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صديقكم دائمًا 
سعيد حماية  

أصدقائي .. صديقاتي
وكلنا   ،  » حماية  سعيد   « مجلة  من  الثاني  العدد  مع  اليوم  نلتقي 

أمٌل وسعادٌة أننا نحيا ونعيش في ربوع هذا الوطن العزيز.
الوطن الذي تعلمنا من قادته الحب والعطاء والوالء واالنتماء إليه، 
فنبذل في سبيل بنائه كل نفيٍس وغاٍل، ونفدي بأرواحنا ما حققناه 

من إنجازات وتقدم وريادة.
دبي  شرطة  رؤية  من  انطالقًا  المباركة،  المجلة  هذه  صدرت  لقد 
وتكوين  وفتيات،  وشبابًا،  أطفاالً،  النشء؛  مع  التواصل  بضرورة 
بين  الصلة  توثيق  على  تعمل  التي  اإليجابية  العالقات  من  جسور 
حياة  أجل  من  وأمانكم،   .. أمنكم  أجل  من  وبينكم،  الشرطة  أفراد 

آمنة بال خوٍف من أي شيء.
أهدافها،  تحقيق  في  المجلة  هذه  نجاح  عن  ليعبر  العدد  هذا  جاء 
عدد  في  والندوات  المؤتمرات  من  الكثير  في  وُعرضت  وزعت  فقد 
الكثيرون  بها  وأشاد  كبيرًا،  قبوالً  والقت  العربية،  الدول  من  كبير 
َعِهدوا  التي  األمانة  فتحملنا  أعماركم،  مثل  في  أطفاٍل  من  خاصة 
أخرى  لمجالت  به  ُيحتذى  نموذجًا  المجلة  هذه  تكون  بأن  إلينا،  بها 
في هذا المجال، وأن تجمع بين أحالمكم وتطلعاتكم ورغباتكم، وبين 

المعلومة المفيدة، والكلمة الصادقة.
الدول  جميع  في  توزع  وأن  شهرية،  المجلة  تكون  أن  قررنا  لذلك 
لتطلعوا  حماية  ببرنامج  الخاص  الموقع  على  توضع  وأن  العربية، 
بوك«  »الفيس  على  صفحة  نخصص  سوف  أننا  كما  عليها، 

القتراحاتكم ومشاركاتكم.
بكم،  إال  رسالتنا  أداء  في  ننجح  لن  أننا  واعلموا  معنا،  فكونوا 

فتواصلكم غايتنا، ومشاركتكم هدفنا.
وإلى اللقاء في العدد القادم بإذن اهلل تعالى





 �سعيد،  جميلة 

ا�ستيقظا �ستفوتكما 

الرحلة 

لقد ا�ستيقظت،  حاال 

�ساأكون باالأ�سفل
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كم اأحب 

الرحالالالالالالت 

اأرجو اأن تنتبها 

لبع�سكما 

مدينة املالهي 

اآمنة يا جدي 

فقط اإذا التزمتما 

بتعليمات االأمن 

وال�سالمة

ال تقلق علينا 

يا جد

هيا يا جميلة

 اأنا جاهز يبدو اأننا 

�سنرتك �سخ�سا 

ك�سوال 

هكذا اأنا جاهز 

بكل ما �ساأحتاج اإليه يف 

هذا اليوم الرائع 

 خ خ خ..
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ههههههههههه 

هيا يا ك�سول

ت 
جا

ثل
امل

ت 
اد

ك
 

ي 
تن

و
تف

نعم االلتزام بتعليمات 

احلماية �سيجعل اليوم 

اأجمل

اأثناء وجودنا مبدينة 

املالهي علينا االلتزام 

بتعليمات احلماية 

تعليمات؟ تعليمات؟ 

كيف للتعليمات اأن جتعل اليوم 

جميال .. �ستجعله ممال
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 مرحبا، هل اأنتم 

م�ستعدون ليوم رائع؟

 ال تن�سوا اتباع 

تعليمات احلماية

جئنا للعب اأم 

لقراءة التعليمات 

؟!!

قراءة التعليمات 

�ستجعلنا ن�ستمتع باللعب 

بدون وقوع م�ساكل  يا 

ح�سام 
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 واأنا �ساأتبع تعليمات 

املثلجات  

من اأين 

�سنبداأ؟ 

بالطبع من حمل 

املثلجات

بالطبع اأنت حمق

 فهناك احللوى والكعك 

اأي�سا كلها اأ�سياء اأحبها

يا �سقر، احلياة 

لي�ست كلها مثلجات 

هيا بنا 

ح�سنا يا رفاق فلنبداأ يف 

اال�ستمتاع بيومنا مع اتباع 

تعليمات ال�سالمة باملكان 

 اأريد اأن اأركب 

هذه اللعبة  

9



ل يجوز يا 

جميلة 

�سحيح، معك 

حق

 هااااااااااااا 

�ساأركب هذه اللعبة 

َمن �سياأتي معي؟

لااااا

انتظر يا 

ح�سام اإنها لعبة ال 

تنا�سبك

انزل يا ح�سام

اأنت تخالف 

التعليمات

ه 
هههههههههههههه

ت 
ما

لي
لتع

م ا
ك

حرم
ست

�

ع
متا

ست
ال�

ن ا
م

بل تنا�سبني 

نتبه
ا
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اأوقفوا 

اللعبة 

�سي�سقط 

لقد �سقط
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ااااااااااااااااااه

اأر�سلوا االإ�سعاف 

�سريعا باجتاه املنطقة 

)ج( هناك م�ساب 

هيا نحمله 

للم�ست�سفى 

نعم يا اأبي 

�سنتوجه اإىل 

امل�ست�سفى االآن 

عفوا ال يجب اأن 

يحمل امل�ساب 

هكذا 

علينا اأن نقدم له 

االإ�سعافات االأولية 

هنا

الالال اآاااه
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احلالة خطرية ال بد اأن ندخله 

غرفة العمليات حاال

امل�سكلة اأنه 

اعتقد اأن تعليمات 

ال�سالمة �ستحرمه من 

اال�ستمتاع !! 

