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احبائنا الطلبة والطالبات: نرحب بكم في هذا العدد من  مجلتكم )  ( و 
التي تحمل بين طياتها آمااًل و طموحات ترتقبونها و ترجون نيلها ، فكل 
منكم أعزائي هو لبنة  أساسية في بناء هذا الوطن الغالي، وعندما نرتقي 
بهذه اللبنة و نعلمها و نطورها نبني أمة مميزة نجاري بتميزها كل من 
حولنا ، و نحقق المستحيل.
لذا ؛ فنحن في هذا العدد المتميز من مجلتكم )  ( حاولنا أن نصل بكم 
إلى سماء اإلدراك و التميز المعرفي لنساهم معكم أحبتنا في نشر المعلومة 
المفيدة و القصة الهادفة ، و المشاركة المثمرة من قبلكم ،  والءًا ومحبة 
لوطن أعطى وأجزل العطاء ، وحان الوقت أن نجند أنفسنا في جميع 
قطاعات إماراتنا الغالية و ننبذ كل ما هو مستحيل و نقول بصوت كله 
حماس و محبة نحن نقدر، و نقدر ، و نقدر ، على عطاء ليس له حدود .
هيا بنا أبنائنا ننهل المعلومات من كتبنا المدرسية المتنوعة والتي تحمل 
أسماء مواد تخدم تخصصاتنا التي نحتاجها مستقباًل في خدمة وطننا ، 
وعلينا  مضاعفة الجهد ، واالطالع المتواصل على كتب أخرى خارجية ، 
وأبحاث تحقق هدفنا ومشاركات إبداعية خارجية وداخلية ؛ لنحدث تأثيرًا 
إيجابيًا ملموسًا في بناء وطننا و نضع نصب أعيننا هدف الوصول إلى 
المركز األول وال شئ غيره ، فحكومتنا وفرت ، و سهلت ، و أعطت بسخاء 
عطاء األم الحانية ، و عليكم اليوم رد الجميل بتحقيق الهدف األسمى 
المطلوب منكم وهو النجاح و التفوق .
كونوا على يقين أن النجاح يجذب النجاح ؛ لذلك تحدثوا مع ذواتكم وقولوا 
دائما  نحن نقدر، نحن نستطيع .
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تأتي ذكرى االتحاد هذا العام ودولتنا على قمة هرم الرقي ، 
والمعرفة ، والتطور،  واألمن ، والسلم ، تأتي ونحن بحمد 
اهلل شعب متوحد منتم إلى قادته يقدم لهم كل فروض الوالء 
والطاعة ؛ فنحن شعب تجري في عروقنا  دماء زايد الذكية 
، شعب نسير على خطى معلمنا وملهمنا الذي وضع أمانة 

االتحاد في أعناقنا . 
لقد شكل الثاني من ديسمبر 1971 معنى الفخر واالعتزاز 
الذي  اليوم  المتحدة  هذا  العربية  الغالي اإلمارات  بالوطن 
كان حلما لدولتنا الحبيبة ، وسطره زايد الخير ، وإخوانه 
من الحكام المؤسسين التحاد دولتنا ، ذلك اليوم الذي ُرفع 
فيه علم دولة اإلمارات خفاقا عاليا ؛ ليعلن بداية عهد جديد 

، بداية تحقيق البطولة واألمجاد .
ستة وأربعون عامًا مضت تحت هذه الراية الشامخة ، ستة 
وأربعون عامًا من العمل والتعب المخلص حتى أتت الثمار 
يانعة ، وأصبحت دولتنا في المقدمة ال مثيل لها ، ويشار 

إليها بالبنان في كل أنحاء العالم .
وشموخه  الوطن  عزة  إلى  رمٌز  ديسمبر  من  الثاني  إن 
أرض  علمته  مواطن  لكل  وفخٍر  عٍز  يوُم   ، وحضارته 
اإلمارات الطيبة الجود والوفاء ، والبحث عن المعرفة في 

كل مكان ليعيش باالتحاد أزهي أيامه .

أغسطس  من   السادس  ففي   ، الحلم  تحقيق  بداية  أما عن 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهلل  بإذن  له  المغفور  قام   ،1966
آل نهيان ، حاكم إمارة أبو ظبي في ذلك الوقت ، بتعزيز 
الروابط مع جميع اإلمارات و قام المغفور لهما الشيخ زايد 
والشيخ راشد بدعوة حّكام اإلمارات للمشاركة في مفاوضات 

تكوين االتحاد.
وفي فبراير 1968م تمت الخطوة األولى في سبيل تحقيق 

اجتماع  أول  االتحاد وذلك من خالل  فكرة 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  بين  وحدوي 
سلطان آل نهيان، والمغفور له، الشيخ راشد 

بن سعيد آل  مكتوم . 
اجتمع  1971م،  ديسمبر  من  الثاني  وفي 
حكام اإلمارات الست و تّم اإلعالن رسميًا 
عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة ، وصدر 
عن هذا االجتماع البالغ التاريخي الذي جاء 
فيه : »يزف المجلس األعلى هذه البشرى 
السعيدة إلى شعب اإلمارات العربية المتحدة 
والدول   ، الشقيقة  العربية  الدول  وكل   ،
قيام دولة  ، معلنًا  ، والعالم أجمع  الصديقة 
اإلمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات 
سيادة ، وجزءًا من الوطن العربي الكبير.«
فيتخذ شكله  اللؤلؤ  العقد من  يتشكل   وكما 
فتصبح  الفنية  اللوحات  تتكون  و   .. األخاذ 
فنًا و عماًل ساميًا .. ظهرت رؤية القائد و 
توحد مع إخوانه حكام اإلمارات .. فكانت 
الحداثة  و  للتطور  رمزًا  و  قوة  و  دولة 
بشكل  للدولة  كعاصمة  أبو ظبي  واعُتمدت 
دائم  ، وانُتخب الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان حاكم أبو ظبي ليكون أّول رئيس لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة ، وأعيد انتخابه ، 
وتم انتخاب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم نائبًا للرئيس ، وهو منصب استمّر 

فيه حتى وفاته عام 1990م.
حول  االلتفاف  و  الوحدة  ثمرات  بدأت  و 
علم اإلمارات في الظهور , وبدأت األمال 

تتشكل و تتحول من أحالم إلى واقع ملموس 
, و تؤكد نظرة ثاقبة لمعلم و قائد ليس له 
المستحيل  بأن  بأكمله  للعالم  أثبت   , مثيل 

ممكن و الحلم قد يتحقق .
 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  إن 
من  وجميع   – ثراه  اهلل  طيب   – نهيان 

رأسهم  وعلى  بعده  جاء  ومن  عاصره 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – حفظه 
اهلل – كانوا وما زالوا حريصين كل 
المثقف  اإلنسان  بناء  على  الحرص 
جود  بكل  وطنه  يعطي  الذي  المبدع 
أرجاء  كل  في  وينطلق   ، ووفاء 
؛  والعلم  المعرفة  عن  بحثًا  األرض 

ليرد الجميل لهذا الوطن ، ويتواصل مع 
ويشكل   ، الوطنية  بالهوية  لتعريفه  اآلخر 

فرصة لإلبداع .
 

