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أصدقائي .. صديقاتي
اشتاق لرؤيتكم من عدد ألخر .. وكم كنت أتمنى أن تصدر مجلتنا 
سعيد حماية بشكل يومي كي ألتقي بصحبتكم يوميا .. فأجمل 
شئ في هذه الحياة هو األصدقاء وخصوًصا إذا كان يجمعنا حب 

القراءة واالستفادة من اإلطالع على كل ما هو جديد.
في  معي  جئت  وقد  كامل  شهر  مرور  بعد  نلتقي  نحن  وها 
هذا العدد بالعديد من الموضوعات التي أتمنى أن تسعدكم 
في  سنتعرف   .. الغالية  مجلتنا  تقدمه  بما  معكم  أسعد  حتى 
 .. المختطف  الطفل  حماية  سعيد  أنقذ  كيف  على  العدد  هذا 
وسيعطينا الجد همام نصائحه المفيدة والغالية .. ولن ننسى 
صديقات المجلة في هذا العدد فقد أحضرنا لهم طريقة عمل 
نصيبي  ينسوا  أال  منهن  وأتمنى   .. بالبسكويت  الجيلي  كيكة 
من هذه الكعة .. وبالطبع غير ذلك الكثير من القصص واألبواب 

المفيدة
وإلى اللقاء في العدد القادم بإذن اهلل تعالى

صديقكم دائمًا 
سعيد حماية
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ال تقلق .. 

�ساأتبعهم

لقد �سرق 

الل�سو�س �سيارتي 

.. وبها ابني

ماذا يفعل 

هوؤلء؟!

الااااااااااا

�آ�آ�آ�آ�آه ... 

اأبي

ياااا اأبي
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البد اأن اأت�سلل لهذا 

القارب

اأعتقد اأن الطق�س 

منا�سب لل�سباحة

هذا هو القارب

ماذا �ساأفعل بهذا 

الطفل؟ نحن نريد 

االأوراق فقط

لقد ح�سلنا على 

االأوراق والطفل 

اأي�سا
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ال تخف لن نوؤذيك 

.. ولكن ال تبِك

هل اأنت قائد 

ماهر اأم مازلت 

تتعلم؟

اإنها االأوراق املطلوبة .. 

والطفل اأدخلوه يف احلجرة 

ال�سغرية .. واأحرقوا

 ال�سيارة

ه�س�س�س .. تعال 

يف هدوء .. لنذهب 

الأبيك

اإذن ارتِد طوق 

النجاة هذا ودعنا 

نهرب من هنا

كفاك مزاحا 

واركب الأ�سلمك 

الأبيك

حمدا هلل مل 

ي�سمع اأحد

اأحب ال�سباحة
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�سكرا لك

اإذن �سرقوا تقاريرك 

التي تثبت اأن االأدوات 

التي ي�ستوردونها فا�سدة

ابلغ �سرطة اجلمارك 

.. واترك الباقي يل

هيا ب�سرعة لقد ح�سلنا

 على التقارير .. اإنه دورك 

يف ت�سهيل الدخول

كنت اأ�سعر اأن 

االأوراق هي هدفهم .

 وخفت اأن يوؤذوا 

ابني لو اأبلغت 

ال�سرطة.

حملوا ال�سيارات 

بال�سناديق ب�سرعة

لكن ما هو �سر

 االأوراق التي كانت يف 

�سيارتك؟ وملاذا مل تبلغ ال�سرطة 

حتى االآن؟

�ساأفعل واأحلق 

بك
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اقب�سوا عليهم 

جميعا

وما هو 

دليلك؟
اإنها فا�سدة

هذه طريقة مفيدة 

لتعطيل حركتهم .. 

حتى اأكمل مهمتي

هذه االأوراق التي 

�سرقتموها من ال�سيارة 

.. هي الدليل

رجاء اأال يتحرك 

اأحدكم .. اأين ت�ساريح 

دخول هذه املواد؟

جميع االإطارات 

فا�سدة

�سكرا لك .. لقد 

اأنقذت البالد من 

هذه املواد ال�سارة

حمدا هلل .. ولكن

 ال ترتك ابنك مبفرده يف 

ال�سيارة .. واحتفظ باأوراقك 

املهمة يف مكان اآمن.

من فعل ذلك؟! 

.. اأ�سلحوها 

ب�سرعة

9متت



وكمية  بنوعية  والعناية  الرياضة  ممارسة 
الغذاء التي نتناولها يوميًا هي الطريقة الفعالة 
شاي  عن  أما  السمنة  من  للتخلص  والوحيدة 
األعشاب فهو طريقة غير فعالة تماما للتخلص 

من السمنة .. 

موزات  خمس  إلى  موزتين  تناول 
ضغط  ارتفاع  خطر  عنك  سيبعد  اليوم  في 

الدم ..ويمكنه أن يخفض ضغط الدم المرتفع إلى 
دون  فقط  واحد  أسبوع  خالل  الطبيعي  المعدل 

استعمال أدوية..حيث إن الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم 
ونسبة قليلة من الصوديوم وهو النوع الموجود في ملح الطعام .. ومن 
البوتاسيوم يساعد على  المحتوي على عنصر  الطعام  بالذكر أن  الجدير 

التخلص من مادة الصوديوم التي تساعد على ارتفاع ضغط الدم.

 .. األعزاء  أبنائي  يا  بكم  أهال 
مع  أخرى  مرة  إليكم  عدت 
مجلتنا  من  السادس  العدد 
هذا  في  ومعي  حماية  سعيد 
النصائح  من  مجموعة  العدد 
حياتنا  في  جميعا  تفيدنا  التي 
من  نستطيع   .. اليومية 
خاللها تحقيق األمان ألنفسنا 
بصحة  وأصدقاؤنا  لننعم 
معا  لنتعرف  واآلن   .. جيدة  
األمان.. باب  مفردات  على 
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من  ألنها  ..وذلك  للقلب  مفيدة  الفراولة 
أفضل مضادات األكسدة ..وغنية باأللياف 
األلياف  ..وهذه  للذوبان  القابلة  الغذائية 
الكوليسترول  معدل  تخفيض  على  تعمل 

في الدم، وزيادة كفاءة الدورة الدموية.

ويصل  جراما   25 حوالي  تزن  اللوز  من  حفنة 
حبة   25 حوالي  إلى  فيها  اللوز  حبات  عدد 
البروتينات  من   %12 حوالي  لإلنسان  ..توفر 
من   %35 ..وحوالي  يوميا  لصحته  الالزمة 
 .. الكالسيوم  من  جراما   25 و   ،  E فيتامين 
والحديد  الغذائية  باأللياف  غني  أيضا  واللوز 
لنظام  الزمة  كلها  ..وهي  والنحاس  والزنك 

غذائي سليم وصحي.