 لقد حرم من اللعب 

رمبا الأيام طويلة

كما اأنني حرمت 

من اأكل املثلجات

اآااااااه قدمي 

توؤملني

 التعليمات توفر 

الوقت وحتمينا من 

املخاطر
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 اأعتقد اأنك 

من االآن �ستحرتم 

تعليمات ال�سالمة 

نعم اأنا اأخطاأت  ولكن 

فات االأوان ولن ينفع 

الندم

تعلمت من خطئك  

و�ستهتم باتباع 

التعليمات

 �سالمتك يا 

ولدي 

 قراءة التعليمات 

توفر الكثري من 

الوقت واالأمل
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 �سعيد، �سقر 

يريد اأن يريك 

�سيئا 

ههههههههه .. هذه لي�ست 

تعليمات اإنها طلبات وال يجب 

بال�سرورة تنفيذها

�سحيح 
لقد قلت اإن علينا 

اتباع التعليمات 

تعليمات هامة 

مي 
�صقر يجب اأن ياأكل الآي�س كر

واإل �صي�صاب باكتئاب

ها ها ها

متت
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اإلنترنت عالم مليء بالفرص المفيدة
•طريقة حديثة للتخاطب والتواصل مع األصدقاء . 	

•الحصول على المعلومات والترفيه والتسوق . 	
•وسيلة للتعلم وزيادة خبرات الحياة . 	

كل هذه المميزات نجدها على شبكة اإلنترنت؛ فدخولك هذا العالم معناه أنك سوف 
تتفاعل بأي شكل من األشكال مع ما يحويه من مميزات ومنافع، ولكن أيضا ستجد 

نفسك عرضة للمخاطر الموجودة في هذا العالم..
حتى  اإلنترنت  على  أجهزتنا  أمن  وتهدد  تهددنا  التي  األخطار  هي  ما  معا  نعرف  دعونا 

نتجنبها.
Viruses and Worms الفيروسات والديدان

تهدد  التي  األخطار  أكثر  من  والديدان  الفيروسات 
تصيب  وهي  والشبكات،  الكمبيوتر  أجهزة  أمن 

األجهزة وتسبب تدمير البيانات .
Trojan Horses أحصنة طروادة

لتشابه  االسم  هذا  عليها  أطلق 
طروادة  حصان  مع  وظيفتها 
تظهر  دائما  فهي  المشهور، 
عما  مختلف  بشكل  للمستخدم 
تقوم به فعليا.. حيث تقوم بتدمير 
وقد  الجهاز،  بيانات  سرقة  أو 
يتمكن خاللها الهاكرز من التحكم 

في جهازك .
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Spyware  برمجيات التجسس
من أخطر البرمجيات التي يمكن أن يصاب بها جهازك 
موثوقة،  غير  مواقع  فتح  أو  اإلنترنت  تصفح  جراء 
البرامج مراقبة ما يحدث على جهازك  تستطيع هذه 
سرقة  إلى  المخاطر  تصل  وقد  للهاكرز،  وإرساله 

المعلومات الشخصية وأرقام البطاقات االئتمانية .
 Abusers  المسيئون

يمكن أن نطلق عليهم مجازا »فتوات« اإلنترنت، وهم 
أشخاص يسيئون لآلخرين بشكل مستفز، وقد تصل 
اإلساءات إلى حد السب، وينتشر هؤالء على مواقع 

الدردشة والتجمعات والمدونات .
برمجيات مشاركة الملفات

File Sharing Programs 
 فمشاركة الملفات غير القانونية قد تنتهي بتحميلك 
ملفاتك  تعرض  أنها  كما  أخالقيا،  مناسبة  غير  لمواد 
تكون  وقد  سيئ،  بشكل  تستغل  وقد  للسرقة، 

وسيلة لنشر الفيروسات والبرمجيات الضارة .
Abducted  المختطفون

قد تتعرف على شخص في يوم من األيام على اإلنترنت 
منك  يطلب  يوم  وفي  صداقة،  عالقة  بينكما  وتنشأ 

أخرى من  أن يخرج بصحبتك مع مجموعة  الصديق  هذا 
األصدقاء.. وفي النهاية قد تكتشف أنهم مجموعة من 
اللصوص يخدعونك ليخطفوك، أو يسرقوا ممتلكاتك، 

وقد تصل األمور إلى أشياء سيئة أكبر من توقعك .
Inappropriate Contents  مواد غير مالئمة

وبالتالي  االستطالع،  محبي  من  منا  الكثير  يكون  قد 
ليجدوا  المواقع  بعض  على  للدخول  بالنقر  يقومون  قد 
من  مجموعة  وسط  سقطوا  قد  النهاية  في  أنفسهم 

المواقع التي ترفضها أخالقهم وينبذها دينهم .
Spam  الرسائل المزعجة

من أكثر األشياء إزعاجا على اإلنترنت الرسائل المزعجة، 
والتي تصل عبر البريد اإلليكتروني، أو عبر برامج الدردشة، 
وتكون عبارة عن إعالنات أو وصالت لمواقع بيع وشراء 
هذه  الهاكرز  يستخدم  ما  وغالبا  تهنئة،  كروت  أو 
وسرقتها،  الشخصية  معلوماتك  الصطياد  الرسائل 
وإن لم يكن كذلك فقد تكون هذه الرسائل مضيعة 

لوقتك الذي يمكن أن تستفيد به في أشياء عديدة .
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�سننهي االإجراءات 

لنتمكن من التجول 

بدراجتنا البخارية.

