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التحرير واإلخراج الفني

ت�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين
�صوؤون ال�صالمة- الإدارة العامة للتوعية الوقائية

العدد ١٣ - ربيع اأول ١٤٣٨هــ - دي�صمرب ٢٠١٦م

نشر ثقافة ومفاهيم السالمة الوقائية للنشء.

إكسـاب النـشء مهارات الوقايـة العامة 
مـن األخطـار فـي عالمهـم المحيـط مـن 
والحـد  العامـة  السـالمة  تحقيـق  أجـل 

مـن الحـوادث التـي تهـدد حياتهـم.

تعزيز السالمة .. خيار استراتيجي
�أن  يمكن  ال  �لطفلة..  وعزيزتي  �لطفل  عزيزي 

يتحقق بناء �الإن�سان دون �أن يتم  تحقيق �أعلى درجات 
فاأنتم  لديكم،  خا�سة  كافة  �لمجتمع  �سر�ئح  لدى  �لوعي 

�لم�ستقبل �لم�سرق للوطن ، فمع زيادة �لوعي يمكن �لحفاظ على 
�الأرو�ح و�لممتلكات، وعلى �لعك�س تنت�سر �لحو�دث �لماأ�ساوية  مع 
�أنو�عا �ستى من �الإعاقات، و�الأمر ال  قلة �لوعي، فالحو�دث تخّلف 
يقت�سر على �لحو�دث �لمرورية، فوفقًا الأحدث �الإح�ساء�ت يتوفى 
يوميًّا  127�سخ�سًا بينهم 21 حالة ب�سبب �لحو�دث. لذ� فاإن تبني 
عو�ئد  و�سيحقق  عنه،  غنى  ال  ��ستر�تيجي  خيار  �ل�سالمة  ثقافة 

�قت�سادية  ال ح�سر لها، ولن�سر هذه �لثقافة ال بد من تكاتف 
�الأ�سرة و�لمدر�سة و�لجامعة و�لوز�ر�ت ذ�ت �ل�سلة.
      أسرة التحرير 
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ال ي�ستطيع منقذ �أن ين�سى هذ� �ليوَم �لع�سيب �لعجيب .
كان منقذ قد �أّدى فري�سة �لع�سر، ثم  قام باأد�ء بع�س  �لتمرينات 
�لريا�سي��ة ليحاف��ظ عل��ى لياقت��ه �لبدني��ة  ، ثم جل���َس  ف��ي حديقة 
منزل��ه ي�س��رُب ع�سي��ًر� منزلي��ا لمجموع��ة م��ن فو�ك��ه �لمو�س��م 
�لطازج��ة، وه��و  يق��ر�أُ ف��ي كتاٍب �س��ّيٍق ح��وَل غر�ئب عال��م �لبحار 

و�لمحيطات و�لمجموعة �ل�سم�سية.

وفجاأة دّق جر�ُس �لهاتِف �لخلوّي، وجاءُه �سوُت �سديقه )وجاره( فهد:
منقذ ، �أحتاُج �إليك ، �أ�سرع �إلى منزلنا ؛ فالحا�سوب �لخا�س

بي يخرُج  دخاًنا كثيًفا ...�أ�سرع ، �أنا وحدي في �لمنزل
      و�أ�سعر بالخوف �ل�سديد ...�أ�سرع  �أ�سرع ...

�أجابه منقذ ُمطمئًنا : 
ال تخف يا �سديقي، ال تخف يا فهد .. �ساأُ�سرُع �إليك بالطبِع، لكن عليك 
�البتعاد عن �لحا�سوب، و�لخروج من �لغرفة؛ فهذ� �لدخاُن قد 

ي �إلى �لت�سّمم يا �سديقي  يوؤّدي �إلى �إغمائك، وقد يوؤدِّ

فالت�صّرف الأهم الآن
اأن تخرج من الغرفة ...

د. كاميليا عبدالفتاح
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�ساأفعل يا منقذ  ، �أنتظرك ، هيا �إليَّ ...

ت��رك منق��ذ كل م��ا بي��ده ، وخرج 
من باِب منزله قائاًل : ب�س��م �هلِل، 
لن��ا عل��ى �هلل، وال حول وال قوة  توكَّ

�إاّل باهلل  �لعليِّ �لعظيم ...

رك�س منقذ حت��ى و�سَل �إلى بيت �سديقه  
�لذي يبتعُد عن منزله قلياًل، ووجَد فهدً� 
و�قًف��ا بالب��اِب ينتظ��ره في توّت��ر وخوٍف. 
ليهّدئ��ه،  فه��د  كت��ف  عل��ى  منق��ذ  رب��َت 

و�رت��دى كمامًة و�قيًة من �لدخاِن.  

عند و�سول رجال �لدفاِع �لمدنيِّ �إلى منزِل فهد،  قامو� بف�سل 
�لكهرباء عن �لمنزل مبا�سرة، ودخلو� �إلى �لغرفة �لتي 

يوجُد فيها �لحا�سوب، ثم حملو� �لجهاز �إلى خارج 
�لمنزِل ، وو�سعوه في مكاٍن مفتوٍح ، وقام �لمخت�سُّ بالتعامل 

مع �لجهاز حّتى �س��يطر 
وق��ام  �لدخ���ان  على 

باإيق��افه ... 

�تَّ�سَل منقُذ 
برجال �لدفاع 

�لمدنّي، و�سرح لهم 
�لموقَف، وو�سف 
عنو�َن �سديقه 

فهد.
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�سكَر  رجاُل �لدفاع �لمدني منقذً�  لح�سِن ت�سرفه في �لموقف، و�أو�سو� فهدً� ب�سرورة 
ائ��ٍي ف��ي �ل�سيانة و�لبرمج��ة، وح��ذروه م��ن �أي محاولة  عر���س �لجه��از عل��ى �إخ�سّ
ال�س��تعمال �لحا�سوب قبل �إ�سالحه. ثم 

�ألقو� �لتحية ، وغادرو� �لمنزل . 

نظَر منقذ �إلى �سديقه فهد، فوجد وجهه �ساحًبا متعًبا، فقال له:
   كيف ت�ساعد �لدخاُن من حا�سوِبك يا�سديقي ؟ �حِك لي .

ال �أعرف �ل�سبب يا 
منقذ، لكني فوجئُت 

بالجهاز ُيغلُق من 
تلقاء ذ�ته ، ثم  يعيُد 
�لت�سغيَل مرة �أخرى 

دون �سابق �إنذ�ٍر 

وقبل �أن يظهر لي �سطُح �لمكتِب �أعاد �لت�سغيَل 
مرًة �أخرى، ثم ر�أيُت دخانا يخرُج من �لخلف 
- من �لباور �س��بالي - و�أخذ يت�ساعُد خفيًفا 
ف��ي �لبد�ي��ة، ث��م �أ�سب��َح �أبي���س  كثيف��ًا، ث��م 

رماديًّا، ت�ساحُبه ر�ئحٌة كيماوية كريهة . 

قال منقُذ : ال بّد �أّنك �أ�سرفت في ��ستعمال 
    �لجهاز يا �سديقي . كم ت�ستغرق من �لوقت 

في �لجلو�س على �لحا�سوب ؟ 

ال �أعل��م ي��ا منق��ذ على وجه 
�لدق��ة، ولكني �أظّل جال�ًس��ا 
عليه فت��رًة طويلة، ال �أقوُم �إالَّ 

لل�سالِة، وفي �أوقاٍت كثيرٍة �أتناوُل طعامي 
و�أن��ا �أت�سف��ُح �لمو�قَع عل��ى �الإنترنت، وق��د حذرني �أبي، 

و�أّمي من هذ�، لكني ال �أ�ستطيع �لتحّكم في هذ� �الأمر . 
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تذب��ُل ي��ا �سديق��ي ، ث��م تم��وُت 
...ولك��ن م��ا عالق��ُة ه��ذ� �الأمر 

بمو�سوعنا ؟! 

و�لتعّر���س  لل�سم���ِس - عن��د �ل�س��روق وقب��ل �لمغي��ب -  و�لريا�س��ة �لبدني��ة ، و�لق��ر�ءة �لممتعة ، 
و�ل�سد�ق��ات �لمفي��دة ، و�لجل�س��ة �لجميل��ة �لد�فئ��ة م��ع �لعائل��ة ، و...... ال باأ���س ي��ا �سديقي �أن 

ن�ستفيد من �لتطور �لمعرفي في عالم �لتكنولوجيا،
                ولكن علينا �أن نتذّكر �أننا كائناٌت حية تحتاُج �إلى عو�مل 

               �لنم��و  و�الزده��ار ...

 وماذ� عن �لحا�سوِب ؟
لماذ� �حترق ؟

الأّنك �أرهقته يا �سديقي
وحرمته حق �لنوم و�لر�حة .

