


أصدقائي وصديقاتي
رأيت مستقبال مشرقا بالثقة واألمل يمأل القلوب والعيون .. رأيت أحالم وطموحات وطننا تنمو بيننا، 
إلى تأهيلنا  التي تهدف  التوعية األمنية  الذين قاموا بنشر  وقد ساهم في ذلك قوادنا لشرطة دبي 
لنعتمد على أنفسنا في حماية أنفسنا، وذلك من خالل تطبيق برنامج التربية األمنية الذي يطبق حالًيا 

في جميع مدارس دبي.
إلى كل شيء حولي، فاآلن أشعر  اختلفت نظرتي  البرنامج  اشتركت مع زمالئي في هذا  وبالفعل عندما 
أنني أستطيع التعرف على المخاطر التي تحيط بي وأستطيع أن أتفاداها، أصبحت أركز أكثر في دراستي 
وانضممت إلى أوائل مدرستي، وأصبحت صورتي عامال مشتركا كل عام في لوحة تكريم الطلبة المتفوقين، 
وذلك بالطبع بخالف ثقتي بنفسي التي ازدادت، وكل هذا بفضل اهلل سبحانه وتعالى ثم القيادة العامة 
مدارس  كل  في  يطبق  أن  أحلم  والذي  األمنية  التربية  برنامج  نشر  على  عملت  التي  أبوظبي  لشرطة 

اإلمارات الحبيبة بل وكل الدول العربية واإلسالمية...
أصدقائي وصديقاتي ...

آمل أن تستمتعوا مع هذا اإلصدار الذي بين أيديكم وأتمنى أن يحمل كل ما تتمنون قراءته وأرجو أيًضا 
أن تستفيدوا بكل العبر والمواعظ التي يحتويها بين دفتيه .. وأخيرا دعوني أتمنى لي ولكم أن يحقق 
.. ولكن علينا جميعا أن نسعى لتحقيق هذا األمن  برنامج التربية األمنية المستقبل اآلمن لنا ولوطننا 

ألنفسنا ولوطننا من خالل التعرف وتعلم األساليب التي من خاللها نحافظ على أمننا وأمن وطننا.

�صديقكم 	 	 	 	 	

�صعيد	حماية 	 	 	 	 	
 

ر�صالة	من	

�صعيد	حماية...





اعالن





من خالل شاشة 
جهاز الالب توب 

اخلاص بعارف .كان 
عارف يتابع برنامجه 

املفضل في وقت 
راحته بعد عودته من 

املدرسة

وهكذا أصبحا 
صديقني رغم 

اختالفهما 

عارف ... هناك 
توأمان يسأالن 

عنك 
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يقوالن أنهما 
زميالك في 

املدرسة..
أهال وسهال

لم تتوقع 
زيارتنا أليس 

كذلك ؟

عادة يتصل بي 
أصدقائي قبل 

ها  هاااا أردنا زيارتي 
مفاجأتك
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على رسلكما...
هيا نلعب سمعنا 

أنك عبقري في ألعاب 
الكمبيوتر

نعم...ولكن لدي بعض 
الواجبات املدرسية ..

وأنت أيضا يا عادل أليس 
كذلك ؟ 

أنا سامح ولست عادال

آسف ولكني فعال 
ال أستطيع التفريق 

بينكما 

وهذا أفضل ما في األمر أال 
تفرق بيننا هههههههه

بعارف  االتصال  يحاول  سعيد  وكان 
قد  كان  "عارف"  ولكن  عليه  لالطمئنان 

نسي محموله في الغرفة األخرى

وكان الليل قد دخل وسعيد يقوم بحل واجباته املدرسية 
ويتصل بعارف ما بني وقت وآخر دون جدوى

8



وهذا أفضل ما في األمر أال 
تفرق بيننا هههههههه

بعارف  االتصال  يحاول  سعيد  وكان 
قد  كان  "عارف"  ولكن  عليه  لالطمئنان 

نسي محموله في الغرفة األخرى

وكان الليل قد دخل وسعيد يقوم بحل واجباته املدرسية 
ويتصل بعارف ما بني وقت وآخر دون جدوى
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هل مازال عارف ال 
يجيب على هاتفه ؟

إني قلق عليه ليست 
هذه عادته 

حسنا يا سعيد لم ال 
تستأذن جدي أن تذهب 

لالطمئنان عليه ؟

هيييييه وميكننا تناول 
اآليس كرمي عندما 

نخرج 10



حسنا لن نذهب ...

عندك حق يا جميلة 
يجب أن أطمئن على 

صديقي

الزالت لديك واجبات 
كثيرة يا سعيد

جدي هل تسمح لي 
بالدخول؟
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أنت صديق مخلص 
يا سعيد ..اذهب وال 

تتأخر 

اتصلت به أكثر من 
مرة ولكنه ال يجيب

ولكن ال تنم يا سعيد 
قبل االنتهاء من 
واجباتك املدرسية

وما سر هذا القلق 
املفاجئ؟؟

تفضل يا سعيد 

اسمح لي يا جدي أن 
أزور عارف ألنني قلق 

عليه 
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يجب أن حتاوره هنا 
كي تستطيع العبور 

للمرحلة الثانية 
يا سامح

أنا لست »سامح« 
أنا »عادل«

قلت لي من دقائق
 أنك »سامح«

هيا يا عارف أرنا كيف 
نعبر كل املراحل للفوز

واستمر التوأمان في تبادل شخصيتيهما أمام 
عارف كي ال يستطيع الفصل بينهما
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عارف !!

