ساِء َو�جِلْلباِب 

اِء �لذي ظهر له فجاأة يف �لظالم وحاوره، فابَت�َسَم  �الأْبَي�ِش َو�لَوْجِه �لَو�سّ

�ل�ّسْيُخ قاِئاًل:

و�إغاَثُة  �ملَْظلوِم،  َرُة  ُن�سْ �الآَن:  ُمْنُذ  ُمِهّمُتَك  و�ْفَهْم،  ُبَنّي،  يا  -    �ْهَد�أ 

�ملََحْبِة  ِديُن  فاالإ�ْسالُم  �ل�ّسالِم،  َوَن�ْسُر   ، �حَلقِّ َعْن  فاُع  و�لدِّ �ملَْلهوِف، 

�الإْقناِع،  َعلى  َيقوُم  �لَقْهِر و�ل�ّسالِم،  َعلى  َوَلْي�َش 

َذلك  ُر  َيْقَت�سِ ال  َبْل و�لِعْدو�ِن،  �الإْن�ساِن،  على 

َتدُّ �إل  َيْ

�حَليو�ِن.

 ما 
ُ
مَلْ َيْحَفْظ َلَك �هلل

َ
-     �أ

ميِع َخْلِق  َفَعْلَتُه ِلَكْلِبَك؟ َتو��َسْع جِلَ

ْن  َعمَّ و�ْعُف  َحَرَمَك،  َمْن  �أْعِط  �هلِل، 

و�ْعلَْم  �إَلْيَك،  �أ�ساَء  مِلَْن  و�أْح�ِسْن  َظلََمَك، 

َتْنُظْر�إل  َخْلِقِه، ال  �هلِل يف َجميِع  َمْع  َتَتعاَمُل  �أّنَك 

ْد َغرْيَ َوْجِه  وَرِة َمْن �أماَمَك، َبْل َتعاَمْل َمْع �هلِل خاِلِقه، وال َتْق�سِ �سُ

 
َ
�هلل �أ�ْسَتْوِدُعَك  َيَدْيَك،  َبنْيَ  �أماَنٌة  ْندوُق  �ل�سّ وهذ�  ِر�ساَلُتَك ،  ِهَي  َهِذِه  �هلِل، 

�الآَن، و�إل ِلقاٍء َقريٍب يا ُبَنّي.

�ِسُك  َفَتنْيِ ِلْل�ّسْيِخ، َحّتى غاَب َعْن َنَظِرِه، َوَبِقَي َوحيد�ً ُيْ َلّوَح فهُد ِبَيَديِن ُمْرَتِ

َقُب. ْندوَقُه َمْذهواًل خاِئفا َيَتَ �سُ

َيَدْيِه،   ِبِكْلتا  �ل�ّسْحِريَّ  ْندوَقُه  �سُ ُن  َيْحَت�سِ �جَلَبِل،  �أ�ْسَفَل  حاِئر�ً  َوَقَف فهٌد 

َم�ساِعَرُه،  ُق  زِّ ُتَ و�لَوْح�َسُة  ْدِرِه،  �سَ على  ُثُم  َتْ و�لَوْحَدُة  �الأ�ْسجاُر،  ِبِه  ُتيُط 

و�لّظْلَمُة َتُلُفّ �الأْرجاَء.

جوَعُه،  َي�ُسُدّ  َوَعّما  َماأَوًى  َعْن  َيْبَحُث  َور�َح  �الأ�ْسجاِر،  َبنْيَ  ُخُطو�ٍت  َم�سى      

َج�َسِدِه،  �إل  َيَت�َسْلُّل  و�خَلْوُف  �ل�ّسكوَن،  ُتَبّدُد  ُخُطو�ُتُه  كاَنْت  َعَط�َسُه.  َوَيْرِوي 

َدِرها، �حَلَرَكُة َتْزد�ُد، �لّدماُء َتَتَجّمُد يف ُعروِقِه،  َحَرَكٌة َخفيَفٌة َيْلَتِفُت �إل َم�سْ

ُق َبَجْذِع �َسَجَرٍة، ال َيْدِري ماذ� َيْفَعُل؟، َوَلِكّنُه �سْرعاَن  ُه َتْرَتِعُد، َفَيْلَت�سِ َفر�ِئ�سُ

