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أصدقائي .. صديقاتي
أحالمنا  تتجدد   .. مجددا  نلتقي   .. حماية  سعيد  مجلة  أصدقاء 
وآمالنا وطموحاتنا .. مع بداية عام جديد .. نلتقي مع هذا العدد 
جديدة  خطة  طياته  بين  يحمل  والذي  حماية  سعيد  مجلة  من 
تحقيقا  وذلك   ..  2012 عام  خالل  حماية  سعيد  وأبواب  لقصص 
الجديد  العام  نستقبل   .. المجلة  وصديقات  أصدقاء  لرغبات 
بها  سنلتقي  والتي  حماية  سعيد  وأبواب  لقصص  جديد  بزي 

في األعداد القادمة.
ومواجهات  جديدة  مغامرات  في  سينطلق  حماية  سعيد 
جديدة ليكون هو بطل 2012 في المطاردات ومواجهة مؤامرات 
األشرار .. وجميلة ستلتقي بصديقاتها ليتعرفن على كل ما هو 
بنا صقر في جوالته حول  .. وسيطوف  البنات  جديد في عالم 
 .. العالم لنتعرف على أهم المزارات السياحية في كل األرجاء 
وسنعود للماضي ونتعرف على أهم وأفضل القصص التراثية 
في كل بلدان العالم من خالل قصص التراث العالمي .. وتأكدوا 
دائما أن صديقكم سعيد حماية يأتي بكل ما هو جديد من خالل 

مجلته سعيد حماية.
وإلى اللقاء في العدد القادم بإذن اهلل تعالى

صديقكم دائمًا 
سعيد حماية



سعيد حماية في ثوبه الجديد

ت .... أكشن .... مؤامرات
مطاردا

سنتعرف في العدد على مغامرة جديدة لسعيد 

حماية في مواجهة

عصابات المافيا .. اللصوص .. المهربين

انتظروا قصة )السمك الطائر( من قصص التراث 

العالمي

وفي كل عدد سنتعرف على قصة تراثية جديدة

صقر حول العالم

انتظروا صقر ورحالته العالمية في بابه 

)حول العالم(

جميلة وابتكاراتها الجديدة

في  المطبخ وفي المالبس وفي الموضة

والتي سنتعرف عليها في كل عدد من خالل باب

)جميلة(



من أجل

مجتمع آمن

املؤ�ن للتجارة (ذ.م.م.)

AL MUETAMIN TRADING

برامج ح�ية األطفال والرتبية األمنية هي أساس بناء املجتمع الناجح وبالتايل إزدهار األنشطة االقتصادية 

التي تؤمن �و أع�لنا لذلك نحن نقف بقوة وراء برامج التوعية التي تنفذها رشطة ديب



مبارك لنا جميعا 

على النجاح يا 

اأ�سدقاء
وبهذه املنا�سبة 

ا�ستاأذنت اجلد همام 

لنقيم حفال لأطفال 

عائلتنا يف املنزل

هااااااا
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اأما اأنا فالريا�سة

 هي هوايتي لأحافظ 

على �سحتي

مبارك يا اأحبائي ..

 ا�ستمتعوا بالإجازة .. ولتهدروا 

كل الوقت يف اللعب

رائع اأن يكون 

لكل منكم هواياته 

واهتماماته

مهمتي اأنا 

و�سقر جتهيز 

زينة احلديقة

لقد وعدتني يا

 جدي باإقامة حفل يف 

حديقة املنزل عند جناحنا

واأنا وكارمن 

�سنجهز املاأكولت 

وامل�سروبات

اأنت تعرف يا

 جدي اأين اأحب القراءة 

والطالع على كل 

جديد

فلنبداأ ال�ستعداد 

.. انطلقوا

اأما اأنا فاأحب 

امل�ساعدة يف اأعمال 

املطبخ

واأنا عند 

وعدي لك

7



دورك هو اأن تنفذ 

رغبتي

�ساأنقل حمتوياتها 

يف هذه الزجاجة

�ساأذهب لأ�سرف 

على جميلة وكارمن يف اأعمال 

املطبخ .. ول مانع من تذوق 

احللوى التي �سنعتاها

رائحتها 

لذيذة

هكذا اأ�سبحت 

كعة ال�سيكولته 

جاهزة

ما هذا الت�سرف 

اخلاطئ؟! .. �ساألقنهم 

در�سا لن ين�سوه

ل تقلقي.. اإنها 

زجاجة منظف
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عندك حق .. 

هذا ت�سرف خاطئ

 منا

نحن.. 

كيف؟

ما هذا؟! ع�سري 

ماجنو؟ كم اأحبه

هذا لي�س ع�سري 

ماجنو
لاااا

لو دخل املطبخ اأحدنا وراأى

 زجاجة ع�سري اأمامه ورغب يف ال�سرب منها .. 

