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المحتويات

المشرف العام 
الفريق/ سليمان بن عبداهلل العمرو

مدير عام الدفاع المدني

نائب المشرف العام
اللواء/ فهد بن عبد اهلل الموسى

مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السالمة المكلف

المدير العام
العميد/ خلـف محمـد الحربـي

مدير اإلدارة العامة للتوعية الوقائية

رئيس التحرير
العقيد/ سعود بن محمد السهلي

مدير إدارة اإلعالم التوعوي

نائب رئيس التحرير
المقدم/ عبد الكريم حمد اللحيدان
مدير شعبة اإلعالم اإللكتروني

سكرتير التحرير
رئيس رقباء/ محمد علي الحازمي

المراسلة
المملكة العربية السعودية

المديرية العامة للدفاع المدني
إدارة اإلعالم التوعوي

www.998.gov.sa
فاكس: 4912507 / 011

  monqez@gulfeone.com

التحرير واإلخراج الفني

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

العدد ١٤ - رجب ١٤٣٨هــ - اأبريل ٢٠١7م

اإك�س�اب الن�شء مهارات الوقاي�ة العامة من الأخطار 
ف�ي عالمه�م المحي�ط م�ن اأج�ل تحقيق ال�س�امة 

العامة والحد من الحوادث التي تهدد حياتهم.

�أطفال منقذ
رجال دفاع مدين

تعاقب�ت الر�سائل التوعوية التي تحر�ش مجل�ة  منقذ على �سياغتها في قالب 
محب�ب اإلى الأطف�ال لزيادة ثقافة ال�سام�ة لديهم، واأ�سب�ح يمتلك كل منهم 
ر�سي�د تراكمي م�ن  المعلومات التي تم��ش �سامتهم و�سامة م�ن يحبونهم، 
واأ�سبحوا قادرون على التعامل مع العديد من المواقف التي تكون حياتهم فيها  
عل�ى المحك، وغدوا  موؤهلين للت�س�رف وب�سكل عفوي مع الأحداث والمواقف 
الت�ي يتعر�سون لها في حياتهم اليومية، ونجحت تلك الر�سائل في اأن ي�سبح 
ق�راء المجلة رج�ال دفاع مدن�ي قادرين بح�ول اهلل وقوته عل�ى الحفاظ على 
حياتهم وحياة من يعي�سون بالقرب منهم، واقتدوا في ذلك بمنقذ بطلهم الذي 

يظهر دائمًا في المواقف ال�سعبة لياأخذ بيدهم اإلى بر الأمان..
   

�أ�سرة �لتحرير 

ر�ؤيتنا

ر�سالتنا

ن�سر ثقافة ومفاهيم ال�سامة 
       الوقائية للن�شء.



جزيرة فر�سان..
حممية �لغزالن.. م�سائد �لل�ؤل�ؤ.. �أ�سماك �حلريد

المحتويات

حممد �ل�سنربي �الأ�ل عامليًا يف 
م�سابقة �لريا�سيات �لذهنية

طر�ئف جحا

عامل�� �لغرباء بلطف

�لريا�سة تزيد
�سعادة �الأطفال

 
يف بّر �لثمامة

1�لر�عي �لكذ�ب
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�أبطال
ال يهابون �لنري�ن

ا�ستيقظ �سكان الحي على رائحة دخان يملأ بيوتهم ، وراأوا �سحابة �سوداء تغطي ال�سماء ، فخرجوا 
اإلى ال�سارع يبحثون عن م�سدر الحريق، وفوجئوا باأل�سنة اللهب الكثيفة تنطلق من نوافذ الدور 
الجيران  ويقف  النجدة.  ويطلبون  ي�ستغيثون  ؛  ال�سكان  بع�ض  منها  يطل  التي  و�سرفاته  الخام�ض 
االت�سال  اإلى  بادر  قد  منهم  كثيرًا  ولكن   ، الم�ساعدة  عن  وعاجزين   ، النيران  �سدة  اأمام  حائرون 

لطلب النجدة من رجال الدفاع المدني ال�سجعان.. 

