
٢م
٠١

7 
وبر

كت
- أ

هـ 
١٤

٣9
ـر 

صف
 - 

١5
دد 

الع
 - 

ية 
قائ

الو
ية 

وع
للت

مة 
لعا

ة ا
دار

اإل
 - 

ني
مد

ع ال
دفا

 لل
مة

لعا
ة ا

يري
مد

ن ال
ر ع

صد
ت

15

�أبي
رجل دفاع 

مدين

م�سابقة 
العــدد



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 ١5 - �صفر ١٤٣9هــ - اأكتوبر 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.

�أبي رجل دفاع مدين
ليخف�ى على اأحد الدور الذي يقوم به رجال الدفاع المدني من الحفاظ على 
الأرواح والممتل�كات وماتفر�س�ه طبيع�ة عملهم من مواجه�ة الأخطار في كل 
حي�ن ، وما يترتب على ذلك م�ن طبيعة الجو النف�سي ال�ذي يحيط بعائاتهم، 
وكاأن ل�س�ان ح�ال الجميع كلن�ا رجال دف�اع مدني.. فتحية اإج�ال وتقدير 

لكل فرد في عائلة رجل الدفاع المدني ..
اأبناوؤن�ا ..نح�ن في مجلتك�م  »منقذ« ن�سع�ى جاهدين لفتح قن�وات التوا�سل 
معك�م ،وتعزي�ز ثقاف�ة ال�سام�ة ،وروح الدفاع المدن�ي لديكم .. فاأنت�م اأملنا 
وب�ذرة الحا�سر لكل الم�ستقبل .. اأبناوؤنا اأبناء رجال الدفاع المدني لكم كل 
الح�ق اأن تفتخ�روا باآبائكم على مايقدم�وه من خدمة للنا��ش والوطن، فليرفع 
كل منك�م �سع�ار »اأب�ي رجل دف�اع مدني« و�س�ام فخر واعتزاز ل�كل ابن في 

عائلة رجل الدفاع المدني..
   

�أ�سرة �لتحرير 

ر�ؤيتنا

ر�سالتنا

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



نزهة يف اال�سرتاحة

المحتويات

معامل �سعودية

10 ن�سائح لعام درا�سي
بدون م�ساكل �سحية

املخرتعون ال�سغار 

كيف
تنمي ذكاءك

1ال تغ�سباأبي رجل دفاع مدين
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اأبي رجل دفاع مدين
�أ�شعر بالقلق عليك يا �أبي في كل مرة تذهب 

فيها �إلى �لعمل، لماذ� �خترت هذه �لمهنة 
�ل�شاقة ؟

ح�شنا يا �أبي �أ�شاأل �هلل 
�أن يحفظك لنا ويوفقك 

في عملك.

�ل�شيارة بد�خلها �أ�شرة كاملة، 
يجب �أن ننقذهم ب�شرعة.

�أنا �شوف �أنزل، يجب م�شاعدتهم 
قبل �أن تنقلب �ل�شيارة.

ح�شنا �شاأح�شر لك 
�لحبل على �لفور.

�لمكان خطير للغاية، يجب علينا 
�لنزول لربط �لحبل بال�شيارة؟

لأنني في هذه �لمهنة �أخدم وطني و�أبناء 
وطني، و�أنقذ �لأبرياء، كما �أنني �أر�شي 

ربي…فقد قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه 
و�شلم« خير �لنا�س �أنفعهم للنا�س«.

2
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هيا �أ�شحبو� �ل�شيارة.

�لوطن يقدر �أبناءه 
د�ئما، ودور رجال 
�لدفاع �لمدني دورٌ 

عظيٌم، �أت�شرف د�ئما 
بتاأديته.

و�أنا فخور بك يا �أبي.�لجميع يتحدثون  في �لمدر�شة عن بطولتك، وقد كرمني �لمدير.

جز�ك �هلل خير�، لقد عر�شت 
حياتك للخطر حتى تنقذ حياتنا.

�إنه و�جبي، 
وحمد� هلل على �شالمتكم.

�ليوم نكرم نجل �لبطل عبد �هلل، �لذي تت�شرف مدر�شتنا بوجوده 
معنا، فهو �بن رجل �لدفاع �لمدني �لذي يفخر به �لوطن، 

ونحن ندعو طالبنا �أن يقتدو� به كنموذج للتفاني و�لإخال�س في 
�لعمل وخدمة �لوطن و�لمو�طنين.

3
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الغ�ضب
لماذ� هذ� 

�لحزن 
و�ل�شمت؟!

�أعتقد �أن 
ذلك ب�شبب 
غ�شبك!!!!

هل باإمكانك 
�أن ت�شاركني 
في �ختيار 
هدية؟!!