الثوم  من  وفصان  الليمون  عصير  من  خليط 
النقي  الزيتون  زيت  من  وملعقة  والزنجبيل 
الكبد  لتنظيف  ممتازا  خليطا  ذلك  ..يعتبر 
على  الخليط  من  الكوب  هذا  يؤخذ  ..حيث 
الريق قبل اإلفطار بساعة ..وينصح باستعمال 
هذه العملية مرة كل ستة شهور باإلضافة 

إلى أنه يساعد على االسترخاء..
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أوالالمقادير:
• علبة وسط بسكويت شاي 	1

• علبة جيلي أحمر 	4
• علبة فواكه مشكلةحجم كبير 	3

• علبة دريم ويب 	2

ثانيا طريقة التحضير :
•يحضر الجيلي حسب الطريقة المعتادة مع زيادة  	
كمية البودرة بنسبة الربع عند ذوبانه في الماء.
 • يصب الجيلي في طبق زجاجي إلى أن يغطي 2	
. يجمد  حتى  الثالجة  في  وضعه  يتم  ثم  سم, 
عصيرها  من  المشكلة  الفواكه  تصفى  •ثم  	
. ويب  الدريم  كريمة  وتحضر  جانبا  وتوضع 
في  الشاي  بسكويت  من  قطعة  كل  •تغمس  	
المتجمدة  الجيلي  طبقة  فوق  ترص  ثم  الجيلي 

حتى تغطى تماما .

فوق  المشكلة  الفواكه  من  طبقة  •توضع  	
. الكريمة  من  طبقة  ثم  البسكويت  طبقة 
. جديدة  طبقة  لعمل  أخرى  مرة  الخطوات  •تعاد  	
بعد  • توضع في الثالجة حتى تجمد لمدة 3 ساعات,	
حتى  حار  مائي  حمام  في  سريعا  توضع  تبرد  أن 
طبق  في  تقلب  تتكسر,  أن  دون  قلبها  يسهل 
دقائق  لمدة10  الثالجة  في  وتوضع  التقديم 
والشفاء. وبالهناء  وتقدم  تقطع  ثم  أخرى 
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يا اإلهي !!

اأنا ل اأدري اأين 

اأخطاأت ؟!

االآن ما الفرق بني 

تلك احلروف؟

نعم اإنها نقطة 

�سغرية ولكن لها 

فائدة كبرية..

الغني واخلاء عليهما 

نقطة بينما العني واحلاء 

لي�س عليهما نقطة.

هذه اخلاء لي�س 

عليها نقطة, وهذه ال�ساد 

لي�س عليها نقطة, وهذه 

الغني-اأي�سا-,وهذه, 

وهذه...

وداعًا حبيباتي..غدًا 

�سنناق�س االأخطاء معا كي 

نتعلم منها..

من اأجل نقطة �سغرية, 

لي�س لها فائدة, تنق�سني 

درجتي, ملاذا ؟!

�نتهى �ختبار �لإمالء و�أعادت �لأ�ستاذة 
�سارة توزيع �لدفاتر على �لطالبات

كانت مروة ترى �لنقطة �سغرية, لي�س لها فائدة, فال 
تهتم بها, وتن�ساها كثري� فتنق�س درجتها يف �لإمالء.
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ح�سنا هل �ستن�سني 

النقطة بعد االآن؟! 

مروة, هيا انه�سي, 

اليوم مناق�سة اأخطاء 

اختبار االإمالء.

كيف اأن�ساها, وقد جعَلِت 

اجلمل حماًل, واخلروف 

حروفًا, واملري�س مري�سًا.

احلمل �سفينة 

ال�سحراء. –اأحب 

حروف العيد. -عابت 

ندى لأنها مري�سة.

اأنا نقطة �سغرية, 

ومروة ت�سخر مني, الأنني 

�سغرية, ولكني مفيدة.

اأنا النقطة التي ال 

تهتمني بها, هل عرفت 

قيمتي اأم ال ؟!

عرفت ولن 

اأن�ساك مرة اأخرى 

ولكن...

نعم .. نعم .. 

لقد كان حلما 

جمياًل..

الآن.. اقرئي لنا 

يا �سلمى ما كتبت 

مروة يف دفرتها ..

ح�سنًا اقرئي لنا ب�سوت 

مرتفع ما كتبت لكَنّ على 

ال�سبورة ..

اجلمل �سفينة ال�سحراء. 

العيد.  خروف  – اأحب 
-غابت ندى لأنها مري�سة.

هاهاها
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عزيزتي.. نتيجة للضغوط التي تحاصرنا في كل مكان 
عند  واألرق  بالقلق  األحيان  بعض  في  تشعرين  قد 
نومك لبعض من األسباب التي قد تكون مرت بك 
.. سنتعرف معا على تلك األسباب  اليوم  أثناء  في 

وأيضا على طرق عالج القلق المؤدي لألرق ..

غالبًا ما تكون أسباب القلق واألرق من ضمن العوامل 
التالية : 

األفكار المكبوتة  : 
)آالم وفشل الماضي والخوف من المستقبل(

في  المسددة  غير  والتوّقعات  واالحتياجات  الرغبات 
مجال:

 – الممتلكات   - اإلنجازات   - االجتماعية  )العالقات 
المظهر - محبة اآلخرين –الشهرة(

عوامل حيوية  :
كإثارة الجهاز العصبي الذاتي مما يؤدي إلى ظهور زمرة 
األجهزة  على  بالتأثير  وذلك  الجسمية  األعراض  من 

المختلفة .
العوامل الوراثية : 

في  واضحة  وراثية  عوامل  وجود  الدراسات  أثبتت 
القلق النفسي ال سيما في مرض الفزع.
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البال  هادئة  تنامي  حتى  النصائح  بعض  إليِك 
صافية الذهن مستمتعًة بنوم عميق هادئ :

أواًل : 
مثل  المنبهات  شرب  عن  تماما  •امتنعي  	
قبيل  خاصة   ) القرفة   , القهوة   , )الشاي 

النوم مباشرة.
•تناولي دائما عشاء خفيفًا خاليا من أي طعام  	
غني بالدهون, واحرصي على تناول كوب من 

الزبادي.
•بإمكانك تجنب األرق عن طريق تناول حبوب  	
مسلوقة في وجبة العشاء ولكن دون خبز .