إن الخير الذي وجدناه في وطننا الحبيب 
جديٌر بأن نضحي ونبذل له كل ما 

نستطيع من طاقة وقوة لجعله 
الذي  المستوى  إلى  يصبو 

نفاخر به كل الدنيا ونضع 
أن  أمانة  أعناقنا  في 
اآلمن  البلد  هذا  نجعل 
العالم  دول  لكل  قدوة 
واالعتزاز  الفخر  مع 
باالنتساب لهذا الوطن 

 .
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توقفوا عن إزعاجي 

ألن خالد اعتاد السهر في اإلجازة 
لم يتمكن من النوم مبكرا كما طلب 

منه والداه 

على العكس من دانة تعودت على 
النوم مبكرا أيام الدراسة 

في الوقت المحدد لالستيقاظ 
للمدرسة كانت دانة جاهزة 

ومستعدة بينما كان خالد يغط في 
نوم عميق 

من أنت؟ 

أنا عقلك 

لماذا خرجت من 
رأسي؟

أنت من أخرجني 

ماذا تريد؟ 

 ال أريد أن أكون في 
رأس شخٍص كسول 

وأبقى دون عقل؟! 

وما فائدتي إذا لم تحسن 
استخدامي

أحرص على راحتي 
وراحتي أن أنام 

ال راحتك أن يكون لك دور في 
هذه الحياة 

وأنا أقوم بدوري

ألم نتفق منذ أيام أن يكون 
عامنا كله همة ونشاط، 

اآلن أحبطتني 

هل تعلم أن شقيقتك تتناول 
إفطارها اآلن 

ومن قال لك؟ 

عقلها

أنتم العقول تعرفون 
بعضكم 

نعم ونتنافس ونفرح لمن 
يستخدمنا لنيل المعالي

اآلن ماذا تريد 
مني يا عقلي؟ 

أنت ماذا تريد 
مني يا خالد؟

أريد أن  أنام 

آسف أنا ال يمكن 
أن أكون في رأس 
إذًا ابحث عن شخٍص كسول. 

رأس ثان

ولكني هبة من اهلل لك 
لكي تدرك 
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كنت أتوقع أنني في 
رأس شخص قدوته القادة 

العظماء كقادة وطننا 
والعلماء والمخترعين 

والمبتكرين 

كسول وما تراني أنت؟

كنت أتوقع أنني في 
رأس شخص يبحث عن 

التميز والنجاح

أنا أريد أن أكون 
متميزا

أثبت لي 

ما رأيك؟ 

خطوة ممتازة، 
ولكنك تأخرت 

5 دقائق ستفوتك 
الحافلة

والفطور أيضا

بعد أن تتناول إفطارك 
نسيت هاتفيأريدك أن تقرأ أذكارك 

ال نريد العقاب فأنت 
تعرف القوانين، الهاتف 

يبقى في البيت 

دع من أمامك ينزل أوال وانتبه 
للطريق قبل أن تعبره حتى ال 

تعرض نفسك للخطر 

وماذا تظنني؟
هل تعتقد أنني أريد أن أكون فارغ 

العقل؟ أنا أريد أن أتفوق.

صعب مع شخص 
كسول ال يستخدم عقله 

ال تضيع وقتك في 
الدردشات وتتأخر عن 
بداية الحصة األولى 

كن منتبهًا لكي تستوعب كل 
تصرفك هذا غير مقبول ما تسمعه

احمل حقيبتك إلى 
غرفتك وبدل مالبسك 
وعد لتناول طعامك 

كيف يومكم يا أبنائي؟ 

أنا أنا 

سنستمع للصغير 
أوال هيا يا دانة

سأمنحك ساعة للعب 
فقط وبعدها نراجع ما 

تعلمناه اليوم 

خالد ولكن

من يريد النجاح 
يعمل

حاضر  

اآلن وقد أمضينا يوما 
مميزا سأدعك اآلن لتنام 
وسأحرص على أال ترى 

إال األحالم السعيدة 
وأنت 

أنا علّي أن أرتب أفكارك 
ألن غدا يوم جديد
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ملونة  جميلة، ورسوم  حكايات  القصص  كتاب  داخل  في 
لكل الحيوانات حيث يعيشون معًا في سعادة ووئام و يقف 
كل حيوان بجانب اآلخر، ويّكونوا صورة تذكارية جدارية 

كبيرة موضوعة في مدخل  الغابة.
تمسك أم أرنوب ابنها وتمشي معه كل صباح إلى المدرسة 

؛ لينشرا السعادة والعلم والبسمة في كل أنحاء الغابة.
كان أرنوب وهو يمشي بجانب أمه يفتخر دائمًا بأنه أسرع 
الحيوانات، وال أحد يستطيع التغلب عليه، وأرادت أمه أن 
تعلمه درسًا في األخالق، والتواضع، وأهمية العلم فقالت له 
: عندي قصة سأحكيها لك ونحن في طريقنا إلى المدرسة.

أمي   يا  حسنًا   : أرنوب  قال 
فقصصك جميلة دائمًا.

ولدي  أشكرك   : أرنوب  أم  قالت 
الحبيب.

ُيحكى أن أرنبًا مشاغبًا كان يذهب 
ولكنه  صباح،  كل  المدرسة  إلى 
وال  لمعلمته،  منتبه  غير  يجلس 
يفكر في التعليم وااللتزام والتفوق، 
األيام  ومرت  الذهن،  شارد  دائمًا 
النوم  أو  باللعب  إال  يفكر  وهو ال 
يوم من  في  والكسل، حتى الحظ 
األيام، أن جميع الطالب مجتمعين 
حول المعلمة يتحدثون عن مسابقة 
جوائزها  وأن  السنوية،  )األوائل( 
قيمة جدًا فقفز وسط الطالب وهو 
يقول : أنا، أنا من سيشارك ويفوز، 
فمدت المعلمة يدها بورقة، وقالت 
له : ينبغي أن تقرأ الشروط  أواًل 

حتى أسمح لك بالمشاركة، فأمسك الورقة وهو يقول: 
أكيد ما المانع؟، ولكنه حين أمسك الورقة لم يستطع أن 
يقرأ إال بصعوبة، وأيضًا وجد أن من بين الشروط أن 

