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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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�سنكون اأول 

احلا�سرين باإذن 

اهلل

�ساهدت هذا الرجل 

من قبل .. ولكني ال 

اأتذكر اأين!!

�سباق ال�سيارات 

�سيبداأ خالل هذا 

ال�سهر

اأعلنت جلنة م�سابقات ال�سيارات عن بدء 
ت�سجيل املت�سابقني خالل ال�سهر اجلاري
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ماذا حدث؟

معركة �سراء 

التذاكر

كنت اأ�سرتي تذاكر

 ال�سباقات .. ف�سرقت �سيارتي 

ومل اأ�ستطع اللحاق بال�سارق.

�سيارتي 

�سرقت
اأنقذوا 

�سيارتي

اإنها 

ع�سابة

اأنقذوين .. �سرقت 
�سيارتي

وبداخل املراآب
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هل راأيت عملية 

ال�سطو اجلماعية يا 

عم خليل؟

فيما تفكر يا 

�سعيد؟!

لقد ا�سرتيتها 

منذ اأ�سبوع فقط 

مبوا�سفات خا�سة

انظر لهذا 

الرجل

هيئته ت�سبه الزعيم 

اإىل حد كبري

عم خليل هل 

ت�ستطيع و�سف هيئة 

زعيم الع�سابة الذي 

كدت تراه

هناك �سر وراء هذا ال�سطو 

اجلماعي على �سيارات املراآب 

.. والبد اأن اكت�سفه

عمليات ال�سطو كانت 

منظمة .. فهي ع�سابة وكدت 

اأرى زعيمهم

واأنا اأي�سا �سيارتي

 بها موتور خا�س ب�سيارات 

ال�سباق

بالتاأكيد فهو �سخم 

البنية وهيئته ال تن�سى

�سارق هذه ال�سيارات

 يهتم بال�سيارات احلديثة .. 

واأعتقد اأين اأ�ستبه يف

 اأحدهم

وبداخل املنزل
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األو .. كنت اأريد 

روؤية ال�سيارة املعرو�سة للبيع 

.. هل ميكنني اأن اأح�سل 

على العنوان؟

لقد األتقط الطعم 

.. وتاأكدت من 

�سبهاتي

لقد راأيت هذا الرجل 

بالقرب من منزل جرياننا قبل 

�سرقة �سيارتهم اللمربجيني 

احلديثة

�ستعرفني يف 

الوقت املنا�سب

ما �سر اهتمامك 

بهذا الرجل

هاهاها .. الغنائم تاأتي 

ملفرت�سها بقدميها .. اأعتقد 

اأنه لن ي�ستطيع بيعها

بالتاأكيد لديه 

ع�سابة كبرية .. فهو 

لي�س مبفردة

ال تخايف فقد اأبلغت 

ال�سرطة اأنا واجلد همام 

وهم من دبروا معنا هذه 

اخلطة

 8



ملاذا ال تعمل هذه 

ال�سيارة؟!!

لن تعمل فهي جمرد 

ماكيت ولي�ست حقيقية 

.. مكانك ال تتحرك

هكذا ميكن للجميع 

اقتناء ال�سيارات 

احلديثة دون خوف

قررت اإدارة ال�سباق اإهداء هذه 
الدورة للفتى �سعيد حماية الذي 

�ساعد ال�سرطة يف القب�ص على ل�ص 
ال�سيارات الأ�سهر يف املنطقة

وبداأت الع�سابة بعملية ال�سطو

9متت



مـن  تـتعلم؛البـّد  أن  أردت  إن 
فحاول  المخـاطرة   من  المغامرة؛وبعض 
التجربة..  أال تـخف من الفـشل.. وخض 

فإذا لم تنجح فقد نلت شرف التجربة..

النجاح  عينيك  نصب  تـفـاءل؛وضع 
أن  عـقـلِه  في  وضـع  وستـنجح،مـن 
أبدًا..  إليه فلن يفهمها  لن تـصل  المعـلومة 
أهدافك  بنفسك..وحدد  أوال؛وثْق  فتفاءل 
بالجد  و  أمامك  ولو في ورقة صغيرة وضعها 

واالجتهاد ستصل إلى هدفك المنشود.. 