قصة

2
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 �أوالدي يختنقون.. 
�أنقذونا.. �أنقذونا..

ما �أ�سرعهم 
في �لنجدة

�أبعد �الأطفال قليال، 
�سناأخذهم بحذر

�لنجدة..

�لنجدة..
لقد ح�سر
�ل�سجعان

ال تخافو�.. 
�سنخرجكم جميعاً

حفظكم �هلل 
�أيها �الأبطال

حمدً� هلل على 
�سالمتكم

�سنخرج 
�ل�سغار �أوالً

جز�كم �هلل 
خيرً�

3
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كان جيدًا جدًا.. �ضحكت فيه كثيرًا، 
ولكن حدث لي موقف اأزعجني.

ما هو يا وردتي؟

كيف كان 
يومك؟

عاملوا الغرباء

بلطف!
ا�ضتقت اإليك بنيتي واأردت مفاجاأتك 

وا�ضطحابك من المدر�ضة. يا لها من 
مفاجاأة!

أنا وأبي
د. ياسسمني حمدي

4
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والدي اأنت �ضدمتتي! 
اأراأيت!.. في البداية الأمر �ضيبدو اإنه اأمر مخيف.

�ضعبا، لكن بمرور الوقت �ضتتاأقلمين.

اأنا حزينة جدا لأني 
ورفيقاتي لم نقدر م�ضاعرها، 

ونحترم خجلها،
وكنا ن�ضحك عليها.

ماذا ع�ضاني اأن اأفعل؟

�ضنذهب اأنا واأنت لن�ضتري 
لها باقة ورد تقدمينها 

لها مع رفيقاتك.

جاءتنا اليوم طالبة جديدة انتقلت اأخيرًا مع عائلتها من مدينة اأخرى، والغريب اأنها تعاني الخجل والهلع ممن 
هت لها المعلمة �ضوؤال. حولها، ل تتحدث معنا، وتق�ضم اأظافرها طوال الوقت، حتى اأنها بكت عندما وجَّ

انظري بنيتي، �ضعي نف�ضك مكانها قبل اأن تحكمي عليها، قد تكونين اأنت من تركت بيتك ومدينتك 
وانتقلت لمكان جديد، ماذا �ضيكون اإح�ضا�ضك وقتها؟

فكرة رائعة..
�ضكرًا يا اأبي العزيز
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الريا�ضة
ال�سمنة،  من  تقي  الريا�سية  التمارين  فممار�سة  والنف�سي،  العقلي  والنمو  ال�سحة  على  اإيجابي  تاأثير  لها  الريا�سية  ممار�سة 
فال�سمنة لدى االأطفال ال تقل خطورة عن �ُسمنة الكبار بل ربما تفوقها خطورة. وخف�ض ن�سبة ال�سحوم في الج�سم، للحفاظ 
على �سحة القلب واالأوعية الدموية وخف�ض مخاطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب، باإذن اهلل، وكذلك الوقاية من بع�ض اأمرا�ض قلة 
الحركة؛ كارتفاع �سغط الدم وداء ال�سكري. تعد االأن�سطة البدنية، كالم�سي والجري وال�سباحة والقفز، من اأهم االأن�سطة 
المفيدة لتنمية عقول االأطفال واأج�سامهم، فممار�سة االأطفال للريا�سة ت�ساعد على زيادة تدفق الدم واالأك�سجين للمخ مما 

يوؤدي اإلى تنمية ن�ساط المخ واإفراز هرمون ال�سعادة بالج�سم.

الريا�ضةتزيــد �ضعادة الأطفال

اأنواع الريا�ضات:
ال�ضباحةامل�ضي القفزاجلـري

1- اأداوؤهم اأف�سل في الدرا�سة.
2 - ي�سبحون اأكثر �سعادة و�سحة.