دون اأن يعرف اأنكم اأفرغتم عبوة املنظف املك�سورة 

بداخلها.. ما نتيجة ذلك؟

مل ت�سرب املنظف 

!! اإذا اأنت كنت 

تخدعنا؟

اأنا مل اأخدعكم 

 بل اأنتم من كان 

يريد اأن يخدعنا

اأنا بخري ل 

تبلغيه ب�سيء فلم 

اأ�سرب املنظف

اأبلغ �سعيد ليت�سل 

بالإ�سعاف فورا

لن اأفعل ذلك مرة 

اأخرى
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اأ�سبحنا م�ستعدين 

ل�ستقبال اأفراد 

العائلة

وها هم و�سلوا يف 

الوقت املنا�سب

وهل تعتقد اأين

 مل اأ�سبقك وتذوقت 

جميع الأ�سناف؟

مممم .. مذاق 

احللوى رائع 

اأمل اأقل اإين 

طباخة ماهرة؟

حان وقت 

الطعام يا �سقر

مبارك لنا 

جميعا النجاح

ومبارك لك وجلميلة 

توفقكما كالعادة

واحتفال بنجاحنا 

جميعا .. لقد جهزت 

لنا جميلة جميع اأ�سناف 

احللوى

ويف امل�ساء
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الآن جاء وقت 

الحتفال احلقيقي

�سيفعلها مازن 

وي�سعل الألعاب 

النارية

مفاجاأة 

رائعة

هل اأراد �سعيد 

اأن يفاجئنا؟!!

اإنها األعاب 

جميلة
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لقد فعلتها 

على �سبيل املفاجاأة 

ال�سعيدة

هل ن�سيِت اأن �سقر 

مدرب ويجيد 

الطريان؟!!

الألعاب النارية 

اأ�سعلت النريان يف 

الزينة

لهذه الألعاب

 اآلت خا�سة لإطالقها 

.. لتكون موؤّمنة

ل تقلقوا .. علينا 

جميعا التكاتف لإخماد هذه 

النريان قبل اأن تتو�سع
بداأت  الفتيات يف 

الرعب .. ماذا �ستفعل 

يا �سقر؟

انظر يا �سعيد.. 

حدث ما كنا 

نخ�ساه
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كادت حترقنا 

جميعا

�سكرا لكم ..

 هذه اأقل اإمكانياتي

رائع يا �صقر

تعلمت من 

خطئي ولن 

اأكرره

اأراأيت يا مازن 

ماذا �سنعت الألعاب 

النارية؟

فكرة رائعة يا 

�سقر

اأجواء االحتفال وكانت مفاجاأة اجلد همام  وا�صتعاد اجلميع 
التي  تلك  ولكن  النارية  االألعاب  من  جمموعة  اأح�صر  اأنه 
االإطالق اأخطار  �صد  املوؤمنة  اخلا�صة  اأجهزتها  من  تطلق 

متت
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 .. األعزاء  أبنائي  يا  بكم  أهال 
العدد  مع  إليكم  جئت  وقد 
الرابع  من مجلتنا سعيد حماية 
من  مجموعة  العدد  هذا  وفي 
النصائح التي تفيدنا جميعا في 
حياتنا اليومية .. نستطيع من 
خاللها تحقيق األمان ألنفسنا 
نتعرف  واآلن   .. ألصدقائنا  و 
معا على مفردات  باب األمان..

ترطيب  تفادي  على  احرص   : األسنان  نظافة 
المعجون  وضع  قبل  بالماء  األسنان  فرشاة 
عليها حيث إن الفرشاة الجافة تزيد من إمكانية 
التخلص من البالك بنسبة 67 % ويجب عليك أن 
تهتم بنظافة  أسنانك على األقل مرتين يوميًا. 

عن  بالعسل  االستعاضة 
الشاي  تحلية  عند  السكر: 
باستعمال  عليك  الحليب  أو 
السكر  عن  بدال  العسل 
تقوية  على  لقدرته  وذلك 

المناعة ومكافحة الجراثيم.
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النوم بشكل أفضل : تناول التفاح 
بشكل  والنوم  األرق  لمكافحة 
على  يساعد  فالنوم  لياًل  عميق 
المبكرة  الشيخوخة  مكافحة 

واالحتفاظ ببشرة شبابية.

للون  يمكن   : اللسان  للون  االنتباه 
أن يكون مؤشرا لمشكالت  اللسان 
صحية لذا احرص على لونه واكتسابه 
ألي لون مختلف، فاللون األبيض يدل 
واللون  المناعة  جهاز  في  ضعف  على 
الطعام  اإلفراط في  األصفر يدل على 
اللسان  طرف  في  واألحمر  والشراب 

يعتبر مؤشرا على اإلجهاد النفسي .

تناول قطعتين من الشوكوالته 
أن  الخبراء  يؤكد  حيث   : يوميا 
الشوكوالته تبعد عنك فقر الدم 

وتحسن المزاج ..
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Tel.: +971 4 2352263, Fax: +971 4 2352264
P.O.Box : 94053, Dubai - United Arab Emirates

الوالية للمجوهرات  (ش.ذ.م.م)

Al Welaya Jewellery

األطفال جزء مهم من مجتمعنا ودعامة أساسية الستقرار األرسة ونجاح عملنا يبدأ من أمن أطفاله لذلك نحن ندعم رؤية رشطة ديب 

يف إصدارها مجلة سعيد ح�ية من أجل مجتمع آمن.

من أجل مجتمع آمن



Decolight
TRADING CO.  L . L .C.