�أنظر يا 
جدي تبدو 
عندما تثور �شع هذه جميلة

دبو�شاً فى �ل�شورة، 
و�إذ� هد�أت و�عترفت 
بخطئك �نزِع �لدبو�س 
من �ل�شورة، وذلك 

لمدة ��شبوع.

لمن هذه 
�لهدية؟!

تف�شل

كل �لب�شر 
يغ�شبون 
ويثورون!

يا �إلهي، مالحل؟

كل يوم 
�أفقد زميالً 

لي في 
�لف�شل

4
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�نظر ماذ� 
حدث 

لل�شورة! 

�أهالً 
يا رفاق

مرحباً 
بك

هكذ� نفعل مع �أ�شدقائنا .. 
نجرحهم بغ�شبنا، ون�شبب 
لهم هذه �لثقوب باأفعالنا.

منُذ ذلك �ليوم تعلم �أحمد �لتحكم فى ثورته وغ�شبه، 
وك�شب �لكثير من �لأ�شدقاء.
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هل ت�شتطيعين؟!�شاأعمل �ل�شاى
ن����ع����م ����ش���اأ����ش���ت���خ���دم 

�لغالية �لكهربائية

لتخافا �أنا �علم
ماذ� حدث؟!

لت��ل��م�����ش��ي��ه��ا ف��ف��ى 
ج�شدها كهرباء

���ش��اأف�����ش��ل �ل��ت��ي��ار 
حال

ح�شنا يجب �لتاأكد 
م���������ن �ن�����ق�����ط�����اع 

�لكهرباء
���ش��اأ���ش��ت��خ��دم 

فوطة
�نتظرى.. ��شتخدمى 
�أو  ج�����اف�����ا  ����ش���ي���ئ���ا 

قطعة خ�شب 

�أحذرى �نها
مت�شلة بالكهرباء

يتناثر  �ل��م��اء  �نتبهى 
عليها

�إ�سعافات �أولية

فى هذه �لأثناء
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������ش�����اأ������ش�����ع �أذن���������ى 
لأط�������م�������ئ�������ن ع���ل���ى 

�لتنف�س

مال�شق  ذر�ع��ه��ا  �شعى 
لج�شمها و�لآخر مثنياً 

فوق �ل�شدر

ون�����ش��ع و�����ش����ادة تحت 
ر�أ�شها لتتنف�س

توقف  ق��د  �ل�شدمة 
�لقلب و�لرئتين

حمد� هلل يوجد 
تنف�س

�أخير� ن�شع عليها 
غ���������ط���������اًء ون����ط����ل����ب 

�لإ�شع���������اف

ه����ي����ا ب����ن����ا ن���ج���ذب���ه���ا 
لت�شبح على جنبها 

الدم معلومة انقطاع  تحمل  ي�ستطيعان  ال  وقلبه  االإن�سان  دماغ   •
خاليا  اأن  حيث  دقائق   )6( من  الأكثر  عنهما  واالأوك�سجين 

الدماغ والقلب تبداأ بالموت بعد مرور هذه الدقائق .

اأو  الم�ساب  اإ�سعاف  بعملية  البدء  في  تاأخير  دقيقة  • كل 
اإعادة  فر�ص  من  تقلل  له  الرئوي  القلبي  االإنعا�ص  محاولة 
دقائق  بمرور10  اأنه  اأي   ،  %  10 ن�سبته  بما  للعمل  قلبه 
على  البقاء  في  الم�ساب  فر�سة  ت�سبح  باالإ�سعاف  البدء  دون 

قيد الحياة �سئيلة جدًا اإن لم تكن معدومة.



ع  يطوِّ اأن  االإن�سان  ا�ستطاع  بالعقل 
وحاكى  لخدمته  حوله  م��ا  ك��ل 
ليحلق  الطائرة  فاخترع  اهلل،  مخلوقاِت 
البحار  اأعماق  ال�ستك�ساف  والغوا�سة  ال�سماء،  في 
االختراع  عن  االإن�سان  عقل  يتوقف  ولن  والمحيطات، 
واالبتكار، وما ي�سهده العالم في وقتنا الحا�سر وفي الُم�ستقبل 
من تطّور وتقّدم، لم يكن ليتحقق لوال االهتمام بالتفكير االإبداعي، 
ورعاية المواهب واالأفكار غير التقليدية. ومع اإهمال العناية بالمبتكرين 

يمكن اأن تتوقف م�سيرة االختراعات. 
يتمتع االأطفال بقدرات هائلة، وبخا�سٍة مع منحهم التعليَم القادر على اإك�سابهم 
ولقد  و�سقلها.  ودعمها  مواهبهم  ورعاية  الحياة،  في  اإليها  يحتاجون  التي  المعلومات 
التدري�ص  ومناهج  طرق  به  تهتم  ما  اأكثر  من  الحياة  باحتياجات  التعليم  ربط  اأ�سبح 
الحديثة. وتزخر المملكة بالعديد من العقول المبتِكرة  بالرغم من اأعمارهم ال�سغيرة، ومن 