أهال سعيد..ما بك؟؟

لقد قلقت عليك
 يا عارف لعدم ردك على 

هاتفك احملمول

آسف يا سعيد لقد 
نسيت محمولي في 

الغرفة األخرى

أهال سامح أهال عادل
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أنا لست »سامح«
 أنا عادل

أنا لست »عادل«
 أنا »سامح«

ذكرني كي أرسم لك 
شامة حتت أذنك غدا

أخيرا سأستطيع 
التفريق بينكما

ال ميكن للناس اخللط 
بينكما طوال الوقت

وأنا صديقكما كما 
تقوالن فلم تتالعبان 

بي ؟!!

هل تعتبرنا أصدقاءك 
يا عارف؟

أنت سامح وأنت عادل 
ألن »سامح« ميلك شامة 
سوداء حتت أذنه اليسرى 

أما عادل فال
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نعم ولكنني أحب أن 
أفرق بينكما

يجب أن أعود اآلن ألنتهي 
من واجبي املدرسي أمتنى أن 

تكونوا قد انتهيتم منه

كانت مهمة 
ال شيء صعب صعبة يا سالم

أمام الواجب ..

 نعم نعدك 

هل تعدانني أنكما ستكفان عن 
التالعب باآلخرين وبعارف خاصة 

بسبب التشابه بينكما ؟
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آسف على التأخر ولكني 
اضطررت للسهر لالنتهاء 

من واجبي املدرسي 

كانت لديه مهمة هو 
اآلخر يا عمي ولكن بدون 

تدخل الشرطة 

مهمة ملساعدة بعض 
األصدقاء

أهم شيء هو حسن 
اختيار األصدقاء

ومساعدتهم على إصالح 
أنفسهم 

وعدم نسيان اآليس 
كرمي ...!!

أين سعيد 
وجميلة ....؟

ولم؟
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لدى كل منا مجموعة من األصدقاء .. قد يختلف عددهم .. 
شكلهم .. طباعهم .. كلنا يعرف ذلك .. 

ولكن هل تعرف أن أنواعهم أيضا تختلف ..؟!
أقدم إليك اليوم بعض أنواع األصدقاء:

مينحك   .. احلياة  إلى  بك  ويأتي  ضياعك  من  ينتشلك 
شهادة ميالد جديدة وقلبا جديداً ودما جديداً .. وكأنك 

ولدت مرة أخرى !!

يشعل  املنيعة  حصونك  ويكسر  القوي  بنيانك  يهدم 
النيران في حياتك ويشيع اخلراب في أعماقك ويدمر كل 

األشياء فيك !! 

 .. أنفاسك  عليك  يحصي  بإرادته  يحركك  عليك  يسيطر 
يتفنن في متزيقك فال تشعر بطعناته وال تصحو من غفوتك 

إال بعد فوات األوان .. 

هناك صديق يرممك

وصديق يهدمك

وجهك  في  يبتسم   .. حياتك  في  الذئب  دور  ميارس 
ويخفي مخالبه عنك يثني عليك في حضورك ويأكل 

حلمك ميتاً إذا غبت .. 

وصديق يخدعك

عليك  املتفرج  دور  ميارس   .. بسلبية  معك  يتعامل 
وحني  صرخاتك  أمام  أذنيه  ويسد  ضياعك  يتجاهل 
حتتاجه  وحني   .. الطرق  بشتى  إليك  يسعى  يحتاجك 

يتبخر كفقاعات املاء ..

وصديق يخذلك

وصديق يخدرك 
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.. يجيد رسم مالمح البؤس على وجهه ميد  يحولك إلى فريسة سهلة 
لك يده بال حاجة ويتفنن في سرد احلكايات الكاذبة عليك مينح نفسه دور 

البطولة في املعاناة ويرشحك لدور الغبي بجدارة .. 

ميد عينيه إلى ما متلك ويتمنى زوال نعمتك ويحصي عليك ضحكاتك 
ويسهر يعد أفراحك وميتلئ قلبه باحلقد وال يتوقف عن املقارنة بينك 

وبينه .. فيحترق .. ويحرقك بحسده .. 

يبث سمومه فيك .. يقودك إلى مدن الضياع يجردك من إنسانيتك ويزين
لك الهاوية ويجرك إلى طريق الندم ويقذف بك حيث ال عودة .. وال رجوع ..

ذراعيه يفتح لك قلبه ويجوع كي  .. ميد لك  باألمان  يشعرك وجوده 
يطعمك ويظمأ كي يسقيك ويقتطع من نفسه كي يغطيك .. 

يجمع  مبرح  ويصافحك  بابتسامة  يستقبلك   .. بالراحة  وجوده  يشعرك 
إلى  جاهدا  ويسعى  الفرح  حلظات  لك  ويشتري  انكسارك  ويرمم  تبعثرك 

اختراع سعادتك .. 