L I G H T I N G
S P E C I A L I S T S

DUBAI - U.A.E.
P.O.BOX: 62162, TEL.: +971 4 2825913, FAX: +971 4 2826651

ABU DHABI - U.A.E.
P.O.BOX: 33105, TEL.: +971 2 6444512, FAX: +971 4 6444513

E-mail: decolite@emirates.net.ae

t he  l i gh t i ng  e f fec t s

األطفال جزء مهم من مجتمعنا 

ودعامة أساسية الستقرار األرسة 

ونجاح عملنا يبدأ من أمن أطفاله 

لذلك نحن ندعم رؤية رشطة 

ديب يف إصدارها مجلة سعيد 

ح�ية من أجل مجتمع آمن.

من أجل مجتمع آمن
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دقات قلب المرء قائلة له ... إن الحياة دقائق وثوان
حديثا اليوم يا أصدقائي عن اإلجازة وتمضية الوقت فيما يرضي اهلل عز وجل، وقد 
أشار سبحانه وتعالى إلى الوقت في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وأقسم في 

عدة مواضع ببعض المواقيت، ويمكن اإلشارة إلى بعض هذه اآليات كما يلي : 
قال تعالى:  

ر لكم الليل والنهاَر  ر لكم ال�سم�َس والقمَر دائبنِي و�سَخّ »و�سَخّ

ْ�سوها« واآتاكم من كِلّ ما �ساألتموه واإن تعدوا نعمَة اللِه ال تحُ

) سورة إبراهيم 33-  34 ( 
وقال تعالى: 

ورًا " كحُ َر اأو اأراَد �سحُ كَّ َو اَلّذي جعل لكمحُ الليَل والنَّهاَر ِخلْفًة ملْن اأَراَد اأن َيَّذّ  " وهحُ

) سورة الفرقان آية 62 ( 
وقال تعالى: 

وْا باحَلِقّ  احِلاِت وتوا�سَ �ْسٍ . اإاَلّ اَلّذيَن اآمنوا وعِملوا ال�سَّ  " والع�ِس . اإَنّ االإن�سان لفي خحُ

ْبِ "  وْا بال�سَّ وتوا�سَ

) سورة العصر(    
حياة  في  وأهميته  الوقت  قيمة  يوضح  ما  المطهرة  النبوية  السنة  في  ورد  وقد 
المسلم، وذلك من خالل العديد من األحاديث النبوية التي نوضح بعضا منها كما 

يلي :
قال صلى اهلل عليه وسلم: 

))ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن خمس : عن عمره فيم أفناه، وعن 
شبابه فيم أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم ((

…رواه الترمذي
وقال صلى اهلل عليه وسلم في الحديث : 

)) اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك 
قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك ((. 
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وقد التفت الصالحون والحكماء أيضا إلى قيمة وفضل الوقت..
فقد قال ابن مسعود رضي اهلل عنه : 

)ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص 
فيه أجلي ولم يزد فيه عملي  (.. 

وقال أحد الحكماء :
" من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه, أو فرض أداه أو 
حمد حصله أو خير عمله أو علم اقتبسه فقد عقَّ يومه وظلم 

نفسه"
وقال أحد الصالحين: 

" الوقت هو الحياة "، فإذا ضاع الوقت ضاعت الحياة.
وقال الحسن البصري: 

"أدركت أقواًما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرًصا على 
دراهمكم ودنانيركم" 

األموال،  كل  من  وأثمن  أغلى  الوقت  فإن  أصدقائي  يا  وبالفعل 
أما  زيادته  يمكن  والمال  فال،  الوقت  أما  تخزينه  يمكن  فالمال 

الوقت فال، وأيضا الوقت ال ُيشترى بكل أموال الدنيا.

فما رأيكم بعد كل هذا يا أصدقائي، هل يمكن أن نضيع ثانية 
واحدة من وقتنا وعمرنا هباء؟!

بإجازتنا  بنا نستمتع  إًذا فهيا  أسمعكم تقولون ال يمكننا ذلك، 
والقراءة  المعرفة  واكتساب  الخير  عمل  في  وقتنا  كل  ونقضي 
ولعب الرياضة المفيدة ألبداننا وأذهاننا، وال تنسوا أن تصطحبوني 

معكم إلى المالهي فأنا أحبها كثيرا.

وإلى لقاء آخر يا أحبائي مع عدد جديد من مجلتكم الحبيبة 
)سعيد حماية(  
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على  سنتعرف  الجديد  العدد  هذا  في  األعزاء..  أصدقائي 
العالم  ومعارفها  وتجاربها  بعلمها  مألت  إسالمية  شخصية 
كله، هذا العالم الذي إذا ُذكر الطيران فالبد أن يتبادر اسمه 
بن  عباس  إنه  نعم،  ؟  أحبابي  يا  عرفتموه  هل  الذهن،  إلى 
فرناس، ذلك العالم العبقري الموسوعي الذي ال يعرف عنه 
الكثير منا إال أنه صاحب أول محاولة للطيران، بالرغم من أن له 
باعا طويال في شتى مجاالت العلوم األخرى، كالطب والفلك 
الناس يطلقون  والكيمياء واألدب والشعر وغيرها، مما جعل 

عليه لقب "حكيم األندلس".  
هذا  قرب على  لنتعرف عن  اأ�صدقائي  يا  معي  تعالوا 

العامل امل�صلم الفذ الذي ملأ الدنيا بعلمه واأفكاره..

