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أصدقائي .. صديقاتي
أصدقاء مجلة سعيد حماية .. ها نحن نلتقي مع العدد الثالث لمجلة 
لليوم  األربعين  بالذكرى  احتفالنا  يواكب  والذي  حماية،  سعيد 
المتحدة، ونحاول من خالل قصص  العربية  الوطني لدولة اإلمارات 
عام. كل  إال  يتكرر  ال  الذي  الحدث  هذا  نسجل  أن  المجلة  وأبواب 
كما  جديد  هو  ما  بكل  حماية  سعيد  مجلة  تأتي  المناسبة  وبهذه 
وعدتنا دائمًا، فالجديد في هذا العدد هو مبادرتنا في التواصل مع 
واإلنجليزية. العربية  باللغتين  قصصه  إحدى  ونشر  العالمي  األدب 
الجوائز  من  مجموعة  رصد  تم  الوطني  اليوم  بمناسبة  وأيضًا 
العدد،  مسابقات  بحلول  الفائزين  أجل  من  رصدت  التي  المادية 
–إن شاء اهلل- وسوف تستمر هذه الجوائز على مدار جميع األعداد 
واآلن دعونا نحتفل باليوم الوطني ودعونا نستمتع بقصص وأبواب 

مجلة سعيد حماية وأيضا الفرحة بالفوز بجوائزها.
وإلى اللقاء في العدد القادم بإذن اهلل تعالى

صديقكم دائمًا 
سعيد حماية





اأنا اأحب 

الحتفالت كثريا

هل تعرفون تاريخ 

هذا االحتفال يا 

اأبنائي؟

وهذا لي�س اأي احتفال .. 

اإنه اليوم الوطني الإماراتنا 

احلبيبة

وغدا يوم االحتفال 

الرئي�سي واأجمل ما �سيكون 

فيه اأكل املثلجات
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نعم �سن�سع 

جدوال لنزور اأكرث 

من مكان
وبالتاأكيد لن يكون 

لدينا وقت لتناول 

املثلجات

علينا اأن نخطط 

لالحتفال غدا ب�سكل 

رائع

يعي�س .. يعي�س .. 

يعي�س ..

بداأ االحتفال بيومنا الوطني يف

 2 دي�سمرب 1971 منذ احتاد االإمارات وقد

 بداأ ب�ست اإمارات وهي اأبوظبي ودبي واأم 

القيوين وال�سارقة والفجرية وعجمان، ثم 

ان�سمت اإمارة راأ�س اخليمة بعد

 عام من االحتاد

يعي�س اجلد 

همام

اأنت دائما تقفني 

�سد رغباتي يا جميلة 

اختاروا االأماكن .. 

واأنا علّي التنفيذ
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واأنا جاهزة بالفعل .. 

هيا لنتناول االإفطار مع 

جدنا

اأنا ل�ست ك�سالنة 

.. اأنا على و�سك 

النتهاء

نعم .. فقد ح�سرنا 

اأنا وجميلة جدواًل 

لهذا اليوم

هل قررمت .. اأين 

تريدون الذهاب؟

هيا يا جميلة كفاك 

ك�سال

لقد انتهيت من 

ارتداء مالب�سي 

قبلك

وها هو مكتوب 

بالرتتيب الزمني لكل 

مكان �سنذهب اإليه

ويف �صباح اليوم التايل
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اإذن هيا بنا

هيا لتاأكل املثلجات 

يف احلقيقة بدال من 

االأحالم

اأنتم بالفعل رتبتم 

جدول زيارات 

رائعا

هاهاها .. ترتيب 

زمني للتنزه

طبعا يا جدي .. 

فقد تعلمنا منك اأن 

تنظيم الوقت يجعلنا 

ن�ستفيد به

هل �سناأكل 

املثلجات فعال؟

فرحة االحتفال 

باليوم الوطني 

اأن�ستنا �سقر

ما اأجمل املثلجات 

باملك�سرات!

حان وقت 

املرح

ا�ستيقظ اأيها 

الك�سالن
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يا له من عر�س 

رائع

هاهاها حتى الدالفني 

حتب املثلجات!!

واكت�سف العلماء اأن

 للدالفني لغة ولكل منها ا�سم 

داخل العائلة ينادى عليه به

وذلك على الرغم من 

اأنها من الثدييات البحرية 

والتي تتغذى على 

االأ�سماك واحلبار .. وما 

تفعله هو نتاج التدريب

تده�س الدالفني 

العلماء بذكائها 

و�سفاتها النبيلة

هاهاهااااا

وكانت البداية مع الدالفني
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هيا.. لقد جاء املوعد 

حل�سور �سباق اخليل 

ومباريات البولو

هيا يا �سعيد .. 

املباراة قد انتهت

يا له من العب 

ماهر!
اآاآاآه .. حا�سر اأنا 

قادم

اأنا اأع�سق اخليل 

و�سباقاتها

ومنتلك االآن يا جدي

 ملعب »ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان« للبولو وهو من اأف�سل 

املالعب على م�ستوى

 العامل

هل تعرفون يا اأبنائي .. اأن 

اإماراتنا احلبيبة يقام بها اأ�سهر 

�سباقات خيل يف العامل؟

اأراك متحفزا وفرحا 

يا �سعيد
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جدي.. هل ميكننا اأن 

ناأتي مرة اأخرى لن�ساهد 

مباريات البولو؟

كما تريد.. 

ي�سعدين اأن اأفعل 

هذا.. 

فاتنا يف جدول الزيارات

 اأن ن�ساهد م�سابقة ال�سيد بال�سقور 

التي تقام يف اإماراتنا العزيزة

ح�سرنا يف الوقت 

املنا�سب، انظروا جمموعة 

املناطيد التي تزين 

ال�سماء!

واأكرب منطاد على 

�سكل كعكة .. 

اأعتقد اأنها لذيذة

انظروا ال�سماء 

تتالأالأ باأ�سواء 

الألعاب النارية

�سنذهب اإىل نادي

 �سباط �سرطة دبي لرنى 

مدى موهبتك يف ركوب 

اخليل والبولو

الأنها تقام يف اخلالء  .. و�سنحدد 

لها زيارة خا�سة .. االآن جاء موعد 

الغداء على �ساطئ اخلليج

يف �صباح اليوم التايل ويف امل�صاء

هاهاهاها
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جدي .. غدا 

�ساأ�سارك يف اأول 

مباراة ر�سمية

واالآن 

�ساأ�سربها

هيا يا �سعيد حاول 

اأن تركب على 

ظهر احل�سان

�سعيد لديه 

موهبة يف ركوب اخليل 

واأعتقد اأنه �سيكون 

العب بولو متميزا

رائع .. يا 

�سعيد

اإنه من اأمهر 

الالعبني

بالتاأكيد �سنح�سر 

جميعا

جاء وقت 

الت�سديد املبا�سر

رائع

ميتلك ح�سا�سية رائعة يف 

توجيه الكرة

البولو  ريا�صة  ممار�صة  يف  العاملية  نحو  طريقه  �صعيد  �صق 
للإمارات   40 الـ  الوطني  اليوم  يف  بها  ارتباطه  وبداأ   ..
دبي  ب�صرطة  املوهوبني  رعاية  مبركز  واكت�صف   ..