.. تفوح منه  التعاسة بال ثمن ويقدم لك احلزن بال مقدمات  يبيعك 
رائحة الهم فال تسمع منه سوى اآله وال ترى منه سوى الدموع ينقل 

إليك عدوى األلم وتصيبك رؤيته باحلزن.

 .. بالرحيل  أقبلت عليه عزم  وكلما  تعاَل  ناداك  ابتعدت عنه  كلما 
وكل يوم له حال جديد مرة قريب ومرة بعيد ، تريده أن يقف بجانبك 

وقت الضيق فقط دون عمل أي خدمة .. ال جتده .. 

وصديق يستغلك

وصديق يحسدك

وصديق يقتلك

وصديق يسترك

وصديق يسعدك 

وصديق يتعسك

وصديق مثل السراب 
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يوم جميل .. أعتقد 
أنها ستكون رحلة 

رائعة.

بالتأكيد ستكون رحلة 
رائعة ألن مبدع الربوت 

اخلارق بصحبتك.

ولكني أريدها أن تكون 
أكثر روعة .. ولذلك 

سأتركك هنا.

خالد ال متزح فأنا أنتظر 
زيارة هذه اجلزيرة والغطس 

بالقرب منها منذ فترة 
طويلة.

سأصطحبك 
معي ولكن كفاك 

تفاخرًا بنفسك.

سأحاول أال أظهر 
إمكانياتي اخلارقة لآلخرين .. 
ألعطيك الفرصة في إظهار 

إمكانياتك.

ما هذا 
أعتقد أنها بعض االنفجار؟

األلعاب املائية.
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ال تقلق سأكتشف 
كل شيء بأسلوبي 

اخلاص.

ملاذا توقف 
قاربنا؟!!

ما هذه االنفجارات 
التي حتدث؟

هناك بعض الشعاب املرجانية 
التي تؤثر على الطريق املالحي 

للقوارب نقوم بإزالتها. 

وكيف سنصل إلى 
اجلزيرة؟

ميكنكم أن تسلكوا 
الطريق الغربي.
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ال تقلق يا خالد .. عرفت 
بطريقتي اخلاصة أن هناك  
بعض اإلصالحات في هذا 

اجملرى املائي.

انظر يا خالد ..
 هذه القوارب جتمع 

األسماك التي قتلت بفعل 
االنفجارات.

جتمع 
األسماك؟!!

وكيف عرفت أن راكب 
الزورق ليس شرطيا؟

الشرطي ال يرتدي 
حذاء رياضيا في زيه 

الرسمي.

سنتأكد فورا إذا كانا 
شرطيني أم ال؟ .. برج 
املراقبة .. برج املراقبة.

ما هذا؟!!
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هذا هو الزورق.
وجدنا في القارب كميات 
كبيرة من األسماك امليتة 

بفعل املواد املتفجرة. 

الشكر خلالد .. 
ألنه من كان يقظا 

وملاحا.
أصبح خالد هو 

البطل وأنا لَم ذهبت 

قدراتي اخلارقة في 
مساعدته هباء؟!!

هذه هي مالبسهما .. ولكن أين هربا؟
من املؤكد أنهما ارتديا 

مالبس الغطس ليهربا عن 
طريق البحر. 

شكرا لك على 
يقظتك أيها 

القبطان.
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 أصدقائي.. سنتحدث اليوم عن رجل راح 
ضحية أكاذيب وإشاعات ظلت ملتصقة 

به حتى بعد مماته مبئات السنني!!
على  صار  الذي  املسكني  قراقوش  إنه 
ألسنة الناس في كل زمان وكل بلد املثل 
أراد  فكلما  فاسد،  حاكم  لكل  املضروب 
الناس أن يصفوا حكما بالظلم والفساد 

قالوا : "حكم قراقوش" 
النسر  تعني  بالتركية  قراقوش  وكلمة 
أسود(/   : قرا   ، نسر   = )قوش  األسود 
تاريخية  صورة  صورتان  له  قراقوش  إن 
صادقة وصورة روائية صورها عدو له من 

منافسيه .
والعجيب أن الصورة التاريخية احلقيقية 
ُطمست ونُسيت والصورة اخليالية بقيت 
واستمرت فال يذكر قراقوش إال ذكر الناس 
العجيبة  احلكايات  هذه 

وهذه األحكام الغريبة التي نسبت إليه وافتريت عليه .. 
فمن هو قراقوش؟ 

من  كان  األيوبي  الدين  صالح  اإلسالم  بطل  قواد  أحد  هو 
أخلص أعوانه وأقربهم إليه وكان قائدا مظفرا وجنديا أمينا 

ومهندسا حربيا منقطع النظير. 
بال  أطاع  أمرا  تلقى  إذا  العسكري  للرجل  كامال  مثاال  وكان 

معارضة وال تأخير .
زوال  بقرب  الفاطميون  أحس  ملا   ، أمانته  في  أعجوبة  وكان 
ما  منها  ويحملون  القصر  بنفائس  يعبثون  شرعوا  ملكهم 
يخف حمله ، ويغلو ثمنه وكان القصر مدينة صغيرة كدس 
والنفائس  والكنوز  التحف  من  قرون  خالل  الفاطميون  فيها 