معك حق يا 
منقذ. �إلى �أين 
�ستذهب �الآن ؟ 

�ساأعوُد �إلى منزلي يا �سديقي الأتناول طعامي �ل�سهي  
و�سر�بي �لذي حرمتني منه. 

حياك �هلُل �سديقي . �طلب مني ما ت�ستهي نف�ُسك.
�أنت �سيفي �لعزيز �لغالي �لذي �أنقذني.

�إن �لطعام �لذي حرمتني منه يا �سديقي هو �لكتاُب �لذي كنُت 
�أقروؤه، و�لريا�سة �لبدنية، و��ستن�ساق �لهو�ء �لنقّي في �لحديقة.

معك حقُّ يا �سديقي. هذ� هو �لطعاُم �ل�سهّي 
بالفعل، و�سوف �أتخُذك قدوًة، و�أفعل ما تفعُل.

اإذن فلقد نجحت مهمتي يا �صديقي العزيز  في 
اإنقاذ عقلك قبل اأن يخرج منه الدخاُن كالحا�صوب

علت �صح��كات ال�صديقين، وامتزجت بزقزقة
الع�صافير ال�ص��عيدة بال�صم���س والهواء النقّي واأوراق ال�صجر الُمنّدى بالماء.

 قاَل منقذ، وهو ي�سيُر �إلى 
�سجرٍة و�رفٍة في حديقة منزل فهد:
                  ماذ� يحدُث لهذه �ل�سجرِة

                �إذ� منعنا عنها �لماء
             و�لهو�َء و�ل�سم�َس

           يا فهد ؟ 

نحُن ي��ا �سديقي 
نحت��اُج  حي��ٌة  كائن��اٌت  �لعزي��ز 

و�إل��ى  �له��و�ِء،  �إل��ى  و�لنبات��ات(  )كاالأ�س��جاِر 
�ل�سم���ِس، و�إلى �لغذ�ء �ل�س��ليم، و�لماء. و�إّن �إ�سر�فك 
َب لك �س��حوب �لوجه  في �لجلو���س �إلى �لحا�س��وب �س��بَّ

و��سف��ر�ره، الأن��ه حرم��ك م��ن �لترّي���س ف��ي 
�لهو�ء �لطلق،
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هناك  لكّن  �لريا�سة،  وممار�سة  حولهم،  من  �لعالم  و�كت�ساف  �لحركة  كثرة  �الأطفال  يع�سق 
�أطفاال يحرمون �أنف�سهم من �ال�ستمتاع بطفولتهم، فاالأطفال �أ�سحاب �الأوز�ن �لكبيرة يعانون 
زمالئهم  عن  وبعدهم  �نعز�لهم  �إلى  �أوز�نهم  زيادة  توؤدي  وربما  �ل�سحية،  �لم�سكالت  كثير� 
�إلى �لعنف و�إدمان  و�أ�سدقائهم، وهذ� ي�سيبهم بعديد من �الأمر��س �لنف�سية من عزلة وميل 

�لدخول على �الإنترنت لتعوي�س قلة حركتهم وقلة معارفهم.
ود�ئما ما ين�سح �الأطباء �الأطفال ب�سرورة �البتعاد عن تناول �لوجبات �ل�سريعة، فتناول رقائق 
تلك  �لطفل  وتناول  و�لدهون،  �لن�سويات  من  كبيرة  كمية  على  يحتوي  )�ل�سيب�سي(  �لبطاط�س 

قلة معدالت النمو 	 

أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم	 

عسر الهضم وقرحة المعدة	 

ضعف الجهاز المناعي 	 

اإلضرار بالكلى والكبد 	 

اإلصابة بالسرطان	 

يا أطفال 
احذروا

تناول رقائق 
البطاطس 

والمشروبات 
الغازية

د/ نهله �صالح زيدان                       
�أ�ستاذ م�ساعد -  ق�سم �لتغذية وعلوم �الأطعمة 

جامعه تبوك  

أضرار
كثرة
تناول
رقائق

البطاطس
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�لرقائق يوؤدي �إلى �إح�سا�سه بال�سبع 
تناول  في  �لرغبة  يفقد  ثم  ومن 

�لطعام، ما يت�سبب في فقد�ن �لج�سم  �لفيتامينات 
�لعنا�سر  وتلك  �لمعدنية،  و�الأمالح  و�لبروتينات 

لها دور حيوي ومهم من �أجل زيادة معدالت 
�لنمو لدى �لطفل.

�لبطاط�س  رقائق  تناول  كثرة 
من  بعديد  �الإ�سابة  في  تت�سبب 
�لقلب  �أمر��س  منها  �الأمر��س 

�لدم،  في  �لكولي�سترول  و�رتفاع 
�لمعوية،  و�لتقل�سات  و�ال�سطر�بات 

�إليها  ت�ساف  �لتي  �لحافظة  فالمو�د 
على  قادرة  غير  �لمعدة  تجعل 

يحدث  وبالتالي  �له�س�����م، 
في  �سببًا  يكون  ه�سم  ع�سر 

و�لتقل�س�����ات  �ال�سطر�ب����ات 
�لمعوي�������ة. وتن�����اول �لبه�������ار�ت 
و�لمح�سنات  و�لمنكهات  �لحارة 

ي�ساعد على  �لرقائق  �إلى  ت�ساف  �لتي 
�الإ�سابة بقرحة �لمعدة، الأنها تعمل على تاآكل جد�ر �لمعدة على �لمدى �لبعيد. 
و�سعف �لجهاز �لمناعي �أحد �الأ�سر�ر �لخطيرة �لتي تت�سبب فيها كثرة تناول 
�إلى  توؤدي  وقد  و�لعظام،  و�لكبد  �لكلى  في  توؤثر  �أنها  كما  �لبطاط�س،  رقائق 

�الإ�سابة بال�سرطان.

اأج�صام نحيلة
�لنحيل��ة  �الأج�س��ام  �أ�سح��اب  �الأطف��ال 
و�لهزيل��ة ه��م �سحي��ة تن��اول �لوجبات 
�إم��ا  �ل�س��ريعة  فالوجب��ات  �ل�س��ريعة، 
�أن حت��ول �لطف��ل �إىل كتل��ة م��ن �للح��م 
�أو كتل��ة م��ن �لعظ��ام وكلتاهما ت�س��ر ب�سحة 

�لطفل.
ه�صا�صة العظام 

�مل�س��روبات �لغازي��ة ت�س��ر  ه��ي �الأخ��رى 
ب�سحة �لطفل، فت�سو�س �الأ�سنان  

�الأمر����س  �أح��د  وه�سا�س��ة�لعظام 
�خلط��رة �لت��ي تنت��ح ع��ن تن��اول تلك 
�مل�س��روبات �لغازي��ة، �إ�ساف��ة �إىل �رتفاع 
�الأطف��ال،  ل��دى  �ل�س��منة  مع��دالت 
فتناول عبوة و�حدة من �مل�سروبات 
زي��ادة  �إىل  ي��وؤدي  ��ا  يوميًّ �لغازي��ة 
ن�سف كيلوجر�م �سهريًّا، ملا حتتوي 
عليه من كميات كبرة من �ل�س��كر، 
وتن��اول كمي��ات كب��رة م��ن �ل�س��كر 
يجعل �لطفل عر�سة لالإ�سابةبال�سكري.
والحت��و�ء �مل�س��روبات �لغازي��ة عل��ى م��ادة �لكافيني ي�س��اب �لطفل ب��االأرق وقلة 

�لرتكيز و�ل�سعور بال�سد�ع وفقد�ن �ل�سهية و�آالم �لبطن
و�حلمو�سة و�لتهابات �الثنى ع�سر.

 تسوس األسنان

هشاشة العظام

ارتفاع معدالت السمنة

اإلصابة بالسكري

األرق  وقلة التركيز

الصداع

فقدان الشهية

الحموضة والتهابات االثنى عشر

أضرار المشروبات الغازية
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�سو�ء �لهندية �أو �لكورية �أو �لمك�سيكية �أو �لتركية حتى 
�أوقات  �لجلو�س  ويمكن  يفيد،  ال  فيما  �لوقت  ي�سيع  ال 
محددة باليوم لم�ساهدة �لم�سل�سالت و�لبر�مج وكذلك 
بعقلك  ت�سر  طويلة  ل�ساعات  فالم�ساهدة  �الإنترنت، 

و�سحتك. 

لت�سبح  �لقر�ءة  على  �لفتاة  عزيزتي  حر�سك   �
�الرتقاء  كثيرً� في  �سيفيدك  �ليومي  جزء� من جدولك 
بطريقة تفكيرك وفهم �الآخرين وزيادة ثقتك بنف�سك، 

نصـائح للفتيات

� عليك �أن تخ�س�سي جزء� من ميز�نيتك 
ل�سر�ء �لكتب �لتي تحتاجين �إليها �أو �لحر�س 
و�لتي  تنا�سب عمرك  �لتي  �لكتب  قر�ءة  على 

تتو�فر في مكتبة �لمنزل.