يكون متفوقًا حتى ُيسمح له بالمشاركة.
خرج األرنب المشاغب من الصف مسرعًا وحزينًا فهو 
الشروط  ورقة  فتح  المساء،  وفي  المتفوقين،  من  ليس 
الذي  الوقت  على  الشديد  بالندم  وشعر  أخرى،  مرًة 
ضيعه دون أن ينتبه للمعلمة، وذهب إلى أمه الجالسة 

أمامه تقرأ، وحكى لها ما حدث وهو 
نادٌم أشد الندم، فقالت له : الحمد هلل 
اليوم،  الخلل؟ من  أين  أنك عرفت 
ابدأ من جديد، وانتبه للمعلمة أثناء 
دروسك  وذاكر  وشارك،  الشرح، 
المتفوقين،  لتكون من  أواًل بأوال ؛ 

وتشارك في مسابقة )األوائل(.
رد األرنب المشاغب  : نعم يا أمي، 
وااللتزام،  العلم  قيمة  عرفت  اآلن 
األوائل  اسمي مع  ُيكتب  أن  أعدك 

قريبًا.
 : لولدها  أرنوب  أم  قالت  وهنا 
هل تستطيع يا بني أن تركَز على 
رأسي  وترفع  بأول  أواًل  مذاكرتك 

وتكون من األوائل.
أعدك  أمي،  يا  أعدك  أرنوب:  رد 

بذلك.
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جموووول ....  
جمووول...

استيقظ ،  استيقظ ،  
ماذا هناك يا ظبيو يا جمووول .

؟ ماذا حدث؟ لماذا 
تصرخ هكذا؟

أنا حزين ، 
وغاضب يا 

جموول .

لماذا يا ظبيو ؟ 
ما الذي حدث؟

لقد استيقظت اليوم 
،  فوجدت منزلي ملئ 
باألوساخ والمهمالت .

ماذا !! كيف 
لقد خرجت في الصباح ، حدث هذا؟

ألمارس تمارين الصباح 
الرياضية ، وعندما عدت 
وجدت بعض المخيمين 

وزائري المحمية قد غادروا ، 
وتركوا مخلفاتهم على األرض 

، ولم يضعوها في األماكن 
المخصصة للقمامة .

لقد رموا باألوساخ والقمامة 
فوق منزلي يا جموول.

كيف يفعلون هذا بمنزلك؟!! 
ال تحزن يا ظبيو ، سوف 

أساعدك في تنظيفه.

أهال يا اصدقائي ، كيف 
حالكم؟

الحمدهلل يا صّقور بخير.. ولكني 
حزين  ، فقد امتأل منزلي 
بالقمامة التي يرميها زوار 

المحمية والمخيمون .

كيف يفعلون هذا ؟أال يعلمون أن هذه 
البيئة هي منزل للعديد من الحيوانات التي 

تسكنها ، وتعيش فيها ، وال يجوز لهم 
االعتداء عليها وتخريبها بهذه المخلفات.
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وكيف نفعل ذلك ؟

أنا أعرف كيف نفعل 
هذا ، سوف نذهب إلى 
صديقي جاسم ، وهو 

سيساعدنا .

يجب توعيتهم بالمحافظة على 
البيئة  ؟ واحترامها والحفاظ 

على وطنهم وبيئتهم ، وأن هذه 
المحميات هي منزل يعيش فيه 

حيوانات كثيرة .

أجل يا صقور ، لكن 
ماذا نفعل اآلن ؟

أهال صديقي صّقور ، 
كيف حالك؟

بخير يا جاسم .. ولكن لدينا 
مشكلة نريدك أن تساعدنا 

في حلها .

كيف يدمر بعض الزوار بيئة دولتنا 
الحبيبة ؟ ويدمرون بيتكم وبيوت 

أصدقائكم بهذا الشكل ؟!!

ولكن ال تقلق ، 
فلدي فكرة .

وما هي ؟

سترى يا صّقور .. هيا 
لتساعدني أنت وجمول 

وظبيو.

 حافظو على نظافة
وطننا الحبيب

 الحفاظ على البيئة

مسؤولية الجميع

هل رأيتم يا أصدقائي .. هكذا 
نحافظ على وطننا نظيفا .

أجل ،  لقد أصبح 
منزلي نظيفا .

شكرا لك يا جاسم ، 
أنت عبقري .

اآلن، يستمتع الزوار 
بجمال الطبيعة في 

المحمية، ونستمتع نحن 
باللعب.. هيا إلى اللعب.
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ال تنس أن بإمكاني نشر 
األخبار ومعرفتها بشكل 
أسرع منك فأنا )موبي(.

أنا “تيفو” صاحب أكبر 
التغطيات المباشرة.

ال تكن مغرورًا يا “موبي”، 
وتذكر، أن بإمكاني االتصال 
بشبكة اإلنترنت والوصول 

لكل ما تصل إليه.

حسنًا.. دعونا نرى من 
األسرع .. فليبدأ كل منا 

بالبحث عن معلومات تخص 
المجموعة الشمسية. 

حسنا... أنا لدى العديد من 
األفالم التسجيلية التي تخص 

المجموعة الشمسية.

و أنا سأتصل 
باإلنترنت ألبدأ البحث.

يوجد بالمجموعة الشمسية 
ثمانية كواكب.

أقرب الكواكب للشمس 
هو كوكب عطارد.

تجمع األصدقاء الثالثة في النادي اإللكتروني. 

كوكب األرض هو الكوكب 
الوحيد المعروف الذي 

توجد عليه حياة.
أين أنت يا تيفو من 
مازلت في مرحلة سباق المعلومات؟!!!

البحث. 

وستبقى تبحث طويال يا 
صديقي هاهااهاااا

وتقسم الكواكب إلى 
قسمين:  صخري، و 

غازي.
ها قد أنتهيت، 
فلنبدأ العرض.

يعتبر كوكب 
المشتري..

يمتلك كوكب األرض 
قمرًا واحدًا..

 وهناك العديد من الكواكب تمتلك أكثر 
من قمر ولكن عطارد والزهرة هما 
الكوكبان اللذان ال يمتلكان أقمارًا.

الكواكب الصخرية 
هي:  عطارد، الزهرة، 

األرض، المريخ.. 

و الكواكب الغازية 
هي: المشترى، زحل، 

أورانوس، نبتون.

أرأيت أن لدي معلومات مثل 
التي لديك وأكثر.

ولكنني كنت 
األسرع.

السرعة والدقة ال يفترقان يا موبي.. وعلينا أن نتعلم مما 
حدث أن اتحادنا يجعلنا نكمل معلومات بعضنا البعض.. 

فكل منا ال يستطيع أن يفترق عن اآلخر.