ماال يحصيه العد . 
فوكل صالح الدين قراقوش بحفظ القصر فنظر فإذا أمامه 
والبسط  والثريات  والكؤوس  النادرة  واحللي  من عقود اجلواهر 
املنسوجة بخيوط الذهب ما المثيل له في الدنيا هذا فضال 
نوادر  الذهب ومن  أرطال  الذي كان من  الفاطمي  العرش  عن 

اليواقيت واجلواهر ومن الصنعة العجيبة ما ال يقدر بثمن .
فلم يفتنه املال ووفى األمانة حقها ولم يأخذ لنفسه 

شيئا ولم يدع أحدا يأخذ منها شيئا .
وهو الذي أقام أعظم املنشآت احلربية التي متت 
وزرمت  مصر  إلى  ذهبتم  وإذا  الدين  صالح  عهد  في 
املدينة  على  املطلة  املقطم  على  املتربعة  القلعة 
من  أثر  العسكرية  املدينة  بل  القلعة  هذه  أن  فاعلموا 

آثار قراقوش . 
وإذا رأيتم سور القاهرة الذي بقي من آثاره إلى 
فاعلموا  العني  يدهش  ما  اليوم 
فيه  وأقام  السور  بنى  الذي  أن 
البئر العجيبة  اجلامع وحفر 
قراقوش  هو  القلعة  في 

 .
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وملا وقع اخلالف بني ورثة صالح الدين وكادت تقع بينهم احلرب 
ما كفهم وال ردهم إال قراقوش . 

وملا مات العزيز األيوبي وأوصى بامللك البنه املنصور وكان صبيا 
في التاسعة جعل الوصي عليه قراقوش فكان احلاكم العادل 

واألمير احلازم أصلح البالد وأرضى العباد . 
هذا هو قراقوش فمن أين جاءت تلك الوصمة التي وصم بها 

؟ ومن الذي شوه هذه الصورة الرائعة  ؟ !!
إنه ابن ممّاتي!!!

كان ابن مماتي هذا كاتبا بارعا وأديبا طويل اللسان، وكان موظفا 
ويتحامونه  يخشونه  الرؤساء  وكان  الدين  صالح  ديوان  في 
ويتملقونه بالود والعطاء ولكن قراقوش وهو الرجل العسكري 
الذي ال يعرف امللق وال املداراة لم يعبأ به ولم يخَش شره ولم 
الرمح  ، وأن طعنة  الرمح  القلم أقوى من سنان  يدر أن سن 
جترح اجلرح فيشفى أو تقتل اجملروح فيموت أما طعنة القلم 

فتجرح جرحا ال يشفى وال يريح من أمله املوت !! 
فألف ابن مماتي رسالة صغيرة سماها " الفاشوش في أحكام 
قراقوش " ووضع فيها من احلكايات الغريبة والسخرية الالذعة 
واألكاذيب اخملتلقة الكثير والكثير ونسبها إلى الرجل الصالح 
قراقوش والغريب أن الناس صدقوا احلكايات واألساطير ونسوا 

احلقيقة والواقع !!
ومات قراقوش احلقيقي وبقي قراقوش املفترى عليه .

وفي النهاية يا أصدقائي هيا نقرأ معا بعض ما جاء في كتاب 
الفاشوش في أحكام قراقوش من حكايات عجيبة غريبة .

أتوه مرة بخادم له وقد َقَتل شخصا، فقال : 
"اشنقوه".

فقيل له : "إنه حدادك، وينعل لك الفرس، فإن 
شنقته انقطعت منه".

فنظر قراقوش قبالة بابه لرجل قفاص 
بهذا  لنا  "ليس  فقال :  أقفاص(  صانع  )أي 

القفاص حاجة".
فلما أتوه به، قال : "اشنقوا القفاص، 

لنا  ينعل  الذي  احلداد  وسيبوا 
الفرس".

نشر  أنه  قراقوش  عن  ُحكي 
على  من  فوقع  قميصه، 
ذلك،  فبلغه  احلبل، 
درهم،  بألف  فتصدق 
وقال : "لو كنت البسه 

ووقع بي النكسرت!". 

فقال له الذي عليه الدين :
وإذا  فقير،  رجل  إني  موالنا،  »يا 

فإذا  الدين،  صاحب  أجد  ال  شيئا،  جمعت 
صـرفت املال جاء وطالبني به«.

فقال قراقوش :
»احبسوا صاحب احلق، حتى يجمع الذي عليه الدين املال 

اهلل«  على  أجري  »تركت  احلق :  صاحب  فقال   « له  فيرده 
ومضى.
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دائمـًا  »صقر«  يراود  الشهرة  حلم  كان 
عن  دائما  يبحث  كان  ترون  ..كما 
األضواء دون أن يحدد له هدفا واضحا. 