هو اأبو القا�صم عبا�س بن فرنا�س بن وردا�س القرطبي، 

اأ�صدقائي  يا  ن�صاأ وترعرع بني ربوع قرطبة، وقد كانت 

من اأكرب مدن الأندل�س التي تعرف الآن با�صم اإ�صبانيا، 

يف  للراغبني  قبلة  الوقت  هذا  يف  قرطبة  وكانت 

التزود بالعلوم، حيث كانت منارة للعلم والفن والأدب، 

اإليها النا�س من جميع البلدان لينهلوا من علم  ياأتي 

علمائها.

حفظ ابن فرنا�س القراآن الكرمي، وتعلم مبادئ الدين 

احلنيف يف كتاتيب قرطبة، وكان متفتح الذهن ذكيا 

من�صتاً  قرطبة،  مب�صجد  العلم  حلقات  على  اأقبل 

على  حري�صاً  وكان  العلمية،  واملناظرات  للجل�صات 

اأخذ العلم عن اأبرع علماء الأندل�س وحر�س على اأن 

يخو�س يف خمتلف العلوم فق�صد املجال�س الأدبية، 

وجمال�س �صعراء الأندل�س فا�صتمع اإىل النرث وال�صعر 

من الأدباء وال�صعراء بالإ�صافة اإىل ما كان يلقى يف هذه 

املجال�س من غريب الأخبار، ودقائق اللغة، وبالإ�صافة 

لل�صعر والأدب، خا�س ابن فرنا�س يف جمالت اأخرى 

خمتلفة متاماً فدر�س م�صنفات يف الطب وقراأ خ�صائ�س 

الأمرا�س واأعرا�صها وت�صخي�صها، كما طالع طرق الوقاية 

منها وعلج امل�صابني، واتـجه للطبيعة ليبتكر منها طرقا 

جديدة للعلج فدر�س خ�صائ�س الأحجار والأع�صاب 

والنباتات، وا�صتخل�س منها مواد مفيدة للعلج، وكان 

يتجه اإىل الأطباء وال�صيادلة ليتناق�س معهم يف كل ما 

يخ�س هذه املهنة اجلليلة.    

ما  الطب  ال�صهرة يف جمال  من  فرنا�س  ابن  بلغ  وقد 

جعل الأمراء الأمويني يتخذونه طبيباً خا�صاً ملـــعاجلة 

     اأ�رشهم والإ�رشاف على �صحتهم وطعامهم، وتوعيتهم 

باأن�صب الطرق للمعاجلة من الأمرا�س.

ومل يكتف ابن فرنا�س مبا در�صه من علوم ولكنه اجته 

ويحاول  اأعمالهم  يتاأمل  الدقيقة،  ال�صناعات  لأ�صحاب 

اأ�رشار  التعلم منهم، وبالفعل اقتب�س منهم الكثري من 

العلمية  النظريات  اإثبات  اإىل  عمد  وقد  ال�صناعات 

واإجراء  الدقيقة  والأجهزة  الآلت  �صناعة  عن طريق 

النظر  واإمعان  النتائج،  ل�صتخل�س  العملية  التجارب 

والبحث والتدقيق يف كافة امل�صائل العلمية التي متر 

عليه.

ومن تـجاربه الناجحة تو�صله لإمكانية �صناعة الزجاج 

من نوع معني من احلجارة مما �صهل على الأندل�صيني 

�صناعته من مادة زهيدة الثمن، ونتيجة لذلك انت�رشت 

هذه  وتفوقوا يف  الأندل�س  بلد  الزجاج يف  �صناعة 

ال�صناعة بف�صل علم عبا�س بن فرنا�س.
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فرنا�س  ابن  ا�صم  اأبرزت  التي  البتكارات  اأكرث  ومن 

الطريان  هو حماولته  هذا  به حتى ع�رشنا  وارتبطت 

�صبيل ذلك  الطيور، ويف  مثل  الف�صاء  والتحليق يف 

قام بدرا�صة ثقل الأج�صام ومقاومة الهواء لها، وبعد اأن 

اأكمل ابن فرنا�س درا�صاته عمد اإىل التجربة العملية 

فك�صا نف�صه بالري�س و�صنع له جناحني يحملن ج�صمه 

اإذا ما حركهما يف الف�صاء، و�صعد ابن فرنا�س بعد اأن 

ارتدى اآلته التي �صنعها فوق مرتفع وحرك جناحيه 

وقفز يف اجلو، وطار يف الف�صاء بالفعل مل�صافة بعيدة، 

ولكنه ما لبث اأن �صقط وتاأذى يف ظهره، وعلى الرغم 

من عدم اكتمال النجاح ملحاولة ابن فرنا�س اإل اأنه لفت 

اإن�صانا  نظر العلماء بعد ذلك لإمكانية الطريان، فكان 

كاأول  التاريخ  كتب  يف  هذه  حماولته  وكتبت  متفردا 

حماولة طريان قام بها الإن�صان.