تلك النماذج الم�سرفة:   

رنيم الو�سيدي:
خمرتعة الكمامة متعددة الطبقات 

اأزمات الربو، وت�ساعد  اخترعت الطالبة رنيم طلل الو�سيدي كمامة للأنف، تقلل ن�سبة حدوث 
من يعانون من ح�سا�سية ال�سدر والربو على تقليل م�سار واأخطار المهيجات الخارجية، وتوفر لهم 

حرية التنقل والخروج من المنزل من دون خوٍف من �سوء الأحوال الجوية اأو الملوثات. 

فلرتة الهواء 
 تتكون الكمامة من طبقات متعددة وتقوم بت�سفية الهواء عن طريق فلتر متعدد الطبقات، وتعمل كل 
طبقة من الكمامة على فلترة كل من الرطوبة والدخان والغبار واأبخرة المواد الكيميائية، وي�ستطيع 
اأثناء  الهوائية  ال�سعب  التي يحتاجها من مو�سعات  الجرعة  اأخذ  الكمامة   الذي يرتدي  الربو  مري�ض 
 0.3 اإلى  الكمامة  بها  تقوم  التي  الت�سفية  م�ستوى  ويبلغ  لخلعها.   الحاجة  وبدون  الكمامة  ارتدائه 

ميكرون حيث تقوم بت�سفية الجزيئات ذات الأحجام الأكبر. 

براءة اخرتاع رقم  4444  
 المخترعة رنيم طلل الو�سيدي ح�سلت على براءة اختراع رقم "4444" من مدينة الملك عبد العزيز 

  للعلوم والتقنية.
ق�سة االخرتاع 

اأخبرتها  اأن  وبعد  المتو�سط،  الثالث  ال�سف  في  الو�سيدي  رنيم  كانت  عندما  الختراع  ق�سة  بداأت 
يفتحون  ول  الأمطار،  هطول  اأثناء  المنزل  في  يبقون  عائلتها  اأفراد  جميع  باأن  �سديقاتها  اإحدى 
النوافذ ب�سبب معاناة والدتها من الربو، فالأجواء اأثناء وبعد هطول الأمطار ت�سبب لها اأزمة ربو 
حادة ربما توؤدي اإلى اختناقها، وكانت تلك الق�سة هي التي دفعتها للتفكير في اختراعها لت�ساعد 
مر�سى الربو  في تقليل معاناتهم ب�سبب الغبار، وتمكينهم من التنقل بدًل من النعزال داخل منازلهم.
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مها العتيبي..
مبتكرة �سماعات حتت املاء 

   
اأفــ�سل م�سروع اجتــماعي على م�ستوى دول مجــل�ض التــعاون  فازت المبتـــكرة مها رجـــاء العتيبي بجــائزة ثاني   

الخليجي، عندما �ساركت في م�سابقة الإمارات ل�سباب الخليج العربي. 
و�سبق اأن �ساركت في المهرجان ال�سعودي للعلوم والإبداع "مهرجان العلوم 2015"، 

وعن م�ساركتها تقول مها رجاء العتيبي: كانت تجرية ثرية وممتعة ، حققُت من خللها الكثير، فقد �سجلُت في 
اأولمبياد اإبداع لتحقيق حلمي، وتغيير فكرة المجتمع للبتكار في المملكة، وكانت من اأجمل الم�سابقات العلمية 

التي �ساركُت فيها بابتكار )اأنا اأ�سمعك(. 

التحليق يف ف�ساء االإبداع 
  عكفت مها على تطوير ابتكارها، وتوالت الم�ساركات حتى جاءتها الفر�سة للتحليق في ف�ساء الإبداع خارج حدود 
اأ�سمعك" الذي تقول  "اأنا  العربي، بم�سروع  الخليج  ل�سباب  الم�ساركة في م�سابقة جائزة الإمارات  الوطن، وكانت 
"م�سروعي عبارة عن تطوير �سماعات ذوي الإعاقة ال�سمعية، واإ�سافة مميزات تمنحها جودة عالية ت�سمح  عنه 

با�ستخدامها تحت الماء". 