اتركه عندك ...كنت أستلم 
كأس الصقور الدولي 

خطاب لك يا صقر 
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أخيرااااا  أنا صقر 
حقيقي ترمللم
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البداية

أمتنى أال تقوم عاصفة 
رملية كما حدث في 

مسابقة العام املاضي 

أعشق مسابقات الصقور 
وخصوصا اجلزء الذي 
أخلع فيه فروي وأعود 

قطا 

توووووووووووت 

ال أهتم باملسابقة 
أنا أهتم باألرانب 

هذه أول مسابقة 
أشترك فيها 
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لقد ضللت 
طريقي متاما 

استيقظ ...عندك 
حفلة في النادي

هيا األطفال ينتظرونك 
من الصباح 

أنا هنا ....أنا هنا  
احلمد هلل 

أحب ما أنا عليه ...أسعد 
األطفال ...وألعب معهم 

من يريد أكثر...!!

29متت



ميكن أن تقوي تركيزك من خالل بعض اخلطوات 
التي جتعل تركيزك في أمان دائم:

والدوافع نوعان داخلية وأنت أدرى مبا  احرص دائما على إيجاد دافع لنفسك لالستذكار واالنتباه, . 1
حتبه , ومن املفيد أن تضع لنفسك قدوة حسنة تقتدي بها.

. كن واثقا دائما بنفسك، واعلم أن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال. 2
اللهم ال  ابدأ مذاكرتك بتالوة ما تيسر من القرآن الكرمي .. حتى ولو آية ثم الدعاء املـأثور :  " . 3

سهل إال ما جعلته سهال، وأنت جتعل احلَزن إن شئت سهال ".
وال  متعبا  تكون  ال  بحيث  املناسب،  الوقت  باختيار  وذلك  لالستذكار،  نفسك  تهيئ  أن  تعود  4 .

متضايقا وال حزينا وال مهموما.
تهيئة مكان االستذكار، وذلك بالتغلب على الضوضاء واتباع أسس اإلضاءة الصحيحة، فتكون  5 .
اإلضاءة على يسارك وأال تكون ضعيفة فتبعث على النوم أو تضعف العني أو توتر األعصاب أو 
تسبب النفور أو تضعف التركيز، ومن تهيئة املكان أيضا ترتيب الكتب وأال يكون أمام املتعلم ـ 

على مكتبه ـ إال الكتب التي ينوي مذاكرتها، مع جتهيز أدوات املذاكرة قبل اجللوس.
. االهتمام بالصحة والتغذية. 6

. عود نفسك أال تذاكر وأنت جائع أو متخم بـ الطعام . 7
يجلس عموديا مع امليل قليال  احرص أن جتلس جلسة انتباه ال جلسة استرخاء عند املذاكرة ) . 8
لألمام ـ ال االنكفاء ـ وذلك على كرسي ال هو باللني الناعم فيسبب النوم وال باخلشن القاسي 

فال يصبر في جلسته( ، مع جتنب املذاكرة جالسا على السرير أو مستلقيا.
درب نفسك على أن تبدأ مذاكرتك باالطالع على العناوين أو العناصر واألفكار الرئيسية وحتديدها  9 .

أوال، ثم الدخول في تفاصيل الدرس بعد ذلك.
. أال تذاكر مادتني متشابهتني على التوالي، فإن ذلك قد يسبب النسيان والتداخل. 10

. اهتم بعملية االسترجاع بني احلني واآلخر. 11
. اعلم ضرورة فهم الشيء املراد حفظه أوال، ألن الفهم يحقق حفظا سريعا ويسيرا. 12

بني فراغك من مذاكرة مادة والبدء  تعود أن تعطي لنفسك فترة راحة ) من 10 : 15 دقيقة( . 13
في مادة أخرى . اخلطوة األولى:

كلما مرت عشرون دقيقة من النظر املستمر على 
شاشة اجلهاز أدر رأسك عنه

عشرين  عنك  يبعد  شيء  أي  على  النظر  وركز 
قدما )6 أمتار(، فهذا يغّير البعد البؤري

لعدسة العني، وهو شيء واجب للعني املجهدة.
اخلطوة الثانية:

ملدة  سريع  بتتابع  وافتحهما  العينني  أغمض 
عشرين مرة متتالية، وذلك لترطيبهما.

اخلطوة الثالثة:
عشرين  باملشي  قم  لديك  الوقت  اتساع  حسب 

خطوة، بعد كل عشرين دقيقة
من اجللوس في وضع واحد، فهذا التمرين يساعد 

على تنشيط الدورة الدموية لكامل اجلسم.

هناك  األعزاء  أصدقائي 
التي  املخاطر  من  العديد 
تهددنا من جميع اجلوانب 
نواجهها  أن  يجب  والتي 
بكل الوسائل دعونا نتعرف 
وكيف  املخاطر  هذه  على 

ميكننا أن نواجهها:

نصائح اجلد همام

جلستنا لفترات طويلة أمام 
الكمبيوتر قد تصيب أعيننا 

ببعض األمراض التي يجب أن 
نواجهها بالوقاية وذلك

هناك الكثير من العادات السيئة 
أثناء االستذكار التي يجب أال 

نقتدي بها. 
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ميكن أن تقوي تركيزك من خالل بعض اخلطوات 
التي جتعل تركيزك في أمان دائم:

والدوافع نوعان داخلية وأنت أدرى مبا  احرص دائما على إيجاد دافع لنفسك لالستذكار واالنتباه, . 1
حتبه , ومن املفيد أن تضع لنفسك قدوة حسنة تقتدي بها.