•تناولي قطعة صغيرة من الشوكوالته فإنها  	
وتشعرك  األعصاب  ارتخاء  على  تساعد 

بالسعادة.
أو  • من الممكن تناول كوب من اللبن الدافئ, 	
التليو,أو الينسون فهي تساعد على هدوء 

األعصاب..
•احذري تناول األدوية المهدئة إذ إن تعاطيها  	
بصورة مستمرة لمدة تزيد عن شهر يؤدي 

لزيادة حاالت األرق .
ثانيا : 

( دقائق. • مارسي بعض التمارين الرياضية بعد صالة الفجر وقبل تناول وجبة العشاء لمدة )10-7	
•خصصي وقتا ثابتا للذهاب إلى الفراش للحصول على قسط وافر من النوم، مع الحرص على أن يكون مبكرًا وفي ميعاد محدد،  	

بحيث تتراوح ساعات النوم مابين 5 :7 ساعات متواصلة.
( ساعة يوميًا »القيلولة« أثناء النهار ما بين صالة الظهر والعصر. • عودي نفسك على الحصول على قدر من الراحة )1 : 2	

( دقيقة. • قبل النوم بـ )10-30( دقيقة انقعي قدميِك في ماء ساخن لمدة )15-10	
•خذي حمامًا دافئا قبل النوم وارتدي مالبس فضفاضة مريحة. 	

بل فكري في خططك للمستقبل  • وأخيرًا عندما تضعين رأسك على وسادتك, ال تفكري في أي أمر قد يسبب لك إزعاجا, 	
وأحالمك وأمنياتك للغد, لتنامي بسرعة وهدوء ,, وتحلمي أحالمًا سعيدة بإذن اهلل.
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على  اإلنسان  ألن  واحدًا  اختراعًا  ليست  أصدقائي  يا  الساعة 
الزمن  ومعرفة  الوقت  لحساب  السبيل  عن  بحث  العصور  مر 
وأبدع  والرمل،  الماء  واستخدموا  والنجوم  الشمس  فاستخدموا 
العلماء المسلمون بصناعة الساعات في عصر نهضتهم، وأبدعوا 
اخترع  الذي  كالجزري  والميكانيكية،  والمائية  الرملية  الساعات 

ساعًة من أروع ساعات العصور القديمة أال وهي ساعة الفيل.
واآلن دعونا ياأصدقائي نتعرف سويا على قصة اختراع الساعة 

الكهربائية الميكانيكية التي نشاهدها اليوم.
بدأت قصة الساعة 

1500م(،  و   500 عامي  )بين  أوروبا  في  الوسطى  العصور  في 
استخدمت الساعات الرملية والتي اخترعها المصريون القدماء 
النهار  منتصف  على  للداللة  تستخدم  وكانت  الوقت،  لحساب 
وأربع أقسام أخرى من اليوم، وكانت نسخ من هذه الساعة قد 
صممت بشكل صغير لتوضع بالجيب ويحملها الناس وذلك في 

القرن العاشر الميالدي.

الحقًا وفي منتصف القرن الرابع عشر بدأت ساعات ميكانيكية 
بقيت  التي  إيطاليا  في  العامة  الساحات  في  تظهر  ضخمة 
مستخدمة لمدة 300 عام، ولكن كل هذه الساعات كانت تعاني 
من صعوبة ضبط سرعة الرقاص الذي كان يتعرض أثناء حركته 
الساعة  لضبط  ضبطه  مهمة  يجعل  مما  واالحتكاك  للتخامد 

صعبة.
وبعد ذلك

حدث تطور هام وهو استخدام الزنبرك في عمل وضبط الساعة، 
األوزان  بدل  حيث  هينلين(،  )بيتر  األلماني  العالم  اخترعها  حيث 
الثقيلة بزنبرك صغير الحجم، مما سمح بصناعة ساعات صغيرة 
وشخصية، وبالرغم من أن سرعة الساعة كانت تنخفض وتتوقف 
إذا لم يتم إدارة الزنبرك، فإن هذه الساعة القت شهرة واسعة 
وزنها  خفت  بسبب  وذلك  الغنية  الطبقة  أفراد  بين  وخصوصًا 
الساعة  هذه  وكانت  الجيب  في  حملها  وقدرت  حجمها  وصغر 
هي أول ساعة محمولة في التاريخ،  تم اختراع ذراع الدقائق لهذه 
للحماية، فهذه  الساعة في 1670، ولم يكن لها واجهة زجاجية 
السابع  القرن  من  بدءًا  واستخدامها  بها  العمل  تم  الواجهات 

عشر ميالدي.
في عام 1656

جاء العالم األلماني )كريستيان هايجنز(، وتمكن من اختراع أول 
وقد  )جاليليو(  العالم  اخترعه  والذي  )نواس(  رقاص  ذي  ساعة 
هايجنز  ساعة  للتأرجح،  طبيعيا  مصدرًا  تستخدم  بآلية  ضبطت 
كانت تمتاز بالدقة حيث لم تكن تخطئ أكثر من دقيقة واحدة 
من  أكثر  تخطئ  ال  فأصبحت  التحسينات  واستمرت  يوم،  كل 
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التوازن  عجلة  هايجنز  ربط   1675 عام  وحوالي  يوم،  كل  ثواٍن   10
اليوم في بعض ساعات  والزنبرك مخترعًا تركيبًا يستخدم حتى 

المعصم.
في عام 1721 

جاء )جورج جراهام( طور الساعة ذي الرقاص وأصبحت ال تخطئ 
إال ثانية واحدة كل يوم، إلى أن جاء )جون هاريسون( نجار تعلم 
صناعة الساعات بمفرده، وحسن ساعة جراهام وذلك بتقليص 
فاز  للسفن  بنى هاريسون ميقات   1761 االحتكاكات، وفي عام 
بالجائزة الملكية البريطانية واستخدم في السفن المسافرة نحو 
كان  ما  وذلك  يوم،  كل  الثانية  خمس  دقة  على  ويحافظ  الهند 

بإمكان الساعة ذي الرقاص القيام به على األرض.
وفي عام 1889، وصلت التحسينات إلى جزء من المئة من الثانية 
كساعة  واستخدمت  تقريبًا،  رقاص  بدون  ساعة  في  يوم  كل 
معتمدة في المراصد الفلكية، وفي عام 1898 تم التوصل بالفعل 
)رود(،  العالم  طريق  عن  كامل  بشكل  رقاص  دون  ساعة  إلى 
تم  التي  شروت(  )ساعة  شهرًة  الساعات  أكثر  من  وواحدة 
عرضها عام 1921، وبسرعة كبيرة أصبحت الساعة المعتمدة في 