وبعد مرور اأ�صبوع

وبعد مرور عام من 
التدريب ال�صاق
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العربية  اإلمارات  أن دولة  البعض  قد يعتقد 
المتحدة عمرها فقط أربعين عاما وهي مدة 
أعوام االتحاد، ولكن قد يفاجأ البعض بالتاريخ 
احتفالنا  في  ودعونا  لإلمارات،  القدم  بالغ 
في  نغوص  لالتحاد  األربعين  الوطني  باليوم 
بعض  عجالة  في  لنستكشف  التاريخ  أعماق 
لتاريخنا  وصوال  لإلمارات  التاريخية  المالمح 

المعاصر.
أيضا  لنتعرف  الرحلة  هذه  في  ننطلق  دعونا 
التي جعلت من  الحديثة  على أهم اإلنجازات 
واقتصاديا  وسياحيا  ثقافيا  منبرا  اإلمارات 

ورياضيا  بين جميع دول العالم.
اإلمارات قبل الميالد

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ميالد  قبل 
عليها  أطلق  التي  المنطقة  من  جزءًا  كانت 
تاريخيًا »ساحل عمان«، وكان تاريخها مليئا 
وكان  والسالم،  الحرب  بين  ما  باألحداث، 
ألساطيل سكان المنطقة وخبرتهم البحرية 
دور كبير في إنعاش التجارة بين الدول المطلة 
على المحيط الهندي من آسيا وإفريقيا وبين 

أوروبا عبر طرق التجارة المعهودة.
العربية  اإلمارات  أول وجود بشري في  يؤرخ 
المتحدة بـ 5500 سنة قبل الميالد.كما توجد 
أدلة على التفاعل مع العالم الخارجي في تلك 
ما مع الحضارات في  المرحلة المبكرة والسيَّ
استمر  التواصل  هذا  فارس.  مع  الشمال 
النحاس  تجارة  بسبب  النطاق  واسع  وأصبح 
 3000 الـ  قرابة  بدأت  والتي  الحجر  جبال  في 
البحري عن طريق  السفر  الميالد، وكان  قبل 

الميناء المهم أومانا )ربما في الوقت الحاضر 
أم القيوين(، وذلك بخالف الموانئ والمعارض 
الكبرى في دبا التي كانت مركزا تجاريا هاما 

في ذلك الوقت.
تدل اآلثار التي ُعثر عليها في أبو ظبي ومنطقة 
محمية من جزيرة مروح الغربية وكذلك التي 
المنطقة  معاصرة  على  دلما  بجزيرة  وجدت 
واإلمبراطوريات  الحضارات  من  العديد 
الفينيقية/  )الحضارة  مثل  القديمة 
اإلمبراطورية  الفارسية/  اإلمبراطورية 

األخمينية/ اإلمبراطورية الساسانية(.
اإلمارات بعد ظهور اإلسالم

العربي  الخليج  منطقة  كانت  مكة  فتح  بعد 
لدخول  دعيت  التي  المناطق  أوائل  من 
اإلسالم، وقد كلف عمرو بن العاص بالذهاب 
النبي محمد عليه  لمنطقة عمان، وبعد وفاة 
أكبر  دبا  منطقة  شهدت  والسالم،  الصالة 
الصديق  بكر  أبي  خالفة  وقت  الردة  معارك 
والتي انتصرت فيها جيوش المسلمين، وقد 
انطالق  نقطة  الخيمة(  )رأس  جلفار  كانت 
ثريا  ميناء  أيضا  كانت  فقد  فارس،  لغزو 
المراكب  تسافر  حيث  اللؤلؤ  لتجارة  ومركزا 

الشراعية خالل المحيط الهندي .
سيطرة  العربي  الخليج  سواحل  شهدت 
اكتشاف  بعد   16 القرن  مطلع  في  برتغالية 
طريق رأس الرجاء الصالح استمرت سيطرة 

البرتغال على المنطقة لمدة 150 سنة.
المتحدة  المملكة  أنشأت   1892 عام  وفي 
وإمارات الساحل المتصالح معاهدة على غرار 
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غيرها  مع  بريطانيا  أبرمتها  التي  المعاهدات 
شيوخ  واتفق  العربي،  الخليج  إمارات  من 
المنطقة على عدم الدخول في عالقات مع أي 
المملكة  موافقة  دون  أخرى  أجنبية  حكومة 
المتحدة، في المقابل وعدت بريطانيا بحماية 
الساحل المتصالح من كل عدوان عن طريق 

البحر، للمساعدة في حالة هجوم بري.
اإلمارات وفكرة االتحاد

بين  عقد  اجتماع  في  االتحاد  فكرة  بدأت 
والشيخ  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم في قرية السميح 
حاكم  زايد  الشيخ  وقاد   ،1968 فبراير   18 في 
أبوظبي اجتماع االتحاد بعد أن تم االتفاق على 
الدستور االتحادي مساء 1 ديسمبر 1971، وقد 
بينهم  االتحاد  لقيام  الشرعية  الحكام  منح 
االتحاد  بدأ  وقد  بريطانيا،  عن  واالستقالل 
والشارقة  )أبوظبي ودبي  إمارات هي  بست 
أرسلت  وعجمان(،  القيوين  وأم  والفجيرة 
لالتحاد  األعلى  للمجلس  خطابا  الخيمة  رأس 
طالبة االلتحاق بالدولة في 23 ديسمبر 1971، 
وانضمت فعليا إلى االتحاد في 10 فبراير 1972، 
وانضم حاكمها إلى المجلس األعلى لالتحاد، 
بدبي  الضيافة  قصر  في  الدولة  علم  ورفع 

الذي يعرف اليوم باسم »بيت االتحاد«.
نشوء دولة اإلمارات

خاص  وضع  لها  المتحدة  العربية  اإلمارات 
نظام  كون  العربية  الدول  باقي  عن  يختلف 
فهناك  فيدراليا.  اتحاديا  فيها  الحكم 
وهناك  محدد  دور  ولها  االتحادية  الحكومة 

حدود  ضمن  دور  ولها  المحلية  الحكومات 
على  بالسيطرة  إمارة  كل  وتحتفظ  إمارتها، 
بعض  وعلى  المعدنية  ثروتها  وعلى  نفطها 
االتحادية  وللحكومة  الداخلي.  أمنها  مظاهر 
القانون  مسائل  معظم  في  األولى  الكلمة 
األولى  بالدرجة  ومسؤوليتها  والحكم. 
الدولية  والسياسات  الخارجية  العالقات 
مسؤوليات  ضمن  الوطن  عن  والدفاع 
لكن  وغيرها،  والتعليم  الصحة  منها  أخرى 
التنازل  من  اإلمارات  حكام  يمّكن  الدستور 
للحكومة االتحادية، في حال رغبوا في ذلك، 
عن سلطات معينة نص عليها كمسؤولية 
هذا  على  األمثلة  ومن  إمارة.  لكل  منفردة 
في  المسلحة  القوات  توحيد  قرار  االمتياز 
األساس  هذا  وعلى  السبعينات،  منتصف 
فإن لكل إمارة مساحة من األرض تابعة لها، 
أكبرها إمارة أبو ظبي. ولكل إمارة استقاللها 
العاصمة  وتتكفل  المحلية.  إداراتها  في 
وإدارة  الوزارات  جميع  احتضان  في  ظبي  أبو 

سياسات الدولة وتشريعاتها.
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الدولة  ترأس 
راشد  والشيخ  ظبي،  أبو  إمارة  حاكم  نهيان 
نائبا  دبي  إمارة  حاكم  مكتوم  آل  سعيد  بن 
األعلى  المجلس  وُشكل  الدولة  لرئيس 

لالتحاد من الرئيس ونائبه 
وباقي حكام اإلمارات 
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الموقعة على الدستور. وشكل مجلس وزراء 
راشد  بن  مكتوم  الشيخ  برئاسة  اإلمارات 
بها،  باالعتراف  الدول  وبدأت  مكتوم.  آل 
العربية  الدول  جامعة  إلى  اإلمارات  انضمت 
إلى  انضمت  ثم   ،1971 سنة  ديسمبر   6 في 
األمم المتحدة في 9 ديسمبر من نفس العام 
بإنشاء  قامت  كما   ،132 رقم  العضو  لتصبح 
المجلس االستشاري في يوليو 1971 ليعقد 
 1972 سنة  ديسمبر  في13  جلساته  أولى 
إنشائه  إعادة  تمت   1975 العام  في  ولكن 
االتحادي،  الوطني  المجلس  مسمى  تحت 
وبدأت اإلمارات بإرسال واستقبال السفراء 
والبعثات الدبلوماسية مع باقي دول العالم.