ما َيْهِم�ُش يف َنْف�ِسِه:

ْندوُق. ـ �آٍه .. �ل�سّ
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روعة �لقالع 

�لتاريخية

�ملـــجــر
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وال�شباب  الطفولة  �شفات  تختلط  املراهقة  مرحلة  يف 
لت�شّكل كائنًا مرهف احل�س، ذا قدرة كبرية على العطاء، 
لكن ب�شرط التعامل معه بذكاء، وا�شتخدام اثنتني من 
وهنا  واحلب.  ال�شداقة  هما:  لذلك،  املهمة  الأدوات 
بكبار  املراهق  عالقة  اإلى  انظر  واقعيًا.  مثاًل  اأذكر 
بني  عميقة  و�شداقة  عجيبًا،  ان�شجامًا  �شتجد  ال�شن، 
املراهق،  برتوي�س  تقوم  فال�شداقة  وحفيده.  اجلد 
يجعله  بدوره  واحلب  لديه.  اخلوف  حواجز  وتك�شر 
اإيجابية،  طاقات  والنتيجة  والراحة.  بالأمان  ي�شعر 
وعالقة اأ�شرية عميقة. من الإيجابيات الأخرى �شغف 
لكن  �شيقول قائل:  ما هو جديد.  املراهق بتجربة كل 
لكن  اخلطرة!  ال�شلوكيات  مع  خ�شو�شًا  خطورة،  هناك 
الوالدين  بني  قوية  �شداقة  عالقة  وجود  ربطنا  لو 
ميول  معرفة  �شن�شتطيع  ال�شغف،  هذا  مع  واملراهق 

املوهبة،  تنمية  وبالتايل  وموهبته،  املراهق 
�شباب  اإلى  ن�شل  كي  فيها،  وال�شتثمار 

بالذكر  اجلدير  ومبدع.  اإيجابي 
اأن املراهق يحتاج جلرعات من 

احلب واحلنان قد تكون اأكرث 
الطفولة،  احتياجات  من 
تكون  اأن  ب�شرط  لكن 
�شخ�شه  باحرتام  مغّلفة 

وخ�شو�شيته.

 

ودمتم لنا �ساملني

د. من�شور  اأنور حبيب
ا�صت�صاري طب الأ�صرة 

وال�صحة املهنية

Teenageاملراهقــــــة
During the teenage years 
childhood characters 
get mixed up with 
adult ones and results 

in a very sensitive 
person with great 

ability to give back but 
under one condition: to 

deal with him smartly. This 
will happen only if 2 tools are 

used. Friendship and love. And here 
I will mention a practical example 

and that is the relationship between 
the teenage and his grandparents. You 

will notice amazing harmony and a deep 
friendship bod between both.

With friendship the teenager becomes tamed 
and his fear barriers get broken. And with love 
on the other hand he or she will feel a sense 
of security and comfort.
And the result positive energy and 
strong relationship. In addition 
every teenage likes to try new 
things. Someone might say 
it could be dangerous, but 
when their friendship and 
love in the equation then 
the urge of new discovery 
will be channeled in the 
right track and result in 
innovative adult and a 
positive spirit.
Its very important 
to provide love to the 
teenage maybe more than 
the childhood time but to be 
covered with respect and dignity.
Truly teenage is an amazing period of 
one’s life.

drmansoor.anwar@
gmail.com



�آد�ب �لقيادة قرب �ملد�ر�ص
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نقانق �سدور 

�لدجاج �لفرن�سية



�سناعة علبة �سغرية من 

�لطبق �لورق

اإعداد:  �صريف اأب�طه

األدوات 
املطلوبة

6

والآن ثبت الأطراف اأو اجلوانب مع بع�صها بالكلب�س امللون.