. كن واثقا دائما بنفسك، واعلم أن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال. 2
اللهم ال  ابدأ مذاكرتك بتالوة ما تيسر من القرآن الكرمي .. حتى ولو آية ثم الدعاء املـأثور :  " . 3

سهل إال ما جعلته سهال، وأنت جتعل احلَزن إن شئت سهال ".
وال  متعبا  تكون  ال  بحيث  املناسب،  الوقت  باختيار  وذلك  لالستذكار،  نفسك  تهيئ  أن  تعود  4 .

متضايقا وال حزينا وال مهموما.
تهيئة مكان االستذكار، وذلك بالتغلب على الضوضاء واتباع أسس اإلضاءة الصحيحة، فتكون  5 .
اإلضاءة على يسارك وأال تكون ضعيفة فتبعث على النوم أو تضعف العني أو توتر األعصاب أو 
تسبب النفور أو تضعف التركيز، ومن تهيئة املكان أيضا ترتيب الكتب وأال يكون أمام املتعلم ـ 

على مكتبه ـ إال الكتب التي ينوي مذاكرتها، مع جتهيز أدوات املذاكرة قبل اجللوس.
. االهتمام بالصحة والتغذية. 6

. عود نفسك أال تذاكر وأنت جائع أو متخم بـ الطعام . 7
يجلس عموديا مع امليل قليال  احرص أن جتلس جلسة انتباه ال جلسة استرخاء عند املذاكرة ) . 8
لألمام ـ ال االنكفاء ـ وذلك على كرسي ال هو باللني الناعم فيسبب النوم وال باخلشن القاسي 

فال يصبر في جلسته( ، مع جتنب املذاكرة جالسا على السرير أو مستلقيا.
درب نفسك على أن تبدأ مذاكرتك باالطالع على العناوين أو العناصر واألفكار الرئيسية وحتديدها  9 .

أوال، ثم الدخول في تفاصيل الدرس بعد ذلك.
. أال تذاكر مادتني متشابهتني على التوالي، فإن ذلك قد يسبب النسيان والتداخل. 10

. اهتم بعملية االسترجاع بني احلني واآلخر. 11
. اعلم ضرورة فهم الشيء املراد حفظه أوال، ألن الفهم يحقق حفظا سريعا ويسيرا. 12

بني فراغك من مذاكرة مادة والبدء  تعود أن تعطي لنفسك فترة راحة ) من 10 : 15 دقيقة( . 13
في مادة أخرى .
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ثم قفزت على الشجرة 
األخرى فأخذ املوز 

يتساقط على رأس 
الضباع واحدة تلو األخرى .

فأصيبوا بالفزع وأخذوا يجرون 
في الظالم وأخذت أركلهم من 
وراء الشجرة واحدا تلو اآلخر. 

لقد وصل فالفيلو 
ليشاركنا السمر. 

ليس هنا وقت 
للسمر يا ظريفة 
.. األسد مريض ويطلب 

اجلميع في عرينه.

جمعتكم ألبلغكم 
بأمر مرض أسناني 

والذي لن ميكنني من 
اصطياد فرائسي أو 
حتى حماية الغابة.
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وبصفتي طبيب الغابة 
أخبركم أن تغذية 
األسد مهمة جدا 
لإلسراع بشفائه.

مرضت أسنان األسد 
وال يستطيع الدفاع عن 

الغابة.

إذن لقد حان الوقت لتقع 
غابتهم في قبضتي.

لو علم الضباع بهذا 
األمر سيهجمون علينا 

فورا.

البد أن جنعل هذا األمر 
سرا بني حيوانات 

الغابة فقط.

لم أجد سواها في وفي اليوم التالي
الغابة .. فأنا لم 

أتعلم الصيد.

ما هذا يا
 وحشي؟ .. 

أنا ال آكل 
اخلضراوات.

33



وبعد عدة أيام
أشعر أن قواي تضعف يوًما بعد يوم .. 

وأخشى على الغابة من الضباع.
ال تقلق .. فاجلميع يقفون جنبا 

إلى جنب للتصدي للضباع.

وفي هذه األثناء كانت جميع 
حيوانات الغابة مشغولة. كل 

حيوان ال يهتم إال بأموره اخلاصة.

وقد استعدت حشود الضباع 
بالفعل للهجوم على الغابة.

يا �سكان الغابة .. 

يا �سكان الغابة 

ماذا الضباع تستعد 
لتهاجمنا!!

ما العمل اآلن .. األسد 
مريض َمن سيدافع 

عن غابتنا؟
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جميعا  نكون  أن  علينا 
يدا واحدة.

ال تقلقوا .. 
أنا لدي حيلة.

التل  فوق  يقف  األسد   .. هذا  ما 
 .. الشمس  تلمع في ضوء  وأسنانه 
لقد خدعنا لإليقاع بنا .. انسحاب.

جاء موعد هجومنا. 