 .. األعزاء  أبنائي  يا  بكم  أهال 
العدد السابع  إليكم مع  جئت 
من مجلتنا سعيد حماية وفي 
هذا العدد مجموعة من النصائح 
حياتنا  في  جميعا  تفيدنا  التي 
سويا  نتعرف  اليومية..واآلن 
األمان.. باب  مفردات   على 
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كن صبورا؛وال تتعجل األمور؛ والتستبق 
يحتاج  بالحياة  شيء  فكل  األحداث 
للصبر إن أردت أن تصل لما تريد وتحقق 

هدفك وتذكر أن الصبرمفتاح الفرج..

راحل  لغيرك؛وتذكرأنك  تعلمته  ما  علم 
بيوم من األيام من مكانك وزمانك وإنما 
يبقى لك هو عمل صالح أو شرح مفيـد 
لوجه  واجعلها  لغيرك  تعلمها  لمعلومة 
اهلل؛ تكن لك حسنات جارية تصب في 
ستحيا  وفـيها  الدين  يوم  إلى  ميزانك 
روحك حتى لو غبـت عن مكانك؛وستخلد 

اسمك ولو غبت عن زمانك..

يعـرف  من  بسؤال  نفسك  على  التكابر 
ال  التقل  و  شأنه  من  تقلل  ال  و  المعلومـة 
فالن؛  من  أتعلم  أن  واليمكن  فالنا؛  أسأل 
فالتعلم والمعرفـة أهم من هذه األحاديث 
بالسوء  أمارة  النفس  وتذكرأن  النفسية؛ 
من  أكثر  هناك  كان  وإن  للكسل  محبة 
ترتاح  لمن  المعلومة؛توجه  يعرف  شخص 
فكل  للفهم،  أسهل  شرحه  ومن  أكثر  له 

شخص له أسلوبه الخاص.
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ولذيذ  منعش  كوب  إنه  •عزيزتي  	
وغني  مبتكر  طعمه  أن  كما  ا,,  جًدّ

بالفيتامينات..
 • 	8  + برتقاالت   4 إلى  ستحتاجين 
مالعق   8  + جدا  ناضجة  مشمشات 
كبيرة من السكر+ صودا+ مكعبات 

ثلج.

اعصري البرتقال , واهرسي المشمشات الثماني 
جيدًا. أضيفي السكر والبرتقال , امزجيه جيدًا, وال 

تضربيه في الخالط..
العصير,  من  الكوب  ثلثي  ضعي  التقديم  عند 
الباقي من الصودا, ثم ضعي مكعبي ثلج  والثلث 

في كل كوب..
بالهنا والشفا

12



اأزياء عجيبة 

و ق�سة �سعر هالمية 

!! ملاذا!!

ومنذ متي وانت 

تعزفني اجليتار؟!

اأنا فنانة منذ نعومة 

اأظافري , واتركي 

z.جيتاري و�ساأنه

الفنان احلقيقي ال 

يهتم اأبدّا مبظهره, 

فالفن اأواًل.

وما اجلنون بذلك ؟!! 

اأمل تروا عازَف جيتاٍر  

م�سهورًا من قبل ؟!

�ساندي .. هذا 

جنون !!

ماهذا يا �ساندي؟!

توجهت �ساندي 
اإيل املدر�سة , 
يف يوم م�سرق 
جميل ولكنه 
غري عادي يف 

حياتها..
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يا اإلهي !! اأنت كل 

يوم ب�سكل وكل 

�ساعة بحال !!

كفي كفي 

اأع�سابي مل تعد 

تتحمل بعد !!!

 �سيء متوقع, 

ا�ستهتار بالفن وافتقار 

تام للمعرفة !!!

فنانة حتي النخاع 

و�ساأعزف مقطوعة مو�سيقية 

الأثبت للجميع.. 

 �سمعت اأن �ساندي 

ت�سارك يف امل�سابقة !!

ال�سعر موهبة  ولي�س 

هكذا !!
اأين �ساندي 

�سديقتنا؟!

 وقد رف�ست جلنة التحكيم ما قدمته �ساندي..

توقفي يا �ساندي .. 