في غابة جميلة حيواناتها متحابة ومتعاونة، عاشت 
السلحفاة حكيمة صاحبة الرأي السديد والعمر المديد، 

وكانت الحيوانات لما لها من خبرة ومعرفة بالحياة وحكمة 
في مواجهة الملمات، يلجأون إليها ألخذ المشورة والنصح.

وذات يوم وبينما هم مجتمعون في كوخها القابع قرب 
النهر، دخلت النحلة نونة شاكية من الدب دبدوب سارق 

العسل الذي عن هذا األمر ال يتوب.
قالت نونة موضحة  ما إن نذهب لجمع الرحيق، حتى 

يتسلل دبدوب ويلتهم ما جنيناه طوال اليوم، لم يكن اعتذاره 
في المرة السابقة صادقا، ونحتاج منك يا سيدة حكيمة أمرا 

حاسما.
قالت سلحفاة :لقد أعطيناه فرصة، وبما أنه نقض العهد، 

فسوف يكون بانتظاره قرار حكيم وعادل.
ونادت على الفور صديقها ببغاء وطلبت منه أن يحضر 

دبدوب على وجه السرعة.
بعد لحظات حضر دبدوب مطأطئ الرأس وبادر 

باالعتذار.
قالت حكيمة  لن ينفعك هذه المرة الندم واالعتذار، وسيتخذ 

بشأنك القرار.
قال الحصان:  من يكرر تصرفاته السيئة فعليه أن يغادر 
الديار، ويطرد ألن وجوده خطر على الجميع، اليوم تأخذ 

العسل، وغدا تقطع الشجر.
وافق بعض الحيوانات على هذا العقاب، أما الفيل فكان 
رأيه أن يمنع الدب من مغادرة بيته فترة طويلة ويغلق 

عليه الباب، إلى أن يعود إلى جادة الصواب.
وهنا ارتفعت األصوات فريق يوافق الحصان وفريق 

يوافق الفيل.
هنا فكرت وتمعنت ومحصت حكيمة في األمر، إلى أن 
توصلت إلى قرار فيه مصلحة للجميع، وقد يصلح حال 

الدب بدال من تركه يضيع.
قالت سلحفاة لدبدوب: أنت ابننا وال يهون علينا 
تركك تهيم في البراري والجبال، وال نتركك 

في بيتك تعاني من االنعزال. ولكن العدل يقول 

أن تبدأ العمل، مقابل ما أخذته من العسل.
تعجبت الحيوانات لهذا القرار ولكن ما 
طبيعة العمل؟ سأل العصفور زقزوق.

قالت حكيمة: عليك أن تعتني برقعة 
األرض المحيطة بخاليا صديقاتنا النحالت 
موسما كامال، تقلب التربة وتنثر الحبوب 

وتسقيها في مواعيد محددة، حتى تنمو 
وتزهر. فتمكن النحالت من جني الرحيق 
بالقرب من خليتهن، وتمأل وقت فراغك 

بالعمل المجد. 
تململ دبدوب عند سماع ذلك، فهو كسول 
ال يحب العمل، كثير النوم والتسكع. ولكنه 
أمام قرار طرده، أو إجباره على البقاء في 
منزله، اضطر مرغما إلى القبول. وتعهد 
أمام الجميع بأنه سيبدأ منذ اللحظة بالعمل 

الذي كلف به. 
وكما وعد دبدوب نفذ. 

في بداية األمر جر نفسه جرا، ولكنه 
يوما بعد يوم بدأ يستمتع بالعمل. إذ صار 

يستيقظ باكرا ويحضر لنفسه شيئا يأكله 
ويذهب إلى العمل حتى غروب الشمس 

دون كلل أو ملل. 
وكلما أنجز مرحلة من مراحل العمل 

هلل سعيدا راضيا، حتى إنه بدأ 
يستشير الحيوانات ببعض 
األمور التي تصعب عليه. 

وبذلك صار له أصدقاء، حتى النحالت 
اعتدن على وجوده قربهن وبدأن يقدمن له 

شيئا من العسل عندما يشعر بالتعب. 
وعندما جاء موسم الزهور، جاءت 

السحلفاة حكيمة مع الحيوانات لينظروا 
في أمر دبدوب ويقرروا انتهاء المهمة. 

حزن دبدوب عند تلقيه أمر انتهاء مهمته، 
رغم شكر الجميع له على ما أبداه من جد 

ونشاط. لقد أحب العمل كثيرا وما عاد 
يريد تركه. في هذه األثناء تقدمت النحلة 
نونة باقتراح أفرح الجميع، قالت: سنبقي 
دبدوب يعمل في مزرعته الجميلة ونحن 

معشر النحل سنعطيه مقابل محاصيل 
الزهور حصة تكفيه من العسل، ما رأيكم 

يا أصدقائي. 
ُسرت حكيمة كثيرا بهذا االقتراح 

وانفرجت أسارير دبدوب، فقد أصح منذ 
اللحظة فردا نشيطا معطاء في الغابة 

السعيدة.
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أبطالنا العظماء يسطرون أروع 
اإلنجازات في الدفاع عن الحق

من منكم أحبتي ذهب والده 
لساحات البطولة
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تفضل ياعدنان حدثنا 
عن والدك

والدي قائد طائرة حربية 
وأنا فخور به

كلنا يا عدنان فخورون 
بوالدك وبك وبكل رجال 

وطننا األوفياء
حدثنا يا فالح عن والدك

اهلل ينصرهم ويردهم 
سالمين

واهلل إني ال أنام الليل 
من القلق 

أوكلي أمرك 
هلل

أبي حبيبي
اشتقت لك

أنا فخور بك يا أبي 
ألنك تدافع عن وطني
ارجع لنا نحن ننتظرك

يومان وأنت غائب 
وأتصل بك وال ترد؟

كنت في رأس 
الخيمة

إجازة في أيام 
دراسة

لقد استشهد 
عمي عبداهلل

أنا خائف على أبي 
عم أحمد يعمل معه 

في السرب نفسه.

قل لن يصيبنا إال ما 
كتب اهلل لنا

فليرحمه اهلل استشهد 
دفاعا عن وطنه.

يا رب استر
يا رب استر

أنت يا عدنان بطل مثل 
أبيك الشهيد

عندي طلب

مرني يا بطل

أريد ان أكون طيارًا 
مثل أبي إذا كبرت
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لقد اصبحت 
مليونييييييرًا.

على أن أتأكد مرة أخرى 
من نص الرسالة .. نعم 

لقد ربحت .. ربحت.
بارك لي يا ناصر .. لقد 

ربحت مليون دوالر.

لقد اشتركت في إحدى 
مسابقات اإلنترنت.

هل كان مصدر المسابقة 
موثوقا منه؟

أأأأ .. نعم .. 
أعتقد ذلك.

طالما أنك لست واثقا.. فاحذر يا 
صديقي من عصابات اإلنترنت، 

أنا أنصحك فقط يا صديقي.