اهربوا   .. آآآآآه 
 .. تؤلم  إنها   ..

رأسي.

على  تعلوب  جميعا  نشكر  أن  علينا 
فكرته التي أرهبت الضباع.

أيًضا  نشكر  أن  وعلينا 
صقرون الذي حثنا على أن 

نكون يًدا واحدة.

من  هو  فاالحتاد  فعال 
جعلنا نطرد الضباع.
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اجلو اليوم صحو 
وجميل

هذا صحيح يا روز .. 
يبدو أنه سيكون يوما 

مناسبا المتصاص الرحيق

ما رأيكم في أن نقيم 
سباقا بيننا اليوم ؟

سباق ؟!! .. كيف 
يا دان ؟

سباق يفوز به من 
يجمع أكبر قدر من 

الرحيق يا ميرا

حسنا .. 
أنا موافقة

وأنا أيضا

حسنا .. وسنتجمع 
في النهاية عند بوابة 
اخللية.. السباق سيبدأ 

من اآلن
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وبدأت كل نحلة في البحث عن رحيق لها 

سأجمع أكبر 
قدر من الرحيق 

ألفوز اليوم

غبيات .. ال يعرفن 
أن لي طريقة خاصة في 

جمع الرحيق دون عناء
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بوابة
الدخــول

بوابة
اخلــروج

وفي نفس الوقت عند بوابة الخلية 

سليم .. 
ادخل

سليم .. 
اخرج

تُرى أين األستاذ 
زنان اآلن؟

بالتأكيد يعطي 
دروسه للنحالت 

الصغيرات ..
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واآلن وبعد أن انتهى 
تدريبكن بقي شيء 
واحد مهم يجب أن 

أحذركن منه

إنها زهور الرحيق املتخمر .. 
إياكن أن متتصصن الرحيق 

من هذه الزهور أو حتى 
تقتربن منها .. إنها خطيرة

إن هذا الرحيق يسبب تسمم العسل .. كما 
أن النحلة التي متتص هذا الرحيق تصاب 

بالعدوانية وتفقد صوابها ولدى شرطة اخللية 
اخلبرة الكافية لكشفها .. وإن حدث ستطردها 

خارج خلية النحل

وما هي خطورتها 
يا أستاذ زنان؟
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وملاذا نقترب 
منها؟

ألنها تعطي كمية 
كبيرة من الرحيق من 

زهرة أو اثنتني فقط

وفي نفس الوقت

لقد ابتعدن
 اآلن بالقدر الكافي 

ألبدأ خطتي

هاهي زهور الرحيق 
املتخمر .. فقط زهرتان 
وميتلئ بطني بالرحيق

لقد جمعت كمية 
كبيرة من الرحيق كيف 

سار يومك يا روز؟!

على ما يرام .. 
لقد جمعت كمية 

ال بأس بها

ولكن ترى أين 
ذهبت دان؟

ال أعرف ولكننا 
سنقابلها حتما عند 
بوابة اخللية .. هيا بنا 

إلى هناك
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بوابة
الدخــول

بوابة
اخلــروج

وعند بوابة الخلية ..

دان .. كيف سار 
يومك؟

جيد ولكن علّي 
اآلن أن أدخل اخللية

رحيق متخمر .. 
غير مسموح لك 

بالدخول

إنذار .. إنذار

ولكنني سوف 
أدخل .. يجب أن 

أدخل

ابتعدي 
عن هنا

ابتعدي 
حاال

ال تعودي إلى هذه 
اخللية مرة أخرى

إن اقتربت من 
هنا سوف نكسر 

أرجلك

يبدو أن الرحيق 
املتخمر خطير فعال

وكذلك شرطة 
خليتنا يقظة 

41متتللغاية



صل بقلمك الرصاص ما بين 
األرقام لتعرف ما األشكال 

الناقصة في الرسم . 

صقر أصيب بنوبة برد أدت 
إلى ارتفاع في درجة الحرارة 
مما تسبب في تساقط بعض 
ريش ذيله الجميل. حاول أن 
تساعد " صقر " في معرفة 

عدد الريش الذي فقده .

صقر رسم لوحة جميلة لكي 
تعرف ماذا رسم لّون المساحات 

كل مساحة بلون النقطة الموجودة 
بها .

هل يمكنك معرفة 
الظل المطابق 
ل«جميلة« ؟

1
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صل بقلمك الرصاص ما بين 
األرقام لتعرف ما األشكال 

الناقصة في الرسم . 

صقر أصيب بنوبة برد أدت 
إلى ارتفاع في درجة الحرارة 
مما تسبب في تساقط بعض 
ريش ذيله الجميل. حاول أن 
تساعد " صقر " في معرفة 

عدد الريش الذي فقده .

صقر رسم لوحة جميلة لكي 
تعرف ماذا رسم لّون المساحات 

كل مساحة بلون النقطة الموجودة 
بها .

هل يمكنك معرفة 
الظل المطابق 
ل«جميلة« ؟

1
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ساعد سعيد حماية 
لمعرفة أي الميداليات 

هي ميدالية مفتاح عربته 
الصيفية .