يكفي هذا االإزعاااااج!

حقًا ؟!!!
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 ال اأحد يفهم 

مواهبي  وال اأجد 

مكاين يف هذا العامل!!

نعم قررت اأن 

اأكون �ساندي ,طالبة 

جمتهدة لديها اآمال واأهداف 

لتحققها. 

ال تبالغني بكل 

�سيء ,وكوين 

نف�سك يا �ساندي..

وانا اأحبكم 

كثريًا يا 

اأ�سدقائي..

مرحبا بك يا 

�ساندي.. افتقدناِك 

كثريًا..

 اأخريًا يا 

�ساندي.. 

-كوين نف�سك يا �ساندي!!

- ال تبالغي بكل �سيء!!

 - اأين �ساندي �سديقتنا؟!

مرة اأخري ال 

تعرف �ساندي 

من تكون ؟!!

اأخريًا عرفت من 

اأكون  !!

متت

هكذاف�سلت �ساندي يف اأن تكون 
ع�سوة يف م�سرح املدر�سة..
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البالوعة,  سدت  أن  حدث  إذا 
كوبًا  اسكبي   .. بالدهون  وخصوصا 
من الملح وآخر من بيكربونات الصودا 
في داخل الحوض, ثم كمية من الماء 
المغلي, بهذه الطريقة تذوب البقايا 

فورًا , وينفتح الحوض ..
تجنبي سكب بقايا القهوة  أو الشاي 
فهذه   , الحوض  في  األطعمة  أو 
بشكل  األحواض  انسداد  تسبب 
امتزجت  إذا  خصوصًا  مستعٍص 

بالدهون.

امسحي  الثالجة   تنظيف  لتسهيل 
يغطيها  أن  قبل  الداخلية,  جدارنها 
منقوعة  قماش  بقطعة  الثلج 
تنظيف  تريدين  عندما   , بالجلسرين 
الثلج  سينفصل  ذلك  بعد  الثالجة 
عن جدرانها بصورة أسرع, ويقع في 

شكل ألواح متماسكة.. 
إلزالة الروائح من ثالجتك املئي قدحا 
رفوفها..  أحد  على  وضعيه  بالفحم 

فالفحم يمتص الروائح منها..
الموضوعة  الفانيليا  من  قليل  مع 
على قطعة من القطن تمتص الروائح 

أيضًا..
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نصفه  املئي  الخالط  لتنظيف 
من  القليل  وأضيفي  الساخن  بالماء 
الغطاء  وضعي  التنظيف,  مسحوق 
لحظات,  بضع  حركته  وأديري  عليه 

واغسليه بالماء ودعيه ليجف.
بقايا  استعملي  الشواية  لتنظيف 
القهوة, صبي تفل البن على الشواية 
وامسحيها  الباردة  أو  الساخنة 

بالورق.
للمبشرة  سريع  تنظيف  أجل  من 
إلزالة   أسنان  فرشاة  استعملي 
على  يوجد  ما  وكل  منها   البقايا  

المبشرة قبل غسلها..

ليمونة  اقطعي  والسمك  والثوم  البصل  روائح  من  المطبخ  خشبة  لتنظيف 
اعجني  وأيضا  تنظيفها,  تريدين  التي  المساحة  بها  وافركي  لنصفين 

بيكربونات الصودا مع الماء وافركي بها اللوح الخشبي, ثم نظفيه بالماء..
سكين اللحم قبل غسله, امسحيه بقطعة قماش ..
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نحن ال ن�سخر منك 