عصابات 
اإلنترنت !!! ليس 
هناك من يحب 

لك الخير

علي أن أرسل لهم رسالة 
التأكيد كما طلبوا مني .. و 

كامل بياناتي الشخصية

أها .. يريدون رقم حسابي 
لتحويل الجائزة و سيتم خصم 
%10 ضرائب من قيمة المبلغ

%10 ضرائب !! حسنا ،ال يهم .. 
األهم إني سأحصل على المليون.
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بعد مرور يومين.ها هو رقم حسابي

أهااا .. لقد تمت العملية 
بنجااااح.

لقد أصبحت 
مليونيييييرًا بالفعل.

من فضلك ، أريد كشف 
حساب لهذا الرقم.

لحظة من فضلك، عفوًا 
سيدي .... ال يوجد 

رصيد في هذا الحساب.  

ماذا ؟!!! ال يوجد 
رصيد .. كيف هذا ؟!!!

منذ يومين قمت 
بتحويل كل رصيدك 

عبر اإلنترنت.

لقد ُسرقت .. 
لقد أصبحت 

مفلساااااا

ألم أحذرك يا 
صديقي .. و لكن 

ال تحزن فهذا درس 
غالي  يجب أن 

تتعلم منه.

ياله من درس 
صعب .

ال تحزن، تستطيع أن 
تعوض ما فقدته بالعمل يا 

صديقي.

 حمدًا هلل.. أردت أن 
أحصل على مكسب 

سريع، فخسرت كل ما 
لدي؛ بسبب تسرعي 

وطمعي، وعدم تحري 
الدقة، والجري وراء 

األحالم الزائفة.

ما هذا ؟ مسابقة جديدة 
لربح مليوني دوالر! 

أتريد أن تجرب حظك 
ثانية. 

و لم ال .. فلم أعد أمتلك 
شيئًا 

أما زلت على 
عنادك !!

ال ، إنا أمازحك يا 
صديقي .. فالدرس 

السابق علمني الكثير. 
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مرحبا.. أنا عيسى وهذه مدرستي حيث 
أعمل أخصائيًا اجتماعيًا

مرحبا.. أنا نورة.. وهذه 
مدرستي.. وأعمل أخصائية 

اجتماعية

وهذا منزلي..

وماذا عني؟!..

هو منزلي ومنزل 
عيسى.. زوجي.. ها 

ها ها..
نعيش في منزلنا هذا حيث 
تغمره السعادة ويمأله تفاهم 

مشترك بيننا وبين أبنائنا

أسمعت عن الطالب أحمد يا 
عيسى الذي ُأصيب عند نزوله من 

الحافلة المدرسية وُكسرت قدمه

نعم علمت وسنزوره 
بإذن اهلل غدًا مع 

مجموعة من زمالئه

هذه الطالبة تؤذي 
زميالتها ونصحتها مرات 

عدة ولم تستجب 

البد أن نستدعي والدتها 
وسنشركها معنا لنجد 
عالجًا سريعًا للمشكلة

في عملنا ال يمكننا الفصل 
بين البيت والمدرسة... 
التربية مسؤولية دائمة..

إنهم أبناؤنا..رعايتهم 
مشتركة بيننا وبين أهلهم 

رررررن..
ر

أهاًل وسهاًل بك أستاذنا الفاضل 
ومرحبًا بأبنائي األعزاء 

أحمد بإنتظاركم

كيف أنت اليوم يا أحمد؟
حمدًا هلل على سالمتك

افتقدناك يا أحمد

انتباهك عند صعود الحافلة كان 
سيجنبك ما حدث لك

أظن أنه درس تعلمته ولن تنساه

لم تأخرك الدائم عن في صباح اليوم التالي..
الطابورالصباحي يا ناصر

ال تعاقبني يا 
أستاذ ولن أتأخر 
عن الطابور مرة 

أخرى

نعم .. أنا والد 
الطالب ناصر 

هل باإلمكان يا أبا 
ناصر أن تزورنا في 

المدرسة غدًا

شركة الناصر

كان البد من استدعاء والد ناصر حتي 
نعرفه بتأخر ابنه الصباحي المتكرر

ال.. ليس هناك أي انتقاد علي 
سلوك ابنك ولكن ناصر دائم 

التأخر عن المدرسة

أسف لما أسمعه، 
واعلم أنه نتيجة 
سهره المتكرر 

للعب علي جهاز 
الحاسوب 

يجب أن تقنن يا أبا ناصر وقتًا 
معينًا ال ستعمال جهاز الحاسوب 
وإال لن يكون هناك تأخر صباحي 

فقط بل تأخر دراسي أيضًا

نعم إنه خطأي 
وخطأ والدته 
وأعدك أن ال 

يتكرر ذلك

مصلحة أبنائنا مشتركة بين 
البيت والمدرسة وأنا حريص 
علي تحقيق هذا التكامل بيننا 
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أشكرك علي سرعة استجابتك 
أنا من أشكرك وأشكر وأتمني أن نتواصل دائمًا

إدارة المدرسة الهتمامها 
الدائم بأبنائنا

الحمد هلل انتهي األسبوع 
الدراسي علي خير

السالم عليكم استاذ ماجد 
هل سترافقني غدًا لالنضمام 
إلي سباق الدراجات لطلبة 

مدارس المنطقة

أسف يا أستاذ عيسي 
فلدي مهام علي 

القيام بها

وفي اليوم التالي..

أستاذ عيسي نحن 
سعداء بمشاركتك معنا

هيا أستاذي الفاضل 
سنري من سيصل أواًل

هيا ننطلق ولكن ال 
أري زميلكم ناصر

إن والده حرمه من 
المشاركة لشكوى 
المدرسة من تأخره 

الصباحي

لما تحرمني من شئ أحبه 
يا أبي لما تعاقبني

لن تشارك في أي نشاط يا 
ناصر حتى تعدني أنك لن 

تسهر وستصل مدرستك مبكرًا 

كل سلوك خاطئ تعمله يا ناصر 
سيقابله حرمان من شئ تحبه وال 

مجال للتراجع عنه  

لقد حرمت ناصر من 
المشاركة حتى ُألزمه علي 

احترام الوقت

فعلت الصواب، عند الخطأ 
نوجه وإذا لم يستجب نعاقب 

بأن نحرم األبن من شئ 
يحبه ومتعلق به

أتعلم أنه جائني يعتذر 
ويعدني أنه سيُقّسم يومه 
بطريقة عملية صحيحة 

أحسنت هذا ما 
نريده من ناصر

ال تنتهي حكايات الطلبة ومشاكلهم 
فهم أتوا من بيئات مختلفة وعلينا 

احتوائهم وارشادهم 

بارك اهلل فيك استاذ عيسى، 
وأود منك أن تشرك ابني ناصر 
في األنشطة المدرسية ليكون 
عضوًا فاعاًل في المدرسة 