� كما يمكن �ال�ستفادة من �لكتب �الإلكترونية 
�لتي يمكن تحميلها من على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

�لثقافية  �لبر�مج  م�ساهدة  على  �لحر�س   �
ت�سيف  �أن  يمكن  �لوثائقية  و�لقنو�ت  و�لعلمية 

�إليك  �لكثير من �لمعلومات و�الأفكار.

�لم�سل�سالت  لم�ساهدة  ل�ساعات طويلة  بالجلو�س  نن�سح  ال   �

تهتمي  اأن  عليك  الفتاة  عزيزتي 
بعقلك مثل اهتمامك بجمال ب�صرتك 
فالهتمام  و�صحتك،  مظهرك  واأناقة 

بالعقل يتحقق بالقراءة.

وت�سهل عليك  تح�سيل �لمو�د �لدر��سية خا�سة �لعلمية بعك�س �لفتاة �لتي ال 
�لفهم  ثقيلة عليها من حيث  �لدر��سية  �لمو�د  ت�سبح  �لقر�ءة  تحر�س على 

و�ال�ستيعاب.

و�الإح�سا�س  �لحيوية  من  مزيد�  تمنحك  �لريا�سة  ممار�سة  �أن  كما   �
بال�سعادة و�كت�ساب مزيد من �الأ�سدقاء �لجدد، ومما�سة �لهو�يات من �الأمور 
�لتي ين�سح بها، لتاأثيرها �الإيجابي في �سخ�سية �لفتاة و�سحتها �لنف�سية، 
وعلى �لفتاة �أن تمار�س عديد� من �لهو�يات حتى تكت�سف �أكثر هو�ية قريبة 
�إلى قلبها و�أكثر تميزً� بها، فربما في �لم�ستقبل ت�سبح بطلة في ريا�سة ما �أو 

�ساعرة �أو قا�سة �أو �أديبة �أو فنانة ت�سكيلية.
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لذ�  �الأمة،  وم�ستقبل  نفو�سنا  بهجة  �أنتم  �الأطفال،  �أعز�ئي 
على  وتربيتكم  تن�سئتكم  على  �لحر�س  غاية  في  نحن 
تاج  تعلمون  فال�سحة كما  �ل�سحية؛  و�لعاد�ت  �ل�سلوكيات 

�أن ننجز  ن�ستطيع  �ل�سحة لن  �الأ�سحاء، فدون  روؤو�س  على 
�أهد�فنا ونحقق �أحالمنا. وديننا �لحنيف ياأمرنا بالحفاظ على 

�سحتنا. فالموؤمن �لقوي خير من �لموؤمن �ل�سعيف
وتعزيزها،  �ل�سحة  على  للمحافطة  �لو�سائل  �أهم  ومن 

�أج�سامنا  تقّوي  فالريا�سة  با�ستمر�ر.  �لريا�سة  ممار�سة 
و�لقوة  بالن�ساط  وتزودنا  وقلوبنا  وعظامنا 

وللريا�سة  �أعمالنا.  الإنجاز  �لالزمين 
�لريا�سة  وممار�سة  �لنمو.  في  عظيم  �أثر 

في  ل�سحتكم  عظيمة  فو�ئد  لها  �ل�سغر  من 
منذ  �لريا�سة  ممار�سة  على  تعودكم  �أن  كما  �لم�ستقبل. 

�ل�سغر ير�ّسخ فيكم نمط �لحياة �ل�سحي حين تكبرون. 
ثقتكم  وبناء  �سخ�سياتكم  �سقل  في  ت�سهم  �أعز�ئي  يا  و�لريا�سة 

باأنف�سكم وت�ساعد على تطوير مهار�تكم �الجتماعية مع �الآخرين. 
و�أنتم يا �أحباب �هلل �سعلة من �لحما�س و�لطاقة ومن �ل�سروري توجيه هذه 
�لطاقة فيما يفيدكم ويعّزز �سحتكم. لذ� عليكم ممار�سة �لريا�سة لن�سف 

�ساعة على �الأقل ولمدة خم�سة �أيام في �الأ�سبوع. 

د. عبدالرحمن بخاري                       
طبيب �أ�سرة

ممارسة الرياضة في الصغر 
تساعد على بناء الثقة بالنفس

وهنا �أهديكم �أمثلة على �لريا�سة �لتي ت�ستطيعون ممار�ستها:
 السباحة.  الهرولة والجري.  ركوب الدراجة. 

كــرة القدم. تماريــن المقاومــة مثل الحبل 
المطاط.  تمارين الحديد.

�الأب  �أو  �لمدرب  �إ�سر�ف  تحت  تكون  �أن  يجب  وهذه   
و�الأم وتكون با�ستخدم �أدو�ت منا�سبة لعمر �لطفل.

�لطائرة  و�لكرة  �ليد  كرة  مثل  �لمائية  �لريا�سات 
وغيرهما من �لريا�سات �الأخرى.

ريا�سات �لدفاع عن �لنف�س مثل:
 المالكمة.  الكاراتيه.  التايكوندو وغيرها. 

 تمارين اإلحماء.

يمكن عملها  كثيرة  ريا�سات  وهنالك 
برفقة  م�ستمتعين  �لمنزل  د�خل 

�إخوتكم وو�لديكم، مثل:
القفز على الحبل.  تمارين البطن.  
تمرين الضغط على الصدر.  جهاز 
الدراجــة الثابــت.  تمارين الحديد.  

تمارين الحبل المطاط وغيرها.

�لحذر  توخي  د�ئما  �أحبائي  وعليكم 
�الأب  �أو  �لم�درب  بتعليم��ات  و�الأخ����ذ 

و�الأم من �أجل �سالمتكم وفائدتكم.
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اأنا:
�أنا طفل مزعج

اأمي: 
تنظيم  �إلى  تحتاج  لكن  لطيف  طفل  �أنت  كذلك،  ل�ست  �أنت  ال 
َمن  باإزعاج  وتبد�أ  بالملل،  ت�سعر  ال  حتى  ينفعك   فيما  وقتك 

حولك.
اأنا:

�للوحية  �الأجهزة  من  عديد�  �أملك  فاأنا  بالملل  �أ�سعر  ال  �أنا 
و�الإلكترونية وفيها �لمئات من �الألعاب �لتي ال ح�سر لها.

اأمي: 
كم ذلك ر�ئع وم�سلٍّ �أن تق�سي بع�سا من وقتك في �للعب، لكن 
�ألي�س من �الأروع �أن ننوع لعقلنا وجبته كما ننوع لمعدتنا؟ �أظنك 
تو�فقني �أنه ممل تناول �الآي�س كريم رغم لذته �أكثر من مرة في 

�ليوم ومع جميع �لوجبات رغم تنوع �ألو�نه ومذ�قاته 
�لغذ�ئية  �لعنا�سر  له  يوفر  وال  ج�سمك  ي�سر  الأنه 
�لتي يحتاج �إليها، بل �إنه يوؤدي �إلى ت�سو�س �الأ�سنان 

وم�سكالت �أخرى كثيرة.
�أتعلم يا بني �أنك �أهم فرد في �لمجتمع، و�أنك تمثل 
�ساعد� من �سو�عد هذ� �لوطن، وال يليق بهذ� �ل�ساعد 

�أن يكون وهنًا �أو غير معد �إعد�ًد� جيدً� للوطن؟
اأنا:

�أال يكفينا كتب  �أنا ال �أحب �لقر�ءة فال متعة فيها، 
�لمدر�سة؟

اأمي: 
�بني �لعزيز، نحن �أمة »�قر�أ«، و�أبدً� لم تكن �لقر�ءة 
عبئا، بل هي باب للمعرفة، ومع تطور �لعلم تعددت 
�أبو�ب �لمعرفة فاأ�سبحت مقروءة وم�سموعة، �ختر 
�أو  �سمعيا  كان  �سو�ء  تف�سله  وما  منها  ينا�سبك  ما 
�لعالم �لخارجي  �آفاقا جديدة على  لتفتح  ب�سريا، 
فالدر��سة لي�ست كافية لتو�سيع �لمد�رك، جميل �أن 

د. يا�صمين حمدي

تكون ملما بما حولك في �لمجال �لذي تحبه �أو لديك 
م�سادر  تنوع  �أنت  وجميل  �أكثر،  عنه  لتعرف  �لف�سول 
معلوماتك، �لتي حتمًا �ست�سهم ب�سكل كبير في ت�سكيل 

�سخ�سيتك.
اأنا:

�أنا فا�سل وال نجاحات لي.
اأمي: 

�إلى  وميلك  �إهمالك  لكن  كذلك،  ل�ست  �أنت  بني  يا  ال 
ذلك،  لك  �سور�  �للذ�ن  هما  �للعب  في  وقتك  �إ�ساعة 
لكن �أنت كاإن�سان كرمك �هلل بقدر�ت ومو�هب عديدة 
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عليك �كت�سافها وعليك �أن ت�ساعدنا 
هذه  نكت�سف  �أن  على  كو�لدين 
لتتميز  وننميها،  لن�سقلها  �لمو�هب 
وتنجح وتكون مختلفا عن �الآخرين.