.. ولكن نريد اأن 

نعرف ماذا تفعل؟

بالطبع اأعرف

يركب الالعب على الدراجة ثم ينطلق

وهل تعرف 

�سيئا عن هذه 

الريا�سة؟

اأتدرب حتى

 اأ�سرتك يف م�سابقة 

ركوب الدراجات

ماذا تفعل يا 

�سقري؟

رجاءا ل 

ت�سخرا مني

ها ها ها

ها ها ها
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عليك يف البداية

 اأن حتافظ على توازنك 

جيدا

ولكن متى بداأت هذه 

الريا�سة؟

رائع ا�ستمر وال ترتك 

مقب�س القيادة

�سن�ساعدك يف التدرب

 على قيادة الدراجة ويف 

معرفة معلومات عن بداية 

هذه الريا�سة

�سقط 

ثانية

ال باأ�س ولكنه 

قادها م�سافة ال 

باأ�س بها

حافظ على 

التوازن

بداأت منذ اأول 

�سباق والذي اأقيم مبنتزه 

�سانت كلود بباري�س يف 

مايو 1868 

طراااخ

ها ها ها
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هناك �سباق طواف 

فرن�سا والذي انطلق عام 

1903 وينظم �سنويا يف 

�سهر يوليو

رائع .. �ساأ�سرتك 

يف كل هذه 

ال�سباقات

وهناك �سباق

 باإ�سبانيا ينظم �سنويا 

يف �سهر �سبتمرب

رائع .. لقد 

اأ�سبحت ماهرا يف 

قيادة الدراجة

والبد اأن تقلل من 

وزنك حتى ت�ستطيع 

الفوز

�سكرا لكما

لي�س بهذه ال�سهولة 

البد اأن تتدرب �سهور 

طويلة لت�ستطيع امل�ساركة

و�سباق اآخر 

باإيطاليا

اأفقد وزين؟! اإذن 

ال اأريد امل�ساركة

ممتاز يا 

�سقري

واالآن بقى اأن تتعرف 

على بع�س امل�سابقات 

العاملية

متت

وبعد يومني
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من اأنت؟

يا جحا .. 
يا جحا

�سكرا لك يا �سديقي 

.. واأق�سم عليك اأن 

تتناول الغداء معي
�سكرا لك على 

كرمك

اأنا اأحد املعجبني 

بذكائك وحكمتك 

.. وجئت الأهديك 

هذا االأرنب

ذات يوم
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طعام لذيذ .. هل 

هناك املزيد؟!

يا اأهال بكم .. جئتم 

يف موعدكم فهذا 

وقت الغداء

هذا الغداء من

 اأطعم الوجبات التي 

تناولتها

�سكرا لك على 

كرمك يا جحا

نحن جريان 

�ساحب االأرنب

من اأنتم؟

البد اأن تكرر 

زيارتك يل

لقد انتهى كل 

الطعام املوجود يف 

املنزل

يا جحا

وبعد اأ�سبوع
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ما هذا؟

من اأنتم؟

اإنه ماء �ساخن

نحن جريان جريان 

�ساحب االأرنب

هذه مرقة مرقة 

الأرنب يا جريان جريان 

�ساحب االأرنب 

ال باأ�س حللتم يف داركم .. 

ونزلتم على اأهلكم .. اجل�سوا 

حتى ياأتي الطعام

متت

وبعد اأ�سبوع اآخر
 

يا جحا
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 تري هل اأغلقت 

باب املنزل اأم 

ن�سيت؟

احلمد هلل! 

الباب مغلق

 يجب اأن اأغلق 

الباب جيدًا قبل 

اأن اأنام

تري هل يوجد 

املفتاح يف الباب 

اأم اأنه فقد؟

هكذا اأ�ستطيع اأن 

اأنام بهدوء االآن

ذات م�ساء...

ويف الفرا�ص بعد دقائق..

وقامMr.Compuمن 
نومه حتت �سغط القلق..

 خ خ خ..
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اآه! املفتاح يف 

الباب

 اإنه حقا �سيء 

مزعج للغاية

اأظن اأنني ن�سيت 

اأن اأغلق �سنبور احلمام 

باإحكام؟

لكن رمبا تت�سرب املياه من 

ال�سنبور كل ربع �ساعة او ن�سف 

�ساعة مرة

اآه ال�سنبور حمكم 

الغلق

متت

وهكذا جل�ص 
يراقب   Mr.Compu

ال�سنبور خ�سية اأن تت�ساقط 
املياه منه!!!!

ويف الفرا�ص..

بوم .. بوم ..

25
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بكل �سرور يا 

موالتي, يالها من 

طفلة جميلة !

اأ�سعر اأنك 

�ست�سبحني ملكة 

جميلة.

اأرجو اأن تعتني

 بزينة وتعلميها جيدًا 

يا عزيزتي.