واإىل لقاء اآخر يا اأ�صدقائي يف عدد جديد من جملتكم 

املحبوبة ) �صعيد حماية (
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أهال بكم يا أبنائي األعزاء ..وقد جئت إليكم مع العدد الرابع  من مجلتنا سعيد حماية وفي هذا 
العدد مجموعة من المعلومات التي تفيدنا جميعا في التعامل مع اإلنترنت والحاسب الخاص بنا 
..نستطيع من خاللها المحافظة على سالمة جهاز الحاسب.. واآلن نتعرف سويا كيف نحافظ 

على سالمة الحاسوب الخاص بنا, فهناك عدة عوامل أخرى تعرض سالمة الحاسب للخطر:
1.  ارتفاعات الطاقة والجهد غير الصحيح

2.  الماء وعوامل التآكل
3. البيئة المناسبة

واآلن سنكمل التعرف على كيفية التغلب على باقي 
اآللي  الحاسب  جهاز  على  نحافظ  لكي  العوامل  تلك 

الخاص بنا:
أوال: ارتفاعات الطاقة والجهد غير الصحيح:

إن عملية التشغيل األولى للحاسب تستهلك طاقة 
أربع أو ست مرات من االستهالك الطبيعي  تعادل 
والتشغيل  اإلطفاء  وعملية  الحاسب  يؤذي  وهذا 
المتكرر تؤثر على عمر القرص الصلب ووحدة اإلمداد 
يجنب  دائم  بشكل  الحاسب  وتشغيل  بالطاقة 
الصدمة الحرارية ويمكنك ترك الحاسب يعمل طوال 

الوقت إذا توافرت الشروط التالية:
1. إذا كان جهازك مبردا بشكل كاٍف.

2. امتالك وسائل حماية من مشاكل الكهرباء.
ال  أنها  أي  موظفة  الكهربائية  الطاقة  تكون  أن   .3

تنقطع أو ترتفع.
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ثانيًا: الماء وعوامل التآكل:
تجنب الماء والسوائل:

فيجب تجنيب الحاسب األشياء التالية:
1.  انسكاب الماء غير المقصود.

2. االرتشاحات نتيجة تسرب المياه إلى داخل الحاسب.
3. فيضان المياه بدخول الماء إلى الحاسب.

التآكل:
من أهم العوامل التي تساعد على التآكل:

1. األمالح الناتجة عن تعرق جلد اإلنسان.
2. المياه.

إن المشكلة الكبرى التي نتعرض لها هي أكسدة نقاط 
الدوائر الكهربية وبالتالي تفقد وظيفتها في وصل الدوائر 
الكهربية  ببعضها وبالتالي تعطل الحاسب. لهذا السبب 

يجب توخي الحذر عند التعامل مع الدوائر الكهربية 
وعدم لمس أقطابها خوفًا من تأثير األمالح 

الناتجة عن التعرق.

ثالثًا: البيئة المناسبة للحاسب:
المحيطة  البيئة  لجعل  المالحظات  بعض  توجد 

بالحاسب مالئمة له:
1. تأكد من تأمين شروط حماية الطاقة الكهربائية.

أي  الجداري  الحاسب  2. ال توصل على نفس مقبس 
عناصر تسخين.

3. ال تشغل محركات ضخمة على نفس خط الطاقة 
الذي يغذي الحاسب.

4. إبعاد الحاسب عن مصادر الضجيج.
5. اخفض معدل الحرارة.

على  دائم  عمل  حالة  في  الحاسب  إبقاء  يساعد   .6
ضبط حرارة الحاسب الداخلية بشكل جيد.

7. تأكد من عدم وجود أي مصدر لالهتزاز على نفس 
الطاولة.

8. كن واثقا بأن جميع األشخاص الذين يستخدمون 
الحاسب غيرك يتبعون القواعد التالية:

أ.    ترك الحاسب يعمل طوال الوقت.
ب. معرفتهم لألوامر البرمجية الضارة بالحاسب  

.)FORMAT (مثل أمر       
ج.   معرفتهم الجيدة بالتعامل مع القرص الصلب.

د.   المحافظة على جميع كابالت الحاسب    
       وتمديدها في أماكن آمنة وبعيدة عن المارة.
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ح�صلت �صاندي على 
املركز االأول و�صلمها 
العدد اجلديد من 

�صعيد حماية و بوكي 
يف املركز االأخري
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عرفت اأنك من 

قام بذلك و اعتذارك يكون 

ل�ساندي وب�سبو�سة

 اأريدكم اإخوة ل  للغرية 

بينكم.. واأرجو لكم اإجازة 

�سعيدة يا �سغاري..

يا اإلهي .. يجب 

اأن اأعتذر ل�ساندي..كم 

اأخجل من نف�سي حقا..

اأعتذر لكما  

ولن اأكرر ذلك مرة 

 جاءت واعتذرت اأخرى

واأرجوِك �ساحميها

ملاذا يبدو عليكم 

احلزن؟!

اأنا لن 

اأ�ساحمك اأبدًا

لنخرب قائد 

ال�سرطة تيمور
ل اأدري ..فاأنا 

حتى الآن مل اأكمل مغامرة 

حار�س الغابة !!

اأ�ساعت 

ب�سبو�سة جملتي

اأود اأن اأعتذر عن 

فعلي ال�سخيف

اأ�سكر معلمي زنان 

وقائد �سرطتنا تيمور.. 

وهيا بنا لنلعب..

اأنا اأ�ساحمك يا 

بوكي

الت�سامح قيمة 

عظيمة

تعتقدين اأين 

املجلة يا بوكي؟! 