اأنا:
�أنا �أكره �لمدر�سة.

اأمي: 
عزيزي �أواًل ال �سيء في هذه �لحياة 
مجهود  �إلى  تحتاج  فالحياة  �سهال، 
نمر  عمرية  مرحلة  كل  مع  يتنا�سب 
فترة  بكل  ن�ستمتع  �أن  علينا  بها، 
ما  عمال  �إتقاننا  بجانب  نعي�سها 

على  �ل�سوء  ت�سليط  وعلينا  �إنجازه،  علينا  يجب 
�لمدر�سة نظام وعالقات  نفعل،  فيما  �لم�سرق  �لجانب 

و�سد�قات مع �لمدر�سين و�لزمالء بجانب معرفة 
بين  و�ستان  و�سائقة،  مختلفة  بطرق  وعلم  

تظنه  ما  �لمتعلم،  وغير  �لمتعلم  �الإن�سان 
�لبع�س  نظر  في  هو  وملال  عذ�با  �أنت 
وهنالك  �لعي�س فيه،  يتمنون  وحلم  �أمل 
بالكيلومتر�ت  م�سافات  ي�سيرون  َمن 
�إلى  للو�سول  يوميًا  �أقد�مهم  على 
حلمهم. عليك يا بني �أن ت�ستمتع بما 

مع  بالندية  تتعامل  �أال  �أولها  تجاهنا،  �لتز�مات  �أي�سًا  عليك  تن�َس  ال  لكن  وهو�ياتك، 
محبة  عالقة  هي  بل  لالأقوى،  �لبقاء  ولي�ست  تحديا  لي�ست  بيننا  فالعالقة  و�لديك؛ 
و�سد�قة، من �لم�ستحيل �أن تجد �إن�سانا يحب �أن يتفوق عليه �أحد، لكن �لو�لدين تجد 

حلمهما �أن يتفوق �بنهما عليهما في جميع مجاالت �لحياة.
اأنا:

فلم  ينبغي،  كما  تحباِنني  ال  �أنتما 
وغالية  كثيرة  هد�يا  لي  ت�ستريا 
تاأتيا  ولم  زمالئي،  كما  �لثمن 
مثل  لوحي  جهاز  باأحدث  لي 

جير�ني.

�لق�����درة  نعم���ة  من  تملكه 
و�س��������ادق  �لتعل����م.  على 

ومدر�سي������ك  زم�������الءك 
�لدر��سي  يومك  لي�سبح 

�أكثر ت�سويقًا و�إفادة.
اأنا:

ال �أح�����د يفهمن����ي �س������وى �أ�سدقائي.
اأمي: 

هذه غلطتي يا بني، ال بد �أن �أجتهد �أنا 
�هتماماتك  ن�ساركك  �أن  في  و�أبوك 

اأمي: 
�لوحيدة  �لو�سيلة  هي  �لمادة  تكن  لم  �أبدً�  ُبنيَّ 
للمادة  عزيزي  يا  ونظرتك  �لحب،  عن  للتعبير 
ومظاهرها  فالمادة،  محلها،  في  لي�ست 
�إلى  و�لو�سول  للترفيه  و�سيلة  هي  ومكوناتها 
�ل�سعادة، ولكنها لي�ست �ل�سعادة، وال ت�سمنها �إن 
لم تتو�فر جو�نب �أخرى بجو�رها، فنحن بعقولنا 

و�سو�عدنا َمن ن�سنع �لمادة
ولي�س هي �لتي ت�سنعنا

وت�سنع �سعادتنا.
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المخترعون
الصغار

المخترع
محمد الطويان

�إلى  دعاه  �لمزمن  �لربو  مر�س  حوله  يعانون  بمن  �لمرهف  �إح�سا�سه    
�لتفكير في عالج للتحفيف عنهم، فمع تغير �الأجو�ء �لمناخية و�لعو��سف 
�لمر�س  لذلك  فري�سة  �لمر�سى  هوؤالء  ي�سبح  تتوقف  ال   �لتي  �لتر�بية 
وتكتظ �لم�ست�سفيات بالمر�سى وتعلن حاالت �ال�ستنفار من �أجل ��ستقبال 

�أعد�د �لمر�سى �لمتز�يدة.
235  مليون مري�س

�سخ�س  مليون   235 نحو  �أن  �لعالمية  �ل�سحة  منظمة  در��سات  ك�سفت   
يعانون مر�س �لربو، وهو من �أكثر �الأمر��س �لمزمنة �سيوعًا بين �الأطفال، 
�لدخل  و�لمنخف�سة   �لفقيرة  �لبلد�ن  في  عنه  �لناجمة  �لوفيات  ومعظم 
و�لبلد�ن �لتي تنتمي �إلى �ل�سريحة �لدنيا من �لدخل �لمتو�سط. كل ذلك 
ز �لطويان من �أجل �لبحث عن عالج للمر�س، فالم�سكلة لي�ست محلية  حفَّ
�لب�سرية  منه  ت�ستفيد  �أن  يمكن  �إليه  �لتو�سل  �سيتم  وما  عالمية  بل  فقط 

كلها.
13  �صهرًا من العمل

�لعلمي  �لبحث  على  عاكفًا  �سهرً�  ع�سر  ثالثة  مدى  وعلى  �لطويان  محمد  ظل   
جدً�   دقيق  عنو�ن  تحت  �لعلمي  بحثه  وكان  �لمر�س،  لهذ�  عالج  �إلى  للو�سول 
)�كت�ساف عالقة �الأنو�ع �لفرعية للخاليا في تنظيم �ال�ستجابة لاللتهابات في 

مر�س �لربو(.
مركز الأمير نايف

وتحت  �لمناعة  �أبحاث  لعلوم  نايف  �الأمير  مركز  في  بحثه  �لطويان  بد�أ   
و��سل  حلو�ني  ربيع  و�لدكتور  �لمح�سن  �سالح  �لدكتور  من  كل  �إ�سر�ف 
�لبحث ونجح في  �إنهائه. و�سعى من خالل �لبحث �إلى �كت�ساف �لعالقة بين 

ع كل ما حوله لخدمته وحاكى  بالعقل ا�صتطاع الإن�صان اأن يطوِّ
مخلوقات اهلل، فاخترع الطائرة ليحلق في ال�صماء والغوا�صة 
عقل  يتوقف  ولن  والمحيطات،  البحار  اأعماق  ل�صتك�صاف 
الإن�صان عن الختراع والبتكار، وما ي�صهده العالم في وقتنا 
لول  ليتحقق  يكن  لم  وتقّدم  تطّور  من  وم�صتقبليًا  الحا�صر 
الهتمام بالتفكير الإبداعي ورعاية المواهب والأفكار غير 
التقليدية. ومع اإهمال العناية بالمبتكرين يمكن اأن تتوقف 

م�صيرة الختراعات.
يتمتع الأطفال بقدرات هائلة خا�صة مع منحهم التعليم القادر 
الحياة،  في  اإليها  يحتاجون  التي  المعلومات  اإك�صابهم  على 
ورعاية المواهب ودعمها و�صقلها اأ�صبحت من اأكثر ما تهتم به 
طرق ومناهج التدري�س الحديثة. وتزخر المملكة بامتالكها 
عديدا من العقول المبتكرة رغم اأعمارهم ال�صغيرة، ومن تلك 

النماذج الم�صرفة: 
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خاليا Tcm في ج�سم �الإن�سان مع مر�س �لربو، و�إيجاد عالج لمر�س �لربو 
حتى ي�سفى منه �لمري�س وب�سكل كامل. فاالأدوية �لتي كان يتم ��ستخد�مها 
وعلى نطاق و��سع كانت تعالج �الأعر��س وتعمل على تهدئتها فقط لكن لم 

تكن تعالج �لمر�س.
تخطي التحديات

يقول:  �لتحديات  تلك  وعن  �لتحديات،  �لعديد من  �جتياز  في  �لطويان  نجح 
�أبرز ما قد يو�جه �لباحث في مجتمعنا هو �إيجاد مركز �أبحاث ليقوم ببحثه 
�لتفرغ  وعدم  �لوقت  �سيق  �إلى  �إ�سافًة  له،  �لمعونة  يد  وتقديم  وم�سروعه 
لالأبحاث �لعلمية وتطويرها، ب�سبب �لو�جبات و�لدو�م �لمدر�سي، و�لعمل في 
�لمدر�سة كانت متعاونة معي جدً� حتى حققت  �لجامعة، و�لحمد هلل  مختبر 