الأطفال الذين
ميار�ضون الريا�ضة:

صّحة

د. �ضليمان بن عمر اجللعـود
والن�ضاط البدين -  جامعة امللك �ضعودرئي�س ق�ضم ف�ضيولوجيا اجلهد البدين كلية علوم الريا�ضة 
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ممار�ضة الريا�ضة 
َتِقي

من الإ�ضابة بـ :

ال�سمنة

تحافظ على 
�سحة القلب

ارتفاع 
�سغط الدم

ال�سكري

تزيــد �ضعادة الأطفال
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حممد ال�شنربي

الأول عامليًا
يف م�شابقة الريا�شيات الذهنية 

والأخرى في كوريا  الهند  الأولى في  لي�س مرة واحدة بل مرتين،  الذهنية  للريا�ضيات  العالمية  الم�ضابقة  الأول في  بالمركز  فاز 
من  عديد  على  متفوقًا  العالمي  باللقب  تتويجه  �ضيئول  الكورية  والعا�ضمة  نيودلهي  الهندية  العا�ضمة  من  كل  و�ضهدت  الجنوبية، 

ق هذا الإنجاز العالمي وهو ل يزال ابن الـ 12 ربيعًا. اأقرانه في الدول الأخرى. اإنه البطل محمد ال�ضنبري الذي حقَّ

العبقري الصغير
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 قراء مجلة »منقذ« يودون التعرف عليك؟
مدينة  في  �أقيم  ع��ام��اً،   ١٢ عمري  �ل�شنبري،  نا�شر  ثنيان  محمد  ��شمي   
بها  وك��ان  �لإ���ش��ام��ي،  لل�شباب  �لعالمية  �ل��ن��دوة  برو�شة  �لتحقت  �لطائف. 
�ل�شغير، ومن  �لتابع ل�شركة �لخو�رزمي  �لذهنية  �لريا�شيات  ف�شل يدر�س 

هنا بد�أ ينمو حبي للريا�شيات و�إجر�ء �لعمليات �لح�شابية ب�شرعة عالية.
اأم  طفل  كل  على  الذهنية  الريا�ضيات  تعلم  ي�ضهل  هل   

تحتاج اإلى قدرات عقلية؟                  
�أن  �ل��ط��ال��ب  ي��ح��اول  ح�شابية،  عمليات  ع��ن  ع��ب��ارة  �لذهنية  �لريا�شيات   
ينجزها ب�شرعة فائقة، وهي في متناول �لجميع، فقط تحتاج من �لطالب 

�أن يحبها ويبذل جهود�ً م�شاعفة من �أجل �إجادتها.                        
 متى بداأت رحلتك من اأجل الو�ضول اإلى العالمية؟

 بد�أت رحلتي بعد �أن �أنهيت �لم�شتوى �لخام�س ثم تاأهلت للم�شابقة على 

م�شتوى منطقة �لطائف وح�شلت على لقب �لأول على منطقة �لطائف في 
للم�شتوى  �لمملكة  ثم بطل  �لر�بع  للم�شتوى  �ل�شغير  �لخو�رزمي  م�شابقة 
�ل�شاد�س و�لأول في �لعالم في �شباق �ليوزي ما�س �لتي �أقيمت في �لهند في 
مدينة ت�شيناي ٢0١5 . ثم م�شابقة �لخو�رزمي �لمحلية على م�شتوى �لطائف 
للم�شتوى  �لطائف  م�شتوى  على  �لأول  لقب  على  فيها  ح�شلت   ،٢0١6 لعام 
على  �ل�شغير  �لخو�رزمي  لم�شابقة  �لريا�س  �إل��ى  بعدها  و�نتقلت  �ل�شابع. 
م�شتوى �لمملكة. وح�شلت على لقب �لبطل على م�شتوى �لمملكة، وتاأهلت 
�لثامن قروب  بالم�شتوى  �لمملكة في كوريا �لجنوبية  �إلى منتخب  لأن�شم 
في  �شيئول  في  �ل�شغير  �لخو�رزمي  �شباق  لخو�س  كوريا  �إل��ى  و�شافرت   ،C

�لجامعة �لكورية. و�لحمد هلل ��� فزت بالمركز �لأول عالمياً في ٢0١6.
 كم عدد الدول التي كانت تتناف�س في الفوز باللقب؟

�ل���دول،  تلك  وم��ن  �لأول.  �لمركز  على  للح�شول  دول���ة   ١6 �شاركت   
�أمريكا، تايو�ن، �ل�شين، جنوب �إفريقيا، �لهند، �أوزباك�شتان، ماليزيا.