توصل إلى اللعبة 
المطلوبة حيث إنه يدخل في 

ألوانها اللون األحمر  و تعبر عن 
شيء متحرك من داخل عالمنا في كوكب 

األرض وهي أيضا تعبر عن شيء يتحرك على 
اليابسة و من صنع اإلنسان وتتميز بالحركة 
على عجالت ويمكن التحكم بها عن بعد 

.فما هي لعبتنا المقصودة ؟

حاول معرفة أي األشكال التي 
توضع في الدوائر الفارغة في هذا 
الرسم لسعيد حماية داخل غرفته 

بالمنزل .

جميلة تمزح مع سعيد وتأخذ
 » الكاب« من على رأسه وسعيد 

يحاول أن يستعيد » الكاب« منها . 
حاول أن تتعرف على االختالفات 

الـ »10« بين الصورتين .

1

أ

ب

ج

2

3

4

5
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حاول معرفة أي األشكال التي 
توضع في الدوائر الفارغة في هذا 
الرسم لسعيد حماية داخل غرفته 

بالمنزل .

جميلة تمزح مع سعيد وتأخذ
 » الكاب« من على رأسه وسعيد 

يحاول أن يستعيد » الكاب« منها . 
حاول أن تتعرف على االختالفات 

الـ »10« بين الصورتين .
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م�ساركة من ال�سديق �سمار حممود

مدر�سة امل�ستقبل ـ دبي

م�ساركة من ال�سديقة خلود خالد

 مدر�سة الهالل ـ دبي

م�ساركة من ال�سديقني

 مروان واماين �سعيد

دبي

م�ساركة من ال�سديقة �سمر اأحمد

مدر�سة ال�سفوة - دبي



م�ساركة من ال�سديق �سمار حممود

مدر�سة امل�ستقبل ـ دبي

م�ساركة من ال�سديقة خلود خالد

 مدر�سة الهالل ـ دبي

م�ساركة من ال�سديقني

 مروان واماين �سعيد

دبي

أحفادي وحفيداتي ال جدال في أن األمن سبيل رئيسي من سبل الحياة الهنيئة المطمئنة؛ فاإلنسان بال 
أمن ال يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي وبالتالي لن يكون مبدعا وال متعلما فضال عن أنه بالطبع 
لن يكون سعيدا، والتوعية باألمن تعتبر حجًرا أساسيًّا في سبيل تحقيق بيئة سليمة لالستقرار النفسي 
البدء بتوعيتكم بأهمية األمن ونشر  الضروري  .. ولذلك كان من  المجتمع بجميع شرائحه  أفراد  لجميع 
الثقافة األمنية بينكم وسبل تحقيق ذلك األمن في حياتكم وخصوصا أنكم مازلتم في بداية رحلتكم مع 
الحياة، وهذا التوجه إنما يهتم بكم باعتباركم آباء وأمهات المستقبل، ومن السهل تنمية هذا الوازع 
األمني بداخلكم ليكبر وتكبر معه هذه المسؤولية في الحفاظ على أمن أسركم ومجتمعكم ككل .. ومن هنا 
كانت فكرة إصدار مجلة صديقكم سعيد حماية وعددها األول الذي بين يديكم لتكون خطوة جادة نحو 
هذا الطريق حتى تكونوا جياًل يسهم بشكل فعال في الحفاظ على األمن متمنين أن تكون هذه الخطوة ذات 
فاعلية وتحقق الهدف المنشود منها بإذن اهلل تعالى. وأبطال الحلقات وشخصياتها هم أصدقاء لكم يحمل 
اسم كل منهم داللة ومعاني هادفة وسامية وعليكم أن تراقبوا من يتصرف منهم في حياته وينهج سلوكا 
قويما حيث إنه سينعم في النهاية حتما بالسعادة والسرور.. وصديقكم سعيد يحمل صفاتكم اإليجابية 

المشتركة فسعيد حماية هو شخصية عربية بصورة عامة. 
أحفادي وحفيداتي نقدم لكم هذه المجلة لكي:

نقدم المبادئ األخالقية والقيم السامية بشكل يتناسب معكم ولتعرفوا أنها خير سبيل للحياة السعيدة.
نبرز الصفات السيئة ونوضح أضرارها على حياتكم بشكل خاص وحياة اإلنسان بشكل عام في المستقبل 

القريب والبعيد على السواء.
لمواجهة  والفهم  بالمعرفة  يتسلح  هادفة إلعداد جيل  معالجة تربوية  بعينها  مشاكل وسلوكيات  نعالج 

المستقبل.
نوضح بعض األمور المبهمة بالنسبة إليكم والتي يصعب عليكم فهمها وربما تخجلون من السؤال عنها في 

قالب بسيط وجذاب.
التأثير على سلوككم المستقبلي بما ينفعكم وينفع أمتكم.

       

																																																							مع	حبي	لكم

ر�صالة	من	

اجلد	همام...



 ... هنا  األشخاص  أهم  من  أنا 
أصلح  ..محدد..واضح  سريع 

لكل يد ال حتترم القانون

كنت أظن أني أصلح ألي 
يد ال حتترم القانون ولكن ....

هاهاها..توجد بعض
 املأموريات االستثنائية .!!

أساور حديدية