ما �أ�سبو �إليه. 
جوائز وم�صاركات دولية

�سارك �لطويان ببحثه في عدد من �لمحافل �لدولية و�لمحلية، فقد �سارك في 
�لتعليم  وز�رة  �سنوي  وب�سكل  تعقده  �لذي  �لعلمي،  لالإبد�ع  �لوطني  �الأولمبياد 
�لطويان  وفاز  »موهبة«.  و�الإبد�ع  للموهبة  ورجاله  عبد�لعزيز  �لملك  وموؤ�س�سة 

خالل �الأولمبياد بالمركز  �لخام�س. 
م�صابقة اإنتل اآي�صيف

بالواليات  �آي�سيف  �إنتل  م�سابقة   في  به  للم�ساركة  بحثه  بتطوير  �لطويان  قام   
�لمتحدة �الأمريكية، و�إنتل للعلوم �لعالم �لعربي بجمهورية م�سر �لعربية. وفاز 

�لطويان بالجائزة �لخا�سة في مجال )�لطب و�لعلوم �ل�سحية(

المبتكرة
تـــاال الرومــي

�بتكرت تاال بنت �لثمانية ع�سر ربيعًا  جهاز� ينظف ويعقم حاجز �الأيدي في  
�لحاجز.  �الأمر��س عن طريق ذلك  �نتقال  للحد من  �لكهربائية،  �ل�ساللم 

و�لجهاز يحتوي على مكون، د�خلي و�آخر خارجي، فالد�خلي عبارة عن 
كي�س بثقوب يحوي �لمعقم، تلتف حوله مم�سحة �إ�سفنجية تزيل �الأو�ساخ 
بتجفيفه،  وتقوم  �لكهربائي  �ل�سلم  في  �الأيدي  حاجز  على  �لموجودة 
�أما �لمكون �لخارجي فيغطي �لجهاز غالف بال�ستيكي قوي، يوجد في 
نهايتيه مو�سالن ال�سقان يثبتان �لجهاز على زجاج �ل�سلم حتى ال يتم 

خد�س �لزجاج �أو ك�سره.

اأولمبياد الإبداع العلمي
�لت�سفية  في  �لمملكة  م�ستوى  على  �لثاني  بالمركز  فاز  تاال  �بتكار   
�إليه ب�سهولة،  �لعلمي.  ولم ت�سل  �لوطني لالإبد�ع  �لنهائية لالأولمبياد 
فبعد محاوالت كثيرة كان منها ما هو �سو�ب ومنها ما هو خطاأ. تعلمت 
من �لخطاأ و��ستفادت من �لمحاوالت �ل�سحيحة لت�سل في �لنهاية �إلى 

جهازها �لذي خ�س�ست له وقتا طويال من �أجل �إنجازه. 

اأحالم كبيرة
في  حلمها  كبر  لذ�  �لقوية  �لعلمية  �لمناف�سات  خو�س  تاال  ع�سقت 
�لمناف�سة و�لتو�سل �إلى �بتكار �لعديد من �الختر�عات �لتي لم ي�سبقها 
عالم  في  رحلتها   وعن  �ل�سغار.  �أو  �لكبار  من  كان  �سو�ء  �إليها  �أحد 
كونت  بالمعرفة،  غنية  ر�ئعة  �لرحلة  »كانت  تاال:  تقول  �البتكار�ت 

�سد�قات �أعتز بها، و�أ�سكر �لجهود �لمبذولة من كل �سخ�س
�أ�سهم في بناء �سرح �إبد�ع«.



16

القائد الشاب

 أسامة بن زيد
�إلى ما �ساء �هلل، و�سغر  �لعظماء ال ين�ساهم �لتاريخ ويبقى ذكرهم خالدً� 
�أن ي�سبحو� قدوة ومثال يحتذى  �لعالية من  �لهمم  �أ�سحاب  يمنع  �ل�سن ال 
تولى  �لذي  زيد  بن  �أ�سامة  �ل�سحابي  هوؤالء  ومن  �لع�سور،  كل  عبر  به 
قيادة جي�س �لم�سلمين لغزو �لروم في �ل�سام، �ختاره ر�سول �هلل �سلى �هلل 
�لمهاجرين  من  �ل�سحابة  كبار  بينهم  من  وكان  �لجي�س،  على  و�أّمره  عليه 

و�الأن�سار.
بلغ  يكن  لم  �لجي�س  لقيادة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �ختاره   حين 
غزو  �أجل  من  �لثقيلة  �لمهمة  تلك  �هلل  ر�سول  وحّمله  عمره،  من  �لع�سرين 

�لروم �إحدى �أقوى �الإمبر�طوريات في تلك �لفترة، فقد كانت �لروم و�لفر�س 
هما �لقوى �لعظمى في تلك �لفترة، قاد �أ�سامة جي�س �لم�سلمين غازيًا لهم 
في عقر د�رهم  ليحرر �أهل �ل�سام من جبروتهم وت�سلطهم ولين�سر �الإ�سالم 

بين ربوع تلك �لبالد.
يكفي �أ�سامة بن زيد �سرفًا �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كان يحبه مثل حبه 
ياأخذه و�لح�سن  �أن �لنبي كان  �أهل �لجنة، فقد روى �لبخاري  ل�سيد �سباب 

ر�سي �هلل عنه ويقول: »�للهم �أحبهما، فاإني �أحبهما«.
من اأ�صامة بن زيد؟

ولد �أ�سامة بن زيد بن حارثة �لكلبي في مكة قبل �لهجرة ب�سبع �سنو�ت. و�لده 
هو زيد بن حارثة خادم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، وقف �لنبي �أمام 
جموع �ل�سحابه قائاًل:» �أ�سهدكم �أن زيد� هذ� �بني، يرثني و�أرثه«.. وعرف 
و�أبطل  �لكريم  بن محمد حتى جاء  �لقر�آن  با�سم زيد  �لم�سلمين  بين  زيد 

عادة �لتبّني.
�أم �أ�سامة هي بركة و��ستهرت باأم �أيمن. و�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم هو   

ج زيد� باأم �أيمن. َمن زوَّ

�أُحد، وكانت  �أيمن في �لغزو�ت مع ر�سول �هلل، فقد �سهدت  غزوة  �أم  �ساركت 
�لمعركة، و�سهدت غزوة خيبر. وقال  �أثناء  �لم�سلمين  تد�وي �لجرحى وت�سقي 
عنها �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: »هذه بقية �أهل بيتي«.وروت ر�سي �هلل عنها 

عدد� من �الأحاديث �لنبوية.  
حب الر�صول لأ�صامة

كبار  �أحبه  له  �لر�سول  حب  وبف�سل  �لنبوة،  بيت  في  زيد  بن  �أ�سامة    تربى 
�أوالدهم،  على  ويقدمونه  يف�سلونه  كانو�  �ل�سحابة  كبار  وبع�س  �ل�سحابة، 
�أحبه  َمن  يبغ�سو�  �أن  لهم  كان  وما  ور�سوله  �هلل  يحبه  َمن  يحبون  فالموؤمنون 
ينبغي  �لموؤمنين عائ�سة ر�سي �هلل عنها: )ما  �أم  تقول  ر�سول �هلل، وفي ذلك 
الأحد �أن يبغ�س �أ�سامة بعد ما �سمعت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يقول: من 

كان يحب �هلل ور�سوله فليحب �أ�سامة(.    
ل بع�س �ل�سحابة وعلى ر�أ�سهم عمر بن �لخطاب �أ�سامة عن �أوالده، فقد   ف�سّ
فر�س �لفاروق الأ�سامة ثالثة �آالف وخم�س مائة بينما فر�س لعبد�هلل بن عمر 
ثالثة �آالف، وكان ي�ساأل عبد �هلل بن عمر �أمير �لموؤمنين عمر بن �لخطاب عن 
ذلك فيرد �بن �لخطاب �أن �أ�سامة كان �أحب �إلى ر�سول �هلل منك، و�أبوه �أحب 

�إلى ر�سول �هلل من �أبيك.
قيادة الجي�س 

�أ�سامة بن زيد بقيادة جي�س �لم�سلمين  كّلف ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 
�لمتوجه لغزو �لروم في �ل�سام على �لرغم من �سغر �سنه، وقال �سلى �هلل عليه 
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وبركته  �هلل  ��سم  على  �سر  �أ�سامة،  »يا  له:  و�سلم 
�أبيك .. وخذ معك �الأدالء،  �إلى مقتل  حتى تنتهي 
�للو�ء  �هلل  ر�سول  وعقد  �أمامك.  �لعيون  وقدم 