9

14



معاذ ومعوذ 
وغريتهما على ر�سول اهلل  

الفاروق عمر بن الخطاب - ر�صي اهلل عنه - كان اإذا نزل به اأمر عظيم دعا الفتيان وا�صت�صارهم. فلقد كان فتية �صحابة 

ر�صول اهلل اأعمارهم �صغيرة لكن لهم قلوب را�صخة مثل الجبال في الإيمان وحب الإ�صالم ودافعوا عنه بكل قوتهم ولم 

يهابوا اإل خالقهم. ومن هوؤلء معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعوذ بن عفراء -ر�صي اهلل عنهما -  الأول عمره اأربعة ع�صر عامًا 

والثاني ثالثة ع�صر عامًا، ان�صما للم�صاركة في غزوة بدر، وفي المعركة �صاأل كل منهما على حدة عبد الرحمن بن 

عوف في اأر�ض المعركة اأن يدلهما على اأبي جهل لأنهما �صمعا اأنه ي�صب ر�صول اهلل. وما اأن اأ�صار  ابن عوف اإلى طاغية 

قري�ض، وكان ال�صابان ال�صغيران قد و�صال اإليه رغم اأنه كان ي�صتتر خلف كتيبة من الرجال.

ذهب كالهما اإلى ر�صول اهلل يقول كل واحد منهما: اأنا قتلت اأبا جهل، فقال لهما ر�صول اهلل »هل م�صحتما �صيفيكما؟ 

قال: ل، فنظر في ال�صيفين وقال: »كالكما قتله!«
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اأحالمنا ت�سنع اإجنازاتنا
اأحالمنا  ن�صنع  َمن  نحن 

وهذا  الب�صرية،  تخدم  التي  واأفكارنا 
تجاوز  الذي  الأندل�صي  العالم  به  يوؤمن  كان  ما 

كانت  والريا�صيات،  والهند�صة  الفيزياء  وعلمه  بفكره 
اإ�صرار  فرنا�ض  بن  عبا�ض  لدى  كان  ال�صماء،  قرب  به  تحلق  اأفكاره 

على حلمه وهو اأن يتمكن الإن�صان  من الطيران، لكن كيف؟ 
ت�صاءل عبا�ض هل اأ�صنع اأجنحتي بقما�ض اأم بالخ�صب اأم بالري�ض؟ وظل يعمل 

باإ�صرار وعزيمة، حتى راأت  فكرته النور، واأ�صبح جاهزًا، للتحليق في ال�صماء، 
واأ�صبح  الأندل�ض، وحلق عاليا  التل م�صتعدًا للتحليق فوق �صماء  اأعلى  هرول من 
قريبًا جدًا لتحقيق حلمه، ولكن رغم اأن بداية التجربة كانت �صعيدة، 

نحوها  الأر�ض  فجذبته  �صيهبط  كيف  الح�صبان  في  ي�صع  لم  اأنه  اإل 
ذلك  ومع  متوقع،  غير  بقدر  العظيم  حلمه  نهاية  فواجه  ب�صدة 

لم ين�َض التاريخ ف�صله على مر الع�صور في جعل الإن�صان 
قادرًا على الطيران.
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رحلة برية يف اأجواء ممطرة
�سبحان �هلل.. ما�أجمل 

�لطق�س �ليوم! 

وكيف عرفت 
بالمطر �لغزير؟

لقد ��ستجاب �هلل دعوتنا فكرة جميلة يا �أبي .. 
لنرى �لمطر..

�سنذهب �إن �ساء �هلل .. 
و�لمطر خفيف لن ي�سرنا

هيا ياأوالد جهزو� �أغر��سكم 
و�ألعابكم لنذهب..