ولكننا �سنذهب 

االآن لننهي اإجراءات 

الرتخي�س.

خالد، هل ميكنك 

اأن ت�سحبني يف جولة 

بدراجتك البخارية 

اجلديدة ؟

ال ن�ستطيع اأن نفعل 

ذلك فاأنا اأمتلك فقط رخ�سة قيادة ولكني 

مل اأمت بعد اإجراءات الرتخي�س.. ولذلك 

ال اأمتلك لوحات معدنية لهذه الدراجة 

البخارية.

ال يجوز لهذه 

ال�سيارة اأن ت�سري دون 

لوحات معدنية.

ما هذا؟!!

اأراأيت.. هناك 

اآخرون ال يطبقون 

القانون 
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انظر يا خالد اإنها 

تتجاوز ال�سرعة 

املقررة اأي�سا

املخطئ هرب.

ال بل خمطئ.
اأنا ل�ست 

خمطئا.
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اأنا اأعرف من هو 

ال�سبب ولن اأتركه

 هاهي ال�سيارة.. 

حمدا هلل حلقنا 

بها.

 برجاء م�ساعدتي

 يف اإنزال دراجتي البخارية 

لن�ستطيع اللحاق باملت�سبب يف 

هذا احلادث.

نريد اأن نلحق بهذه 

ال�سيارة يا خالد.

الدراجة البخارية 

مفيدة يف التخل�س 

من الزحام

واأنا �ساأ�ساعدك 

كالعادة
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�سرطتنا خري 

م�ساعد لنا

نعرف اأنك ا�سطررت لفعل 

ذلك مل�ساعدتنا يف القب�س على هذا ال�سائق 

املتهور.. فوحدات املراقبة اجلوية اأبلغتنا 

باحلادث.. وتليفون مبدع اأكد لنا البالغ.. ولكن 

احذر اأن تقود دراجتك بدون ترخي�س

مبدع، ات�سل

 ب�سرطة املرور من 

هاتفي.. واأنا �ساأعمل 

على تعطيل ال�سيارة.

انظر يا خالد اإنها 

حملة مرورية

اأمتنى اأن ت�سرع

 ال�سرطة حتى ال يق�سي 

علينا هذا املتهور

اأعرف اأين خمطئ

 لقيادتي الدراجة البخارية 

دون لوحات معدنية ودون 

ترخي�س لها.

ال تقلق يا خالد 

فقد اأبلغت 

ال�سرطة

ال تقلق فاأنا اأعرف اأن 

�سرطتنا يقظة دائما

ابتعد عن طريقي.
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طياتها  بين  تحمل  عجيبة،  قصة  أصدقائي  يا  اليوم  قصتنا 
والوفاء  والعدل  المروءة  ففيها  رائعة،  إسالمية  أخالقا 
معا؟ قرأناها  لو  رأيكم  ما  أيضا،  والسماحة  بل  الحق  وطلب 

�ل�شاب �لقاتل و�أبو َذّر

�أكابر  وعنده  جال�س  عمر  �لفاروق  وبينما  يوم  ذ�ت 

�ل�ضحابة، و�أهل �لر�أي و�لإ�ضابة، وهو ينظر يف �لق�ضايا، 

ويحكم بني �لرعايا، �إذ �أقبل �ضاب نظيف �لثياب، مي�ضك 

به �ضابان من �أح�ضن �ل�ضبان، قد جذباه و�ضحباه و�أوقفاه 

بني يدي �أمري �ملوؤمنني، وكتَّفاه. 

فلما وقفو� بني يديه، نظر �إليهما و�إليه، فاأمرهما بالكف 

عنه. 

فقرباه منه وقال: يا �أمري �ملوؤمنني، نحن �أخو�ن �ضقيقان، 

م يف قبائله،  كان لنا �أب �ضيخ كبري، ح�ضن �لتدبري، معَظّ

معروف بف�ضائله، ربانا �ضغار�ً، و�أعزنا كبار�ً، خرج �ليوم 

�إىل حديقة له يتنزه يف �أ�ضجارها، ويقطف يانع ثمارها، 

فقتله هذ� �ل�ضاب، وحاد عن طريق �ل�ضو�ب. 

فن�ضاألك �لق�ضا�س مبا جناه، و�حلكم فيه مبا �أر�ك �هلل.

قد  له:  وقال  �ل�ضاب  �إىل  عنه  �هلل  ر�ضي  عمر  فنظر 

�ضمعت، فما �جلو�ب؟ 

ح�ضان،  بكلماٍت  وحياه  ل�ضان،  باأف�ضح  �لغالم  فتكلم 

نطقا،  فيما  �ضدقا  لقد  و�هلل  �ملوؤمنني،  �أمري  يا  قال:  ثم 

و�ضاأنهي ق�ضتي بني يديك، و�لأمر فيها �إليك: �علم، يا 

�أمري �ملوؤمنني، �أين من �لبادية، و�أقبلت �إىل هذ� �لبلد 

بِجمال  حد�ئقها،  بني  ف�رست  و�لولد،  و�ملال  بالأهل 

مليح  �لن�ضل،  كثري  �لأ�ضل،  كرمي  جمل  بينها  ونوق، 

�ل�ضكل، ح�ضن �لنتاج، مي�ضي كاأنه ملك عليه تاج، فدنت 

بع�س �لنوق �إىل حديقة قد ظهر منها �ل�ضجر، فقربت 

منه لتاأكله، فطردتها من تلك �حلديقة، فاإذ� �ضيخ قد 

بذلك  �جلمل  ف�رسب  حجر،  �ليمنى  يده  ويف  ظهر 

�حلجر، فقتله. 
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فلما ر�أيت �جلمل قد �ضقط و�نقلب، توقد يف نف�ضي 