الأ�سامة، ثم قال: »�م�س على ��سم �هلل«. 
غ�صب الر�صول 

�عتر�س بع�س �ل�سحابة على قيادة �أ�سامة للجي�س 
�لذين  و�الأن�سار  �لمهاجرين  من  �لكثير  وبينهم 
كان لهم �ل�سبق في �الإ�سالم، ولما علم ر�سول �هلل 
ع�سب  وقد  فخرج  �سديًد�،  غ�سًبا  غ�سب  بذلك، 
على ر�أ�سه ع�سابة، و�سعد �لر�سول �لمنبر فحمد 
�هلل و�أثنى عليه، ثم قال: »�أما بعد، يا �أيها �لنا�س، 
فما مقالة بلغتني عن بع�سكم في تاأميري �أ�سامة 
بن زيد؟ و�هلل لئن طعنتم في �إمارتي �أ�سامة لقد 
�إن  �هلل  و�يم  قبله،  من  �أباه  �إمارتي  في  طعنتم 
لخليق  بعده  من  �بنه  و�إن  لخليًقا،  لالإمارة  كان 
، و�إن هذ�  لالإمارة، و�إن كان لمن �أحب �لنا�س �إلَيّ
.. فا�ستو�سو� به خيًر�؛ فاإنه  لمن �أحب �لنا�س �إلَيّ

من خياركم«.
انت�صار الم�صلمين 

�سار �أ�سامة بالجي�س لكن و�سله خبر �أن ر�سول �هلل في 
مر�س �لموت، فما كان من �أ�سامة �إلى �أن هرع لزيارة 
ر�سول �هلل ومعه عمر بن �لخطاب وعبيدة بن �لجر�ح 
وفارق �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم �لحياة. وتمت 
مبايعة �أبي بكر �ل�سديق و�أ�سار عليه بع�س �ل�سحابة 
�أال يخرج �لجي�س ب�سبب ردة بع�س �لقبائل و�إدعاء�ت 
وخوفهم  �لعربية  �لجزيرة  في  �نت�سرت  �لتي  �لنبوة 
من هجوم بع�س تلك �لقبائل على �لمدينة �لمنورة، 
لكن كان لل�سديق ر�أي �آخر فقد �أ�سر على �أن يخرج 
�أ�سامة بجي�سه وقال قولته �ل�سهيرة » و�لذي نف�سي 
بيده، لو ظننت �أن �ل�سباع تاأكلني بالمدينة الأنفذت 

هذ� �لبعث«.
�لمدينة  �إلى  منت�سرً�  وعاد  �أ�سامة،  جي�س   فخرج 

�لمنورة بف�سل قيادة �أ�سامة �لفذة للمعركة.
�ل�سيطرة  في  بالغ  �أثر  له  كان  �أ�سامة  جي�س  خروج 
على حروب �لردة فقد �ألقى �لرعب في قلوب �لقبائل 
�لتي مر عليها حتى و�سوله �إلى �ل�سام وترددت �أخبار 
�أن دولة �الإ�سالم قوية وها هو جي�س �لم�سلمين في 
طريقه لغزو �لروم، ولم تتجر�أ قبائل تلك �لمناطق 
على �الرتد�د عن �الإ�سالم بعك�س �لمناطق �الأخرى 
فور  �رتد�دها  �أعلنت  �لتي  �لعربية  �لجزيرة  في 

علمهم بوفاة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.   

عفاف العيافي 
مدربة تطوير ذ�ت 

أسماك تطارد “دبًا”.

مقال

تخت�س��ر �س��ورة �لم�س��ور �لمب��دع، توما���س 
مانجل���س، �لذي خطط اللتقاطها لمدة �أربع 
�س��نو�ت، فلقد كان »توما���س« يحلم بالتقاط 
�سورة يحكي عنها �لتاريخ طوياًل. بد�أ رحلته 
بالذه��اب �إل��ى م�سب �أح��د �الأنه��ار  ون�سب 
خيمت��ه وجل���س �أ�س��بوعًا كام��اًل، حت��ى ينجح 
ف��ي �لتقاط �سورة للدببة وه��ي تقوم بابتالع 

�ل�سمك �أثناء قفزه فوق �لموج. 
وج��د توما���س �سعوبة ف��ي �لتق��اط �ل�سورة، 
فالم�س��هد �ل��ذي يرغ��ب في �لتقاط��ه يحدث 
في وقت �أقل من �لثانية، لكنه �أ�سر فقد كان 
لدي��ه هدف وحلم، لذل��ك كان يخرج كل يوم 
م��ن �لفجر وحت��ى �لغروب لمدة �س��بعة �أيام. 
و�أخي��رً� نج��ح توما���س ف��ي �لتقاط ع�س��ر�ت 
�ل�س��ور للدبب��ة لعله ينج��ح في �لو�س��ول �إلى 

�ل�س��ورة �لر�ئع��ة �لت��ي يحلم بها. ف��ي �ليوم 
�ل�س��ابع عاد للمن��زل لتحمي�س �ل�سور، وبين 

مئات �ل�سور عثر على حلمه.
ح��دد توما���س هدف��ه، وخّط��ط و�أ�س��ر عل��ى 
تحقيق��ه و�بتع��د ع��ن كل �الأ�س��ياء �لتي يمكن 
�أن تبعده عن هدفه، و�جتهد في عمله، لذلك 
�أ�سب��ح  توما���س �أف�سل فوتوغر�في بين �آالف 
�لفوتوغر�فيي��ن بالعال��م وتم ت��د�ول �سورته 
نجاح��ه  عل��ى  لت�س��هد  �لعال��م  دول  كل  ف��ي 

وتميزه. 
عزي��زي �لطف��ل عزيزتي �لطفل��ة، َمن ي�سر 
على تحقيق �سيء يحبه بف�سل �هلل �سيكتب له 
�لتوفيق و�ل�س��د�د؛ فمع �الجتهاد و�الإخال�س 

و�لمثابرة وبالعزيمة �سيحقق
كلٌّ منكم حلمه.
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جل�س منقذ مع �سديقه في �لحديقة 
يتحّدثان، وي�سربان �لع�سير �لبارد، 
مفرقعات  �سوت  حديثهما  ويقطع 
�أخيه بجو�ر  يلعب مع  يطلقها طفل 
�ل�سغيرة  �أختهما  وكانت  �أهلهما. 
بين  فتفتحه  �لماء،  بخرطوم  تلهو 
�إلى  قوّيًا  �لماء  ق  ليتدفَّ و�آخر  حين 
علبة �لكهرباء. و�أم �الأوالد تعّد لهم 
في  يقر�أ  و�أبوهم  �لطعام،  بع�س 
�ألقاها  �سفحة  قر�أ  وكّلما  �سحيفة، 
وت�سّوه  �الأ�سجار،  بين  فتتطاير 
يحتمل  لم  �لحديقة.  نظافة 
منقد هذه �لفو�سى، وخ�سي �أن 
وبزّو�ر  بال�سغار  �الأذى  يلحق 
�لحديقة، فاقترب من �أبيهم 

للحديث معه..

�الأب يقر�أ 
�ل�سحيفة و يرمي 
�أور�قها بين �أور�ق 
�الأ�سجار �لخ�سر�ء 
مما ي�سوه �لحديقة

طفل يلهو 
بالمفرقعات غير 
�آبه ب�سالمة زو�ر 

�لحديقة

طفلة تلهو 
بخرطوم �لمياه 
بجو�ر �سندوق 

�لكهرباء .. 

طفل يم�سك 
�لفاأ�س ويخرب 

به �لزرع و�لزهور 
بالحديقة
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�ل�سالم عليكم .. كيف حالكم �أيها �ل�سغار؟

�أهاًل بك يا منقذ .. 
تف�سل و�جل�س معنا

 هل �سّب حريق في 
�لحديقة يامنقذ ؟

 �سوف ي�سّب �لحريق �إذ� ظللت ت�سعل 
�لمفرقعات الأنها قد ت�سطدم ب�سجرة �أو 

�أ�سالك �لكهرباء �أو تفرقع بوجهك

ت�سّل بلعب �لكرة 
مع �إخوتك في 
�ساحة �للعب ..

و�أنت �أيتها �لبنت 
�لجميلة .. �حذري 

�سعقة �لكهرباء

ما �سعقة 
�لكهرباء ؟!

 �ل�سعقة يا مها �أقوى من 
�لنار وتقتل �الإن�سان في لحظة

و �أنت يا ماجد لماذ� تعبث باأدو�ت �لزر�عة وتحفر بها ما ي�سوه
جمال �لحديقة كما �أنك قد توؤذي نف�سك بالفاأ�س .. ؟

�سكرً� لك يا منقذ لحر�سك على �سالمتنا ..

 �سكرً� لكم و�أتمنى لكم نزهة �سعيدة و�آمنة بقي �أن �أو�سيك قبل
                                �لود�ع يا �أبا خالد �أال ترمي �ل�سحف فوق �لع�سب

�أعدك يا منقذ �أن �أحافظ �أنا و�أ�سرتي على 
نظافة �لحديقة كما نحافظ على بيتنا
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ا عبر  اإلى ت�صعة اآلف كيلومتر يوميًّ  - دم الإن�صان يقطع م�صافة ت�صل 
الأوعية الدموية.