المراصد الفلكية، التي استخدمت نواسين.
عام 1930

الكوارتز،  تم استبدال ساعة شروت كساعة معتمدة بساعة 
وذلك بسبب التحسن الكبير الذي قدمته على ساعات النواس 

وعجلة التوازن، وكانت هي األفضل في ذلك الوقت لخلوها من 
وانتشرت  الثابت،  التردد  لنقل  الساعات  موازين  ومن  التروس 
وعدم  الجيد  أدائها  بسبب  وذلك  األسواق  في  الساعات  هذه 
الذرية  بالساعات  استبدالها  تم  بعد  وفيما  أسعارها،  ارتفاع 

الدقيقة جدًا.
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ولد  عنه-  اهلل  -ر�ضي  اخلطاب(  بن  )عمر  خالفة  يف 

)مو�ضى بن ن�ضري( �ضنة 19هـ/640م يف قرية من قرى اخلليل 

يف �ضمال فل�ضطني فتعلم الكتابة، وحفظ القراآن الكرمي، 

والأحاديث النبوية ال�رشيفة، وملا كان والده )ن�ضري( قائًدا 

تهياأت  معاونيه؛  كبار  ومن  �ضفيان  اأبي  بن  معاوية  حلر�س 

الفتح،  قادة  كبار  من  قريبًا  يكون  لأن  لـ)مو�ضى(  الفر�ضة 

الراأي وال�ضيا�ضة، ويرى عن قرب ما يحدث يف  واأ�ضحاب 

دار اخلالفة .

و�ضب مو�ضى وهو ي�ضاهد جيو�س امل�ضلمني جتاهد يف �ضبيل 

اهلل، لن�رش دين الإ�ضالم يف ربوع الأر�س، وراأى والده وهو 

ي�ضتعد لإحدى احلروب، وقد لب�س خوذته، وتقلد �ضيفه، 

مثل  يكون  اأن  ومتنى  النظر،  واأطال  اإليه  فنظر 

راية  ويرفع  اهلل  �ضبيل  يجاهد يف  اأبيه 

املوعودة  اللحظة  وجاءت  الإ�ضالم، 

احلمالت  بع�س  قيادة  مو�ضى  لينال 

لإعادة  معاوية  وجهها  التي  البحرية 

فتحها  اأن  �ضبق  التي  )قرب�س(  غزو 

معاوية يف �ضنة 27هـ؛ فنجح يف 

ثم  ح�ضونًا،  هناك  وبنى  غزوها، 

اإمارتها، ويف �ضنة 89هـ بعث  توىل 

فرة(  بن  اهلل  )عبد  ن�ضري  بن  مو�ضى 

لغزو )�رشدينيا( ففتحها، ويف العام نف�ضه، 

جهز مو�ضى ولده عبد اهلل، مبا يحتاجه من 

جند وعتاد، ثم �ضار يف البحر، ففتح جزيرتي 

يف  جزيرتان  وهما  )منورقة(  و  )ميورقة( 

البحر بني �ضقلية وال�ضاطئ الأندل�ضي.

وبداأ مو�ضى بن ن�ضري ين�رش دين اهلل يف املدن 

كبرًيا  جناًحا  ذلك  يف  وجنح  املفتوحة، 

بالعدل، ل يفرق بني عربي  البالد  اأهل هذه  وحكم بني 

الإ�ضالم،  فاأحبوا  ال�ضالح،  والعمل  بالتقوى  اإل  واأعجمي 

اأفواًجا،  اهلل  دين  يف  ودخلوا  احلق،  لدعوة  وا�ضتجابوا 

وحتولوا من ال�رشك والكفر اإىل الإ�ضالم والتوحيد بف�ضل 

اهلل اأول، ثم بجهود مو�ضى وبطولته.

بدعوة  وا�ضتم�ضاكهم  املغرب  اأهل  ولء  مو�ضى  �ضمن  وملا 

يفكر  هو  وبينما  لفتح جديد،  العدة  يعد  اأخذ  الإ�ضالم، 

زياد  بن  طارق  قبل  من  ر�ضول  جاءه  اإذ  الأمر  هذا  يف 

يتقدم  اأن  عليه  عر�س  )�ضبتة(  حاكم  يوليان  باأن  يخربه 

لغزو اإ�ضبانيا، واأنه على ا�ضتعداد ملعاونة العرب يف ذلك، 

وبعث  امل�ضلمني،  اجلنود  لنقل  الالزمة  ال�ضفن  وتقدمي 

مو�ضى اإىل اخلليفة الوليد بن عبد امللك ي�ضت�ضريه، فرَدّ 

بال�رشايا يعني بقلة من  عليه اخلليفة بقوله: )خ�ضها اأولً 

بامل�ضلمني يف  تغرر  �ضاأنها ول  ترى وتخترب  اجلنود حتى 

بحر �ضديد الأهوال(.

مالك(  بن  ي�ضمى )طريف  الرببر  من  مو�ضى رجالً  فاأر�ضل 

يف مائة فار�س واأربعمائة رجل، وركب هو وجنوده البحر 
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يف اأربعة مراكب حتى نزل �ضاحل الأندل�س فاأ�ضاب �ضبًيا 

ويف  �ضاملًا،  غامنًا  املغرب  اإىل  رجع  ثم  وفرًيا،  ومالً  كثرًيا 

من  خليًطا  جي�ًضا  مو�ضى  جهز  92هـ  عام  من  رجب  �ضهر 

اآلف جندي بقيادة طارق  العرب والرببر تعداده �ضبعة 

بن زياد، وانطلق طارق باجلي�س اإىل اأن و�ضل �ضبتة، وهناك 

خطط لعبور امل�ضيق، ويف اليوم اخلام�س من �ضهر رجب 

اآخر دفعة من  )اإبريل 710م( وبف�ضل اهلل كانت  �ضنة 92هـ 

اجلنود بقيادة طارق تعرب امل�ضيق الذي حمل ا�ضم طارق 

بن زياد منذ ذلك الوقت.

ونزل طارق -قائد جي�س مو�ضى بن ن�ضري- اأر�س الأندل�س، 

وبعد عدة معارك فتح اجلزيرة اخل�رشاء، وعلم الإمرباطور 

حاكم  )بت�ضو(  من  اإ�ضبانيا  يف  امل�ضلمني  بنزول  )لذريق( 

اإحدى املقاطعات اجلنوبية الذي بعث اإليه يقول: اأيها امللك، 

اإنه قد نزل باأر�ضنا قوم ل ندري اأمن ال�ضماء اأم من الأر�س، 

فالنجدة ..النجدة، والعودة على عجل.