جا جا جا ... 

غ غ غ غ غ

ويوجد خارج

 اخللية اأزهار ملونة 

واأ�سجار خ�سراء و�سماء 

زرقاء فيها �سم�س م�سرقة 

ذهبية..!!

يا له من منظر 

رائع!!

زينة حتب احلكايات, ويف كل 
ليلة حتكي لها املربية حكاية 

تعلمت زينة كيف يعمل النحل قبل النوم.
داخل اخللية يف تخزين 
الع�سل باأقرا�ص ال�سمع.
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وكربت زينة اأكرث.. وجاء 
ف�سل الربيع ويف �سباح اأحد 

الأيام...

وبعد قليل ..

نعم .. 

نعم ..

 هل حتبني اأن 

تخرجي معي يا 

زينة؟!

زينتي, مَل اأنت 

حزينة هكذا؟!

ال تبتعدي 

عني يا زينة..
حا�سر يا 

معلمتي !!

اأنا نحلة �سغرية, 

اأجنحتي مازالت �سعيفة, 

لي�س يل فائدة.

 يا جلمال تلك 

الغابة الوا�سعة!! 

مازالت 

اأجنحتك 

�سغرية

انظري.. هذه البذرة

 ال�سغرية ببع�س من املطر وال�سم�س 

والوقت ت�سبح يف النهاية �سجرة 

كبرية كتلك التي هناك.

اأود اأن اأطري 

واألعب خارج 

اخللية.

ومرت الأيام �سريعًا, 
وكربت زينة.
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يا اإلهي !! 

�سم�سون زنبور 

احلكايات !!  

يا اإلهي !!  اأين 

معلمتي ؟! 

ال اأدري ولكن 

اأنا فقط اأطري بني 

االأزهار..

األوانك جميلة, 

اأريد اأن اأ�سبح مثلك 

فكيف ح�سلت على 

هذه االألوان؟!

هل اأنت نحلة 

مثلنا ؟!

ال تخايف !! 

اأخريًا وجدت 

اإفطاري هذا 

ال�سباح !! 

 ال يا �سغريتي, 

بل اأنا فرا�سة..

وبعد اأن 
ابتعدت 
الفرا�سة 
كثريًا.. 

اأفاقت زينة 
من حلمها 
الوردي ..

وبداأت النحلة زينة تقلد الفرا�سة 
وتتابع حركاتها يف الطريان بني 

الأزهار ..كي ت�سبح ملونة مثلها..
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متت

اأين كنت يا زينة بحثنا 

عنك يف كل مكان؟

لقد وقعت 

هذه املرة يا 

�سم�سون!!

ال يجب اأن 

تبتعدي مرة 

اأخرى يا زينة!!

اأنت نحلة 

جميلة يا حبيبتي 

ول�ست فرا�سة!!

 اآ�سفة .. كنت اأود اأن 

اأ�سبح ملونة مثل الفرا�سة 

اجلميلة !!

ال تقلقي يا زينة, 

لقد اأم�سكنا به..

حمدا هلل على 

�سالمتك يا 

حبيبتي..

�سكرا لكم فاأنتم 

فخر لنا.

لن ي�ستطيع اأحد 

االإم�ساك بي.

 لن اأبتعد مرة 
ً
ح�سنا 

اأخرى, فبعد روؤية �سم�سون 

عرفت اأن حكاياتك لي�ست 

كلها خيالية.

ومبجرد و�سولهم اإىل اخللية 

وبعدما �سكرت امللكة جهود القائد 
تيمور واأفراد ال�سرطة....
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أهال بكم يا أبنائي األعزاء ..جئت إليكم مع 
حماية  سعيد  مجلتنا  من  السابع  العدد 
المعلومات  من  مجموعة  العدد  هذا  وفي 
التي تفيدنا جميعا في التعامل مع اإلنترنت 
والحاسب الخاص بنا ..نستطيع من خاللها 
الحاسب  جهاز  سالمة  على  المحافظة 
الخاص بنا .. واآلن سنعرف معا  ما األسباب 

التي تجعل الكمبيوتر بطيئا ؟ !