�سمعت �لن�سرة �لجوية 
هذ� �ل�سباح تحذر من 

�أمطار و�سيول..

رجاءً� يا �أمي.. �لمطر جميل..
دعينا نذهب ونلهو..

  مار�أيك يا �أم ماجد في �أن 
ناأخذ �الأوالد في رحلة برية؟!

لقد فكرت بذلك ، ولكن 
�لمطر �لغزيز �سيف�سد 

علينا �لرحلة

قصة: رحلة برية في أجواء ممطرة
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التبتعدو� كثيرً�
يا �أوالد ..

ليتني �سمعت كالمك يا�أم 
ماجد.. �لمطر غزيز جدً�

هيا �أ�سرعو� يا �أوالد.. 
�جمعو� �أغر��سكم لنعد �إلى 
�لبيت.. قبل �أن ي�سلنا 

�ل�سيل..

التن�سو� �ألعابكم.. 
و�حذرو� �النزالق

يا �أوالدي..

�للهم �جعلها �أمطار 
خير وبركة.. و�نفع بها 

�لبالد و�لعباد
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�لمياه تغطي �لطريق يا�أم 
ماجد.. لم �أعد متاأكدً� من 

طريق �لعودة 

هذ� لي�س طريقنا يا �أبا 
ماجد.. لم نمر من هنا .. 

�ت�سل بالدفاع �لمدني 

�أهال �أخي .. التقلق .. 
�بتعد عن مجرى �ل�سيل .. 

نحن في �لطريق لك..

قصة: رحلة برية في أجواء ممطرة
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�لحمد هلل.. 
و�سل رجال �لدفاع �لمدني.. 

و�سل �الأبطال ..

حمد� هلل على �سالمتك 
يا �أبو ماجد وعائلتك..

�سكرً� لكم �أيها 
�لمنقذون �الأبطال..

�أعدكم �أخي..
�أنني لن �أفعل ذلك 

مرة ثانية..

هيا �تبعوني .. لن نترككم 
حتى نو�سلكم �إلى �لطريق 

�لرئي�س �سالمين..

نحن في خدمتكم ..لكن 
يا�أبا ماجد يجب �أال تتجاهل 

تحذير�ت �لدفاع �لمدني ب�ساأن 
�الأمطار و�لرحالت �لبرية.

�أكرر �سكري وتقديري.. 
و�أفتخر بكم ياجنود 
�لوطن �ل�سجعان..

حماكم �هلل يا �أخي..

ودمتم ذخرً� للوطن..
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�أن  فحاول  بحيرة  �شاطئ  من  قريبًا  �لبط  من  �شربًا  يوما  جحا  ر�أى 
يم�شك باإحد�ها، فلم ي�شتطع لأنها �أ�شرعت بالفر�ر من �أمامه. وكان معه قطعة من �لخبز 

تاأكله؟ قال: هو  �لذي  ما  �أحدهم وقال له: هنيئًا لك  به  �لماء وياأكلها. فمر  فر�ح يغم�شها في 
ح�شاء �لبط فاإذ� فاتك �لبط فا�شتفد من مرقه.

طرائف جحا

�شكن جحا في د�ر باأجرة، وكان خ�شب �ل�شقف يقرقع كثيرً�، 
هذ�  ِلْح  �أ�شْ له:  قال  بالأجرة  يطالبه  �لد�ر  �شاحب  جاء  فلما 
قال  �هلل،  ي�شبح  فاإنه  عليك  باأ�س  ل  قال:  يقرقع،  فاإنه  �ل�شقف 

جحا: �أخاف �أن تدركه خ�شية في�شجد.

معلومات طريفة

16

14



هل ت�صدق؟
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�لنملة �أقوى من �لفيل 
فباإمكانها حمل 50 �شعف 

وزنها �أما �لفيل فال يقدر 
�أن يحمل �إل �شوى  ع�شرة 

�أ�شعاف وزنه. 