ميكنك تعبئة هذا العلبة  باحللويات وتقدميها لل�صيوف

33

5

ا�صتخدامها بطريقة اخرىميكنك القيام بابتكار اأ�صياء كثرية لديك او 

ميكنك ا�صتخدام هذا الطبق يف اأعياد امليالد

قم بو�صع عالمات على الطبق للمناطق املراد ق�صها

2

4

1

3

قم الآن بق�صها وثنيها كي يكون قاع العلبة 

على �صكل مربع

طبق ورق

مق�س

قلم 

كلب�س األوان
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��  لنرش صور أطفالكم يف نادي الرباعم راسلونا عىل 
shareef.taha@rta.aeالربيــد اإللكـرتوين:



∑ôëàŸG ∞JÉ¡dG ºbQh OÓ«ŸG ïjQÉJh »KÓãdG º°S’G áHÉàc AÉLôdGô∑ô dGG ºãd °S’G»KÓãdG º°S’G áHÉàc AÉL ∞∞JÉ¡dG ºbQh OÓ«ŸG ïï

øe áeó≤e ºgQO              áª«≤H AGô````°T áª«°ù≤H Éæ©e RƒØdG á```°Uôa ≈∏Y π`°üëàd IQƒ`°üdG √òg ≈∏Y ∂≤«∏©J Éæ«dEG π`°SQG

Thuraya.almulla@rta.ae  :§≤a ÊhÎµdE’G ójÈdG ≈∏Y ÚëHGQ øª°V

Send us your funny Commuents on the picture to win with us a coupon worth of        DHS
for    winners brought to you by                  kindly send by email only to: Thuraya.almulla@rta.ae

100    
2

  100      

   

Name :  ................................................................................................ :االسم

Comment :  ..................................................................................... :التعليق
...........................................................................................................................

Age : ...................  Phone: ............................... :العمر : ................. الهاتف

Don't forget to write down you full name, date of ou e down you full name, date of t to wet forget to writ
birth, and your Contact numberand yb onC tacyour Contact numberth

 πªLCG
≥«∏©J
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الفائزون  في
مسابقات

أسماء الفائزين

في مسابقة 

«أجمل تعليق»

   

تنـويه

أسماء الفائزين
في مسابقة

 الناشر الصغير

أسماء الفائزين

في استبيان

أسماء الفائزين 
في مسابقة 

«اعرف مركبتك»

Service

أسماء الفائزين
في سالمة غاليري

Oó©dG
106
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مصطفى محمد مصطفى   -  1
سبحان اهلل األلفة واملودة بني 

األطفال والطيور

2 -   Kumar Boragalli
Hungry hen, empty basket

-     مصطفى أحمد مصطفى  1
-   الريم محمد  2

-     حمدة حيدر  1
-    عمر تريم  2

-     بطي إبراهيم عبيد  1
-    نايا سامر  2

٭   ي�صقط حق الفائز يف املطالبة باجلائزة بعد مرور �صهر واحد عن اإعالن اأ�صماء الفائزين.
٭ تقت�صر امل�صاركات يف م�صابقات جملة �صالمة على الفئة ال�صنية من 6 - 14 �صنة.

٭ ل�صتالم اجلائزة يجب على الفائز اح�صار  ما يثبت �صخ�صيته.

راشد محمد الطاهر   -  1
2 -   فرح حيدرة

-   محمد خالد  3
4 -   جود موسى
-   أدهم فتحي  5
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Five Differences

Historical Figures

Germany 

Britain 

Russia

Colour Me

Ferdinand von Zeppelin 
airship inventor was a 
General manufacturing 
aircraft. From which 
country is he?
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What is the 
name of this 
sport?

Construct the 
missing parts

Power of 
Calculation 

This is:
The Arc de Triomphe..In which 

France

Italia

Austria

Match between the sign and the 
appropriate picture.
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SALAMA invites all friends and readers to take 
part in this  questionnaire so that the editorial team can 

respond  to  their  wishes  and  realize  their suggestions on 
the pages of the Magazine:
1. How do you rate your satisfaction toward SALAMA 
Magazine?
     Strongly satisfy        satisfy         Neutral 
     Not satisfactory         Totally unsatisfactory
2. The magazine contributed toward raising your 
traffic awareness and general information 
      Strongly Agree       Agree         Neutral 
      Disagree                 Strongly Disagree
3. Which articles in the magazine you are keen to 
read always?                   
      The whole magazine            Pictorial stories
      General, health & sport information     
       Competitions & entertainment activities                                 
      Awareness news & Student participations
4. Your suggestions to improve Salama magazine:

5- Have you downloaded Salama application on your 
smartphone?
    Yes         No
6- What do you think about the application? And 
what would you like to be added to it to be more 
useful? 
   Excellent   Very Good   Good   Neutral   Acceptable 
suggestions: 

Send the Questionnaire through this address:
Fax:  04 2904558  -  OR  E.mail: thuraya.almulla@rta.ae

هذا  يف  للم�صاركة  الأعزاء  والقراء  الأ�صدقاء  جميع  �صالمة  تدع� 

وترجمة  رغباتكم  تلبية  من  املجلة  حترير  اأ�صرة  تتمكن  حتى  ال�صتبيان، 

اأفكاركم ومقرتحاتكم يف �صفحات املجلة.

1. ما مدى ر�صاك عن جملة �صالمة؟
مايد ر��شٍ               ر��شٍ  ب�سدة  

غري ر��شٍ  ب�سدة           غري ر��شٍ   

والثقافة  املروري  ال�عي  زيادة  يف  املجلة  ت�صاهم   .2
املرورية لديك

        �أو�فق ب�سدة        �أو�فق         مايد        ال �أو�فق         ال �أو�فق ب�سدة

3. اأى من اأب�اب املجلة حتر�ص دائمًا على قراءتها؟
       كل �أبو�ب �ملجلة        �لق�س�ش �مل�سورة       �أخبار �لتوعية وم�ساركة �لطالب

       �ملعلومات �لثقافية/�ل�سحة/�لريا�سة         �مل�سابقات و�لت�سايل

 4. ما هي مقرتحاتك لتط�ير جملة �صالمة:

هذا  يف  للم�صاركة  الأعزاء  والقراء  الأ�صدقاء  جميع  �صالمة  تدع� 

وترجمة  رغباتكم  تلبية  من  املجلة  حترير  اأ�صرة  تتمكن  حتى  ال�صتبيان، 

اأفكاركم ومقرتحاتكم يف �صفحات املجلة.

1. ما مدى ر�صاك عن جملة �صالمة؟
مايد ر��شٍ               ر��شٍ  ب�سدة  

غري ر��شٍ  ب�سدة           غري ر��شٍ   

والثقافة  املروري  ال�عي  زيادة  يف  املجلة  ت�صاهم   .2
املرورية لديك

        �أو�فق ب�سدة        �أو�فق         مايد        ال �أو�فق         ال �أو�فق ب�سدة

3. اأى من اأب�اب املجلة حتر�ص دائمًا على قراءتها؟
       كل �أبو�ب �ملجلة        �لق�س�ش �مل�سورة       �أخبار �لتوعية وم�ساركة �لطالب

       �ملعلومات �لثقافية/�ل�سحة/�لريا�سة         �مل�سابقات و�لت�سايل

 4. ما هي مقرتحاتك لتط�ير جملة �صالمة:

ار�سال اال�ستبيان على العنوان التايل:

  Shareef.taha@rta.ae -فاك�س:  2904558  04    �أو 

قم بتعبئة ال�صتبيان لكي  تدخل ال�صحب ال�صهري للف�ز 

باأربعة تذاكر دخ�ل عادية لفائزين اإىل حديقة يا�ص 

ووتر وورلد اأب�ظبي. عي�ص�ا اأروع مغامرة مائية!

Fill out the questionnaire to enter the monthly lucky 
draw to win 4 general admission tickets for 2 winners 
to Yas Waterworld Abu Dhabi. Live the Ultimate Water 
Adventure!

 P.O.Box: 128717 Abu Dhabi. United Arab Emirates, Phone: +97124142000 Website: www.yaswaterworld.com

www.yaswaterworld.com �ش.ب: 128717 �أبوظبي - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة،  هاتف: 97124142000+  �ملوقع �الإلكتوين:

10
8

5. هل قمت بتنزيل تطبيق �صالمة على الأجهزة الذكية؟
        نعم                                     ال

6. ما راأيك يف التطبيق٫ وماذا حتب اأن ي�صاف اإليه ليك�ن 
اأكرث فائدة وت�ص�يق؟

        ممتاز        جيد جد�ً         جيد        متو�سط        مقبول

مقرتحات: 
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How to draw the Camel
كيف نر�سم �جلمل