هناك بعض األسباب التي يجب تجنب حدوثها لحل 
مشكلة بطء جهاز الكمبيوتر:

0 التحميل لبعض البرامج  غير المهمة .
0 عدم توافق بعض الكروت داخل الجهاز .

كرت  وخاصة   ، بالجهاز  المركبة  الكروت  كثرة   0
الفيديو ، والسي دي رايتر.

0 وجود أخطاء أو تلف في أحد ملفات النظام المحمل 
على جهازك.

0 اختالف الرامات المركبة بالجهاز حيث ال يتم التوافق 
بينها فيكون ذلك سببا في حدوث المشاكل.

0 التنقل السريع بين النوافذ المفتوحة من اإلنترنت. 
0 فتح )Microsoft Office ( أثناء التصفح.

تثبيتها  يتم  لم  إذا   )Anti-Virus( الحماية  برامج   0
بشكل سليم. 

0 فتح البرامج المنزلة أثناء تصفح اإلنترنت.

ضغط )Hard Disk( بزيادة حجم البيانات التي عليه.
( داخل الجهاز.  • 	Virus( وجود

•عدم تحديث برامج الحماية بشكل دوري. 	
•عدم معالجة األخطاء في وقتها عن طريق البحث عنها وتركها تتراكم في الجهاز. 	

( والتنزيل من جديد. • 	Format( دون عمل )Windows( على)Windows( تنصيب
•تشغيل بعض أنواع األقراص المضغوطة غير السليمة. 	

•بعض أنواع أقراص الويندز التكون مكتملة البرامج أثناء تحميلها للتنصيب. 	
•عدم القيام بتشغيل معالجة الصيانة للجهاز بصفة شبه يومية. 	

وجعلها  المحفـوظات  وملفات  المؤقتة  اإلنترنت  ملفات  حذف  •عدم  	
تتراكم دون التخلص منها.

التجزئة بشكل شبه  والقيام بعملية  األقراص وتنظيفها  •عدم تفحص  	
يومي.
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هجم ال�سباع الل�سو�س 

ب�سكل جماعي على 

جميع اأنحاء الغابة

اأريد اأن اأعرف ماذا 

حدث يف ليلة اأم�س؟

يهجمون ب�سكل 

جماعي !!

اأدركوين .. 
اأدركوين يا 
�سكان الغابة

لن اأترككم اأيها 
الل�سو�ص
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نحن نريد 

حار�سا للغابة

نعم هذا 

لينبهنا عند اأي اقرتاح رائع

اقرتاح

االأ�سد هو اأ�سجع 

احليوانات

جعلوا االأ�سد 

يحر�س غابتهم ليال

عاااااااااااا .. اأنا ملك 

الغابة و�ساأكون اأنا 

حار�سها.

وماذا يفعل االأ�سد 

وحده اأمام جموعنا 

هذه؟!! .. هاهاهاها

هذا اقرتاح 

رائع
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هاهاهاها .. لن 

يردوا عليك فمنهم 

اخلائفون ومنهم النيام

قف اأنت مكانك 

حتى ال تفرت�سك 

جموع ال�سباع

عاااااا .. قفوا 

اأماكنكم اأيها 

الل�سو�س

لي�س هناك حار�س 

واحد للغابة

ماذا تق�سد؟

هذه غابتنا جميعا .. 

ولذلك يجب اأن نحر�سها 

جميعا

ُهزم االأ�سد .. البد 

اأن نبحث عن حار�س 

اآخر للغابة

اأنقذوا الغابة يا 
�سكان الغابة

ويف الليلة التالية

ويف ال�سباح
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�سنعوا لنا فخاخ .. 

احذروا

يلقون علينا احلجارة 

من االأعلى .. اهربوا .. 

اإن�سحااااااااب

اأراأيتم .. حار�س 

الغابة لي�س فردا منا .. 