متت

علم قائد ال�صرطة 
تيمور بكل ما حدث 

..وبعد تفكري

زنان  املعلم  وقرر  بوكي  ب�صبو�صة  �صاحمت 
اإهداء كل منهم جملة �صعيد حماية مكافاأة 
لبع�صهم. وحبهم  ت�صاحمهم  على  لهم 

!!!!

!!!!
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واأنت يف الطائرة ميكن اأن تلقي نظرة على اأكرب م�رشوع ا�صتثماري يف اإمارة 

ال�صياحية  امل�صاريع العمرانية  دبي وهو جزيــــرة النخلة وهو واحد من 

من  واحد  وهو  اأطلنط�س  فندق  بها  يوجد  والتي  دبي  باإمارة  العملقة 

اأجمل واأروع الفنادق التي ميكن اأن يراها الإن�صان على الإطلق و�صيكون 

الهبوط يف

مطـــار دبـــي الدولـــي

تعمل حكومة دبي  باملنطقة حيث  املطارات  واأكرب  اأجمل  من  وهو واحد 

التو�صعات  خلل  من  وال�صياحة  ال�صفر  ملفهوم  نوعية  نقلة  اإحداث  على 

الكبرية يف املطار وكذلك التو�صع العمراين الكبري والعمل على اأن تكون 

مدينة دبـــــــي من اأهم املزارات على اخلارطة العاملية لل�صياحة وخرجنا 

مع  ونبداأ  الطبيعة  للتعرف على مدينة دبي على  املطار و�صنتحرك  من 

اأ�صهر امليادين يف دبي وهو ميدان ال�صاعة اأو دوار ال�صاعة و�صنذهب الآن 

اإىل اأهم مزار �صياحي يف دبي وهو 

متحف دبــي 

و�صنقابل  وتاريخها  واإمارة دبي  الدولة  تراث  املتحف على  و�صنتعرف يف 

وجوها من الإمارات من بينها هذا ال�صـــقار  حيث اإن ريا�صة ال�صيد بال�صقور 

للتعرف  املتحف  من  ونخرج  والإمارة  بالدولة  الرتاثية  الريا�صات  اأهم  من 

على اأهم �صوارع املدينة وميادينها وفنادقها مع تف�صيل موجز لهذه ال�صور 

واأول �صورة مع مقر 
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بلديـــة دبــــي

وم�صجد جمريا اأحد م�صاجد املدينة الهامة و�صنتجول يف واحد من اأهم 

باإمارة  ال�صيخ زايد الذي يربط دبي  بالإمارة،وهو �صارع  الرئي�صية  ال�صوارع 

اجلمالية  اللم�صة  ذات  ال�صاهقة  البنايات  ال�صارع  هذا  معامل  واأهم  اأبوظبي 

مع  القدمي  العربي  الرتاث  بني  يجمع  الذي  الرقيق  املعماري  والذوق 

احلديث والآن تعالوا ن�صاهد التحفة املعمارية 

فندق بــرج العــــــرب

العربية  الإمارات  ودولة  دبي  يف  لي�س  الفنادق  واأفخم  اأ�صهر  من  وهو 

العربي، واإذا كنا  العربي والعامل  املتحدة وح�صب بل يف منطقة اخلليج 

نبحث عن الفخامة واجلمال والتفرد يف اآن واحد فنحن نبحث عن برج 

خليفة الذي يعد اأكرب مبنى �صيده الإن�صان على مر التاريخ، فهو ناطحة 

�صحاب، وقد اأعلن يف الفتتاح �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 

مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات حاكم دبي، عن تغيري ا�صم الربج من »برج 

دبي«، اإىل برج ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان )رئي�س الدولة( وذلك 