االخرتاع االأول 
 عن اأول ابتكار لها، ذكرت مها رجاء العتيبي اأن الختراع كان من اأجل م�ساعدة اأخيها في�سل الذي كان يعاني من 
ا�ستخدام �سماعته الخا�سة تحت الماء، وكان هذا هو المحرك والدافع لبتكار �سماعة يمكنها العمل تحت الماء. 
ولم تكن الطريق ممهدًة بل واجهت "مها" الكثير من العقبات، منها عدم تقبل المجتمع لفكرة البتكار كونها فتاة 
اإ�سرارها وطموحها، نجحت مع غيرها  �سعودية، ونظرة المجتمع لمثل هذه الإبداعات، ولكن بف�سل من اهلل ثم 
في تغيير تلك النظرة، واأثرت في الكثير من ال�سباب والفتيات، ووجهتهم للم�ساركة في الم�سابقات العلمية مثل 

اأولمبياد اإبداع. 

م�سروعات م�ستقبلية 
" اإلى خدمة فئات كثيرة من ذوي الحتياجات الخا�سة، من خلل م�سروعاتها الم�ستقبلية، فتلك  "مها   تطمح 
البتكار  مجال  العتيبي  مها  فدخول   ، البتكارية  م�سروعاتها  جميع  في  ت�ستهدفها  التي  الفئات  اأكثر  هي  الفئة 
و�ساهم في تنمية  �سخ�سيها،  تغييرًا لفتًا في  اأحدث  نقطة تحّول في حياتها فقد  بمثابة  كان  الأعمال  وريادة 

وقدراتها.    مهاراتها 
موهوبات الوطن 

ُد مها العتيبي دائمًا  اأن موؤ�س�سة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، قدمت لها ولغيرها   ُتردِّ
التدريبية،  والــدورات  الدولية  العلمية  الم�سابقات  في  كالم�ساركة  الكثير،  الوطن  وموهوبات  موهوبي  من 

م�سروعاتهم.  وتطوير 

رائدة العمل املجتمعي 
ترى مها العتيبي نف�سها بعد خم�سة اأعوام -اإن �ساء اهلل تعالى- �سيدة اأعمال، ورائدة في مجال العمل المجتمعي، 
والم�سروعات،  البتكار  بدعم  يتعلق  فيما  والخا�سة  الحكومية  الموؤ�س�سات  �سهدته  الذي  التطور  مع  وبخا�سة 

وت�سجيع المواهب ال�سعودية. 

االنطالق نحو الريادة 
 توؤكد مها العتيبي اأن �سنوات العمر الأولى، هي اأف�سل وقت للنطلق في الريادة، فالفرد فيها اأكثر جراأة وخ�سارته 

9محدودة، ونهو�سه اأ�سرع. 

15



هو اأبو عبد اهلل محمد بن اإدري�ض ال�سافعي القر�سي، ثالث الأئمة الأربعة ، و�ساحب المذهب ال�سافعي في الفقه الإ�سلمي 
وموؤ�س�ض علم اأ�سول الفقه. ولد ال�سافعيُّ في  اأ�سرة فقيرة كانت تعي�ض في    غزة بفل�سطين �سنة 150 هجرية ، وقد مات اأبوه 

ه به اإلى مكة، وكان عمُره �سنتين ليقيم بين اأهل اأبيه القر�سي الن�سب في مكة، ويتثقف بعلومهم. وهو �سغير، فانتقلت اأُمّ
عا�ض ال�سافعيُّ طفولته في مكة يتيمًا فقيرًا، وكان يتميز بالذكاء و�سرعة الحفظ ، وكانت والدته مثاًل ُيْحتذى به في 

ِه على ال�سبر في طلب العلم رغم �سيق ذات اليد. اإ�سرارها على تعليمه، وحثِّ
حفظ ال�سافعي القراآن كامًل وهو ابن �سبع �سنين، وكانت اأمه  لتملك اأجرة المعلم ، فكان ال�سافعي يخدم المعلم مقابل 
ثين، فيحفظ الحديث  تدري�سه له، وَحِفظ )موطاأ الإمام مالك ( وهو ابن ع�سر �سنين ، وكان ال�سافعي ي�ستمع اإلى المحِدّ
بال�سمع، ثم يكتبه على الخزف اأو الجلود، وكان يذهب اإلى الديوان وياأخذ الأوراق التي ُكتب في باطنها وُترك ظهرها 

اأبي�ض ليكتب عليها.
ح في اللغة العربية، فخرج في �سبيل  واإ�سافة اإلى حفظ القراآن الكريم والأحاديث النبوية، اتجه ال�سافعي اإلى التَف�سُّ
اإلى البادية، ولزم قبيلة ُهَذيل، وكانت اأف�سَح العرب، ولزمهم في �سبيل ذلك ع�سر �سنين يرحل برحيلهم، وينزل  ذلك 
فيها من  كان  فيها على من  العلم  وتابَع طلَب  اإلى مكة  ال�سافعي  ل�سانًا، ثم عاد  اأهل مكة  اأف�سح  من  اأ�سبح  بنزولهم، حتى 

االإمام ال�سافعي

ثين، فبلغ مبلغًا عظيمًا، حتى اأِذن له  الفقهاء والمحدِّ
مفتي مكة بالفتيا وهو ابُن خم�ض ع�سرة �سنة.