التطور والنمو تحت مظلة االتحاد
لقد شهدت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
التنمية االقتصادية  تطورات متسارعة من 
التي  النفطية  الطفرة  ظل  في  واالجتماعية 
استغلها القائد الحكيم سمو الشيخ زايد بن 
اهلل،  رحمه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  سلطان 
الظروف  لتحسين  المثلى  بالطرق  ووظفها 
المعيشية لمواطنيه، وقد ظهر هذا جليا من 
خالل التقارير واإلحصاءات المحلية والدولية 
العربية  اإلمارات  التي أصبحت تصنف دولة 
أعلى  تمتلك  التي  الدول  ضمن  المتحدة 
الدخل،  الفرد من  معدالت من حيث نصيب 
وتشير التقارير إلى أن دولة اإلمارات العربية 
إنجازات  تحقق  أن  استطاعت  قد  المتحدة 
حضارية وتنموية وتحقق مكاسب اجتماعية 
بباقي  مقارنة  قياسي  وقت  في  لمواطنيها 

الدول.
التعليم في اإلمارات العربية المتحدة

أولت  التطور،  وبداية  النفط  اكتشاف  عند 
الدولة اهتمامًا كبيرًا للتعليم، واعتبر الشيخ 
من  التعليم  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
هم  الشباب  إن  قال:  إذ  التنمية،  أولويات 
جميع  على  يبخل  لم  الحقيقية،  األمم  ثروة 
بالتعليم  تنهض  أخذت  التي  المشاريع 

تدريجيًا، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء 
وخدمة الوطن. فعند قيام االتحاد عام 1971، 
لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير 
الطالب  ولم يكن عدد  والحواضر،  القرى  من 
وكان  طالب،  ألف   28 الـ  يتجاوز  الدولة  في 
على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة 
إلى  سواء  الخارج  إلى  يبتعث  أن  الثانوية 
إحدى الدول األجنبية أو العربية للحصول على 
في  الدولة.  حساب  على  العليا  الشهادات 
الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية 
والجامعات  المدارس  أنشئت  وقد  التحتية. 
في  والخاص  الحكومي  القطاعين،  كال  في 
لوزارة  فإن  اليوم  أما  الدولة،  إمارات  جميع 
التربية والتعليم في اإلمارات خططا جديدة 
المستويات  إلى  التعليم  بمستوى  لالرتقاء 
والمقاييس الدولية تتماشى مع التوجهات 
اإلستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة، وقد 
من   %30 تخصيص   2007 عام  نهاية  في  تقرر 
مجمل موازنة الدولة لقطاع التعليم، وهناك 
لعمل  مساندة  محلية  تعليمية  مؤسسات 
اإلمارات:  بعض  في  والتعليم  التربية  وزارة 
المعرفة  وهيئة  للتعليم،  ظبي  أبو  كمجلس 
الشارقة  ومجلس  بدبي،  البشرية  والتنمية 

للتعليم ومجلس الفجيرة للتعليم.
الصحة في اإلمارات العربية المتحدة

في  مرتفعة  الصحية  الرعاية  معايير  تعتبر 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والناجمة عن 
إلحصاءات  ووفقا  الحكومي،  اإلنفاق  زيادة 
كان  المتحدة،  العربية  اإلمارات  حكومة 
منذ  الصحية  الرعاية  على  النفقات  مجموع 
دوالر،  مليون   436 بلغ   2003 حتى   1996 عام 
العالمية،  الصحة  منظمة  إلحصاءات  ووفقا 
الرعاية الصحية  وصل مجموع النفقات على 
وذلك  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %2.6 إلى 
الصحية  الرعاية  أصبحت  وقد   ،2006 لعام 
العربية  اإلمارات  دولة  لمواطني  مجانا  حاليا 
الصحي  التأمين  بنظام  العمل  مع  المتحدة، 
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للوافدين الذين يعملون في اإلمارات، ووفقا 
تأتي  العالمية  الصحة  منظمة  إلحصاءات 
المرتبة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
حيث  من  العالم  دول  مستوى  على  الرابعة 
اإلمارات  أصبحت  وقد  الصحية،  الرعاية 
للسياحة  جذب  دولة  حاليا  المتحدة  العربية 
الطبية، خصوصا جراحات التجميل واإلجراءات 
الفقري،  والعمود  القلب  وجراحة  المتقدمة، 
وعالج األسنان، والخدمات الصحية وتحقيق 
الخليج  دول  من  غيرها  من  أعلى  مستوى 

العربي.
حقائق وأعمال اإلمارات العربية المتحدة

سوق  أكبر  المتحدة  العربية  اإلمارات  تعتبر 
للمشاريع في المنطقة.

خليفة  الشيخ  اإلمارات  دولة  رئيس  خصص 
دوالر  مليار   4.4 يعادل  ما  نهيان  آل  زايد  بن 
لمشاريع البنية التحتية في شمال اإلمارات، 
بناء  تمويل  لتخصيص  تستخدم  وسوف 
السكنية  والمجتمعات  الطرق،  شبكات 
الصحي وغيرها  الصرف  الجديدة، وشبكات 

من المشاريع.
جميع  في  رئيسية  موانئ  اإلمارات  تمتلك 
أنحاء البالد هي ميناء جبل علي وميناء راشد، 

ميناء خورفكان، وميناء زايد.
تحتوي على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
)مطار  ومنها  الكبيرة  المطارات  من  عدد 
،ومطار  الدولي  دبي  ومطار  الدولي،  أبوظبي 
الشارقة الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار 
الفجيرة الدولي(، ومطار دبي الدولي من أكثر 
ضمن  ويندرج  العالم،  في  ازدحاما  المطارات 
العالم من حيث  ازدحاما في  أكثر 6 مطارات 
حركة المسافرين الدولية، ويتم العمل على 
إنشاء مطار آل مكتوم الدولي والذي سيكون 

أكبر مطار في العالم بحلول عام 2020.
األحمر  الخط  دبي  مترو  مشروع  إنشاء  تم 
 52 مسافة  على  جسرا  يتضمن  والذي 
شارع  طول  على  يمتد  والذي  كيلومترا، 

الشيخ زايد بين الراشدية وجبل علي وافتتح 
األخضر  الخط  افتتح  كما  2009م  سبتمبر  في 

في عام 2011م.
حديدية  سكك  خطوط  على  العمل  يجري 
قطرية وطنية واسعة، والتي سوف توصل 
لتكون  ستمتد  والتي  الكبرى،  المدن  جميع 
 1100 طول  بإجمالي  واسعة  خليجية  شبكة 
لإلمارات  الغربية  الحدود  لتربط  كيلومتر، 
والحدود  السعودية  العربية  المملكة  مع 

الشرقية مع سلطنة عمان.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تسعى 
السنوات  الشحن في  لبناء 68 سدا إلعادة 
توفير  في  للمساعدة  القادمة  الخمس 