كتكرمي له على جهوده، وعلى دعمه اللحمدود لدبي والإمارات كلها 

اأن  التقنيات احلديثة والتي ميكن  امل�صاهدة لأعلى  والآن جاء وقت متعة 

اأ�رشاب  التقنيات جلعل  باأعلى  �صممت  والتي  الراق�صة  النافورة  نراها يف 

الريا�صات  مبمار�صة  القيام  وبالإمكان  املو�صيقى  اأنغام  على  ترتاق�س  املياه 

املختلفة مثل ريا�صة اجلولف يف نادي جولف دبي ومن الريا�صات التي من 

الأ�صيلة  العربية  الهجن  �صباقات  ريا�صة  اإمارة دبي  م�صاهدتها يف  املمكن 

العاملية من خلل م�صامري  اأو م�صاهدة مناف�صاتها  اأو ممار�صة ريا�صة اخليول 

ريا�صة  يف  عاملية  م�صابقات  عليها  تقام  والتي  دبي  يف  امل�صهورة  ال�صباق 

�صباق اخليول مثل)كاأ�س العامل للخيول( والذي يقام �صنويا يف مدينة دبي 

ون�صاهد جانبا من حلبة �صباق للخيول يف ال�صورة التالية ويظهر 

من خلفها

اأبراج الإمارات

للتنزه  بحرية  برحلت  يقوم  اأن  بالإمارة  واملقيم  للزائر  وميكن 

من  الكثري  �صنويا  يقام  حيث  البحري  ال�صيد  ريا�صة  ملمار�صة  اأو 

املهرجانات الت�صويقية والريا�صية لتن�صيط ال�صياحة مثل مهرجان 

والت�صوق  التجول  ميكن  وللت�صوق  �صنويا  يقام  الذي  الت�صوق 

املولت  الت�صوق يف واحد من  اأكرث من مكان يف دبي مثل  يف 

)الأ�صواق التجارية( الكثرية بالإمارة وللتنقل مابني دبي وبر دبي 

ميكنكم ركوب التاك�صي املائي وهو عبارة عن لن�صات �صغرية 

تنقل الركاب مابني �صفتي

خــور دبــي

الذي ت�صطف على جانبيه مراكب ال�صحن والتفريغ 

اإىل جانب وجود

ميناء جبــل علي

التجارية يف  املوانئ  اأهم  من  واحد  وهو 

الإمارة وت�صنف دبي على اأنها واحدة 

العامل  يف  التجارية  املدن  اأكرب  من 

دبي  خور  �صفاف  على  و�صت�صاهدون 

الرغم  وعلى  احلديثة  ال�صكنية  املباين 

بالطبيعة  حتتفظ  دبي  اأن  اإل  ذلك  من 

اخللبة يف حممية راأ�س اخلور 
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قصة  عليهم  ليقص  األطفال  من  مجموعة  حكيم  اصطحب 
اختراع من االختراعات التي تحيط بنا، فجأة وهم يستعدون 
لعبور الطريق توقف حكيم ونظر إلى إشارة المرور وبدأ يقص 

على األطفال بداية هذا االختراع )إشارة المرور(.

الخرتاعات  اأهم  اأحد  ال�صوئية  املرور  اإ�صارات  تعترب 

التي اأجنزها الإن�صان يف مطلع القرن املا�صي، فهي تقوم 

بتنظيم وت�صهيل حركة مرور املركبات و�صمان �صلمتها 

و�صلمة امل�صاة.

وفكرة اإ�صارات املرور تعود اإىل اإجنلرتا، عندما اخرتع 

اأول  1868م  عام  نايت(   . ب   . )ج  الإجنليزي  املهند�س 

اإ�صارة مرور مكونة من م�صباحني يعملن بالغاز، اأحدهما 

باللون الأحمر والآخر باللون الأخ�رش من اأجل تنظيم 

حركة القطارات واإعطاء الأولوية لأحد هذه القطارات 

لعبور منطقة التقاطع دون اأن ي�صطدم اأحدهما بالآخر، 

وبالرغم من اأهمية هذه الفكرة، اإل اأنها توقفت ب�صبب 

ال�صوئية، حيث  الإ�صارة  هذه  فني يف  حدوث خلل 

اأدى انفجارها املفاجئ اإىل مقتل ال�رشطي امل�صئول عن 

مراقبتها.

كبري  ب�صكل  عددها  وزيادة  ال�صيارات  اخرتاع  بعد 

تنظيم  ت�صمن  و�صيلة  اخرتاع  اإىل  الإن�صان  احتاج 

من  الكثري  عانت  وقد  ال�صوارع،  يف  املركبات  حركة 

مدن الوليات املتحدة الأمريكية من فو�صى عارمة يف 

�صوارعها، مما كان ي�صتدعي وجود رجال املرور طوال 

الوقت على مفرتقات الطرق لتنظيم حركة ال�صيارات، 

لذلك فقد اجتهت الأنظار نحو الخرتاع الإجنليزي 

بثلثة  ليظهر  تطويره  مت   1914 عام  ويف  القدمي، 

والربتقايل  الأحمر  هي  األوانها  خمتلفة  اأ�صواء 

والأخ�رش وكان ذلك يف اأحد �صوارع مدينة 

كليفلند الأمريكية، ويف عام 1918 
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وبعدها  نيويورك  مدينة  يف  مرور  اإ�صارة  اأول  ظهرت 

يف عام 1920 مت تركيب اأول اإ�صارة يف مدينة ديرتويت 

ال�صيارات  �صناعة  عا�صمة  تعترب  والتي  الأمريكية 

عامليا.

على اأثر تلك التطورات يف تنظيم حركة املرور والتي 

لعبت الإ�صارات ال�صوئية دورا هاما فيها، تبنت بريطانيا 

يف عام 1925 اخرتاعها القدمي ومت تركيب اأول اإ�صارة 

البيكاديللي و�صانت  مرور �صوئية على تقاطع �صارعي 

جامي�س يف لندن.

يف اأعقاب ذلك مت اإجراء حت�صينات وا�صعة على اإ�صارات 

املرور ال�صوئية، وتغري �صكلها القدمي، واأ�صبحت على ما 

هي عليه الآن ، كما مت اإدارتها من قبل نظام حا�صوبي 

خا�س ، بحيث يتم برجمتها م�صبقا واإعطاء وقت دقيق 

ملدة اإ�صاءة كل م�صباح، اأي�صا مت تركيب كامريات خا�صة 

عليها واأنظمة جم�صات ملعرفة عدد ال�صيارات واملركبات 

املتوقفة على تلك الإ�صارة وبالتايل تقدير الوقت اللزم 

ملرور هذه املركبات، ومت اأي�صا ربط اأنظمة اإ�صارات املرور 

ال�صوئية حاليا بغرف عمليات خا�صة يف اإدارة املرور 

لتنظيم حركة ال�صري ب�صكل دقيق داخل تلك املدن، 

كذلك مت تطوير اإ�صارات �صوئية خا�صة للم�صاة لقطع 

ال�صوارع واإيقاف حركة ال�صري.