بل كلنا حرا�س الغابة

لن تهرب مني هذه 

املرة فلي�س هناك من 

ي�ساعدك

�سنعاود الهجوم على الغابة 

الليلة .. لنح�سل على كل ما 

لديهم من طعام

متت

ويف هذه الليلة
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حمدا هلل على 

�سالمتك

لقد تعبت ومل 

نعرث على اأثره

�ستكون اأف�سل الكالب 

املتدربة الإنقاذ التائهني 

يا بادي

ترتفع جبال االألب اإىل

 ما يقرب من 4000 مرت ومتتد بني اإيطاليا 

وفرن�سا و�سوي�سرا .. وعلى الرغم من 

ذلك فهي تعترب من املناطق ال�سياحية 

التي يزورها اآالف ال�سائحني

حلمد هلل لقد ا�سطحبني 

هذا الكلب اإىل هنا بعد 

اأن �سربت من هذا ال�سائل 

املوجود اأ�سفل رقبته

من املوؤكد 

اأننا فقدناه

وتعترب قمة برنار يف �سوي�سرا الأكرث 
ارتفاعا بني كل قمم جبال الألب 

ولوعورة املنطقة كان ال�سائحون معر�سني 
لل�سياع والهالك يف هذه املنطقة

جاء ال�ساب �سان برنار وحمل على عاتقه م�سئولية 
اإنقاذ ال�سائحني من الهالك يف منحدر برنار
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ا�سم هذا الكلب 

بادي؟.. ا�سم رائع
تعال يا بادي تناول 

طعامك .. اإىل اأين 

اأنت ذاهب؟

بادي مدرب على ذلك .. 

وهذا ال�سائل من�سط يعطي 

طاقة للتائه حتى ي�ستطيع 

مقاومة الربد

ُترى اأين ذهب 

يف هذا اجلو 

العا�سف؟

كان الثلج يغطي كل �سيء .. ولكن بادي اأخذ 
يبحث وكاأنه يعلم اأن هناك من يحتاج مل�ساعدته

جنح بادي يف حمل الفتاة 
لينقذها من هذا ال�سقيع املميت
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رائع يا بادي ..

 لقد قمت بعمل رائع 

ا جًدّ

�ساأقتلك

�أعوووووووو

اأنقذ بادي اأربعني �سخ�سا من الهالك يف منحدر 
برنار واأثناء اإنقاذه لل�سخ�ص احلادي والأربعني

اأخذ بادي رحلة العودة 
للمنزل ودماوؤه تنزف 
على جنبات الطريق
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اإىل اأين ت�سحبنا 

يا بادي؟!

اإذن بادي لي�س 

ذئبا .. وحاول اأن 

ي�ساعدين

�ساعدونا يف اإنقاذ 

هذا الرجل 

من فعل بك هذا يا 

بادي؟ انتظر حتى 

اأ�سمد جراحك

�سكرا لك يابادي 

على م�ساعدتك لنا

بادي .. اأفق 
يا بادي اأفق

متت

ولكن الأوان قد فات, فقد فارق 
بادي احلياة متاأثرا بجراحه
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تعرف على الظل 
المطابق

 1 2
 3

كانت الزوجة في قصة 
السمك الطائر

1 - بخيلة
2 - ثرثارة
3 - شريرة

42



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( 

)6( 

)3(

2-ثرثارة

)3( اختالفات

اذكر عدد االختالفات بين 
اللوحتين

ذكر السيد حاسوب 
لسارة أنواع الحواسيب .. 

اذكر بعضها
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حتتاج اإىل حتديث 

�سامل لنظام 

الت�سغيل!!

 ما الأمر يا 

خالد؟!

 ولكننا نحتاج اإىل 

خبري بالربجمة وحتديث 

العقل االإلكرتوين يا 

خالد!

خبري اإنرتنت!! لي�س 

االأمر بتلك ال�سعوبة 

التي يبدو بها يا مبدع.. 

اآمل اأن يكون 

كذلك ولكن 

اأ�سعر بالقلق..

مباذا ت�سعر االآن يا 

�سديقي؟! هل من 

حَتَ�ّسن؟!

اأ�سعر ب�سداع 

�سديد واأي�سًا ال اأ�ستطيع 

النوم!!

�ساأت�سل باالإنرتنت 

لعلي اأجد حاًل لك؟

ومنذ عدة اأيام تعب مبدع وانتابه �سعور باخلمول 
والإرهاق ال�سديد..وتاأثر خالد جدا لذلك..