الكهرباء لتزايد عدد السكان.
تخطط  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
النووية  للطاقة  سلمي  برنامج  لتطوير  أيضا 
اإلمارات  دولة  وقعت  وقد  الكهرباء  لتوليد 
العربية المتحدة االتفاقات النووية لألغراض 
المتحدة  والواليات  فرنسا  مع  السلمية 

وكوريا الجنوبية.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تمتلك 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  شركة 
والتي تحتل المركز السادس عشر من حيث 

الكبر على مستوى العالم.
حيث  عالميا،  رياضيا  منبرا  اإلمارات  تعتبر 
تمتلك أقوى المنتخبات الرياضية بين الدول 
األلعاب،  مختلف  في  واآلسيوية  العربية 
الالعبين على مستوى  أفضل  بخالف  وذلك 

العالم في رياضة الفروسية.
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تقول مو�سوعة ال�سقور: 

اإذا اأردت الفوز ب�سباق 

الطريان فعليك بتدريب 

جناحيك جيدا

عدد امل�سرتكني 

كبري ولكنني 

االأف�سل

�ساأبذل ق�سارى 

جهدي

هيا ابذل .. واأنا 

�ساأ�ساعدك بالتحفيز 

.. خخخخ

هذه هي فر�ستي 

الإثبات قدراتي

مبنا�صبة اليوم الوطني تعلن منظمة ال�صقور 
عن �صباق طريان مل�صافة 200 كلم
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من يريد الو�سول لهدفه.. 

البد اأن ميتلك احلما�س وقوة 

االإرادة، ا�ستمر

لقد و�سلت يف 

زمن جيد

هل و�سلت لرقم 

30 فقط؟!

اآاااه .. اأ�سعر باأمل 

�سديد يف جناحي

و�ساأحاول اأن اأكثف 

التمرين اأكرث يف 

املرة القادمة

األي�س معك كتاب 

لطريقة عمل 

ال�سي�س طاووق؟ 

اإرادة .. عزمية .. 

حما�س

اأف�سل �سيء اأن 

تكون جاهزا 

بالوجبات ال�سريعة 

وقت احلاجة

ال..هذا عدد ال�سطائر 

التي تناولتها

ويف اليوم التايل
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ن�سيحتي لك اأن

 تاأتي معي ونتناول وجبة من الدجاج 

ال�ساخن .. وتوؤجل اال�سرتاك للعام 

القادم

ولكنني �ساأنال �سرف 

امل�ساركة

اأنت م�ساب ولن 

تتمكن من حتقيق 

هدفك

تعاين ع�سالت 

جناحك من اإرهاق 

�سديد .. 

البد اأن تتبع 

تعليمات الطبيب 

وتريح ع�سالتك

نعم .. فاأنا اأتدرب 

بحما�س لال�سرتاك يف 

�سباق اليوم الوطني

احلما�س اأ�سا�س

 التدريب .. البد اأن يكون 

لديك برنامج تدريبي على 

اأ�سا�س علمي .. البد من 

الراحة وعدم اال�سرتاك يف 

ال�سباق

لن اأ�ستطيع التخلي عن 

�سرف امل�ساركة يف م�سابقة 

اليوم الوطني غدا

لك �سطرية، �ستحتاجها 

يف رحلتك الطويلة .. ويل 

�سطرية اأخرى

ويف �صباح اليوم التايل 

20



ما هذا.. �سقر 

يتقدم ال�سباق!

بداأ ترتيبه يتاأخر .. 

فجناحه م�ساب

اأنت بطل الأنك 

ا�ستطعت ا�ستكمال ال�سباق 

وجناحك م�ساب 

حمدا هلل على �سالمتك 

.. وعندي لك مفاجاأة

حمدا هلل ولكنني 

تعلمت هذا العام اأن احلما�س وحده 

لي�س كافيا للو�سول اإىل ما نتمناه 

.. ولكن البد من اال�ستعداد اجليد 

املبني على اأ�س�س �سليمة

جناحي يوؤملني .. 

�ساأهدئ من �سرعتي 

حتى اأ�ستطيع ا�ستكمال 

ال�سباق

لو تناول �سطرية

 كرمية البندق بال�سيكوالته 

التي اأعطيتها له ف�سي�سل يف 

ترتيب جيد

اأمتنى اأن يحافظ 

على تقدمه

متت

وعند خط النهاية

اأعلنت منظمة 
ال�صقور عن منح 
جميع املت�صابقني 

الذين اأكملوا 
ال�صباق درع 

احتفال اليوم 
الوطني لنيلهم 
�صرف امل�صاركة
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يناير 2012

جملة �صعيد حماية



اأ�صدقائي .. ونحن نحتفل بالذكرى الأربعني لليوم الوطني لدولة 

من  َعَلم  عن  نتحدث  اأن  اإل  ي�صعنا  ل  املتحدة،  العربية  الإمارات 

عنها  يوؤْثر  التي  ال�صخ�صية  هذه  والإ�صالمية،  العربية  الأمة  اأعالم 

عبارات تكتب مباء الذهب، مثل : 

» البرتول العربي لي�س اأغلى من الدم العربي« 

و : » ل فائدة من املال اإذا مل ي�صخر يف خدمة ال�صعب«.

هل عرفتموه يا �أ�صدقائي ؟

اإنه »زايد اخلري«، املغفور له باإذن الله تعاىل 

الذي  املوؤ�ص�س  والقائد  الوالد  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ 

علمنا  الذي  وهو  الوطن،  زوايا  من  زاوية  كل  يف  اإجنازاته  نرى 

ورفع  العطاء،  معنى  فينا  وغر�س  له،  والوفاء  الوطن  معاين حب 

العطاء  رمز  بالدنا  اأ�صحت  حتى  العامل  قارات  الإمارات يف  راية 

واحلكمة وال�صتقرار والتنمية والعدالة.

قيم تتوارثها الأجيال تلو الأجيال، خالدة لن تندثر مهما تعاقبت عليها 

الع�صور لأنها تعلي من قيمة الإن�صان والتعاي�س والت�صامح، مع هذه 

القيم يعي�س اأبناء الإمارات ويحفظون يف �صدورهم وقلوبهم اإرث 

القائد )زايد اخلري( وي�صريون على نهجه، يف ظل القيادة احلكيمة 

ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة.

وكان يوم ال�صاد�س من اأغ�صط�س 1966م بداية مرحلة جديدة من 

حياة )زايد( والأمة العربية والإ�صالمية عندما اأ�صبح حاكما لإمارة 

اإمارة  اأبوظبي، لتبداأ معه �صل�صلة الإجنازات الكبرية التي بداأت من 

اأبو ظبي لتمتد بعد ذلك لت�صمل الإمارات واملحيط اخلليجي والعربي 

والدويل. 

ويف يوم 18فرباير 1968م عقد لقاء بني املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان واملغفور له ال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكتوم يف 

ال�صمحة، فت�صكلت نواة اإقامة احتاد بني الإمارات ال�صبع .

بداية النطالقة  1971م كانت  الثاين من دي�صمرب من عام  ويف 

لدولة الإمارات العربية املتحدة، حيث توىل املغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان رئا�صة دولة الإمارات ومت اإعالن تاأ�صي�س الدولة 

مع اأ�صحاب ال�صمو حكام الإمارات يف دار الحتاد بدبي.