فكان   ، العلم  طلب  في  �سغوفًا  ال�سافعيُّ  الإمــام  وكان 
اإل  البلدان  باأحد  محدٍث  عالٍم  اأو  فقيٍه  عن  لي�سمع 
ويرتحُل اإليه لي�سمَع منه وياأخَذ عنه  ، فارتحل اإلى 
لتَلّقي  �سنة  ع�سرة  خم�َض  ابن  وهو  المنورة  المدينة 
جل  عنه  فاأخذ   ، اأن�ض"  بن  "مالك  الإمــام  عن  العلم 

علمه ولزمه حتى وفاته.
وكان دائم التنقل والترحال حتى يتعلَم ويطلَع على 
اأحوال النا�ض واأخبارهم، وكان يذهب اإلى مكة ليزور 
يحمله  ماًل  ليجد  بن�سائحها..وكان  وي�ستن�سح  اأمه 
في ال�سفر، فكان يرهن داره اأحيانا، ويعمل لدى النا�ض 
ل  تنقَّ ترحاله.  تكاليف  يوفر  حتى  اأخــرى،  اأحيانا 
المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  بين  اهلل  رحمه 
ال�سافعي  كــان   ، للعمل  طلبًا  وم�سر  وبغداد  واليمن 
ورعًا  وكان  معارفه،  وتنوع  علمه  كثرة  مع  متوا�سعًا 
 204 �سنة  اهلل  رحمه  ال�سافعي  توفي  العبادة.  كثير 
هـ، وقد بلغ من العمر اأربعًة وخم�سين عامًا، بعد اأن ملأ 
الأربعة،  المذاهب  اأحد  �ساحَب  واأ�سبح  علمًا  الدنيا 

المعمول بها في جميع بلد الإ�سلم ..

قــدوة
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تنمية  �سخ�ص  الأي  ويمكن  اأي�سًا،  مكت�سبة  �سفة  هو  بل  فح�سب،  لالأبناء  االآباء  ثها  يَورِّ فطرية  موهبة  لي�ص  الذكاء   

مهاراته العقلية لي�سبح اأذكى بكثير من اأقرانه ، واإليك بع�ص الن�سائح التي اإن واظبت عليها �سيرتفع معدل ذكائك .. 

كيف تنمي ذكاءك؟

القراءة واملطالعة:
القراءة في مجاالت العلوٍم المختلفة من  اأف�سل الطرق المجربة، لك�سب 

المعرفة والمعلومات، وتنمية الذكاء، ورفع معدالت التركيز.

التغذية ال�سليمة:
م��ن خ��ال االإك��ث��ار م��ن  ت��ن��اول الخ�سروات وال��ف��واك��ه، و���س��رب الع�سائر 
الطبيعية ، كذلك فاإّن تناول المك�ّسرات ي�ساعد على زيادة معدالت التذكر 

واالنتباه، و�سرورة االبتعاد عن الوجبات ال�سريعة.

كن اجتماعيًا:
ْد نف�سك على اأن تزور اأقاربك، وتكون لك م�ساركاٌت  عوِّ
اجتماعية في م�سجد الحي اأو المدر�سة، وعامل َمْن 

حولك بود واحترام.

ممار�سة التمارين الريا�سية ب�سكل منتظم:
المخ، وبالتالي تحفيز عمله،  اإلى  الدماء واالأك�سجين  اأكبر كمية من  وذلك الإي�سال 
اأعمق من غيرهم، مّما ي�ساعد على دخول ن�سبة  اأّن الريا�سّيين يتنّف�سون ب�سكل  كما 
اأكبر من االأك�سجين اإلى خايا المخ واإنعا�ش عملية التفكير، لت�سبح اأكثر �سرعة ودّقة.

التمارين الذهنية:
حيث اإّن حّل االأحجيات، اأو الكلمات المتقاطعة، اأو لعب ال�سطرنج، يحّفز المخ 
وكذلك  واال�ستنباط،  الم�سكات،  وح��ل  ال�سريع،  التفكير  بمهام  القيام  على 

تمارين التاأمل الذهني مثل )اليوغا( التي ت�ساعد على تن�سيط وظائف المخ ب�سكل اأف�سل.