- يبلغ طول �صرايين ج�صم الإن�صان 600 األف كيلو متر.
وي�صكل  كيلومت��ر  األف  و385  ملي�����ون  نحو  ال�صم�����س  قط���ر  يبل��غ   -
ال�صم����س.  كتلة  اإجم���الي  من  المائة  في   75 نحو  الهيدروجي���ن   غاز 
- دهون ج�صم الإن�صان الطبيعي تكفي ل�صناعة �صبع قطع من ال�صابون.
 - الجزء الوحيد من ج�صم الإن�صان الذي ل ي�صله الدم هو قرنية العين.

 - ذاكرة ال�صمك ت�صل اإلى ثالث ثواٍن فقط.
- كمية الحرارة التي تنبعث من ج�صم الإن�صان في اليوم الواحد تكفي 

لغلي 40 لترًا من الماء.
با�صم  وُتعرف  الأذن،  داخل  توجد  الإن�صان،  ج�صم  في  عظمة  اأ�صغر   -

»عظمة الركاب«.
- ي�صتخدم الإن�صان ما بين 70 و80 ع�صلة عندما يتكلم.

- يحتوي ج�صم الإن�صان على نحو 600 ع�صلة وُت�صكل تلك الع�صالت ما 
ن�صبته 40 في المائة من اإجمالي وزن ال�صخ�س.

- يولد الإن�صان دون العظمتين اللتين تغطيان الركبتين ول تظهران اإل 
بين عمري الثانية وال�صاد�صة.

- تحتوي لحية ال�صخ�س البالغ على ما ُيراوح بين �صبعة اآلف و15 األف �صعرة.
-  حاجب الإن�صان يحتوي على ما يراوح بين 450 و600 �صعرة.

ت�صتوعب  الإن�صان  لدى  اليمنى  الرئة   -
كمي���ة اأكث�����ر  من اله����واء من التي 

ت�صتوعبها الرئة الي�صرى لوجود 
القلب اأ�صفل الرئة الي�صرى.

فهناك  �صمات،  لون  ولكل  بع�س  عن  بع�صها  النجوم  األوان  تختلف 
النجوم ذات اللون الأحمر وهناك ذات اللون الأزرق، والأكثر برودة 
هي النجوم الحمراء فيما النجوم الزرقاء تعد الأكثر حرارة وعلى 
نقي�س النجوم الحمراء . اأما ال�صم�س فهي من النجوم ال�صفراء، لذا 

فهي و�صط بين الحمراء الباردة وبين الزرقاء الأكثر حرارة.

ي�صتيقظ  عندما  الإن�صان  يتثاءب  قد 
عندما  يتث�����اءب  وقد  الن����وم  من 

يح�س بالتع���ب اأو الإجهاد وقد 
يح�����س  عن���دما  يتث�����اءب 
ي�صاعدنا  والتثاوؤب  بالملل، 
على اأخ�����ذ نف������س عمي��ق 

ورغم  �صريع،  زفير  واإطالق 
اإل  التثاوؤب  اأ�صباب  عّددنا  اأننا 

اأنه ل يوجد اتفاق بين العلماء على 
اأ�صبابه، وما زال يمثل لغزا بالن�صبة للعلماء.

التثاؤب يساعد على 
يقظة المخ

لمعلوماتك
النجوم 

الحارة 
والباردة
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تتبع م�صار خرطوم اإطفاء 
احلريق لتكت�صف حنفية 

احلريق التي يت�صل بها
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اأيها الأ�صدقاء .. 
اكت�صفوا الممار�صات الخاطئة في التعامل مع 

الأجهزة والأدوات بالمنزل التي ت�صبب كوارث 
واإ�صابات نتيجة ل�صوء التعامل معها ..
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اأمامك ر�صمة جميلة 
ل�صيارة الإطفاء .. ميكنك 

ال�صتمتاع بتلوينها

لون
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�ل�ستاء  �أيام  �أحد  وفي  �لعي�س.  ي�ستطيع  بالكاد  �لفقر  �سديد  �أحذية   �سانع  هناك  كان 
�ل�سديد �لبرودة كان لم يتبق في م�سغلة �إال قطعة جلد �سغيرة ال تكفي �ال ل�سنع زوجين 

من �الأحذية. 
في ذلك �لم�ساء ق�س �سانع �الأحذية �لجلد و�أعد �لقطع كي يخيطها في �ليوم �لتالي ثم 

�أوى �إلى فر��سه.
وفي �ل�سباح �لتالي ذهب ليبد�أ �لعمل لكنه لم ي�سدق عينيه فقد كان هناك على طاولة 
�لعمل زوجان من �الأحذية م�سنوعان فو�سعهما في �لنافذة �لزجاجية وفي �ليوم نف�سه 

�أتى رجل   لي�ستريهما ودفع �سعرً� �أعلى من �لمعتاد لجودتهما .
وبهذه �لنقود ��ستطاع �سانع �الأحذية 
�سر�ء جلد يكفي ل�سنع حذ�ءين 
�آخرين، وفي تلك �لليلة ق�س 

اإلسكافي
و رد 

الجميل
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قالت �لزوجة : هذ�ن �لقزمان  جعالنا �أثرياء وعلينا �أن نبدي لهما بع�س �ل�سكر 
و�المتنان.. و�فقها �سانع �الأحذية على ذلك.

قالت �لزوجة: �إن مالب�سهما ممزقة ولي�س لديهما �أحذية لذلك �أظن �أنهما ي�سعر�ن 
بالبرد هذ� �ل�ستاء. �ساأ�سنع لكل و�حد منهم قمي�سا و�سرو�ال و�سترة و�أغزل لهما 

جو�رب �سوفية طويلة، ويمكنك �أن ت�سنع لكل منهما زوجا من �الأحذية.
�الأحذية  �سانع  زوجة  وغلفت  جاهز�  �سيء  كل  كان  �لعيد  ع�سية  وفي 
�سانع  وو�سعهما  �سغيرتين:  هديتين  في  كلها  و�الأ�سياء  �لمالب�س 
�لمق�سو�س.  �لجلد  من  بدال  �لعمل  طاولة  على  �الأحذية 

و�ختباآ مرة �أخرى و�نتظر� لروؤية ما �سيحدث.
وعند منت�سف �لليل ظهر �لقزمان  وت�سلقا 
لكنهما وقفا منده�سين  �لعمل  طاولة 
و�أخذ�  �لهديتين  روؤية  عند 
يفتحانهما و�رتديا �لثياب �لجديدة 
و�أخذ�  �لطاولة  على  رق�سا  ثم 
�سحكا  يت�ساحكان  وهم  يغنيان 
�أحد�  يرهما  ولم  ومرحا.  �سعيد� 

بعد ذلك �أبد�.

�لجلد وتركه هناك جاهزً� للخياطة في �ل�سباح �لتالي.
ومرة �أخرى، وجد �أن �لحذ�ءين قد �سنعا بالفعل.

في  يعي�س  �الأحذية  �سانع  و�أ�سبح  عديدة  الأيام  هذ�  ��ستمر 
دعينا  لزوجته:   قال  بقليل،  �لعيد  وقبل  يوم،  وذ�ت  رخاء 
�لذي  ذلك  من  لنعرف  �لور�سة،  في  نختبئ  �لليلة  �ساهرين 
ي�ساعدنا. في �سنع تلك �الأحذية .�ختباآ كالهما ور�ء �سو�ن 
قزمان  ظهر  �لليل  منت�سف  وفي  �لور�سة.  ركن  في  خ�سبي 
�إلى  و�ندفعا  وممزقة  قديمة  ومالب�سهما  حافيان  �سغير�ن 
د�خل �لغرفة وت�سلقا طاولة �لعمل يخيطان ويعمالن، باأ�سرع 
وو�سعا  �الأحذية.  تركها �سانع  �لتي  �لجلود  كل  يمكنهما،  ما 
�الأحذية بنظام زوجين زوجين على �لطاولة، ثم �ختفيا في 

لمح �لب�سر.
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لتجنب سقوط األطفال 
د�خل  كان  �سو�ء  �أبنائهما  وتعثر  �سقوط  من  خوفهما  �لو�لدين  يقلق  ما  �أكثر 
فمع  �لم�سي،  �ل�سغار  تعلم  بد�ية  مع  �لو�لدين  قلق  ويزيد  خارجه،  �أو  �لمنزل 
يكبرو�  �أن  بعد  وحتى  تزد�د مخاوفهم،  �لم�سي  �ل�سغار  بتعلم  �لو�لدين  فرحة 
تظل �أعين �لو�لدين )�الأم و�الأب( على �أوالدهما �أثناء تحركاتهم خوفًا عليهم 