عمالقة  منجزات  قالئل  �صنوات  خالل  الإمارات  دولة  وحققت 

للتنمية  الدولية  واملعدلت  املعايري  بكل  قيا�صي  زمن  اإجنازها يف  مت 

التقدم  طريق  على  جذرية  حتولت  اخلري(  )زايد  بف�صل  و�صهدت 

والزدهار، حيث مت تنفيذ املئات من م�صاريع التطوير والتحديث 

اأول خمططات  انطلقت من و�صع  اآن واحد والتي  واخلدمات يف 

حديثة لتطوير الدولة على اأ�ص�س ع�رصية، وذلك باإقامة العديد من 

املدن ال�صكنية احلديثة وبناء امل�صت�صفيات والعيادات ال�صحية والهياكل 

ومياه  وكهرباء  واأنفاق  وج�صور  طرق  من  التحتية  للبنية  الأ�صا�صية 

اخلدمات  مرافق  من  وغريها  والت�صالت  املوا�صالت  وخدمات 

وتطلعاتهم  املواطنني  وتلبية طموحات  الوطن  نه�صة  لبناء  الأ�صا�صية 

يف الرخاء والأمن وال�صتقرار.

ويف اخلام�س والع�رصين من مايو من عام 1981م تراأ�س ال�صيخ 

اأبوظبي  مدينة  يف  خليجية  قمة  اأول  الله  يرحمه  �صلطان  بن  زايد 

اخلليج  املكون من دول  اخلليجي  التعاون  ميالد جمل�س  لتعلن عن 

العربية، وذلك لإميانه العميق بالوحدة مع اإخوانه قادة دول اخلليج 

العربي.

اخلليجية  الدائرة  يف  زايد  ال�صيخ  له  للمغفور  الن�صيطة  فاحلركة 

كانت انطالقا من و�صائج القربى والدين واجلوار وامل�صالح القريبة 

والبعيدة.

اجلهود  لتن�صيق  الأ�صعدة  كافة  له  املغفور  حتركات  �صملت  وقد 

واملحافظة  الدولية  التحديات  ملواجهة  العربية  اخلليج  دول  بني 

اأمن  وحماية  واحدا  �صعبا  يراها  التي  اخلليج  �صعوب  م�صالح  على 

وا�صتقرار املنطقة بعيدا عن �رصاعات القوى اخلارجية واإبعاد نفوذها 

تقدمي  على  اخلري(  )زايد  حر�س  وقد  العربي..  اخلليج  منطقة  عن 

اأ�صباب الدعم املادي واملعنوي لالأ�صقاء العرب يف جميع  خمتلف 

املجالت.

لتقدمي  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  باإن�صاء  الله  رحمه  اهتم  وقد 

امل�صاعدات واملعونات، ويف عهده بلغ عدد اجلمعيات اخلريية بالدولة 

14 جمعية و22 موؤ�ص�صة ترعى ذوي الحتياجات اخلا�صة.

 415 فتربع بحوايل  الفل�صطينية  للق�صية  الراحل دعمًا كبريًا  وقدم 

الأحمر  الهالل  م�صاعدات  وبلغت  حياته  خالل  دولر  مليون 

الإماراتي للفل�صطينيني يف عهده حوايل 437 مليون درهم.

ويف عهده رحمه الله، مت اإن�صاء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 

لالأعمال اخلريية والإن�صانية يف اخلام�س من اأغ�صط�س عام 1992 

ومت  درهم  مليار   67.3 يعادل  مبا  اأمريكي  دولر  مليار  براأ�صمال 

ر�صد 20 مليون دولر �صنويا لأن�صطتها.

الإنفاق  بلغ حجم  املوؤ�ص�صة اخلريية  واأن�صطة  م�صاريع  وعلى �صعيد 

على خمتلف امل�صاريع يف قارة اآ�صيا 15 مليون دولر. اأما يف قارة 

اخلريية  امل�صاريع  حجم  فبلغ  ونيوزيلندا  واأ�صرتاليا  واأمريكا  اأوروبا 

حوايل 18 مليون دولر ويف قارة اإفريقيا بلغ حجم الإنفاق حوايل 

17 مليون دولر.

ال�شيخ  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  حققه  ما  فاإن  واأخريا 

عنه،  يحكى  �شيظل  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد 

على  �شار  وقد  ل�شعبه،  قدمه  مبا  القادمة  الأجيال  ويذّكر 

نهجه من بعده �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

�شلف. خلري  خلف  خري  فكان  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س 
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اأ�صدقائي ..  يف ذكرى اليوم الوطني، لوطننا املجيد 

اأحب اأن يكون حديثنا عن حب الأوطان؛ فللوطن حق 

على كل من يعي�ش فيه، واأول حق للوطن علينا هو 

اهلل  ر�صول  الوطن،  حب  يعلمنا  من  وخري  نحبه،  اأن 

�صلى اهلل عليه و�صلم، الذي يعلمنا اأن حب الوطن من 

الإميان، ول خري فيمن ل يحب وطنه.

هذه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الكرمُي  النبي  �صور  وقد 

امل�صاعر يف كلماٍت موؤثرة خاطب بها وطنه؛ فعن ابن 

عبا�ش ، قال : ملا خرج ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

من مكة ، قال : » اأما واهلل لأخرج منك ، واإين لأعلم اأنك 

اأحب بالد اهلل اإيل واأكرمه على اهلل ، ولول اأن اأهلك 

اأخرجوين ما خرجت ، يا بني عبد مناف اإن كنتم ولة 

هذا الأمر من بعدي ، فال متنعوا طائفا ببيت اهلل �صاعة 

من ليل ول نهار ، ولول اأن تطغى قري�ش لأخربتها ما 

لها عند اهلل، اللهم اإنك اأذقت اأولهم وبال، فاأذق اآخرهم 

نوال« . �صدق الر�صول الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم. 

 وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ملكة : 

)) ما اأطيبك من بلد، واأحّبك اإيل! ولول اأن قومك 

اأخرجوين منِك ما �صكنُت غريك (( . 

للوطن،  احلب  معاين  كل  الأحاديث  هذه  وحتمل 

اأن  تفهم معنى هذا احلديث، عندما يطول  وت�صتطيع 

غيابك عن وطنك، ثم تقدم اإليه، فاإن قلبك يهفو قبل 

ال�صفر باأيام، ويكاد يطري وي�صبقك اإىل الوطن، ثم اإذا ما 

قدمت اإليه ت�صعر ب�صعور ل ي�صتطيع اأن ي�صفه اإل اأنت.

اإن حب الوطن فطرة اإن�صانية، 

وقيل :  من عالمة الر�صد اأن تكون النف�ش لبلدها تواقة 

واإىل م�صقط راأ�صها م�صتاقة .

ي�صفه..  اأن  الإن�صان  ي�صعب على  �صعور  الوطن  وحب 

�صعور ميتزج بلحمه ودمه، فلي�ش غريباً اأبداً اأن يحب 

الإن�صان وطنه الذي ن�صاأ على اأر�صه، و�صَبّ على ثراه، 

ي�صعر  اأن  غريباً  لي�ش  اأنه  كما  جنباته،  بني  وترعرع 

الإن�صان باحلنني ال�صادق لوطنه عندما يغادره اإىل مكان 

و�صدق  الرتباط،  قوة  على  دليٌل  اإل  ذلك  فما  اآخر، 

النتماء.

وتعترب  اأوطانها،  من �رشف  �رشفها  تعترب  النا�ش  وكل 

علوها من علو منزلة اأوطانها، وت�صعى اإىل اأن تعلي من 

�صاأن اأوطانها.