ير الذات
تطو
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�ل�شيفية،  �لإج�����ازة  ف��ي 
�أبو عمار ��شطحاب  قرر 
�أ������ش�����رت�����ه �إل��������ى �إح�������دى 
ليق�شو�  �ل����ش���ت���ر�ح���ات 
بين �لألعاب  يوما جميال 

و �لم�شبح

لماذ� لم ت�شتلم �ل�شتر�حة 
من �لد�خل؟

وما �لحاجة �إلى ذلك؟

حتى تتاأكد من �شالمة �لمكان، 
ووجود �أدو�ٍت وم�شتلزمات 
للطو�رئ، و�إ�شعافات �أولية.

لماذ�، لن نحتاج لمثل هذه �لأ�شياء، نحن �شنق�شي ب�شَع 
�شاعات ونم�شي، لن يحدث مكروه باإذن �هلل، �شاأذهب 

لأتفقد �لتلفاز، فهناك مبار�ة هامة �أريد متابعتها.

�ألن تذهب مع �لأولد 
لمر�قبتهم حتى �أنتهَي من 

يا �أم عمار ل تقلقي، لقد �أكد �إعد�د �لطعام؟
�أبو معاذ �أن �لمكان �آمن.

نزهة يف  اال�سرتاحة
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�نتبه يا عمار لأ�شقائك جيد�، و �شنلحق بكم 
�أنا وو�لدك بعد �إعد�د �لطعام، ول تذهبو� 
�إلى �لم�شبح حتى نتفقد �لمكان ونطمئنَّ على 

�شالمته.

ح�شنا يا �أمي.

�أريد �ل�شباحة في 
�لم�شبح.

�أبي،
�أريد �ل�شباحة في �لم�شبح.

ح�شنا، ح�شنا هيا بنا. ذهبُت �إلى �أبي لكنه م�شغول بالمبار�ة، �أرجوك يا 
عمار، تعال معي، �أريد �ل�شباحة في �لم�شبح.

�أنتظر قليال يا غانم و�شوف �أر�فقك بعد �نتهاء �لمبار�ة، �ذهب 
�لآن و�لعب مع �أ�شقائك في �لألعاب.

ل يمكنك ذلك، لبد �أن يكون 
هذ� في وجود �أبي.
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مياه �لم�شبح عميقة، ول يوجد مكان مخ�ش�س 
ح�شنا ما ر�أيك �شاأجل�س على �لحافة لالأطفال، �إذ� نزلت يا غانم �شوف تغرق.

و�ألم�س �لماء بقدمي.

ل باأ�س، و�شاأذهب �أنا مع 
خديجة حتى �أر�قبها في �لألعاب.

كان غانم يلعب بالدمى في �لماء ف�شقطت  
و�حدة منه، حاول �أن يلتقطها بقدمه 
فلم تنجح �لطريقة، فقرر �أن يم�شكها 

بيده، ف�شقط في �لم�شبح

�لنجدة، �أنقذوني.

ما هذ� �ل�شوت؟

يا رب �شلم

يبدو �أنَّ �أحد �أبنائنا ي�شتغيث، �أ�شرع 
يا �أبا عمار. و�شاأطلب �لدفاع �لمدني 

على �لرقم 998

عنده �شيق تنف�س �ذهبي ب�شرعة 
�أنِت وعمار و�بحثا عن حقيبة 

�لإ�شعافات �لأولية.
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لم نجد �شيئا، �ألم �أقل لك، كان 
لبد �أن نتاأكد من �شالمة �لمكان 

قبل ��شتالمه.

�لحمد هلل غانم بخير �لآن 
�لحمد هلل، �هلل �شلم.

نعم، معك حق. ك���ان ي��ج��ب �ل��ت��اأك��د ق��ب��ل �ل���ش��ت��الم من 
توفر و�شائل �لأمان، و�أدو�ت �لإنقاذ، 
خ�شنة  �لبركة  ح��و�فَّ  �أن  من  و�لتاأكد 

وغير قابلة لالنزلق.

كان  فلقد  يتكرر،  لن  ب��اأن ه��ذ�  �أعدكم 
ت��ع��ل��م��ُت م��ن��ه �لكثير،  در���ش��ا ق��ا���ش��ي��ا، 
����ش���ك���ر� ل���ج���ه���ودك���م، و���ش��ل��م��ك��م �هلل 

و�أد�مكم غوثاً للمو�طنين.

�أك���ث���ر م���ن ٥٠٪ م���ن ح�����الت �ل���غ���رق ت��ق��ع في 
�لأه��ل  مر�قبة  ل��ذل��ك  �ل���ش��ت��ر�ح��ات،  م�شابح 
لالأبناء مهمة جد�، فالإهمال يوؤدي �إلى �إزهاق 

�أرو�ح �لأطفال �لأبرياء .

�إنها غلطتي،
يارب �شلِّم.
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غادر جحا القطاَر، وو�سع الحقيبة قربه، وانتظر 
ال، فجاء ل�ص ف�سرقها، فتبعه جحا  ح�سور الحمَّ
وهو فرحان، فلما اقترب من منزله اأخذ الحقيبة 
من الل�ص و قال له: اأ�سكرك يا �سيدي فقد حملت 

لي الحقيبة من غير اأجر.