املركبات  اإدارة  على  املرور  اإ�صارات  تقت�رش   ومل 

حركة  واإدارة  ال�صوارع  يف  واحلافلت  وال�صيارات 

�صري القطارات فقط،  بل مت ال�صتعانة بها يف مدينة 

البندقية لتنظيم حركة القوارب واملركبات املائية يف 

قنوات هذه املدينة العائمة. 
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وهل ن�سي اأننا 

جميعا من نحمي 

غابتنا؟ 

اقتحم قنفذ 

�سخم غريب عن غابتنا 

منزيل .. واأخذ ي�سلب 

طعامي

ل�س يف 

غابتنا!!!

من الوا�سح اأنه 

ل يعرف قوة ركالتي 

.. �ساأذهب واأت�سرف 

معه

اأدركوين .. ل�ص 
�صرق منزيل

ا�صتقبلت الغابة يوما جديدا
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ابتعد اأنت عني 

واتركني اأنام

هل ت�سخر

 مني؟!! .. اإذن 

جاء وقت العقاب

اأنت اأيها الل�س .. 

ابتعد عن غابتنا اأيها 

الل�س

لديه اأ�سواك 

�سلبة وموؤملة .. لقد 

تورمت قدمي

لن ن�ستطيع 

تخزين طعامنا 

بعد اليوم

هااااا .. لقد 

امتالأت معدتي .. 

�ساأنام قليال

لقد فقدنا الأمان 

يف غابتنا

اآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآه 
.. قدمي
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ل تقلق .. عندما 

اأراه �ساأجل�س عليه 

واأك�سر اأ�سواكه

قدمي مازالت 

توؤملني من قوة 

اأ�سواكه

لقد اأخطاأنا.. 

لي�ست القوة هي احلل 

يف جميع الأوقات

اأ�سواكه قوية 

جدا

لديك جلد 

�سميك ولن توؤثر 

عليك اأ�سواكه

�ساأنق�س عليه 

وهو نائم

�سن�ستخدم معه

 القوة طاملا اأنه يتباهى 

بقوة اأ�سواكه

�آ �آ�آ�آ�آ�آه
�آ �آ �آ �آ�آ

�آ 
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ل ميتلك القنفذ

 اأ�سواكا يف بطنه، اإذن لبد 

اأن يكون الهجوم عليه من 

الأ�سفل

اأم�سكوا به .. 

وقيدوه

لقد فهمت .. 

�سنحفر من اأ�سفله ثم 

نقوم بالهجوم عليه

اأيها اخللد .. 

على الرغم من �سغر 

حجمك اإل اأن الغابة حتتاج 

م�ساعدتك

لن اأح�سر 

لهذه الغابة مرة 

اأخرى

�ساأعمل ما يف 

جهدي

لبد اأن نحتكم 

اإىل العقل قبل ا�ستخدام 

القوة

اآاآه .. �ساحموين

 لن اأعتدي على اأمالك اأحد 

مرة اأخرى .. اأرجوكم

اآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآه .. 

بطني يوؤملني

ما اأروع هذه

 الغابة! الطعام ميالأ 

كل الأرجاء

هجوووووم

متت
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ت
نا
ال

ع
لإ

ا

اكتب رقم الدوائر  بداخل 
أماكنها الفارغة لتكمل لوحة 

الجد همام وسعيد وجميلة 
وصقر في الحديقة. 

تعرف على الظل 
المطابق لجميلة

1
234

 1

 2

 3
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صل بقلمك الرصاص ما بين 
األرقام لتعرف ماذا شاهد 
السنجاب وجعله مفزوًعا.

اذكر عدد االختالفات 
بين اللوحتين
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ن اللوحة السابقة ..  لوِّ
واكتشف موهبتك في 

التلوين.
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يستعد سعيد حماية وصقر 
لالحتفال .. رتب الحروف 
المكتوبة لتعرف لماذا 

سيحتفلون.

حقيبة كبيرة  

يرتدي صقر جميع أدوات 
القفز بالمظالت ما عدا أداة 
واحدة من األدوات التالية :

رقم السؤال           رقم اإلجابة

)1(

)2(

)5(

40

1971

رأس الخيمة

عام

)1(

)2(
غطاء الرأس 

نظارة رجال المظالت
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هل تعتقد اأنك �ستمنعني 

من الهرب؟

هل كنت تعتقد 

اأنك �ستهرب من 

كلب�س؟!!

اترك قدمي ودعني 

اأهرب .. اأ�سمع �سوت 

اإنذار ال�سرطة

اآاآه .. راأ�سي

اأف�سد هندامي 

هذا الل�س .. لن 

اأتركه 

اأرين كيف 

�ستهرب؟!

هذا هو الوقت 

املنا�سب

اأ�سبحت حرا.. 

لبد اأن اأهرب 

ب�سرعة

Dubai Mall, FF 71, Tel: 04 339 84 00,
Mall of the Emirates, H41, Tel: 04 341 30 03, 
Dubai Festival City. SC 126, Tel: 04 375 01 80

Now Available in Multi - Brand Abu Dhabi, Khalidiya Mall, Tel: 02 681 51 38