فمات  به،  ف�رسبته  �حلجر،  ذلك  فتناولت  �لغ�ضب، 

فاأم�ضكاين  �ل�ضابني،  مكاين فوجدت هذين  فهربت من 

و�أح�رس�ين كما تر�ين.

�قرتفت، وتعذر �خلال�س،  فقال عمر: قد �عرتفت مبا 

ووجب �لق�ضا�س.

فقال �ل�ضاب: �ضمعاً ملا حكم به �لإمام، ور�ضيت مبا �قت�ضته 

�رسيعة �لإ�ضالم، لكَنّ يل �أخا �ضغري�، كان له �أٌب كبري، 

ه قبل وفاته مباٍل جزيل، وذهٍب جليل، و�أح�رسه  خ�َضّ

وقال:  علّي،  �هلل  �ْضَهَد 
َ
و�أ �إيّل،  �أمره  و�أ�ضلم  يدّي،  بني 

�ملال  هذ�  ف�ضنت  عندك،  فاحفظه  لأخيك،  �ملال  هذ� 

يف مكان و�ضعته فيه، ول يعلم به �إل �أنا، فاإن حكمت 

�لآن بقتلي، ذهب �لذهب، وكنَت �أنت �ل�ضبب، وطالبك 

 بنَي خلِقه، و�إْن �أنظرتني 
ُ
ه، يوم يق�ضي �هلل �ل�ضغرُي بحِقّ

ثالثَة �أيام، �أقمُت َمن يتوىل �أمَر �لغالم، وعدُت يف �ضالم، 

ويل من ي�ضمنني على هذ� �لكالم.

َمن ح�رس،  �إىل  نظَر  ثم  عنه،   
ُ
�هلل ر�ضَي  ُعمر  فاأطرَق 

وقال: َمن يقوُم على �ضمانِه؟ فنظَر �لغالُم �إىل وجوِه �أهِل 

�ملجل�ِس �لناظرين، و�أ�ضاَر �إىل �أبي َذٍرّ دوَن �حلا�رسين، 

َمُنني. وقال: هذ� يكُفلني وي�ضْ

قال عمر: يا �أبا َذر، ت�ضمُنُه على هذ� �لكالم؟ قال: نعم، 

�أ�ضمُنُه �إىل ثالثِة �أيام.

فر�ضَي �ل�ضابان ب�ضمانِة �أبي َذر.

عمَر  جمل�ِس  �إىل  �ل�ضابان  ح�رَس  �ملدُة  �نق�ضِت  فلما   

قد  َذّر  و�أبو  �لقمر،  حوَل  كالنجوِم  حوله  و�ل�ضحابة 

ح�رس. 

فقال: �أيَن �ل�ضاُبّ يا �أبا َذّر؟ 

كيف يرجُع َمن َفر؟!

فقال �أبو َذّر: وحِقّ �مللِك �لعالم، �إْن مْل يح�رِس �لغالم، 

�أ�ضلمُت نف�ضي �إليكم، و�هلل �مل�ضتعان.

فقال عمر: و�هلل، �إن تاأخَر �لغالُم، لأحكمَنّ يف �أبي ذّر، 

مبا �قت�ضاه �ل�رسع.

على  فعر�ضو�  َذٍرّ  �أبو  يُقتَل  �أن  من  �ل�ضحابُة  فخاَف 

�لقبوِل، وطلبا  فاأ�رس� على عدِم  ية،  �لدِّ �أخَذ  �ل�ضابني 

�لأخَذ بثاأِر �ملقتول.

�لغالُم ووقَف  �أقبَل  �إذ  �حلاِل،  �لنا�ُس على هذ�  فبينما 

بنَي يَدي �لإماِم و�ضلَم عليه �أمَتّ �ل�ضالِم وقال: قد �ضّلمُت 

 ، �أمو�ِله  من  َخِفَي  مبا  فُتهم  وعَرّ �أخو�له،  �إىل  �ل�ضبَيّ 

ووفيُت وفاَء �حلر.

فعجب �لنا�س من �ضدقه ووفائه، و�إقد�ِمه على �ملوِت 

و�جرت�ئه..

لقد �ضمنُت هذ�  �ملوؤمنني،  �أمري  يا  و�هلل،  َذّر:  �أبو  فقال 

ذلك  قبَل  ر�أيُته  ول  قوم،  �أِيّ  من  �أعرْفه  ومل  �لغالَم، 

�ليوم. ولكن نظَر �إيَلّ دوَن �لنا�ِس فق�ضدين وقال: هذ� 

�أن  �ملروءُة  و�أبت  ه،  ردِّ �أ�ضتح�ضن  فَلْم  ي�ضمــــــــنني، 

تخيَب ق�ضَده

فقال �ل�ضابان عنَد ذلك: يا �أمرَي �ملوؤمنني، قد عفْونا عن 

وعر�َس  �لغالِم  عن  بالعفِو  �لإماُم  ففِرَح   �لغالِم  هذ� 

عليهما �أن ي�رسَف من بيِت �ملاِل ِديََة �أبيهما. فقال: �إمنا 

عفونا �بتغاء وْجِه ربِّنا �لكرمي .
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اأبو عبِد اللِه حممُد بُن مو�ضى  اخلوارزمي، اأ�ضهُر علماِء الريا�ضياِت 

على الإطالق. 