�ساع،  قد  حماره  باأن  جحا  يخبر  اأحدهم  جاء 
هلل،  �سكرًا  و�سجد  �سديدًا  فرحًا  جحا  ففرح 
و قد �ساع  اأتفرح  االأحمق،  اأيها  ما لك   : له  فقيل 
لم  اإْذ  اهلل  اأ�سكر  اإني   : جحا  له  فقال  حمارك؟  

اأكن على ظهرِه و اإال ل�سعت معه.

اإذا وجده  اأنه  ذات مرة �ساع حمار جحا، فحلف 
وربطه  بقط  جاء  وجده  فلما  بدينار،  ُه  ليبيَعنَّ
وذهَب  الحمار،  رقبة  في  الحبل  وربط  بحبل 
بهما اإلى ال�سوق وكان ينادي: من ي�ستري حمارا 
بدينار، وقطا بمائة دينار، ولكن ال اأبيُعُهما اإال معًا.

طرائف جحا

16

15

معلومات طريفة



هل تعلم؟
اأّن اأّول �سالة �ساّلها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم في االإ�سالم، هي �سالة الظهر.

اأّن اأّول من كتب ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، هو النبيُّ �سليمان عليه ال�ّسالم.

اأّن اأّول من �سّك الّنقود في االإ�سالم، هو الخليفة االأموّي عبد الملك بن مروان.

اأّن اأّول من خاط الّثياب، هو اإدري�س عليه ال�ّسالم.

اأّن اأّول من و�سع قواعد اللغة العربية في الّنحو، هو الّتابعي الجليل اأبو االأ�سود الدوؤلي.

حابي الجليل م�سعُب بُن عمير بن ها�سم بن عبد مناف. اأّن اأّول من هاجر اإلى المدينة، هو ال�سّ

 اأّن �سوت االأّم، هو اأّول االأ�سوات التي ي�ستطيع الّطفل تمييزها عن باقي االأ�سوات
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لقد كنت �أتابع �لإر�شاد�ت و�لتعليمات �لتي ين�شرها 
�لدفاع �لمدني حر�شاً على �شالمة �شيوف �لرحمن

�هلل �لم�شتعان، �إنها عربة 
�إ�شعاف، �للهم ��شِف كل 

مري�س.
�شيارة �إ�شعاف تحمل م�شابين 
ومر�شى يحتاجون لنقلهم �إلى 

�لم�شت�شفيات �أو �لمر�كز �ل�شحية 
ب�شرعة، لذلك لبد من عدم 

�إعاقتها و�إف�شاح �لطريق لها.

ثم بد�أت في م�شاعدة 
و�لدي في تجهيز 

�حتياجات رحلة �لحج

ذكريات احلج

�إنها ذكريات جميلة حقاً..
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�لحر �شديد، �لحمد هلل �أننا 
�أح�شرنا معنا هذه �لمظالت 

حتى تقينا من �شربات 
�ل�شم�س.

نعم يا �أمي، وحتى نعِو�سَ 
ما نفقده من �شو�ئل مثل 
�لعرق، يجب �لإكثار من 

�شرب �لماء.

ل تز�حم يا �أبي، حتى ل 
تعر�شنا للوقوع فيدو�شنا 

�لنا�س، �أو نتعر�س 
لالختناق.

معك حق يا ماجد، 
ولكن كيف عرفت 
هذه �لمعلومات؟

من ن�شرة �لدفاع �لمدني في �لتلفاز يا �أمي.

ل حول ول قوة �إل باهلل، �لحجاج 
يفتر�شون �لطرقات.

�إنهم يعيقون �لحركة، وهذ� قد يوؤدي �إلى �لتز�حم د�خل �لنفق، 
مما قد يت�شبب في حدوث كارثة. �لالفتة خارج �لنفق تقول يجب عدم 

�لجلو�س، كما يجب �ل�شير ب�شكل معتدل وبدون عجلة.

بارك �هلل فيك 
يا ماجد، لديك 
معلومات هامة 

ومفيدة.

كنت �أ�شتعد للحج منذ فترة، 
وبحثت عن �إر�شاد�ت وتعليمات 

�لدفاع �لمدني �لخا�شة 
بال�شالمة في �أثناء �لحج.
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�شبحان �هلل، لقد ن�شيت 
�لمكان �لذي توجد به 

خيمتنا.

نريد �لذهاب �إلى �لخيمة �لخا�شة 
بنا، لكننا �شللنا �لطريق، �إن 

�لخيام هنا مت�شابهة.

