
هجوم القراصنة



كابتن عارف ! كابتن عارف ! م
هناك حالة طوارىء

 يجب أن نبلغ الشرطة بهجوم
القراصنة على المدينة

ليستعدوا للدفاع عنها !ن

ولكن يا زيرو
هذا الهجوم من القراصنة

مختلف تمامًا

تووووت
تووت

 هجوم
القراصنة!!ء

 هجوم
القراصنة!!ء



 كيف يكون مختلفا؟ أليَس كّل
 القراصنة سيئون ويحاولون
 سرقة السفن في البحِر كما

أخبرتني من قبل؟

 بعض القراصنة ظرفاء وطيبون
 ،مثل صديقنا القرصان المع

 الذي أصبح يساعد الناس بدال
 من أن يؤذيهم، ولكن هناك

 قراصنة أشرار ويحاولون
سرقة الناس وبالذات األطفال

دون حتى أن يقتربوا منهم.ا

 ولكن كيف يفعلون ذلك
 يا عارف؟ في كوكبي البعيد
 لدينا شرطة فضائية ُتراقب

اللصوص الذين يحاولون سرقة
 السفن الفضائية التي ُتبحر

في السماء!ا

 أحسنَت يا زيرو، ونحن لدينا أيضا شرطة
 تراقب البحار، وقد قامت هذه الشرطة

بحماية كل السفن والمراكب التي
تبحر في بحار بالدي يا عزيزي زيرو، ولم

يعد القراصنة قادرون على االقتراب
من الناس أو السفن لسرقتهم



ولكن أنظر إلى شاشة
حاسوبنا الضخمة التي

تراقب شبكة االنترنت وكل
وسائل التواصل االجتماعي،ا

يبدو أن هؤالء القراصنة
اخترعوا طريقة جديدة، وأكثر

سهولة لسرقة الناس،ا
وايذاء األطفال بالذات.ا

ماذا !؟ ولكن علينا
أن نحذر أصدقائنا
األطفال يا كابتن
عارف، يبدو من

كالمك أن هؤالء
القراصنة أذكياء

جدا!ا

نعم معك حق، ولذلك نحن نحتاج
إلى مساعدة القرصان المع ألنه

يعرف كل قراصنة البحر ويمكن له
أن يساعدنا، لقد أرسلت له رسالة

بالواتس اب، وسيكون هنا
بعد دقائق!ا

مرحبا صديقّي العزيزين ! أعتقد أني أعرف القرصان
الشرير الذي يؤذي األطفال، إنه القرصان الطّماع الذع.ا
ولكني ال أعرف كيف قام بسرقة األطفال وايذائهم.ا



أعتقد أني بدأت أعرف كيف يفعل ذلك! هذا القرصان
الشرير لديه حسابات كثيرة على مواقع مختلفة على 

االنترنت وبأسماء غير حقيقية، وهو يستخدم هذه
البرامج مثل اليوتيوب والكثير من األلعاب االلكترونية،ا

وعلينا أن نكتشف ماذا يفعل في هذه
الساعات الطويلة

 هيا بنا إلى العمل، القرصان المع سوف
 يراقب الصور ومقاطع الفيديو التي يقوم

 األطفال بالبحث عنها والتي يحبون
 إرسالها ألصدقائهم الصغار، والروبوت زيرو

 سوف يراقب األلعاب االلكترونية ألنه
 يحبها كثيرا، وأنا سأقوم بمراقبة االيميل
 والواتس اب، سنجتمع هنا مرة أخرى بعد

أن ننتهي من البحث



 يجب أن نحذر أصدقائنا األطفال يا صديقّي، هذا القرصان الشرير يرسل
 لألطفال الكثير من مقاطع الفيديو السيئة على اليوتيوب ويطلب منهم

 فتحها. لقد طلب أيضا من أحد األطفال أن يرسل له صورته وهو يسبح في
 ،البحر مع أصدقائه، مما سهل له معرفة جميع أصدقاء ذلك الولد الطيب

وأخذ يرسل لهم برامج ال تناسب عمرهم

هل أخبركم عن األلعاب
الجديدة التي أضفتها 
لقائمتي المفضلة؟

 نحب أن نعرف ذلك ولكن
 أخبرني يا زيرو هل التقيت
 بالقرصان الذع حين كنت
تلعب بألعابك المفضلة؟

 نعم.. نعم يا صديقي عارف،
 لقد أرسل لي رسالة وقال
 لي أنت ولٌد ذكي جدا ما

 اسمك؟ لم أخبره أني روبوت
 فضائي وأني لست ولدًا،
 كما انه سألني عن عمري
 أيضا، وعن مكان سكني،
والمدرسة التي أذهب إليها

ال تخف صديقي عارف لم أخبره
عن عمري وأن مدرستي في

الفضاء. لكنه طلب مني أن أقابله
في الحديقة وحدي، حينها غضبت

منه وقلت له لن آتي من غير
صديقي الكبير عارف



 أحسنت يا زيرو، علينا أال
 نعطي كل هذه المعلومات

للغرباء الذين ال نعرفهم

لقد اكتشفُت أنا أيضا أن القرصان الشرير
يرسل رسائل (ايميالت) إلى األطفال

الصغار بعد أن يحصل على معلوماتهم، ثم
،يطلب منهم رقم بطاقة بنك بابا أو ماما
وهكذا يتمكن من استخدام الرقم في

الحصول على النقود

 هيا اآلن لنحتفل مع
 أصدقائنا الصغار بالقبض

 على هذا القرصان
الشرير

لقد تمكنُت من تحديد مكان القرصان الذع الشرير
إنه في بالد أخرى، ولكني أرسلت كل معلوماته إلى
الشرطة، وسوف يقبضون عليه يا أصدقائي بفضل

 جهودكم، وبالتأكيد سوف يعاقبونه العقاب المناسب