كان  فلذلك  الفطرة؛  دين  هو  الإ�صالم  اإن  وحيث 

الأوطان  وملنزلة  الأوطان  حلب  يكون  اأن  اأ�صالً  لبد 

اإ�صارات  فنجد  الدين؛  هذا  يف  اعتبار  النفو�ش  يف 

�رشيحة يف كتاب اهلل عز وجل لالأوطان، فاهلل تعاىل 

بحب  بها  والتعلق  الأر�ش  وحب  الأوطان،  حب  قرن 

الأنف�ش، فنجد اأن اهلل �صبحانه وتعاىل يقول: 

ِو اْخُرُجوْا 
َ
نُف�َصُكْم اأ

َ
ِن اْقُتُلوْا اأ

َ
نَّا َكتَْبَنا َعلَْيِهْم اأ

َ
)َولَْو اأ

نَُّهْم َفَعُلوْا َما 
َ
ْنُهْم َولَْو اأ ا َفَعُلوُه اإِلَّ َقِليٌل ِمّ ِمن ِديَاِرُكم َمّ

�َصَدّ تَْثِبيتاً ( الن�صاء66
َ
ُهْم َواأ يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخرْياً لَّ

اإ�رشائيل  فهذا القرتان مبا خاطب اهلل تعاىل به بني 

يف هذه الآية الكرمية، هذا القرتان بني الإخراج اأو 

اخلروج من الأوطان وبني قتل الأنف�ش دليل على عظم 

اأثر  فكان  بالنفو�ش  �صويت  اإنها  بحيث  الأوطان  منزلة 

اخلروج منها كاأثر اإزهاق الأنف�ش.
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 كذلك نف�ش هذا املعنى جنده ُملتََفتاً اإليه يف �رشيعتنا 

عليه  اهلل  حممد-�صلى  نبينا  �رشيعة  يف  الغراء..  

جنده  الذي  فالثناء  واملر�صلني،  الأنبياء  و�صلم-خامت 

يف كتاب اهلل عز وجل للمهاجرين الذين خرجوا من 

الكرمي  القراآن  ذكر  اأنه حينما  واأوطانهم جند  ديارهم 

الثناء العاطر على املهاجرين اأ�صار اإىل م�صاألة الأوطان 

َر �صفاتهم الكرمية بالإخراج من الديار.  بل �َصَدّ

لأن فيه من ال�صعوبة ما فيه 

ْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم 
ُ
) ِلْلُفَقَراء امْلَُهاِجِريَن الَِّذيَن اأ

 
َ َّ
وَن اهلل َواناً َويَن�رُشُ ِ َوِر�صْ

َّ
َن اهلل الً ِمّ

ْمَواِلِهْم يَْبتَُغوَن َف�صْ
َ
َواأ

اِدُقوَن ( احل�رش8 ْولَِئَك ُهُم ال�َصّ
ُ
َوَر�ُصولَُه اأ

يف  ديارهم  من  خرجوا  اأنهم  بو�صفهم  فامتداحهم   

�صندت اإليهم .
ُ
�صدارة ال�صفات التي اأ

جدا،  عظيمًة  حقوقاً  للوطن  فاإن  اأ�صدقائي  واأخريا 

واإن الإن�صان مطالب باأن يدافع عن وطنه، واأن يقدم له 

الغايل والنفي�ش؛ فالعمل من اأجل علو �صاأن الأوطان 

مما يدعو اإليه ديننا الإ�صالمي احلنيف .

اأن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اإىل  نبتهل  لقائنا  ختام  ويف 

يجعل اأوطاننا �صخاء رخاء و�صائر بالد امل�صلمني .. اآمني
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يا اإلهي ..ماهذا 

؟؟!!

هل يل اأن األعب 

معكم ؟!!

كال لن تلعبي 

معنا اأيتها 

ال�سعيفة..

يبدو اأن هناك 

م�سكلة ما..

اإىل متى �ساأظل

 وحيدة هكذا؟!! 

وبينما ميمي تطري وحيدة فالكل يتجنبني ..
ومهمومة فجاأة �صمعت التايل :

يف يوم من 

االأيام..كانت 

هناك جمموعة 

من النحل تلعب 

معا يف فرح وبهجة 

..وتطري بني 

االأزهار متت�ص 

رحيقها يف �صعادة 

غامرة..

!!!!!

فاأنت ال ت�ستطيعني

 الطريان مثلنا مل�سافات بعيدة 

باالإ�سافة لهذا الطرف الق�سري.. 

فلرتحلي من هنا 
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البد اأن هناك 

�سببا ما وراء هذا 

النق�س ؟

يا لك من دب ك�سول 

-حقا-  ولكن ... .

اممم.. ما اأحلى 

الع�سل  بدون تعب 

!!

اآي يا لها من 

�سربة...

يا له من يوم 

ممل!

هناك نق�س مالحظ 

يف خمزوننا من الع�سل 

ب�سكل يومي !! 

ابتعد من هنا اأيها الدب 

الك�سول واإال قر�ستك 

بطريف املدبب 

اإذن يجب علينا اأن 

نكثف بحثنا يف اأ�سرع وقت 

ممكن قبل نفاد خمزون الع�سل 

لدينا

�سوف األقنك در�سا لن 

تن�ساه  يا دوبي الك�سول 

خذ هذه ال�سربة...

ل ت�ستطيعني 

قر�سي اأيتها 

النحلة ال�سغرية  

ووقفت النحلة ميمي ت�صرتق ال�صمع 
حلديث �صرطة النحل...

وقد الحظت النحلة ميمي  اأن الدب 
دوبي هو ال�صر يف نق�ص خمزون الع�صل 

..

وبينما الدب دوبي الك�صول ياأكل الع�صل

وبعدما �صمعت النحلة ميمي حوار �صرطة النحل مل 
تهتم بتلك امل�صكلة حيث اإن �صعورها بالوحدة اأقوى 

بكثري من اأي �صيء اآخر لتفكر..
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هيا يا رفاق

هيا يا رفاق فلنلقنه 

در�سا لن ين�ساه اأبدا 

هياااااااااااا

اأ�سكرك يا ميمي 

و�سوف نلقنه در�سا 

لن ين�ساه

االآن عرفت �سر 

اختفاء الع�سل !! 

واأريد م�ساعدتكم

ال اأحب قر�سات 

النحل ال ال ال ال 

لاااا

ابتعد عني  ابتعد 

عني اأيها النحل 

املزعج

واأنا �ساأن�سم اإليكم 

لكي نق�سي على هذا 

الك�سول دوبي..

ال �سكر على 

واجب �سيدي 

ال�سابط 

الدب دوبي  قد

 �سنع ثقبا �سغريا يف اأ�سفل 

اخللية يت�ساقط منه الع�سل 

لكي ياأكله

هاه هاه هاه ..اذهبي 

من هنا فقد اأ�سحكِتنا 

كثريا..

نعم �سيدي هيا 

ننطلق..

ما الأمر يا 

ميمي ؟!