 وبعد �ساعات.. تو�سل خالد اإىل اأن الأمر يرجع لمتالء 
ذاكرة مبدع باأ�سياء لي�ص لها فائدة من اأحداث متكررة..

46



مبدع ماذا 

حدث لك؟!

 Yes. My name 

is creative

هيا قم يا �سديقي 

واأخربين ما 

ا�سمك؟!

مبددددع.. اأنـ ن ن نا

.. ا�س �س �سمي.. تك ك 

كون.. اأنت.. من..؟! ها ها 

ها ها ها ها..

ال تقلق يا �سديقي..

�ساأجهز التو�سيالت 

و�سي�سبح كل �سيء على 

ما يرام..

 I have two
 hands and I

can jump

يا اإلهي..

مبدع..

 الآن اأدركت ما 

ينبغي علي فعله!

 وبعد �ساعات... انتهى خالد من مهمته..وبداأ 
يخترب اأثر التحديثات على مبدع..

وهنا فهم خالد ما حدث.. ثم ف�سل الطاقة عن مبدع..
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تف�سل يا 

خالد..

 اأ�سكرك.

 ال تقلق.. �ساأجري 

له بع�س التعديالت 

ويعود طبيعيًا اإن �ساء 

اهلل..

يبدو اأن بع�س الفريو�سات اأ�سابت 

نظام الت�سغيل حيث اخرتق اأحد 

ال)Hackers( برنامج مبدع اأثناء 

التحديثات ويبدو اأنه ماهر..

اأخريا عدت 

يل �ساملا يا 

�سديقي..

يا اإلهي!!

ماذا يحدث..

اأ�سعر ب�سداع 

رهيب..

حلظات وينتهي 

ال�سداع ويتح�سن 

اأداء الربنامج..

وهذا كل ما حدث معي 

يا مهند�س عبقرينو.. 

ال تقلق يا خالد.. 

اأح�سر مبدع..اأنا يف 

انتظارك.

 وجد خالد �سخ�سا خبريا بالربجمة وحتديث 
العقل الإلكرتوين..وات�سل به فورًا.. 
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 �ساأح�سر ال�سابط اأحمد

 فورًا هو يف ق�سم �سرطة االإنرتنت 

و�سيقوم بالالزم..

اأخربت قائد ال�سرطة 

بكل ما حدث.. وهو 

ينتظرنا يف مكتبه..

 ل�ست اأدري كيف 

اأ�سكرك على كل ما 

فعلت..

 )IP( اأنا معي ال

اخلا�س بجهازه ال�سخ�سي 

وبذلك ن�ستطيع حتديد 

مكانه..

اإنه �سخ�س يهوى تخريب 

اأنظمة الروبوت وتلقينا بع�س البالغات 

بنف�س االأمر وبنف�س الفريو�س ومب�ساعدة 

مهند�سنا الكبري عبقرينو �سنقب�س عليه 

باإذن اهلل..

نرجو القب�س 

عليه لينال 

عقابه..

هل �سنرتك هذا 

الهاكر هكذا؟! البد 

اأن ينال جزاءه..

و�سمع مبدع من خالد واملهند�ص عبقرينو كل ما حدث.. 
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ن�سكر �سرطتنا 

العظيمة..فاأنتم حقا 

خري م�ساعد.. 

اأنا الرج ج ج ل اخلاا ا 

 I am a ..رر ر رق

Supermaaaaan

لعبة مك�سوفة يا 

�سوبر ماااان ها ها 

ها ها..

 مل اأفعل الكثري يا 

�سيدي..

ال �سكر على واجب يا

 اأحبائي ولكن الف�سل اأي�سا يرجع 

لذكاء املهند�س عبقرينو.. 

حقا هاهاها اأحبك يا 

خالد..
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متت

ال اأعتقد اأنك 

�ستفلح يف تهريب 

�سديقك الل�س

ا�ستيقظ �سيهرب 

الل�سو�س واأنت تغط 

يف نومك

قف مكانك

اترك يدي

اأم�سك ل�سا فاأخذ 

ني�سانا .. واأنا اأم�سكت 

االآخر ومل اأح�سل حتى 

على حتية!!