وزحف لذريق بجي�س كبري ليوقف امل�ضلمني عن الزحف، 

فاأر�ضل طارق اإىل مو�ضى م�ضتنجًدا، فاأمده بخم�ضة اآلف 

من  واأكرثهم  مالك  بن  طريف  راأ�ضهم  على  امل�ضلمني  من 

األًفا،  اثني ع�رش  امل�ضلمني  تعداد جي�س  فاأ�ضبح  الفر�ضان 

وكان اللقاء احلا�ضم بني جي�س امل�ضلمني بقيادة طارق بن 

الأحد 28 من �ضهر  يوم  الإمرباطور لذريق  زياد، وجي�س 

رم�ضان املبارك عام 92هـ، وا�ضتمرت املعركة حوايل �ضبعة 

اأيام، انتهت بانت�ضار امل�ضلمني بف�ضل اهلل يف معركة عرفت 

با�ضم معركة )�ضذونة( اأو معركة )وادي الربباط(.

وخ�ضي  الأندل�س،  يف  فتوحاته  زياد  بن  طارق  وا�ضل 

اإليه على  اأرا�ضيها، فعرب  توغله يف  ن�ضري من  بن  مو�ضى 

ان فتح ما بقي من  راأ�س حملة كبرية واأخذ القائدان يتَمّ

مدن الأندل�س، وظل مو�ضى يجاهد يف �ضبيل اهلل حتى 

انتهى  اأن  وبعد  امل�ضلمني،  قب�ضة  يف  الأندل�س  اأ�ضبحت 

ر�ضول  الرومي(  )مغيث  عليه  األَحّ  فتوحاته  من  مو�ضى 

فا�ضتجاب  دم�ضق،  يف  اخلالفة  دار  اإىل  بالعودة  اخلليفة 

له مو�ضى، وبداأ ي�ضتعد ملغادرة الأندل�س، ووا�ضل مو�ضى 

ال�ضري، حتى و�ضل اإىل دم�ضق فا�ضتقبله الوليد واأح�ضن 

ا�ضتقباله، وحتامل على نف�ضه -وهو مري�س- وجل�س على 

اخلليفة  فده�س  الأ�رشى،  وموكب  الغنائم  مل�ضاهدة  املنرب 

مما راأى و�ضجد هلل �ضكًرا، ثم دعا مو�ضى بن ن�ضري و�ضَبّ 

عليه من العطر ثالث مرات، واأنعم عليه باجلوائز.

ويف �ضنة 99هـ، ذهب مو�ضى بن ن�ضري اإىل احلج لكنه لفظ 

اأنفا�ضه الأخرية يف اأثناء الرحلة، وفرح املجاهد بلقاء ربه 

بعدما ق�ضى اأعواًما رفع فيها راية اجلهاد يف �ضبيل اهلل.
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اأ�ضدقائي.. �ضنتحدث يف هذا العدد من جملتكم املحبوبة 

عن ) مكارم الأخالق( فاإن اأ�ضا�س هذا الدين العظيم هو 

النبي  اأن  البيهقي  روى  فقد  وحما�ضنها،  الأخالق  مكارم 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق. 

وقد قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: الرب ح�ضن اخللق. 

رواه م�ضلم وقد و�ضف اهلل عز وجل نبيه �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم واأثنى عليه بح�ضن اخللق، فقال جل وعال: 

{َواإِنََّك لََعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم}القلم:4

 ومن الأحاديث الواردة يف ح�ضن اخللق ـ وهي كثرية ـ 

اأو�ضاين  اآخر ما  اأن معاذ بن جبل قال:  ما رواه الإمام مالك 

به ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأن قال: اأح�ضن خلقك 

اأن  ال�ضنن  واأ�ضحاب  اأحمد  الإمام  وروى  معاذ.  يا  للنا�س 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: اإن املوؤمن ليدرك بح�ضن 

خلقه درجة ال�ضائم القائم. وقال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اإن 

من اأحبكم اإيَلّ واأقربكم مني جمل�ضا يوم القيامة اأحا�ضنكم 

ما  و�ضلم:  عليه   اهلل  �ضلى  وقال  الرتمذي.  رواه  اأخالقا. 

من �ضيء اأثقل يف امليزان من ح�ضن اخللق. رواه اأ�ضحاب 

ال�ضنن ..

ولقد دعا الإ�ضالم اإىل الأخالق الكرمية دعوة عامة وذلك 

املطهرة،ومن ذلك قوله  وال�ضّنة  الكرمي  القراآن  من خالل 

ْيَطاَن  ْح�َضُن اإَِنّ ال�َضّ
َ
تعاىل :{َوُقْل ِلِعبَاِدي يَُقوُلوا الَِّتي ِهَي اأ

يف  ُمِبيناً}  َعُدّواً  ِلاْلإِْن�َضاِن  َكاَن  ْيَطاَن  ال�َضّ اإَِنّ  بَْيَنُهْم  يَْنَزُغ 

هذِه الآية ال�رشيفة دعوة اإىل املحاورة بالأ�ضلوب الطيب 

واجلميل، ويف قوله تعاىل {َويَْنَهى َعِن اْلَفْح�َضاِء َوامْلُْنَكِر 

ُروَن}، يف هذِه الآية ال�رشيفة  ُكْم تََذَكّ َواْلبَْغِي يَِعُظُكْم لََعَلّ

دعوة اإىل ترك الأخالق الرذيلة والبتعاد عنها، وجند اأي�ضاً 

منها قوله  اآيات عديدة  الأخالق يف  القراآن قد ف�ضل  اأن 

فهذِه  وؤُولً}،  َم�ضْ َكاَن  اْلَعْهَد  اإَِنّ  بِاْلَعْهِد  ْوُفوا 
َ
َواأ  } تعاىل 

اأي�ضاً عن  بالعهد، ونهى اهلل تعاىل  الوفاء  الآية تدل على 

الإ�رشاف والتبذير والبخل والتقتري يف قوله تعاىل { َواآِت 

تَْبِذيراً  ْر  تُبَِذّ َول  ِبيِل  ال�َضّ َواْبَن  ِكنَي  َوامْلِ�ضْ ُه  َحَقّ اْلُقْربَى  َذا 

ْيَطاُن ِلَربِِّه  َياِطنِي َوَكاَن ال�َضّ ِريَن َكانُوا اإِْخَواَن ال�َضّ @ اإَِنّ امْلُبَِذّ
َكُفوراً }، وهناك اآيات كثرية يف الأخالق احلميدة ودعوة 

القراآن الكرمي وال�ضنة اإليها. 