حنجرة �لقطة تحتوي على 
�أكثر من 100 حبل �شوتي 
في حين ل تحتوي حنجرة 

�لكلب �شوى على ع�شرة 
�أحبال �شوتية فقط.

�شوت �لأ�شد ي�شمع 
من م�شافة ثمانية 

كيلو متر�ت.

قارة »�أ�شتر�ليا« 
تتحرك �شماًل بمقد�ر 

�شبعة �شنتيمتر�ت 
كل عام.

يولد �لفيل بعد 
640 يومًا من 

�لحمل.



و�أكثرهم  بالطبيعة،  لال�ستمتاع  بيوتهم  من  �لنا�س  خرج  �لأجو�ء.  تنع�س  �للطيفة  �لهو�ء  ون�سمات  جميل،  م�سم�س  نهار  في 
�ختار �لبر�ري بعيدً� عن �سجيج �لمدينة، ليفتر�سو� �لرمال، ويلعب �أولدهم بطماأنينة، ويمرحو� �أمام �أعين �أهلهم، فامتالأ بّر 
بدر�جاتهم  يت�سابقون  �أو  �لكرة،  يلعبون  �أهلهم  حول  �لأولد  تفّرق  �لو��سعة.  �لم�ساحات  على  وتوّزعو�  بالمتنّزهين،  �لثمامة 
�لمده�سة  �لنزهة، و�لمفاجاأة  �لنا�س �سعد�ء بهذه  �لأح�سنة و�لدبابات ليركبوها. وجميع  �ل�سغيرة، وبع�سهم ي�ستاأجرون 

لل�سغار و�لكبار، كانت ح�سور منقذ للتنّزه بينهم، فتحّلق حوله �لنا�س لي�سمعو� حكاياته �لممتعة.

 يف بّر الثمامة

هناك بنات مثلك
يا �صغيرتي.. اذهبي 

والعبي معهن. 

واأنا كذلك يا اأبي.

طبعاً يا بني.. �صاآخذك لتركب 
الح�صان بعد اأن نرتب اأغرا�صنا هيا يا اأوالد انطلقوا، وال 

تبتعدوا عنا حتى ال ت�صيعوا

ولكن.. يا اأبي
كيف األعب وحدي؟!

هل اأ�صتطيع اأن اأركب 
الح�صان مثلهم يا اأبي؟

رحلة
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من هذا الرجل الذي 
يحبه النا�س وي�صلمون 

عليه يا اأبي؟!

هذا منقذ .. الرجل 
ال�صهم يا بني.

من هذه يا ابنتي؟

اأنا ذاهب يا اأبي 
الأت�صابق مع االأوالد.

انظر يا اأبا خالد 
ماذا يحدث هناك؟!

لعلهم ي�صترون 
من البائع حلوى 

ل�صغارهم

ال يا اأبي �صاأذهب 
معك الأركب الح�صان 

كما وعدتني.

خذ اأخاك معك 
ليت�صلى مع ال�صغار

اأهالً منقذ ..

اأهالً منقذ ..

نورة.. نورة

اذهبي والعبي معها
يا نورة.. وال تبتعدا

اإنها الجوهرة �صديقتي
في المدر�صة.

19

14



اآاآاآخ.. اآاآخ
يا لطيف.. يا اهلل!

لقد اجتمع هوؤالء النا�س 
لل�صالم على منقذ.

ومن هو منقذ 
يا اأبا خالد؟!

منقذ يا اأمي هو الرجل 
ال�صجاع الذي ينقذ النا�س 
اإذا واجهتهم م�صكلة ..

اأريد اأن اأركب هذا 
الح�صان االأ�صفر يا اأبي.

هاه.. تركب البعير
اأم الح�صان؟

رحلة

20

14



راأ�صي توؤلمني 
ياأبي ..

اأفعل 
اإن �صاء اهلل..