فعاًل هذا ما سيكون فلقد أخبرنا 
جميع الطلبة بذلك ومن يجد لديه 

حب المشاركة فليتقدم 

إلي اللقاء أراك 
بخير إن شاء اهلل 

الرسالة التربوية 
عظيمة وواجبنا 
تجاة أبنائنا كبير

فعاًل يا أستاذ عيسي نحن 
مسؤولون عنهم تربويًا وتعليميًا 

وهذا ليس بالشئ الهين  

مادمنا نراقب اهلل في عملنا 
ونرضي ضمائرنا تجاه من 

ائتمنونا على أبنائهم فنحن بخير

مدير المدرسة يطلبك يا 
أستاذ عيسي

نعم مديرنا 
الفاضل هل 

نعم أريد منك أن تشارك طلبتني 
باسم المدرسة مع مجموعة 

من الطلبة في ماراثون 
أقامته اإلمارة

حاضر ونحن 
مستعدون

في يوم الماراثون

األمر متعب يا عيسي لم 
أتوقع هذا أبدًا 

الحمد هلل لقد كنا في الصف 
األمامي وتوقعي في محله أن نكون 

من األوائل في السباق

هكذا نحن أوائل 
وسنبقي دائمًا
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أصبحت الساعة الثالثة 
.. البد أن أذهب للحاق 

بالمباراة .

هل سيلعب ابنك اليوم 
المباراة قبل النهائية في 

دوري المدارس؟ 

نعم .. و أتمنى أن 
يفوز ليصل إلى النهائي 

ويحقق حلمه .

أتمنى له كل 
التوفيق.

مبارك يا مازن .. 

ستخوض المباراة النهائية قريبًا.

أمي .. إني أشعر 
بدوار شديد .

ماذا به يا دكتور خالد ؟

من الواضح أنه يجهد 
نفسه، و ال يتغذى جيدًا.

نعم يا أمي .. لقد كنت أسهر 
كثيرًا مؤخرًا  أمام شاشة 

الحاسوب .. ألني كنت أشعر 
باألرق .

تعال يا مازن

انظر إلى هاتين الزهرتين 
.. سنضع إحداهما في هذا 
الكوب و نعتني بها لمدة 

يومين .. و نترك هذه إلى 
جوارها دون اعتناء.

انظر .. و الحظ 
الفرق بين الزهرتين .

الفرق واضح يا أمي .. هذه 
الزهرة ذبلت ، و هذه ما 
زالت تحتفظ بنضارتها. 

هكذا اإلنسان يا بني ... البد أن 
يحافظ على نفسه ، و يعتني بها حتى 

ال يذبل ، و يصاب باألمراض.

ههههه .. أيمكن 
أن يذبل اإلنسان 

يا أمي ؟!
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نعم يا مازن .. فعندما ال يريح اإلنسان 
نفسه ويأخذ قسطًا كاف من النوم يصاب 

جهازه العصبي بالعديد من األمراض.

وعندما ال يحافظ على تناول وجبات مفيدة 
من األطعمة يصاب بأمراض السمنة ، 
واإلرهاق، وعدم  القدرة على بذل الجهد.

هل عرفت اآلن كيف يذبل 
اإلنسان ؟!!

نعم يا أمي

ولكن هل يمكنني 
أن أشفى قبل موعد 
المباراة النهائية حتى 
أستطيع الفوز بها. 

يمكنك بإذن اهلل، 
ولكن عليك االعتناء 

بنفسك، والحفاظ 
عليها. 

أكييد .. و سأبدأ من ااًلن : سأنام مبكرًا، و 
لن أتناول طعامًا إال إذا كان مفيدا لصحتي .. 

شكرا يا أمي
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فارس سيفه العلم
ينعكس ضوء  نهائية  ال  البصر  ممتدة على مرمى  هادئة  الصحراء 

القمر على التالل حينا ويختبئ وراء النخيل حينا آخر. 
بلعبة  يحلم  ال  غيرهم  ولكنه  األطفال  ككل  يحلم  صغير  طفل  يجلس 

الحجلة وال بتسلق النخيل وال يشترك في معاركهم الصغيرة.
يعيش  إخوة  ألربعة  األصغر  األخ  األطفال،  باقي  عن  مختلف  طفل 
بإمارة العين بعد وفاة والده . ليتعلم من كل الصحراء المحيطة به 
بالمستقبل  يحلم  كيف   . الطباع  هادئ  الصدر  منشرح  يكون  كيف 

والوطن والوحدة .
تمر األيام مسرعة ويكبر الطفل الذي ولد عام 1918 ميالديا 1337 
يعشق   . خلقه  بشجاعته وحسن  بالعين  يعرف  فتيا  وأصبح  هجريا 
الصيد ويمتلك العديد من الصقور القوية النادرة يراقبها وهي تطير 

حرة تجوب السماء لتعود لتقف على يده بثقة وقوة .
تعلم رياضة الفروسية وبرع فيها ولم ينشغل بالرياضة وال بالصيد 
ضوء  تالمس  والصقور  بعينيه  السماء  يراقب  زال  فما  حلمه  عن 

الشمس وتعود بالفرائس إلى سيدها.
 يركب حصانه العربي وينطلق مع صقوره في رحالت صيد طويلة 

ويراقبه األطفال ويلوحون له بسعادة.

أما هو فكان يحلم بمدرسة يتعلم بها هؤالء 
األطفال يغيرون التاريخ يخرج منهم األطباء 
التي  الكوادر  وكل  والعلماء  والمهندسون 
تحتاجها بالده، يحلم بأرض اإلمارات خضراء 

ممتلئة بكل المحاصيل. 
تولى  ميالديا1366هجريا   1946 عام  في 
كل  لتحقيق  رحلته  ليبدأ  العين  إمارة  حكم 
يراقب ضوء  طفال  كان  منذ  وأحالمه  أفكاره 

القمر المنعكس على التالل الفضية. 
منذ اللحظة األولى أدرك أن التعليم هو بداية 
يتحقق أي  لن  تقدم ودونه  أي حضارة وأي 
شيء مما يتمناه لبلده، لذلك أنشأ أول مدرسة 
وكم  بنفسه  تأسيسها  وتولى   1959 عام 
في  األطفال  حين سمع صوت  سعادته  كانت 
اإلمارات  نشيد  ينشدون  وهو  المدرسة  فناء 

الوطنى.
يتبادلون  وهم  همساتهم  خطواتهم  أصوات 
الحديث عما تعلموه أمس وأصوات المعلمين 

وهم يقرأون البداية حروف الهجاء
ألف  ...... باء........  تاء 

سطر  العظيمة  اللحظة  هذه  من  أنه  يدرك 
تاريخ بالده وغير وجه المستقبل .