من �ل�سقوط �أو �لتعثر.
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و�الهتمام،  �لرعاية  من  بمزيد  يحيطانهم  لذ�   
خا�سة في �لمناطق �لتي تمثل خطورة مثل حمام 
ويت�سبب  يوؤذيهم  �الأطفال  ف�سقوط  �ل�سباحة، 
�أو جروح،  لهم في حدوث ك�سور - ال قدر �هلل - 
منع  �أجل  من  فورية  �إ�سعافات  �إلى  ويحتاجون 
يحبون  بطبيعتهم  و�الأطفال  م�ساعفات.  حدوث 
�لو�لدين  على  يفر�س  وهذ�  �لكثيرة  �لحركة 
وقوع  فور  �إليهم  للم�سارعة  با�ستمر�ر  مر�قبتهم 

خطب ما.
ومع خروج �الأطفال للعب في �لحد�ئق �أو �لنو�دي 
ي�سبح �حتمال تعر�سهم �إلى �لحو�دث �أمر� و�رد� 

ويتحتم على �لو�لدين �أن يظال بالقرب منهم.
�لو�لدين �النتباه  وهناك عدة ن�سائح يجب على 
�إليها من �أجل �لحفاظ على �سالمة �الأبناء، خا�سة 

د�خل �لمنزل �أو خارجه، ومن تلك �لن�سائح:
من  وخلوها  �الأر�سيات  جفاف  على  �لحر�س   -
�ل�سو�ئل �لتي يمكن �أن تقع عليها حتى ال يتعر�س 

�لطفل �إلى �النزالق.
- تغطية �الأر�سيات بال�سجاد لتقليل �حتمال وقوع 

�لطفل �أثناء تحركة بين �لغرف.
�أبو�ب  بو�سع  �ل�ساللم  �إلى  �لطفل  و�سول  منع   -

تمنع و�سول �لطفل �إليها.
- عدم ترك �لطفل بمفرده د�خل �لحمام.

و�إبقاء  �لمطبخ  �إلى  �لو�سول  من  �لطفل  منع   -
�لو�سول  ي�ستطيع  ال  �رتفاع  على  �لحادة  �الآالت 

�إليه حفاظًا على �سالمته.
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الكاتبة / نوف احلربي

في يوم در��سي جميل دخل �لمعلم على تالميذه  وحياهم بكل ر�أفة وحب، وكان مما �أثار ف�سولهم �أنه يرتدي مالب�س �سفر�ء، ويعتمر قبعة، 
فحرك بذلك ت�ساوؤلهم ما هذ� �لزي يا ترى؟! وقليل منهم من تعرف عليه و�بت�سم �سرور� بذلك.

و�نتظر �لجميع حديث �لمعلم �لذي علق قائال: من منكم يا �أبنائي يعرف هذ� �لزي، وما �سبب �رتد�ئي له في هذ� �ليوم بالذ�ت؟

وقف خالد وقال: �أنا �أعرفه يا �أ�ستاذ �إنه لبا�س رجال �لدفاع �لمدني.
قال �لمعلم: �أح�سنت يا خالد �إنه زي رجال �لدفاع �لمدني، و�أردت تخ�سي�س 
هذه �لح�سة للحديث عن هذه �لمهنة �لعظيمة �لتي نالت �سرف �لدفاع عن 
�لوطن وحمايته، وتقديم �لعون للمو�طن في مختلف �لظروف، كما ي�سرني في 
نهاية هذه �لح�سة �أن �أعلن عن مفاجاأة �سعيدة �أقدمها لكم في هذه �لمنا�سبة.

�نتباه  بكل  فاأ�سغو� لحديثه  �لمعلم  لهم  لما يخبئه  �لف�سول  و�أخذهم  �لطالب  �بتهج 
وتعلقت �أ�سماعهم و�أب�سارهم بما �سيقوله هذ� �لمعلم �لقدير �لذي حمل همَّ �لوطن 
و�أح�س بم�سوؤوليته،  و�سلَّط �ل�سوء على حماته، ونجدته فبد�أ بطرح �سوؤ�ل على طالبه، 
وقال: �أريد منكم �أعز�ئي �لبدء ب�سرد ق�س�س عن �لدفاع �لمدني وجهوده مما ع�ستموه 
في  �لعظيمة  �لجهود  �لبقية على هذه  ليتعرف  �سمعتم عنه من غيركم  �أو  باأنف�سكم 

م�ساعدة �الآخرين.
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�لم�ساركين  طالبه  �لمعلم  �سكر 
قطرة  يعد  �أبنائي  يا  هذ�  وقال: 
�لمدني  �لدفاع  �أف�سال  بحر  في 
فكم عر�سو� �أنف�سهم للخطر من 
�سيطرو�  وكم  �الآخرين،  �أجل 
على �لحر�ئق بكل �سجاعة 
�نت�سلو�  وكم  وت�سحية، 
حا�سرتهم  �أنا�س  من 
و�لفي�سانات،  �ل�سيول 
�سعوبة  تحملو�  وكم 
�لطق�س ووعورة �لمكان من �أجل 

م�ساعدة �لمو�طنين.
لذ� ي�سرني يا �أعز�ئي �أن �أعلن عن 
لمقر  زيارة  تنظيم  وهي  �لمفاجاأة 
قرب  من  للتعرف  �لمدني  �لدفاع 
على عملهم و�ست�ساهدون جهودهم 
�لتي يعجز �لل�سان �أن يوفيها حقها.
و�سكرو�  فرحًا  �لتالميذ  �سفق 
معلمهم على هذ� �لخبر �لمبهج.

�أ�ستاذ  يا  و�أنا  عبد�لعزيز:  قال 
�إلى  رحلة  في  عائلتي  مع  ذهبت 
بجانب  وكان  �لحد�ئق،  �إحدى 
�لحديقة حفرة كبيرة �سقط فيها 
�إخر�جه،  �أحد  ي�ستطع  ولم  طفل 
وتم  �لمدني،  �لدفاع  ��ستدعي  ثم 
�إنقاذ �لطفل وخرج بحالة جيدة.

بنف�سي عندما  �أ�ستاذ فقد ع�ست تجربة  يا  �أنا  �أما  وقال:  قام محمد 
كنت �سغيرً� فقد علقت في �إحدى �لغرف في منزلي ولم �أ�ستطع فتح 
�لباب ما �أ�سابني بالفزع �أنا و�أ�سرتي، ولكن �أبي قام باالت�سال بالدفاع 

�لمدني فح�سرو� على �لفور وقامو� بفتح �لباب بي�سر و�سهولة.

وقف �سعد وقال: قبل �أ�سهر يا �أ�ستاذ حدث حريق في �إحدى �لبنايات في حينا، 
وكان ب�سبب تما�س كهربائي، ووقعت بع�س �الأ�سر�ر في �لمبنى، ولكن بف�سل �هلل 
ثم بف�سل �لدفاع �لمدني تمت �ل�سيطرة على �لحريق، و�إنقاذ �ل�سكان ولم ي�سب 

�أحد باأذى.
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سؤال مسابقة العدد
ما خطورة اللهو وإشعال 
المفرقعات داخل الحديقة

تر�صل الإجابة عبر البريد الإلكتروني 
للمجلة، و�صيتم ن�صر �صور الفائزين 

. والفائزات �صمن فريق اأ�صدقاء 

إبراهيم عبداهلل التويجري محمد عبداهلل المطوعوصايف وعروب ونوره عبداهلل السبيعي

عبدالعزيز عبداهلل المطوع

لفريق أصدقاء 
انضم اآلن

ريما إبراهيم العجالن نجالء إبراهيم العجالن عبداهلل منصور السلمان هيا حمد الزنيتان

عزيزي وعزيزتي
يمكنك اإر�صال �صوركم ال�صخ�صية 
عبر البريد الإلكتروني للمجلة، 

و�صنن�صرها تباعًا باإذن اهلل.
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الشاعر سهيل نجيب مشوّح

غريق بئر  من  �ساح  �أو 
�أو �أغرقْت �سجر �لحقول
�أع��������ود لك�ي  �س��بيل  وال 
وعودتي �سارْت مح������ال
و�أه�ل������ه خ�ل����ف �لج����د�ر
بع�س �الأذى ق�د م�ّس�ه���م
في�سرخ���ون وال مجي�����ب
َمن ي�سهرون لكي نن�������ام
والأهله����م بذل��و� �لدم����اء
ُه�م ت�اُج ِع��زِّ �ل�وط�����������ن

حريق بيتي  في  �سّب  �إن 
�إن حا�سرْت بيتي �ل�سيول
عُت يومًا في �لنفود �إن �سِ
رُت  في �أعلى �لجبال �إن �سِ
�إن غاب جاري في �لنهار
و�إذ� �ل�سغ�������ار بله�وه����م
�أو �س������اهدو� �أمرً� مريب
��سعى �إلى �لجندي �لُهمام
ُج�ن�د �ل�س�هام���ة و�ل�ف�د�ء
ُج�ْن�ُد �لدف��������اع �لم�دن����ي

ُجند الدفاع المدني.. 
تــــاُج ِعــزِّ
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هدفنا 
نشر ثقافة السالمة وتصحيح 

بعض المفاهيم الخاطئة لتخفيض نسب 
ومعدالت الحوادث بالمملكة.