هذه املقولُة لأحِد امل�ضت�رشقنَي الذين اهتموا بعلوم امل�ضلمني، وعرفوا 

ف�ضَل اإ�ضهاماتهم، وهو امل�ضت�رشُق »األدو ميلي«.

علماِء  اأكرِب  من  ُيَعُدّ  والفلكُيّ  واجلغرايُفّ  الريا�ضُيّ  فاخلوارزمي 

على  كبرٌي  تاأثرٌي  لهم  كان  الذين  العاملينَي  العلماِء  ومن  امل�ضلمني، 

كعلٍم  اجلرِب  علِم  ومبتكُر  موؤ�ض�ُس  وهو  والفلكية.  الريا�ضيِة  العلوِم 

م�ضتقٍلّ عن احل�ضاب، وقد اأخذه الأوربيون عنه، كما اأَنّه اأوُل َمن 

ا�ضتعمَل كلمَة »جرب« للعلِم املعروِف الآن بهذا ال�ضم، فحتى الآن ما 

زال اجلرُب ُيعرف با�ضمه العربي يف جميع اللغات الأوربية، وترجع 

algorism/« بـ  الأوربية  اللغات  يف  تنتهي  التي  الكلمات  كل 

algorithme« اإىل ا�ضم اخلواَرزمي، كما يرجُع اإليه الف�ضُل يف 
تعريِف النا�ِس بالأرقام العربية؛ ولهذا كان اخلواَرزمي اأهاًل لت�ضميته 

بـ)اأبو اجلرب( .

وتعود اأ�ضول اخلوارزمي اإىل خوارزم )اأوزبك�ضتان اليوم(، وعا�س 

يف بغداد فيما بني �ضنة 164 و�ضنة 235 هجرية )املوافق 780 - 

850 ميالدية( وُتُويِفّ هناك. وبرز يف زمن خالفة املاأمون ونبغ يف 

علم الريا�ضيات والفلك.

 وتعود اأ�ضوُل اخلوارزمي اإىل خواَرزم )اأوزبك�ضتان اليوم(، وعا�س 

يف بغداد فيما بني �ضنة 164 و�ضنة 235 هجرية )املوافق 780 - 

850 ميالدية( وُتُويِفّ هناك. وبرز يف زمن خالفة املاأمون ونبغ يف 

علِم الريا�ضيات والفلك.

 وملا كان اخلليفُة هاروُن الر�ضيُد يريُد توطيَد العلم يف اأنحاِء العامِل 

)املاأمون(  ابنه  دربه  على  �ضار  فقد  الأطراف،  املرتامي  الإ�ضالمي 

ا  �س بيَت احلكمة، والذي كان يحتوي على مكتبٍة ت�ضُمّ ن�ضو�ضً واأ�َضّ

ا له، وعهد  مرتَجمة لأهم الكتب الالتينية، ثم عنَيّ اخلوارزمي رئي�ضً

اإليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها، الأمر الذي اأفاد اخلوارزمي 

كثرًيا؛ حيث در�س الريا�ضيات، واجلغرافيا، والفلك، والتاريخ، 

اإ�ضافًة اإىل اإحاطته باملعارف اليونانية والهندية.

وقد حدثت تغيريات عديدة يف ا�ضم اخلوارزمي عند الغربيني بعد 

 )al-karismi(و  )alchwarizmi( بـ  ُعِرف  حيث  وفاته، 

وقد   )algorism(و  )algorismi(و  )algoritmi(و
اللغة  يف  احل�ضاب  تعني   )algorism( الأخرية  الكلمة  اأ�ضبحت 

الإجنليزية احلديثة .

�خلو�رزمي وعلم �جلرب

املعادلت،  َحِلّ  اأجل  من  )اخلوارزمي(  ا�ضتخدمه  تعبري  كلمة جرب 

بينما كان  فيه،  نبغوا  باجلرب وا�ضتعملوه حتى  امل�ضلمون  ا�ضتغل  وقد 

مبثابة الألغاز بالن�ضبة لالأوربيني؛ يقول الدكتور ديفيد يوجني �ضميث 

يف كتابه )تاريخ الريا�ضيات - املجلد الثاين(: »اإَنّ اجلرب ُعِرَف يف 

ال�ضاد�س ع�رش امليالدي باجلرب واملقابلة،  القرن  اللغة الإجنليزية يف 

ولكَنّ هذا ال�ضم اخُت�رِشَ يف النهاية من خمطوطة حممد بن مو�ضى 

اخلوارزمي الذي نال ال�ضهرة العظيمة عام 825م، وذلك يف بيت 

واملقابلة«،  »اجلرب  القيم  كتابه  هناك  اأَلّف  حيث  بغداد  يف  احلكمة 

من  والثانية  الأوىل  الدرجة  ذات  املعادلت  من  الكثري  حَلّ  وفيه 

ذات املجهول الواحد«.

ولذا  احل�ضاب؛  م�ضتقل عن  اخلوارزمي علم اجلرب كعلٍم  ر  طَوّ وقد 

ين�ضب اإليه هذا العلم يف جميع اأنحاء املعمورة.