كان الحاكم الحالم الواسع الصدر يتابع مشاكل 
المياه ويدرك أن هذه الصحارى لن تخضر إال 
للجميع  متاحة  وأصبحت  المياه  توافرت  لو 
وليست ملكا ألحد دون آخر فأعاد النظر في 
ملكية المياه وجعلها متاحة ومتوافرة للجميع 
للواحة  ويعيد  شاملة  زراعية  نهضة  ليحدث 

من  للتسوق  مركزا  ويجعلها  أهميتها 
جديد.

وكلما كانت تواجهه مشكلة يركب 
يطلق  للصيد  ويخرج  حصانه 
صقره ويتابعه بعينيه وهو يرتفع 

واثقا  السماء  عنان  إلى 
أشعة  تخيفه  ال  قويا 

يتوه  وال  الشمس 

في اتساع األفق هدفه واضح ومحدد. 
في عام 1966 ميالديا 1344 هجريا تولى 
وكانت  لشقيقه  خلفا  ظبي  أبو  إمارة  حكم 
له  بحاكم  تبشر  العين  إلمارة  حكمة  سنوات 
واضحا  هدفه  كان  لذا  وهدف  وحلم  رؤية 
ومحددا وهو إنهاء النزاع بين القبائل وجمع 
كل اإلمارات تحت لواء الوحدة ولكن هذا لن 
يحدث إال بتغير الجو المحيط إذا توافر العلم 

والعمل والماء انتهت النزاعات. 
كانت هذه هي قضيته الكبرى التي لم يتملكه 
كان  تحقيقها  في  يوما  اإلحباط  وال  اليأس 
وثقة  وعزيمة  بقوة  طريقه  في  يسير 
المستشفيات  لبناء  النفط  عائدات  وحول 
التي  الكبرى  والمشاريع  الطرق  وتعبيد 
أعلنت  وعندما  المستقبل،  وجه  غيرت 

بريطانيا انسحابها من المنطقة 
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االسم: العنود المنصوري
العمر:11 سنه. 

المدرسة:مدرسة الربيع

زايد علي الكعبي 
الصف السادس 

مدرسة اللؤلؤة االبتدائية 
البطولِة  بقصص  واستمتعُت  القراءة  أحبُّ 
أكُبَر وُأْكِمَل مسيرتي  ُأمنيتي أن  والشجاعة ، 
بالقراءة وأكون بطاًل يفتخُر بي والديَّ ، وأرفُع 

إسم بلدي عاليًا .

محمد علي الكعبي 
الصف الخامس 

مدرسة اللؤلؤة االبتدائية 

أحبُّ اإلكتشاف واإلختراع ، وأطمح 
بأن أكون سببًا في صنع دواٍء يعالج 

مرضًا مزمنا أو خطيرًا ..

مريم علي الكعبي 
الصف الثاني 

مدرسة اللؤلؤة االبتدائية 

الفعاليات  أنواع  بكل  بلدي  علي  تبخل  لم 
واألنشطه ، هوايتي التزحلق على الجليد

االسم: صقر أحمد المنصوري
 العمر:اربع سنوات.

 الهواية:ركوب الخيل 
المدرسة:مدرسة الربيع

وُأِحُب  الَخيل  ركوب  ِهوايتي 
الفروسّية 

اسمي سارة عبدالعزيز  
في الصف الثالث

إسم مدرستي الظبيانية
أحب بلدي االمارات واتمنى أن 

أصبح طبيبة ألخدم بلدي

كانت البداية وقامت الوحدة بين إمارتي أبو 
بعد  اإلمارات  توالت  ثم  دبي  وإمارة  ظبي 
بذكائه  أدارها  التي  المشاورات  من  العديد 
وصبره حتى تحققت الوحدة الشاملة في 2 
ديسمبر عام 1971 ميالديا 1391هجريا.  
ليصبح مؤسس دولة اإلمارات ويرفع علمها 
لدولة  حاكم  أول  هو  ويكون  عاليا  مرفرفا  
انتخابه  ويعاد  المتحدة  العربية  اإلمارات 

تباعا. 
هل تعرف يا صديقي هذا البطل الطيب الذكر 
تاريخ  بعد  فيما  ليغير  طفل  بحلم  بدأ  الذي 

منطقة بأكملها؟! 
إنه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. 

درس لكل من أراد أن يحقق هدفه احلم كما 
تحب ولكن األهم أن تحدد هدفك وتذهب إليه 
بثقة ومهما كانت الصعوبات فإن ثقتك بنفسك 

وبحلمك هي الطريق. 
الشيخ  من  نتعلمه  نزال  وال  تعلمناه  ما  هذا 

زايد بن سلطان آل نهيان. 
هو بطل في التاريخ العربي، بطل دون حرب 
والصبر  والذكاء  بالعلم  بطل  ودمار  وقتل 

والحكمة. 
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Meshmeshia is your friend, What if 
I fly to her and give her a present 
on behave of you and you watch me 
from the nest?” 
Binki shouted happily, “Yes …yes 
Mum. But what is the present?”
“We will make a doll together from 
straw that looks exactly like you. 
Then I will throw it to her to keep it 
until you grow up and fly to her by 
yourself.” 
Binki said, “Great idea. I love you 
Mum.”
Mother said, “Me, too. You will know 
how much I love you.” 
Binki and his mother were making 

the doll and spinning straw one by 
one until they made another Binki 
but from dry yellow straw. 

In the morning, mother flew to-
wards cat Meshmeshia. Binki 

was observing the scene at-
tentively. The cat noticed 
the flying bird near her with 

her big green eyes. She 
stood actively and pretended to 

stretch out her body. Her nails and 
teeth brightened clearly in the sun.
Binki shouted, “She is going to 

welcome me.”
Mother kept calm and hid her fear 
of the cat that was getting ready to 
hunt her.
Birds are cats’ favorite food. But 
naïve Binki did not recognize 
that.
Mother threw the straw bird – simi-
lar to Binki - towards the cat, and 
she jumped high and made a com-
plete rotation in air and picked it 
perfectly exactly as any 

skillful hunter.
Binki shouted happily, “She 
accepted my present…….

but”
Binki shook in fear and 
shrinked under his moth-

er’s wing who came quickly 
to the nest.