ثم ذهبت النحلة ميمي لتخرب تيمور قائد 
�صرطة النحل مبا حدث ...
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يجب اأن ن�سكر 

ميمي 

ولكن ال يجب

 اأن نن�سى �سرطة 

خليتنا املتميزة

اأمرك �سيدي

نعم لقد هربت 

اأخريا

نعم �سوف تلعبني 

معنا يا �سديقتنا 

اأريد اإ�سالح هذا 

الثقب يف اأ�سرع وقت 

ممكن 

ال �سكر على واجب 

وطلبي الوحيد اأن األعب 

معكم 

اأ�سكرك يا �سيدي 

فاأنا مل اأفعل اإال 

الواجب

اأنت يا ميمي معهم 

مكافاأة لك على 

موقفك ال�سجاع 

اممم .. �سكرا يا ميمي على 

م�ساعدتك ونعتذر لك عن 

اأي �سوء معاملة كانت منا 

هيا لنلعب 

معا يا اأ�سدقاااااااااء.. االآن 

اأ�سعر ب�سعادة غامرة واأنا 

معكم فلن اأكون وحيدة 

بعد اليوم ..
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سعيد  مجلتنا  من  الثالث  العدد  مع  إليكم  عدت   .. األعزاء  أبنائي  يا  بكم  أهال 
حماية أحمل لكم  مجموعة من المعلومات التي تفيدنا جميعا في التعامل مع 
اإلنترنت والحاسب الخاص بنا.. نستطيع من خاللها المحافظة على سالمة جهاز 
الحاسب الخاص بنا.. واآلن سنعرف معا كيف نحافظ على سالمة الحاسوب 

الخاص بنا، فهناك عدة عوامل تعرض سالمة الحاسب اآللي للخطر :
1- الحرارة المفرطة                                2- الغبار                                    3- المغنطة
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أوال: الحرارة والصدمة الحرارية

الصدمة الحرارية  تحدث نتيجة للتضاعف 
في درجة الحرارة الداخلية للحاسب لتغير 

وكبير  سريع  بشكل  الغرفة  حرارة  درجة 
من  دفئا  أكثر  الحاسب  داخل  ألن  وذلك 

ليدفأ  الوقت  إعطاؤه بعض  لذلك يجب  خارجه 
قبل تشغيله ووضعه في مكان جاف ألن بخار الماء 

الباردة والمياه المتكاثفة على  يتكاثف على السطوح 
المشغالت  السطوح تعتبر طريقة فعالة إلنقاص عمر 
كما تعتبر الشمس أحد مسببات تأثيرات الحرارة لذلك 
الشمس  تحت  مباشرة  الحاسب  وضع  تفادي  يجب 

ووضع الحاسب في مكان ذي درجة حرارة مناسبة.

ثانيا: الغبار

يتألف الغبار من ذرات رمل صغيرة ومواد أخرى عضوية 
ويسبب عدة مشاكل:

إلى  يؤدي  مما  الحاسب  داخل  الغبار  ذرات  تتراكم   -1
تبديد  من  يقلل  وهذا  حراريًا  عازلة  طبقة  تشكيل 
الحاسب للحرارة لذلك علينا تنظيف الحاسب كل فترة 
زمنية معينة هي سنة للحواسب المنزلية وستة أشهر 
للحواسب المكتبية بواسطة هواء مضغوط المسمى 
صديق األوزون ويفضل وضع مكنسة كهربائية قريبة 

لشفط الغبار الناتج عن التنظيف.

2-  يسد الغبار الفراغات:
وحدة  في  الهواء  امتصاص  منطقة  الغبار  يسد   - أ 

اإلمداد بالطاقة والقرص الصلب
ب ـ يسد الغبار بين رأس القراءة والكتابة وبين القرص 

في مشغل األقراص المرنة

ثالثًا: المغنطة

يسبب المغناطيس الدائم والكهرومغناطيس ضياعًا 
الصلب  القرص  في  الموجودة  المعلومات  في  كبيرًا 
البيئة  في  المغنطة  مصادر  وأغلب  المرنة  واألقراص 
والمصادر  الكهربائية  المحركات  عن  تنتج  المكتبية 
الكهرومغناطيسية عند رنين الجرس وجهاز الهاتف 
وسماعات النظام الصوتي علبة جمع الدبابيس التي 
تحوي قطعة من المغناطيس ومفك البراغي الممغنط 
يصدر  محركا  تحوي  فهي  والطابعة  الفحص  وأجهزة 
طاقة مغناطيسية وغيرها من مصادر المغنطة لذلك 

يجب إبعادها عن القرص الصلب و األقراص المرنة.
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ال تحاول أبدًا أن تكتم العطسة في داخلك ألن ذلك قد 
يؤدي إلى تمزيق وعاء دموي في رأسك أو رقبتك حيث 
يرتد الدم إلى الرقبة أو الرأس، وهو األمر الذي قد يؤدي 
عينيك  تجعل  وال  األحيان  بعض  في  الوفاة  إلى  بدوره 
ونقول  سالمتهما  على  حفاظًا  العطسة  أثناء  مفتوحتين 
الحمد هلل بعد العطسة ألن القلب يتوقف عن النبض أثناء 
العطسة وتتوقف جميع أجهزة الجسم رغم أن وقت العطسة 
أراد  إن  تعمل  وبعدها  الثانية  من  جزءا  أو  ثانية  يستغرق 
اهلل لها أن تعمل وكأنه لم يحدث شيء ولذلك فإن كلمة 

الحمد هلل هي شكر هلل سبحانه وتعالى على النجاة .

التوقف عن قضم األظافر : هذه العادة تفسد جمال 
يديك وقد تسبب تشققات دقيقة في األسنان مما 
يزيد إمكانية إصابتها بالتسوس وقد تؤدي لتمزقات 
صغيرة في اللثة وقد تسبب التقرحات وااللتهابات.

أهال بكم يا أبنائي األعزاء..قد عدت إليكم مع العدد الثالث من مجلتنا سعيد 
حماية وفي هذا العدد مجموعة من النصائح التي تفيدنا جميعا في حياتنا 
اليومية.. نستطيع من خاللها تحقيق األمان ألنفسنا وألصدقائنا.. واآلن 
نتعرف معا على مفردات باب األمان وقبلها أود أن أهنئكم جميعا بحلول 

اليوم الوطني لدولتنا اإلمارات..
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امم.. ولكن اأين 

�سنق�سي اأول اليوم يا 

خالد ؟؟

فلت�سرع يا خالد، اأريد 

اأن اأق�سي معظم اليوم يف التنزه 

واال�ستمتاع مبظاهر االحتفاالت 

باليوم الوطني..

اممم.. خالد هل ميكننا 

اأن نحتفل باليوم الوطني 

بطريقة جديدة؟

ما راأيك يف اأن 

ت�سحبني يف جولة 

اإىل اإحدى املحميات 

الطبيعية اأو احلدائق 

يا خالد؟ 

ما راأيك يا مبدع 

بحديقة زعبيل ؟  

نعم يا مبدع 

ولكن ماذا ميكننا 

اأن نفعل ؟!!!

ال اأ�ستطيع اأن اأفعل ذلك..

فنحن ال يجوز اأن نتجاوز ال�سرعة 

املقررة  للحفاظ على �سالمتنا يا 

مبدع 

يالها من فكرة رائعة ..

اإنها حقا حديقة مذهلة.. ولكن 

اأي�سا اأود الذهاب اإىل حممية راأ�س 

اخلور الأرى الطيور هناك ..

خاااااااااالد انتظرين .. 

اأرجوك.

اإذن هيا احلق بي 

يا �سديقي اإىل 

اخلارج 

ال تحاول أبدًا أن تكتم العطسة في داخلك ألن ذلك قد 
يؤدي إلى تمزيق وعاء دموي في رأسك أو رقبتك حيث 
يرتد الدم إلى الرقبة أو الرأس، وهو األمر الذي قد يؤدي 
عينيك  تجعل  وال  األحيان  بعض  في  الوفاة  إلى  بدوره 
ونقول  سالمتهما  على  حفاظًا  العطسة  أثناء  مفتوحتين 
الحمد هلل بعد العطسة ألن القلب يتوقف عن النبض أثناء 
العطسة وتتوقف جميع أجهزة الجسم رغم أن وقت العطسة 
أراد  إن  تعمل  وبعدها  الثانية  من  جزءا  أو  ثانية  يستغرق 
اهلل لها أن تعمل وكأنه لم يحدث شيء ولذلك فإن كلمة 

الحمد هلل هي شكر هلل سبحانه وتعالى على النجاة .