�صاأحمل البطل تركي 
حتى يهتم به رجال 
الهالل االأحمر   

نعم يا اأبا تركي .. االإ�صعافات 
االأولية هامة جدا حتى 

اليتلوث الجرح.. و�صاأت�صل 
حاالً بالهالل االأحمر 

ا�صبر يا بني..
منقذ .. النجدة يامنقذ 

�صكرًا لك يامنقذ.. 
و�صكرا لرجال 

الهالل االأحمر   

الحمد هلل و�صلت �صيارة 
الهالل االأحمر

حمدا هلل على �صالمة
تركي.. واحر�س على حقيبة 

اال�صعافات االأولية دائما
اأثناء التنزه يا اأبا تركي..

الحمد هلل .. الجرح �صطحي ... 
ا�صبر قليال يابطل .. �صاأقوم بتطهير 
الجرح وعمل االإ�صعافات االأولية..

االإ�صعافات االأولية!!
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ابالراعي الكذَّ
يروى اأن راعيًا �سغير ال�سن كان يرعى غنمه خارج القرية، 

ولما كان حديث العهد بعمله، �سرعان ماكان ي�سيبه الملل ، ويقتله ال�سجر، 
فقد فكر فيما ع�ساه اأن يفعل بق�سد الت�سلية. 

خطر له خاطرًا اأعجبه، وعمد على الفور اإلى تنفيذه.
وكان ذلك باأن جعل ينادي اأهل القرية باأعلى �سوته ويقول: 

الذئب.. الذئب.. 
اأغيثوني.. اأنجدوني..

الذئب �سياأكلني ويلتهم غنمكم.
اأ�سرع اأهل القرية اإلى نجدته، ولكنهم لم يجدوا اأثرًا للذئب،

فعادوا من حيث اأتوا، وقد �ساءهم كذب ذلك الراعي الذي خيب ظنهم.
اأعاد الكرة ليخيب ظن  اأيام قليلة حتى  اأن الراعي ال�سغير اأعجبته هذه اللعبة، ولم تم�ض  ويبدو 

اأهل القرية مرة اأخرى، بعد اأن هبوا لنجدته، ولم يجدوا ذئبًا.
وذات م�ساء بينما كانت ال�سم�ض تغرب خلف الغابة،

ظهر الذئب من بين ال�سجيرات، وهاجم الغنم، وانطلق الراعي ي�ستنجد
» ذئب !  ذئب ! «

وبالرغم من اأن اهل القرية �سمعوا ال�سرخة، اإال اأنهم لم يرك�سوا لنجدته وقالوا » لن يخدعنا مره 
ثانيه«

واأكل الذئب من غنم الراعي حتى �سبع، فالكَذاب ال ي�سدقه اأحد حتى ولو �سدق.

من األدب العالمي
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�سواطئ ممتدة الأكثر من 84 جزيرة
216 كيلومتر

تتكون فرسان من:
تحتوي 

الجزيرة على:

اأ�سماك الحريد

م�سائـد اللـوؤلـوؤ

الـغــزالن

المرجـان

ماليين  وثالثة  ماليين  ثالثة  بين  فر�سان  جزيرة  عمر  يراوح 
وتمتد  جزيرة   84 من  الجزيرة  وتتكون  عام.  األف  وخم�سمائة 
في  جزيرة  اأكبر  وتعد  متر،  كيلو   216 من  الأكثر  �سواطئها 

البحر االأحمر. 
اأكثر  على  تحتوي  التي  الغزالن،  محمية  فر�سان  جزيرة  ت�سم 
كل  تهاجر  التي  الحريد،  باأ�سماك  وت�ستهر  غزال،   1300 من 

اأجل  من  ومايو  اأبريل  �سهري  بين  وبالتحديد  �سواطئها  اإلى  عام 
التكاثر في مياهها، وتخرج في �ساحل )القبر(، وي�سمي االأهالي 

اأ�سراب �سمك الحريد )بال�سواد(. 
تتميز �سواطئها بطبيعتها الخالبة ومائها ال�سافي، وبها عديد من 
اأنواع المرجان، وتنت�سر بها م�سائد اللوؤلوؤ، وتعد من اأف�سل مناطق 

التخييم، ومن اأف�سل الجزر التي تمار�ض فيها ريا�سة الغو�ض. 