خلق  عن  عنها  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  ال�ضيدة  �ضئلت  وحني 

القراآن  كان خلقه   : قالت  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 

اأحكام  يطبق  كان  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اأن  اأي   ،

بكل  يتحلى  فكان  الكرمي يف كل حياته  القراآن  واأخالق 

الأخالق احلميدة التي ياأمر بها اهلل يف القراآن الكرمي 

ينهى  التي  الرذيلة  الأخالق  كل  عن  متاما  ويبتعد 

وقد  الكرمي  القراآن  وتعاىل يف  �ضبحانه  اهلل  عنها 

جاء يف القراآن الكرمي {ُقْل اإَِنّ �َضالتِي َونُ�ُضِكي 

ِ َرِبّ اْلَعامَلنَِي} 
َّ

اتِي هلِل َياَي َومَمَ َوحَمْ

الأنعام:162

فاللهم اجعلنا من الذين يتحلون 

مبكارم الأخالق واحفظ يا رب 

قلوبنا عن املع�ضية والأخالق 

ال�ضيئة . اآمني 
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يا الأوراق االأ�سجار !!!!!

امل�سكينة!!

يبدو اأنه يوم جميل 

واجلو بديع

تنتهي حياتها 

بالوقوع يف بحرية 

ماء!! 
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اإن امل�سكينة ال تعلم 

اإىل اأين تذهب ؟!

انظروا اإىل اأين تذهب 

الورقة االأخرى؟!

 ويبدو اأنني – اأي�سًا 

اأين  اإيل  اأعلم  – ال 
اأذهب!!

متت

طاااااخ .. 

ترااااك 
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الزحام يزداد يوما 

بعد يوم

البد اأن اأ�ساعد يف 

حل هذه امل�سكلة

ما هذا 

الزحام؟

وغالبا ما يزداد 

الزحام وقت الذروة
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�سقرون اأغلق الطريق 

الذي تقف اأمامه

و�ساأفتح اأنا 

طريقا

جاء دورنا يف 

امل�ساعدة

ماذا �سيفعل 

�سقر؟!

�سيحاول 

امل�ساعدة يف حل 

م�سكلة التكد�س

ت�سري االأمور 

ب�سكل جيد حتى 

الآن

ح�سنا .. �ساأجته 

للجانب االآخر من 

الطريق

توقف حلظة .. 
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لقد انتظمت 

حركة املرور

لقد ح�سروا

فعال هذا 

دورهم

ن�سكر لكم تعاونكم .. 

ا�سطررنا لرتك االإ�سارة ب�سبب 

مطاردة اأحد اخلارجني عن 

القانون

ولكن اأين رجال 

املرور؟

كان اهلل يف العون .. 

كان يجب على ال�سائقني 

احرتام االإ�سارة االإلكرتونية

ما تقوله �سحيح .. 

ولكن يف بع�س االأحيان 

تهور �سائق يجعل اجلميع 

يتهورون مثله
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ماذا يق�سد 

�سقر؟

�سكرا مرة اأخرى 

على تعاونكم

ما هو؟

وبذلك ميكن التخل�س 

من اأزمة املرور اإنها فعال 

فكرة رائعة يا �سقر

علينا التن�سيق مع 

ال�سركات والهيئات حتى 

تتم بداية العمل واالنتهاء 

منه على مراحل متتالية

اأن متتد فرتة الذروة ..

 مبعنى اأن ت�سبح مدتها اأربع �ساعات 

بدال من �ساعتني ومتتد �ساعات 

بداية العمل اأي�سا اإىل

 اأربع �ساعات

لدي اقرتاح 

لتقلي�س الزحام يف 

فرتة الذروة

يق�سد اأن خروج املوظفني

 من العمل يف وقت واحد هو

 ما ي�سبب الزحام

متت
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خصيصًا  صمم  برنامج  (هو   Crack(الكراك
لتشغيل البرامج المشتركة فتصبح كاملة.

أما السيريال)Serial( فهو عبارة عن أرقام 
المصممة  الشركة  ببيعه  وتقوم  أحرف  أو 
وظائفه  لتصبح  وذلك  المشترك  للبرنامج 

كاملة ومدته غير محدودة.

الكراك  )Crack (يتم تصميمه من قبل المبرمجين سواء 
كانوا أعداء للشركة المصممة للبرامج المشتركة أم كانوا 

من هواة البرمجة.
وبالفعل يمنع القانون استخدام الكراك والسيرال دون إذن 

من الشركة المصممة للبرنامج، ويعاقب مستخدمها.

كسر  بمعنى   )Crack( الفعل  من  مأخوذة   ..  )Crackers( كلمةكراكرز 
السر  لكلمات  المحطمون  )Crackers(هم  الكراكرز  إذن  تحطيم,  أو 
نسخ  كيفية  هو  الكراكرز  يشغل  ما  وكل  البرامج..  لحماية  والكاسرون 
األجهزة  اختراق  هي  فغايتهم  الهاكرز  أما  وتداولها.  المحمية  البرامج 
للحصول على المعلومات وقد تزايدت أعداد الكراكرز في المنطقة العربية 
في الدول الفقيرة خصوصًا وذلك نظرًا لالرتفاع الرهيب في أسعار البرامج 

األصلية..

وهنا سنتعرف على تصنيف الهاكر أخالقيا:
»قرصان أبيض القبعة«)White hat hacker(هو  الهاكر المصلح أو األخالقي وهو شخص تعارض ِقَيمه انتهاك أنظمة 

الحواسيب األخرى ويركز على حماية األنظمة التي يتم اختراقها.
 »قرصان أسود القبعة«)Black hat hacker(، وهو الهاكر المفسد أو الشرير, وهو المخترق الذي يقتحم الشبكات 

والحواسيب أو يصنع فيروسات للتخريب أو للحصول على المال.
 »قرصان رمادي القبعة«)Grey hat hacker(، المترنح بين اإلصالح والعبث حيث يقوم بأعمال قانونية أو بمساعدة 

أمنية ، أو باختراق مؤٍذ في أحيان أخرى، و يقوم باالختراق لزيادة خبرته واكتشاف الثغرات األمنية.

أهال بكم يا أبنائي األعزاء..جئت إليكم مع 
العدد السادس من مجلتنا سعيد حماية 
وفي هذا العدد مجموعة من المعلومات 
مع  التعامل  في  جميعا  تفيدنا  التي 

اإلنترنت والحاسب الخاص بنا ..
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ما بك ياخالد 

!! اأهناك اأخبار 

مثرية ؟!

 وما نوع تلك 

اجلرائم يا خالد؟!

اأيام االإجازة مت�سي

 مبلل, فما راأيك بجولة يف 

�سوارع املدينة ؟!