التوقف عن قضم األظافر : هذه العادة تفسد جمال 
يديك وقد تسبب تشققات دقيقة في األسنان مما 
يزيد إمكانية إصابتها بالتسوس وقد تؤدي لتمزقات 
صغيرة في اللثة وقد تسبب التقرحات وااللتهابات.

أهال بكم يا أبنائي األعزاء..قد عدت إليكم مع العدد الثالث من مجلتنا سعيد 
حماية وفي هذا العدد مجموعة من النصائح التي تفيدنا جميعا في حياتنا 
اليومية.. نستطيع من خاللها تحقيق األمان ألنفسنا وألصدقائنا.. واآلن 
نتعرف معا على مفردات باب األمان وقبلها أود أن أهنئكم جميعا بحلول 

اليوم الوطني لدولتنا اإلمارات..
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يا له من يوم رائع !! 

ما اأجمل تلك احلديقة بجوها 

البديع واأزهارها اجلميلة !

بلى، فاملحافظة على 

نظافة وجمال  املحمية 

واجب وطني يا خالد 

اأكرث ما ي�سعدين 

يا مبدع هنا حماية الطيور 

واحليوانات من ال�سيد اجلائر وعدم 

التخريب جلمال الطبيعة .. األي�س 

كذلك؟!

يا له من يوم ممتع

 ولكني تعبت من هذه 

اللعبة.. خاااااالد 

هيا يا خالد، اأود 

ق�ساء باقي اليوم يف 

حممية راأ�س اخلور 

�سمعت كثريا عن طيور

 الفالمنجو والن�سور ال�سخمة  وغريها 

من الطيور واأي�سا عن احليوانات 

والنباتات اجلذابة يف حممية راأ�س اخلور 

واأنا مل اأزرها من قبل فماذا عنك يا 

خالد؟؟

اأنا زرتها كثريا يا مبدع 

واأع�سق منظر الطبيعة هناك واأع�سق 

طيور املحمية فهي االأعلى كثافة 

للطيور عامليا..

نعم واأي�سا 

ي�سعدين اأن اأرى الكبار 

وال�سغار فرحني يف احتفاالت 

اليوم الوطني..

واأنا اأي�سا اأحب 

ذلك فلنذهب 

االآن..

ها ها ها مبدع،

 االأطفال فرحون بك 

ويودون اللعب معك ال 

تكن �سخيفًا.
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لقد �سعروا 

بنا يا خالد

خالد.. انظر 

اإىل ذلك

نريد اأن نلحق بهم 

ومن�سكهم لن�سلمهم 

لل�سرطة

ماهذا؟! هناك 

من يريد اأن يهدد اأمان 

املحمية وي�سيد طيورها

واأنا �ساأ�ساعدك 

كالعادة

اإذن �ساأذهب 

واأمنعهم من هذه 

االأفعال
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ال �سكر على 

واجب �سيدي

وقعتم اأيها 

املخربون اأخريا

ها قد اأم�سكنا بكم ولن 

ت�ستطيعوا الهرب

ال تقلق يا خالد، لقد 

اأبلغت ال�سرطة

اإذن فلنذهب لنكمل 

احتفالنا باليوم الوطني يا 

مبدع ونتنزه قليال 

نعم .. ونلعب

 معا و�ساأغلبك يف األعاب 

الفيديو  يا خاااااالد هاهاها

طاااااخ ..

ڤووووو..

�سكرا لك يا خالد 

مل�ساعدتك، فقد كنا نراقبهم 

منذ مدة لالإيقاع بهم 
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واأنا الوحيد الذي 

ي�ستطيع ت�سلقها

اأنا اأ�سرع من 

ي�ستطيع ت�سلق هذه 

التلة

لي�س فيكم من

 ي�ستطيع اأن يهز هذه 

ال�سجرة ال�سخمة 

مثلي

هيا لنت�سابق يف 

هذه املنطقة الهادئة

اأنا الوحيدة  التي 

ت�ستطيع الو�سول اإىل 

فروع االأ�سجار العالية

ويف �صباح يوم االحتفال 
باليوم الوطني
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ماذا لو �صحونا يوما 
ووجدنا غابتنا ك�صرت 

اأ�صجارها وذبلت ورودها 
وتهدمت منازلنا بها؟

�صنفقد وطننا

ماذا تفعلون هنا اأيها 

ال�سغار؟

اأريد اأن اأعرف 

اإجابتكم على 

تف�سل ا�ساألنا�سوؤال يا اأبنائي

نلعب ونلهو معا يف 

احتفال اليوم الوطني يا 

�سيد �سقرون

ما هذا؟
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كيف تتهم اأبناءنا بتدمري 

وتخريب الوطن يا 

�سقرون؟

نهدم 

وطننا ..

ونخرب ممتلكاتنا 

جميعا ..

اأبناوؤنا ال يعرفون قيمة 

االأماكن النادرة املوجودة فى 

اأطراف الغابة وكانوا يعبثون 

بها

ماذا؟! علينا اإذن 

اأن نعرفهم قيمة 

هذه االأماكن

وال ن�ستحق اأن 

نعي�س يف هذا الوطن

لقد قال �سيد 

�سقرون اإننا ..
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هذه االأ�سجار كانت 

حتمي اأجدادنا وكانوا 

يعي�سون اأعالها

وكانوا يتخذون 

منها منازل لهم

لقد عرفنا 

خطاأنا

لن نكرر هذا 

اخلطاأ

وهذه النباتات تنبت 

هنا منذ مئات ال�سنني

واليوم اأ�سبحت 

مزارا مهما لكل زائري غابتنا 

من الب�سر الأنها اأ�سبحت 

نادرة

فهذه املنطقة جزء 

من غابتنا عا�ست منذ مئات 

ال�سنني .. هل يجوز اأن ندمرها 

ونخربها بيدينا؟!

تعلم االأبناء الدر�ص 
وا�صتكملوا احتفاالتهم 
باليوم الوطني واأخذوا 

يلعبون ويلهون ولكن 
دون تخريب اأو تدمري 

الأجزاء الغابة الأنها 
ملكهم جميعا
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ساعد )صقر( في تلوين علم 
اإلمارات واختيار اإلجابات 
الصحيحة لألسئلة التالية:

50

تحتفل اإلمارات في 2 ديسمبر 2011 بالعيد الوطني رقم  

 82                            40                            35

أعلنت دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد االتحاد عام

1971                            1978                              1980 

آخر إمارة انضمت لالتحاد كانت إمارة ..... 

أم القيوين                   الفجيرة                  رأس الخيمة

أصبحت اإلمارات تتكون من سبع إمارات بعد .... 

عــــام                            3 أعوام                         8 أعوام 
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يريد صقر أن يركب الـ 
)بيتش باجي( ساعده 

في الوصول إليه 

تعّرف على الظل 
المطابق لصقر

 1

 2

 3

40

30
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عّين االختالفات بين 
اللوحتين

يستخدم العب البولو 
جميع  األدوات التالية 

ماعدا واحدة اكتب رقمها 
في المربع الفارغ

ي
ى العنوان التال

صدقاء عل
ت األ

شاركا
ت وم

سابقا
سال حلول الم

م إر
يت

طقة أبو هيل
ي – ديرة – من

ب 98171، دب
ص.

ت العربية المتحدة
اإلمارا

 1

 2

 3

 4

 1

 2

30

40
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اأم�سكت 

بك

اأخذين الل�س  

ولكن لن اأتركه 

يهرب

لعبة املقاومة من 

ريا�ساتي املف�سلة

�ساأهرب 

بالكلب�س

اأكره الك�سل 

واجللو�س بال 

عمل

اأها .. حماولة 

هروب !! حان 

وقت العمل

ماذا فعلت 

اأيها الكلب�ش 

الغبي؟

ت
مت