حينما  اجلرب  علم  لكتابة  الوقت  من  مت�ضًعا  اخلوارزمي  وجد  وقد 

كان منهمًكا يف الأعمال الفلكية يف بغداد، ويخت�س كتابه »اجلرب 

واملقابلة« باإيجاد حلول مل�ضائل عملية واجهها امل�ضلمون يف حياتهم 

اليومية .

ا  واإ�ضافًة اإىل اإ�ضهاماته الكربى يف احل�ضاب، اأبدع اخلوارزمي اأي�ضً

تكن  مل  املجال  هذا  يف  جديدة  ببحوث  واأتى  الفلك،  علم  يف 

معروفة من قبل .

موؤَلّفات �خلو�رزمي

اخلوارزمي يقف يف ال�ضف الأول من �ضفوف الريا�ضيني يف جميع 

الريا�ضية  للمعرفة  الرئي�ضي  امل�ضدر  هي  موؤلفاته  وكانت  الع�ضور، 

لعدة قرون يف ال�رشق والغرب .

علم  يف  بالكت�ضافات  الأمر  بداية  يف  اخلوارزمي  اهتم  وقد 

الريا�ضيات والفلك، ثم بعدها بداأ التاأليف ف�ضنَّف كتًبا كثرية، منها 

على �ضبيل املثال ل احل�رش:

1 - كتاب )اجلرب واملقابلة(، وهو الكتاب الرئي�ضي له والذي در�س 

فيه املعادلت وحلها، وقد ترجم اإىل الالتينية .

وقد اأ�ضبح هذا الكتاب م�ضدًرا اأ�ضا�ضًيا يف الريا�ضيات يف اجلامعات 

الأوربية حتى القرن ال�ضاد�س ع�رش، وكان معظم ما اأَلّفه َمْن جاء 

بعده يف علم اجلرب م�ضتنًدا عليه .

2 - كتاب يف اجلغرافيا �رشح فيه اآراء بطليمو�س.

3 - كتاب جداول للنجوم وحركاتها من جملدين.
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4 - كتاب �رشح فيه طريقة معرفة الوقت بوا�ضطة ال�ضم�س.

5 - كتاب العمل بالأ�ْضُطْرلب.

6 - كتاب �ضورة الأر�س وجغرافيتها.

7 - كتاب املعرفة، وهو يبحث يف علم النجوم.

8 - ر�ضالة عن الن�ضبة التقريبية وقيمتها الريا�ضية.

امل�ضاحات  يف  امل�ضتعملة  الوحدة  معنى  فيها  و�ضح  ر�ضالة   -  9

واحلجوم.

10 - ر�ضالة ذكر فيها برهاًنا اآخر لنظرية فيثاغورث م�ضتخدًما مثلًثا 

قائم الزاوية ومت�ضاوي ال�ضاقني.

11 - ر�ضالة مف�ضلة و�ضح فيها قوانني جلمع املقادير اجلربية وطرحها 

و�رشبها وق�ضمها.

12 - ر�ضالة �رشح فيها طريقة اإجراء العمليات احل�ضابية الأربع.

13 - كتاب اجلمع والتفريق.

14 - كتاب هيئة الأر�س.

15 - كتاب املعامالت، ويت�ضمن املعامالت التي يقوم بها النا�س 

من بيع و�رشاء .

لقد عا�س اخلوارزمي رحمه الله حياًة عماُدها العلُم؛ بحًثا واكت�ضاًفا 

وتاأليًفا، و�ضعًيا وراء راحة الب�رشية، ورقي احل�ضارة، وظَلّ كذلك 

ابتغاء مر�ضاة الله  حتى وافته املَِنَيّة �ضنة 235هـ / 850 م؛ فرِحمه 

الله رحمًة وا�ضعة.
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حممية راأ�س خور 

دبي؟!!  

�ساأذهب واأزور هذه 

املحمية بنف�سي

ما اأجمل املناظر 

الطبيعية!! .. كم اأود 

اأن اأزور هذه املنطقة واأنام 

حتت ظالل اأ�سجارها !

اأخريا حتقق حلمي 

�ساأنام و�سط هدوء 

الطبيعة اخلالبة.
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هاهاها .. هذا املكان هو 

حمميتنا .. تعال معي 

لنتعرف عليها.
ما كل هذه 

الطيور؟!

هذه املنطقة هي 

نهاية حممية 

وهذا هو اخلليج راأ�س خور دبي

العربي، اأعرفه 

جيدا.

 مرحبا بك يا

 �سقر يف حممية راأ�س خور 

دبي .. اأعرفك بنف�سي اأنا 

فالمنغو.

ما هذا؟ .. 

هل اأنا اأحلم؟!

وااك ... باااك .. بااااااك
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كيف حالك 

يا فالمنغو؟

متتد املحمية على

 م�ساحة تزيد عن 6 كيلومرتات 

مربعة .. وهذه الطيور منها 

املهاجرة ومنها اأ�سحاب االأر�س

مرحبا �سديقي 

كروان .. حمدا هلل 

على �سالمتك يا 

زقزاق

احتوت املحمية

 يف �سهر يناير على حوايل 

25 األف طائر ميثلون 88 

نوعا.

 يا لها من حممية رائعة 

.. اأ�سكرك �سيد فالمنغو على هذه 

املعلومات و�ساأعود لك ثانية ب�سحبة 

اأ�سدقائي.

�سكرا لك 

�سيد فالمنغو

كل هذه الطيور 

تعي�س يف حممية 

خور دبي؟!

البد اأن اأعرف املزيد عن 

حممية راأ�س خور دبي
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هل يقدمون 

وجبة غداء اأثناء هذه 

اجلولة؟

ن�ستعد للرحلة .. 

ونتمنى اأن يكون هناك 

طعام وفري يف هذا 

املكان!