�سرقة مدبرة ملجوهرات 

من منزل رجل اأعمال و 

�سرقة بنك جماور له.

 يا لها من 

فكرة جميلة.

اأرجو اأن يقب�س على 

اجلاين يف اأقرب وقت 

ممكن.

ال تقلق.. �سرطتنا 

يقظة جدا وهي خري 

م�ساعد لنا.

يبدو اأن اأمرًا غريبا 

يف تلك اجلرائم و لكن 

معنى ذلك اأن الفاعل 

واحد.

 اإنها �سرقات غام�سة 

حتدث بنف�س الطريقة.
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 يا اإلهي !!

يا اإلهي !!

..ماذا يحدث 

هنا؟!
يا له من اأمر 

خطري!!

مت ت�سوريها 

بكامريات مراقبة 

املرور, ولكن ...

دعنا نعلمهم 

كيفية احرتام قواعد 

املرور.

�سباقات ال�سيارات 

املمنوعة مرة اأخرى !!

خالد, ما 

العمل االآن؟! 

ما هذه ال�سرعة 

اجلنونية!!

 اأود قراءة ق�سة �سيقة  يف 

حديقة املنزل.

ح�سنًا, كم 

اأحب اللحاق 

باملخالفني !!

فووووووو

فووووووو
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جاءتني فكرة 

�سنعطلهم حتى 

ت�سل ال�سرطة.

لن اأدعك تهرب 

اأبدًا.

ابتعد يا 

فتى
ابتعد عن 

طريقي

 اأمتنى ذلك يف 

اأ�سرع وقت

بيب بيييب

يا �إلهي !!!
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مرتني !!  كيف 

ذلك ؟!

ال �سكر على

 واجب �سيدي ومعذرًة 

على املخالفات..

كفاك تفاخرًا 

بنف�سك اأيها املغرور 

ها ها ها.

واأنا  �ساركته 

بخرباتي الوا�سعة 

وقدراتي اخلارقة!!

و�سلت 

ال�سرطة, يا 

خالد.

 اأود �سماع بع�س من

 املغامرات البولي�سية, فقد 

ا�ستمتعت جدا باأحداث اليوم.

حمدًا هلل , و�سلت 

يف الوقت املنا�سب

هيا بنا, اأنا اأحتاج 

لال�سرتخاء..

�سكرًا يا خالد , �ساعدتنا 

مرتني واأنت ال تعلم ..

مرتكب ال�سرقات 

كان ينوي -اأي�سًا- الهرب 

اأثناء تلك الفو�سى.
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لقد قطف زوجي 

الثمار الربية

حقا .. �ساأخرب

 زوجي ليح�سر لنا منها 

قبل اأن تنفد

اأ�سمعت؟! ..

 هيا بنا لنح�سر 

منها

لقد اأح�سرت 

لك بع�س الثمار 

الربية.

اإنها كبرية جدا 

ولذيذة اأي�سا

زوجي قطف الثمار 

الربية .. اإنها كبرية 

جدا

وذ�ت يوم

يف ذلك �لكوخ تعي�س �سيدة عجوز مع 
زوجها �ملجتهد يف عمله.

وبعد خروج �لرجل لعمله يف 
�سباح �ليوم �لتايل..

�أخذت �لزوجة ترثثر باأمر 
�لثمر�ت �لربية يف كل مكان
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جميلة هذه الثمار 

الربية

مل يكن هناك ثمار 

برية .. ثرثرتك 

جلبت لنا كل هذه 

ال�سجة 

�سدقوين مل يكن

 هناك ثمار برية .. فقط 

كنت اأمزح مع زوجتي

لقد اأخذت وحدك 

كل الثمار الربية

ما هذه 

البوابة؟!!

لقد اأ�سبحت ثريا .. 

ذهب .. جموهرات 

.. اأموال .. �ساأحملها 

فورا

اآاآه زوجتي �ستخرب 

القرية كلها باأمر 

الذهب .. وجدتها

وذ�ت يوم �أثناء عمل 
�لرجل يف �لغابة

فتح �لرجل �لبو�بة 
ونزل لالأ�سفل

ذهب كل �أهل �لقرية للغابة 
ومل يجدو� �أي ثمار برية .. 

فاجتهو� لكوخ �لرجل.
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وجد زوجي تال 

من الذهب .. واأ�سبحنا 

اأغنياء

ما هذا؟! 

�سمك ي�سبح يف 

الهواء؟!

يا زوجتي  العزيزة .. 

�سادفني حظ �سعيد 

هذا اليوم

هكذا �ستقتنع

 باأن هذه االأ�سماك 

تطري

هل اأنت متاأكد

 اأنه ذهب؟ .. لن 

اأخرب اأحدا ال تخف

فعال لقد تغريت 

اأ�سياء كثرية

هيا تكلم ماذا حدث؟ .. 

ملاذا ال تتكلم يارجل؟ .. اأنا 

اأنتظرك كي تتكلم

وجدت ذهبا .. هيا 

لناأتي به قبل اأن ياأخذه 

غرينا .. 

انظري ياعزيزتي.. 

هناك اأ�سياء غريبة حتدث 

هذه االأيام

انظري اأي�سا .. لقد 

ا�سطدت هذا االأرنب 

الكبري من النهر

تغريت �أحو�ل �ملر�أة و�أهملت �أعمالها 
�ملنزلية .. بل ون�سيت وعدها

ويف �لغابة..

�أح�سر �لرجل من �ل�سوق بع�س 
�لأ�سماك �حلية مع �أرنب كبري
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اأنا ال اأعرف �سيئا 

عن هذا الذهب

هذا الكنز يعترب ملكية 

عامة .. وزوجتك اأخربت 

اجلميع عنه

اأ�سماك ت�سبح يف

 الهواء .. واأرنب يعوم يف 

النهر؟!! ... هههههه

نعم وجدنا كنزا .. 

ويومها وجدنا اأ�سياء غريبة 

اأخرى .. وجدنا االأ�سماك 

ت�سبح يف الهواء

وا�سطاد زوجي 

االأرنب الكبري من 

النهر

هههه .. هذا 

كان حلما

تتخيل اأن اأحالمها 

حقيقة .. هههه

متت

�سخر �جلميع من �ملر�أة .. ف�سعرت 
باخلجل من نف�سها وتعلمت �أن 

حتافظ على 
�أ�سر�رها و�أ�سر�ر 

زوجها و�أقلعت 
عن �لرثثرة.

عرفت �ل�سلطات 
باأمر �لكنز .. 