He said in a trembling voice, 
“She tore my doll with her bright 

teeth and sharp nails. She thought 
the doll was me.”
Mother held Binki passionately 
and said: “Friendship is the best 
thing in the universe, but we have 
to choose our friends carefully, 
watch their behaviors and ethics. 
We should ask our family whether 
they accept this friend or not. We 
should understand their reasons 
if they refuse. Because they are 
old and they know more.”
She continued, “And never, nev-
er rush towards any stranger, 
however he tries to attract you. 
You saw by yourself what Cat 
Meshmeshia has done to your 
doll.”
She looked at him and said, “Im-
agine if you went to her without 
telling me.”
Binki felt guilty for being stubborn 
against his mother and said, “I am 
sorry Mum. I understood the les-
son.”
Cat Meshmeshia was still playing 
with the straw doll without recog-
nizing she was a part of our story.

Cat Meshmeshia is stretching her 
body out in the Balcony of the big 
house with the lovely garden. Her 
fluffy tail swings smoothly, she 
moves it left and right, right and 
left. She begins to lick her fur slow-
ly, calmly and carefully. She starts 
with her hand then her face end-
ing with her body wsh wsh wsh….   
She closes her eyes slowly then 
opens them widely, and then she 
looks at the little bird that tries to 
fly, flapping highly away from the 
nest then falling again.
The little bird tells his mother, “I 
hope I could fly.”
The mother smiled and replied 
compassionately, “Binki, when 
you grow up you will be able to fly 
high and will be the most beautiful 
bird in the garden.”
Binki the bird replied, “I do not 
want to fly high. I want to invite 

cat Meshmeshia to play with me.”
Mother got scared and flapped 
strongly. She hugged him beneath 

her wings denouncing, “You want 
to call cat Meshmeshia!!”

Binki moved out of his mother’s great 
wing, “she is my friend and she loves 
me.”

Mother said astonished, “How come?”
Binki was able to move out of his mother’s 
wing and replied confidently,“She was ob-

serving me with her big green eyes while I 
was hardly falling from the nest. She ran vastly 

and stood under the tree to help me. She even 
tried to reach me but she could not.” 

Mother shook and said, “She tried to reach the nest!”
Binki replied happily, “Yes. How kind she is”         

Mother shouted, “How did you know she is kind and loves 
you? Didn’t I tell you before never to trust strangers without 

asking me? You are young. Perhaps strangers do something bad 
to you.”       
Binki said angrily, “she is my friend even if I do not know her.”
Mother was sad of his answer, she is old enough to know more 
about life than him. Nobody loves Binki as much as his mother, but 
Binki was naïve and rash.

Mother thought and felt great fear. She decided to teach Binki a 
lesson.
Mother said, “Well Binki, as long as you are sure that cat 
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and make you full for days without 
having to search for food.’  Before 
you go, we all will go to the desert-
ed well and beside the berry tree, 
we will dig a big hole and cover it 
with plain wood in order to hide it 
from the cunning wolf. We will ask 
tailor Badara to sew a big dress to 
fill it with straw and put it over the 
hole to deceive the wolf. When-

ever he sees Badara and attacks 
her, the plain wood will collapse 
inside the hole and we all will get 
rid of the bad wolf.” 
All the barn animals united togeth-
er to finish digging the hole quick-
ly. Little chicks cooperated togeth-
er to collect the required straw for 
the dress until they all finished the 
plan for execution. 
Bayada went in the same way of 
the wolf takes, hiding her fear and 
encouraging herself. She knows 
that the lifes of many animals de-
pend on her sacrifice and her role 
in the plan.
Sudden- ly, the wolf was happy 

with his easy prey. But 
Bayada told him what 

they have agreed upon 
before, and as the wolf 

was greedy for more food, 
he followed her to the well.
But he told the hen: “How 
do I know that you are right? 
You will walk in front of me to 

the place of the fat hen. If I find 
her, then you are free and if you 

were lying then you are my food 
for today and tomorrow.”
The hen went shaking in front of 
the cunning wolf, but she hid her 
fear until she reached the well. 
When the wolf ran vastly to devour 
the fat hen, he discovered that it 
was a trap and there was a hole 
beneath the wood. So he turned to 
devour Bayada.        
Bayada noticed quickly that the 
wolf discovered the trap. She 
went directly to the hole instead of 
escaping to save her life and the 
wolf ran after her. Before the hole, 
Bayada flapped her wings quickly 
to jump over the wood. As the wolf 
was running rashly he stepped 
over the plain wood, which broke 
and he fell inside the hole.
 All birds and animals gathered 
around the hole looking at the 
trapped wolf and sarcastically 
said: ”Who said you are stronger 
than us”? 
“Union is power, cunning wolf.”   
All animals thanked Bayada and 
began to celebrate their victory 
proud of the idea of the wise cock. 

One day the barn Woke up to dis-
turbing voices, shouting and cry-
ing. After a few moments, all the 
animals in the barn gathered to 
know what is going on.
One of them said that the cunning 
wolf devoured uncle Fahim’s wife. 
The gathering was shocked by the 
bad news and anxiety began to 
spread among the barn animals 
more and more.

we have to set a plan. First, we 
need a brave and strong hen to go 
to the wolf.” 
All said in surprise: “ go to the wolf 
!!”
“What a strange idea!!”
Here, Hen Bayada said: “I will 
go. But what shall I do then, wise 
cock”?
 e wise cock asked the gathering 
to keep silent, and listen to what 
he was saying. 
He continued: “Bayada, you have 
to meet the wolf in his way by ac-
cident, but be careful. If he comes 
to devour you stop him and say: ‘I 
know a fatter and bigger hen than 
me that will satisfy your hunger 

Then one of the hens said: “Are 
we going to be silent like this while 
the wolf devours a hen one day 
and a cock the other?” 
The gathering began to talk and 
argue: “What should we do? We 
have to hide.” 
“The wolf is stronger and smarter 
than us.”
“We have to defend ourselves.”    
“How can we defend ourselves”? 
“We told you that he is stronger 
and smarter than us. What is the 
solution?”
Here, the old cock said: “I have 
the solution.”
All animals in the barn gathered 
around the old cock and said: “You 
are the wise, tell us the right solu-
tion.”
The wise cock said: “who said that 
the wolf is stronger than us?  Lis-
ten my brothers, the wolf is strong-
er than only one of us. But if we 
unite together, he won’t be able to 
defeat us all”.
The gathering were astonished 
and amazed: “How”?
The cock shouted to the gath-
ering to listen attentively to 
what he was saying: 
“We will unite and 
work together but 
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اليوم يجب أن  انتهي من االفكار 
المبتكرة قبل اجتماع العقول 

المبتكرة السنوي

ما هذا غرف 
دماغك كرة فقط؟!

نعم ما الحياة 
اإل ملعب كبير

هل تخصص كل 
وقتك للعب الكرة؟

نعم كل الوقت 
كله كله... 

 يجب أن تخصص جزء 
من وقتك للعب الكرة فقط

ألن كما ترى الكرة الوحيدة 
هنا حمراء

سأنال ضربة جزاء 
قوية في البيت من 

والدي .....