اأبلغتنا بزيارة املحمية .. 

ودخلت على موقعها 

عرب االإنرتنت لتجمع 

عنها معلومات.

فغلبك النوم .. وزرتها 

يف حلمك .. ولكن 

اأخربين هل تناولت 

وجبة الغداء؟

 كفاكم �سخرية وهيا 

لنزرها على اأر�س 

الواقع .. فقد راأيتها يف 

احللم وكانت رائعة.

هيا �سنتاأخر على

 وجبة الغداء التي �سيقدمونها 

لنا يف حممية راأ�س خور دبي

ولكننا زرناها 

بالفعل 

اأنت ال تفكر

 اإال يف معدتك؟!! 

طبيعة هذا املكان 

�ستذهلكم

  لقد ا�ست�سلم �سقر 

للنوم ثانية ميكنك اأن ت�ستيقظ 

االآن فقد تناولت وجبة غدائك 

بدال منك.

مت تاأ�سي�س هذه املحمية 

حلماية الطيور عام 1985 م ومت 

االإعالن عنها كمنطقة حممية 

عام 1998 م.

ا�ستيقظ يا �سقر 

�سرنحل ونرتكك

متت
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اإنه الطعام يا هان�س .. 

ال اأ�ستطيع اأن اأ�سرب اأكرث 

من ذلك.

ال تكن غبيا يا بان�س 

لو هجمت وحدك 

عليهم فاإن �سرطة اخللية 

�ستفتك بك.
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رائع لقد فقدت 

الوعي .. نريد اأن 

ندخل اخللية؟

ها هي 

قادمة
لقد وقعت 

يف الفخ .. 

هاهاها

ال تخايف .. نحن نعرف 

اأنك متعبة من العمل ولكن انظري 

اإىل هذه الزهور فهي مملوءة بالرحيق

هل �سرنتدي 

مالب�سها ونتنكر 

لدخول اخللية؟

تريدان الدخول خللية 

النحل؟! ... هههههه 

ال باأ�س �ساأخربكما

اأنا اأنا اأطول

 نخلة يف العــ .. 

اأق�سد اأنا اأجمل نحلة 

يف العامل

فكرة رائعة .. ولكن 

ا�سمحا يل اأن اأذهب اإىل 

اخللية الأفرغ الرحيق 

املوجود معي واأعود

 ال تذهبي اإىل اخللية 

ملدة يومني حتى ينتهي 

تاأثري الرحيق

اأنا اأعرف هذا 

الرحيق املتخمر ولكنني 

�ساأمنع من دخول اخللية 

ملدة يومني. 

انظر لهذه النحلة 

الك�سولة .. �ستكون 

هي مفتاح دخولنا 

للخلية
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�سناأكل الع�سل 

و�ستمتلئ بطوننا

بالفعل لي�س هناك 

اأحد من �سرطة اخللية على 

البوابة .. هيا نبداأ الهجوم 

لنلتهم الع�سل

لو كنت �سجاعا 

وا�ستخدمت ج�سدك 

ال�سمني يف املعركة ال�ستطعنا 

الهرب

هيا لننقذ 

دانة

لقد تعودت

 دانة على هذا 

الرحيق املخمر!!

اإن رائحته 

كريهة

لن ناأكل الع�سل .. 

بل �سناأكل �سربا 

مربحا

ال ترتكوا �سرطة 

النحل مت�سك بكم
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ال تقلق ف�ستكون

 حتت الرعاية التامة ولكن يف 

هذه احلجرة املوجودة خارج 

اخللية.

ولكنها هي التي 

�ساعدتنا يف ك�سف 

مكيدة الزنابري

لالأ�سف لن ن�ستطيع

 اأن ندخلها اخللية قبل يومني 

حتى تتخل�س من الرحيق املخمر 

املوجود بداخلها

دانة بطلة الأنها اأخربت 

�سرطة اخللية مبكيدة الزنابري .. وقالوا 

لها اتبعي الزنابري ونحن �سرناقبهم

�سرطة خليتنا هي 

التي اأر�سدتني كيف 

اأ�ساعد �سكان خليتي

اأنت بالفعل بطلة 

خليتنا

حمدا هلل على 

عودتك للخلية �ساملة 

يا دانة

متت

وبعد يومني
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مع  إليكم  عدُت  األعزاء..  أبنائي  هاأنذا 
حماية..  سعيد  مجلتنا  من  الثاني  العدِد 
مَن  مجموعٌة  العدِد  هذا  في  ومعي 
النصائِح التي تفيدنا جميًعا في حياِتنا 
لتحقيِق  خالِلها  من  ونسعى  اليوميِة.. 
بنا  هيا  واآلَن  وألصدقائنا..  ألنفِسنا  األماِن 

لنتجوَل عبَر باِب األمان.

بتحريِك  قْم   .. تخدرت  قدَمك  أو  يدَك  بأنَّ  شعرَت  إذا 
الدبابيِس  شعوُر  فسيزوُل  ألخرى،  جهٍة  من  رأسَك 
ألنَّ  وذلك  الدقيقة،  من  أقلِّ  في  مؤلٍم  غيِر  بشكٍل 
قمت  فإذا  الرئيسية،  األعصاِب  حزمة  بها  مر  الرقبَة 

بتحريك عضالت رقبتك سيقلُّ الضغط على األعصاب.