جزيرة فر�سان
حممية الغزالن.. م�سائد الل�ؤل�ؤ.. اأ�سماك احلريد

عالم سعودية
م
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اللبنية

للحفاظ على
الأ�سنان اللبنية

الأ�سنان 
اللبنيــــة

الأ�سنان 
الدائمة 

�سغيرة 
الحجم

كبيرة 
الحجم 

م�ؤقتة دائمة 

عددها 
 20 عددها 

 32

سنان لمدة دقيقتين
ش  األ

ل المشروبات السكرية              تنظيفها  ثالث مرات يوميًا                 تفري
تناو

م 
  عد

     
     

     
ها 

فت
ظا

ى ن
عل

ص 
حر

ال

فوائد الأ�سنان

لفظ احلروف

جتميل الوجهتقطيع الطعام

صـحـة
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تسالي
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تسالي
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سؤال مسابقة العدد
مالطريقة الصحيجة 

الستخدام طفاية الحريق

تر�سل الإجابة عبر البريد الإلكتروني 
للمجلة، و�سيتم ن�سر �سور الفائزين 

. والفائزات �سمن فريق اأ�سدقاء 

غال إبراهيم السبيعي دانة إبراهيم السبيعيعبد اهلل بن محمد المالكي

نورة عبد اهلل الحناكي

لفريق أصدقاء 
انضم اآلن

نايف إبراهيم السبيعي إياد إبراهيم تيم أحمد فاروق سلمى رشيد

عزيزي وعزيزتي
يمكنك اإر�سال �سوركم ال�سخ�سية 
عبر البريد الإلكتروني للمجلة، 

و�سنن�سرها تباعًا باإذن اهلل.
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رجال احلزم
الح�زُم م�ن �ِش�َيِم الرجاْل 
محم�����ودة وِفعاله�����ْم 
ُجنوُدن�����ا ال يرجِ�ف��ون
حليَفه�م كاَن  الن�ش�ُر 
الوف�اِء ف�ي  تب�اروا  جن�ٌد 
تراِبه�م الأج�ِل  َبذل�وا 
�شام�دون وبح�رًا..  ب�ّرًا.. 
المدن�ي الدف�اع  جن�د 
الح�دود حّرا��س  فِنْع�َم 

وعده�م  واأوف�وا  وع�دوا 

والن�زاْل ال�ش�دائِد  عن�د 
ف�ي ال�ش�لِم اأو ي�وَم القتاْل
وف�ي ال�ش�جاعِة يو�ش�فون
اأّن�ى يزحفون في الحرِب 
والعط�اء البطول�ِة  وف�ي 
الدم�اء اأزك�ى  والأهله�م 
يحّلق�ون ال�ش�ماء  وف�ي 
يرابط�ون الرج�ال  بي�ن 
وُحم�ات��ه ِنْع��َم الجن��ود
�ش�الوا وجال�وا كاالأ�ش�ود

رجال احلزم
صيدة

ق

سشهيل جنيب مششّوح 



rÖqæ n nŒ

 ΩGóîà°SG
 äÓ«°UƒàdG
 á«FÉHô¡µdG

áÄjOôdG

 óæY ∫ÉªgE’G
 ΩGóîà°SG

RÉ¨dG óbGƒe

≥FGô◊G
 ‘ åÑ©dG

 Iõ¡LC’G
á«FÉHô¡µdG

 øe óë∏d ájƒYƒàdG äÓª◊G øe ójó©dG ≥∏£f Gòd ¬«dEG ≈©°ùf …òdG ≈ª°SC’G ±ó¡dG »g áeÓ°ùdG áaÉ≤K
 äÉ«cƒ∏°ùdG öûæd ≈©°ùfh ájö`ûÑdGh ájOÉŸG ôFÉ`°ùÿG øe ÒãµdG ÉæØ∏µJ ÉÃQ »àdG áÄWÉÿG äÉ«cƒ∏`°ùdG

Gòd .ÉædƒM øe áeÓ°Sh ÉæàeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d áë«ë°üdG