و�أر�سلت رجالها 
للح�سول عليه.
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تعرف على الظل 
المطابق

 1 2
 3

كانت الزوجة في قصة 
السمك الطائر

1 - بخيلة
2 - ثرثارة
3 - شريرة
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اكتب رقم الدوائر 
الصحيحة بداخل أماكنها 

الفارغة لتكمل لوحة صقر 
وهو رجل للمرور

يريد كومبيو الوصول إلى 
ورقة الشجرة إلنقاذها 

من الهالك .. ساعده 
في الخروج من المتاهة 

والوصول إليها.

123
4
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ن اللوحة التالية  لوِّ
واكتشف موهبتك في 

التلوين.
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رقم السؤال           رقم اإلجابة

)1(

)2( 

)4( 

)7( 

)2(

3 اختالفات

)3(

عشرة دراهم

اذكر عدد االختالفات بين 
اللوحتين

ذكر السيد حاسوب 
لسارة أنواع الحواسيب .. 

اذكر بعضها
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ملاذا ال تلعب 

معي اأنا اإذًا؟!

اأنا اأمل, واأنت 

ما ا�سمك اأيها 

ال�سديق؟!

�سارة,من هذا الذي 

يلعب معك؟!

مرحبا يا عزيزتي, 

يل ا�سمان الكمبيوتر اأو 

احلا�سوب ال�سخ�سي.

اأتكون من جزاأين اأ�سا�سيني:

.)Hardware(1. جزء مادي وهو مكوناتي 

.)Software(2. جزء معنوي وهو الربجميات 

ال اأبدًا, ال ميكن للجزء االأول 

اأن يكون م�ستغاًل اإال اإذا تعامل مع اجلزء الثاين الذي 

ال قيمة له اإذا كان منفردا عن االأول.

اأنا ال األعب وهذا لي�س 

�سخ�سًا, اتركيني االآن 

الأكمل واجبي املدر�سي .

هل ميكن اأن ت�سف يل 

نف�سك؟!

هل ميكن للجزاأين

 اأن ينف�سال عن 

بع�سهما؟!

وبعد قليل ذهبت �سارة �إىل �ملدر�سة, وحانت فر�سة �أمل
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متام ولكن هل 

ميكنك التخاطب مع 

حوا�سيب اأخرى ؟!

هل لديك 

اأقارب اأواأ�سدقاء 

ي�سبهونك ؟! 

واإذا اأردت 

التحدث معك ماذا 

علَيّ اأن اأفعل؟!

بكل تاأكيد, ميكنني 

التخاطب مع حا�سوب اأو اأكرث, 

�سواء كانت تتواجد معي يف نف�س 

املجال اأو بعيدًا عني عن طريق بع�س 

من ال�سبكات.

نعم, نحن مع�سر 

احلوا�سيب لنا اأ�سكال عديدة 

واأنواع كثرية, وكل منا له ا�ستخدام 

خمتلف عن االآخر.

وما هي تلك الطرق 

يا �سديقي؟!

هناك عدة طرق 

لالإجابة وذلك ح�سب 

اختيار املُخاطب..

 ولكن كيف جتيب 

عندما ي�ساألك 

الإن�سان؟!
 عليك اأن تتعلمي كيف 

ت�ستخدمني مكوناتي املادية 

للتحدث معي من خالل 

برجمياتي املعنوية.

هناك االإجابات الكتابية

 اأو ال�سوتية اأو االإجابة بال�سورة 

وقد تكون االإجابة جمموعة من 

هذه الطرق.

47



بالطبع ولكن اأمرا�سي 

تختلف عن اأمرا�س 

االإن�سان من حيث النوع 

واالأعرا�س واالآثار 

اجلانبية.

هل ميكن اأن 

ت�سيبك االأمرا�س 

مثلنا؟!

وما هي تلك 

االأنواع؟!

توجد احلا�سبات ال�سخ�سية

)Personal computers(, احلا�سبات املحمولة 

 ,)Workstations(وحا�سبات حمطات العمل,)Laptops(

 ,)Minicomputers(واحلا�سبات املتو�سطة

واحلا�سبات الكبرية)Mainframes(, واحلا�سبات 

.)Supercomputers(العمالقة

نحن مع�سر احلوا�سيب ت�سيبنا 

)Viruses(الفريو�سات

 )Worms(والديدان

 Trojan( واأح�سنة طروادة

Horses(وبرجميات 
التج�س�س)Spywares(وهي 

ت�سبب لنا بطاأ �سديدا وتدمر 

البيانات وجتعلنا غري قادرين على 

تاأدية وظيفتنا ب�سكل كامل.

نعم , مثل

 �سوء اال�ستخدام 

والتعر�س للحرارة 

املفرطة والغبار وعدم 

حتديث برامج احلماية 

ب�سكل دوري 

وغريها ..

وكيف ذلك  يا 

�سديقي ؟!

وهل توجد عوامل 

اأخرى ت�سبب لك البطء 

وعدم اال�ستجابة؟!
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جميل, ولكنك مل 

تذكر يل ما هي فوائدك 

اأيها الكمبيوتر؟!

يل فوائد كثرية يف جوانب

 احلياة اليومية لالإن�سان, يف التعليم 

وال�سناعة والتجارة واملكتبات 

والعيادات وامل�ست�سفيات.

وماذا اأي�سًا؟!

يف االألعاب..

 اإًذا كيف ميكن اأن 

نلعب معا؟!

بالطبع, و�سكرا لك

 على تلك املعلومات 

اجلميلة, فاأنا قد �سعدت 

بلقائك.

اأمتنى اأن اأكون قد 

اأفدتك يا عزيزتي.

وا�ستخدامات اأخرى كاإن�ساء احل�سابات 

املنزلية والعمل من املنزل وتنفيذ 

امل�سروعات واأداء الواجبات املدر�سية 

وا�ستخدام الربيد االإلكرتوين واالإنرتنت 

وممار�سة الهوايات والألعاب.

عليك اختيار لعبتك املخزنة على اأقرا�س 

ليزرية حيث اإنها ت�ستوعب م�ساحات كبرية 

للتخزين وتلعبني با�ستخدام ع�سا التحكم 

وتكون واجبة يف عدة األعاب وتعو�س يف 

بع�س احلاالت بالفاأرة.

متت

يا لك من كمبيوتر 

عجيب -حقًا- !!
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لقد هرب الل�س

اإنه يتجه للباب .. 

لن اأتركه يهرب

هذا احلذاء لي�س 

لرجال ال�سرطة .. 

اإنه الل�س

مل يهرب.. 

ا�ستطاع كلب�س اأن 

مي�سك به

ل تدعوه يهرب

�تركني .. 

�فتحو� �لنو�فذ 
ليخرج �لدخان 

ونتمكن من �لروؤية