أنَفك  تغلْق  ال  األنف..  لنزيِف  تتعرُض  عندما 
إلى  يؤدي  فهذا  للخلف،  رأَسك  وترجع 
االختناِق بدِمك.. أما الطريقُة الصائبُة فهَي 
بقوة. واضغط  العليا  لثتك  على  قطٍن  وضُع 

التالي  اليوِم  في  امتحاٌن  عندَك  كان  إذا   
الذاكرة  تعزيِز  عمليَة  ..ألنَّ  النوم  قبَل  راجْعه 
تحدُث أثناَء النوِم، فأيُّ شيٍء تقرأه مباشرًة 

قبَل النوِم ُيشفر كذاكرٍة طويلِة المدى.

أذنك. افُرك  الحنجرِة،  في  دغدغٌة  أو  حكٌة  أصابْتَك  إذا   
وذلك ألنَّ هناك أعصاًبا محفزًة في األذن، وعنَد حكِّ األذِن 
تقوُم بعمل رد فعل في الحنجرِة يمكن أن يسبب تشنَج 
العضلة، هذا التشنُج يخفف الحكَة المزعجة، أو الدغدغة.
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الغابة مزدحمة جدا 

البد من تنظيم املرور.

يف ال�سباح ا�ستعن باأفراد 

اأ�سرتك يا وح�سي لي�ساعدونا 

يف تنظيم املرور.

اأعتقد اأن خطة 

تنظيمنا �ستنجح اإن 

�ساء اهلل

�سحيح فمنطقة املفارق متثل 

ملتقى احليوانات املتجهة 

جلميع االجتاهات

قمت مب�سح الغابة من

 االأعلى.. فوجدت اأن التكد�س يف 

منطقة مفارق الطرق.

جاء مو�سم 
الهجرة ال�سيفي 

واأخذت 
احليوانات 

تتحرك نحو 
ال�سمال هروبا 
من احلرارة 
ال�سديدة.
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�سكرا لكم على 

عملكم الأنه �سّهل 

لنا املرور

رائع، البداية 

كانت ناجحة

اآه.. ربي اأعني 

على هذه املهمة

كيف ال ميكننا 

�ستمر ولكن بعد مرور اأن منر االآن؟!

قطيع الغزالن فهم 

يعربون الطريق ب�سرعة
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هيا اأ�سرعوا 

فالطريق مفتوح

هيا يا �سديقي 

انه�س وعندما ننجح 

اإن �ساء اهلل  �ستن�سى 

التعب

اأ�سكرك على هذه

 الفكرة الرائعة فقد �سهلت 

مرورنا.. وال تغ�سب مني.

بداأت هذه 

املهمة ترهقني
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 اأراأيت ،ت�سريون يف اأمان 

ودون زحام.. وقطيع 

وحيد القرن ينتظرون 

دورهم دون تذمر.

فعال اإنها فكرة عبقرية..

 ياليتنا جميعا ن�ساعدك على 

تعميمها يف كل مفارق الغابة.

اإنها فكرة �سقرون.. 

وقد اأخذت على نف�سي 

عهدا اأن اأ�ساعده يف 

تنفيذها

 كنا فقط نخلي 

لكم الطريق

لقد جاء وقتكم يا 

فالفيلو يف املرور

اأحييك عليها يا 

�سقرون

كنا �سنمر اأ�سرع 

من الغزالن والزراف.. فلم 

عطلتنا كل هذا الوقت؟!

�سنن�سرها يف خمتلف 

اأنحاء الغابة.. حتى ي�سبح التنظيم 

واحرتام الطريق هما �سلوكنا دون 

رقيب علينا.

متت
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يرتدي )سعيد( مالبَس شرطيِّ 
المروِر ولكن هناك أداة 

يستخدُمها شرطيُّ المروِر 
تنقَص )سعيد(.. رتب الحروَف 
الموجودَة لتتعرَف على هذه 

 األداة...مع مالحظة
تكرار حروف)ر-ا-ة(

د

اجر

ة ب

خ

ي

جميُع األدواِت المرسومِة 
يستخدُمها شرطيُّ المروِر 

ماعدا واحدة.. استخرْج هذه 
األداة.

1
2

3

4

44



ساعد )صقر( في الوصول 
إلى الطريِق السليِم 
للقبِض على السيارِة 

الهاربة .

ساِعد )صقر( في 
الوصوِل إلى لوِن اإلشارِة 

السليِم الذي يساعده 
في المروِر إلى الجانب 

اآلخر من الطريق .
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حاِوْل تأليَف حواٍر 
للقصِة التاليِة بيَن 

سعيد وصقر .
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هناَك عشرُة اختالفاٍت 
ف  بيَن اللوحتين.. تعرَّ
على هذه االختالفات .

ْف على الظِل  َتعرَّ
الصحيِح لسيارِة المروِر 

التي يركُبها )سعيد 
وصقر(.

B

A

C
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االسم : دانة أحمد محمد راشد السعدي 
العمر    : أربع سنوات 

بمدرسة : الدولية للفنون والعلوم

االسم   : محمد أحمد جاسم درويش
KG1 العمر      :  4 سنوات

مدرسة : ويس جرين الخاصة - الشارقة

شادن محمد  
عمرها 3 سنوات

محمد أحمد حسن    
 عمره سنة ونصف

علي محمد علي 
عمره أسبوع







لي�س اأمامك 

مفر .. ارفع 

يديك

كنت اأود اأن 

اأكون العب اأكروبات يف 

ال�سريك .. وها اأنا اأحقق 

اأمنيتي

يا هوووووو .. ما 

اأجمل الطريان!!

اأع�سق 

املطاردات

لي�س بهذه ال�سهولة 

اأ�سلم نف�سي

ت
مت

ل�ص .. �سرق 
حقيبتي .. احلقوا 

به؟!! 