جز�ك �هلل خير�، 
لولك ما كنا و�شلنا 

�إلى �لخيمة.

هيا يا �أم ماجد، 
�أعدي لنا �لطعام.

ليتنا �أح�شرنا موقد 
�لغاز معنا، �إنه 

�أف�شل بكثير.

�لعفو �أخي، �أنتبهو� 
لأنف�شكم جيد�، نتمنى لكم 

حجاً �آمناً ومبرورً�.

لبد من معرفتك عنو�ن موؤ�ش�شة 
�لطو�فة �لتي تتبعها، وموقع 

�لمخيم، و�أي�شا يجب حفظ  �لطرق 
�لموؤدية �إلى �لمخيم �لذي تقطنه، 
و�لمد�خل و�لمخارج، تعالو� معي 
لأ�شاعدكم في �لو�شول �إلى �لخيمة.

عليكم �ل�شالم ورحمة �هلل 
وبركاته، كيف �أخدمك؟ �ل�شالم 

عليكم.
يمكننا �لإ�شتعانة برجال 

�لدفاع �لمدني �لموجودين 
في كل مكان، ها هو 

�أحدهم، �شاأذهب �إليه.
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ل يا �أمي هناك تعليمات تمنع ��شتعمال 
موقد �لغاز لخطورته، يجب علينا �تباع 

تعليمات �ل�شالمة للحفاظ على �أرو�حنا…
نعم، لقد قر�أت �أي�شا في كتيب 

�لتعليمات �لذي تم توزيعه، عند 
تحرك �لهو�ء يجب �لتوقف عن 

عملية �لطهي، حتى ل تنت�شر �لنير�ن، 
و�شرورة �لتاأكد من وجود طفايات 
�لحريق بالقرب من موقع �لطبخ .

عليه �ل�شالة و�ل�شالم،  لو �أن �لجميع 
يهتم بتنفيذ �إر�شاد�ت �ل�شالمة، �شوف يمر 

�لحج ب�شالم دون وقوع حو�دَث �أو �إ�شابات.

د�ئما هناك زحام عند �لحجر �لأ�شود، على �لرغم 
من �أن �لمز�حمة �لتي توؤدي �إلى �لأذى و�ل�شرر قد 

نهى عنها ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم.

�أمين، �لحمد هلل مرت �لرحلة على خير و�شالم 
ب�شبب مجهود�ت �لدفاع �لمدني �لتي نفعت 
�لحجاج كثير�، بارك �هلل لهم ونفع بهم 

�لأمة �لإ�شالمية.

حج مبرور وذنب مغفور لنا 
جميعا �إن �شاء �هلل.
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ق�سر امل�سمك

 الم�سمك اأي البناء المرتفع و�سميك الح�سن، وق�سر الم�سمك 
الديرة في  اللبن، يقع في حي  هو عبارة عن ح�سن م�سّيد من 
منت�سف مدينة الريا�ش ، وقد بني الق�سرعام 1895م، وكان �ساهدا 
على اأحداث تاريخية هامة اأثناء توحيد المملكة عام 1902 م  على 
يد المغفور له باإذن اهلل  الملك عبد العزيز اآل �سعود "رحمه اهلل" 
، وا�ستخدم الم�سمك بعد ذلك كم�ستوع لحفظ االأ�سلحة، حتى تمَّ 
اتخاذ قرار بجعله معلماً تراثياً  يعر�ش مراحل تاأ�سي�ش المملكة 
على يد الملك عبد العزيز رحمه اهلل ، حيث تمَّ افتتاحه في اأوائل 
عام 1416 ه� الموافق 1995م تحت رعاية االأمير �سلمان بن عبد 

العزيز، اأمير منطقة الريا�ش اآنذاك.

معالم مق�سر الم�سمك :
يبلغ  الق�سر،  من  الغربّية  الجهة  في  تقع  الق�سر  بوابة   .1
و�سمكها  3.60م،  ح��وال��ي  طولها  بينما  2.65م  ح��وال��ي  عر�سها 

حوالي 10�سم، م�سنوعة من كل من االأثل وجذوع النخل.

2. الم�سجد يقع على الجهة الي�سرى من المدخل، والم�سجد 
عبارة عن غرفة كبيرة ت�سّم العديد من العمدان، واالأرفف 
في  التهوية  فتحات  اإل��ى  باالإ�سافة  الم�ساحف،  لو�سع 

الجدران وال�سقف، والمحراب.

3. المجل�ض ي�سّمى اأي�ساً الديوانية، يقع مقابل المدخل، وهو 
عبارة هن غرفة ذات �سكل م�ستطيل وت�سّم وجاراً �سكله م�سابه 
لل�سكل التقليدي للوجار في منطقة نجد، وت�سّم الغرفة العديد 

من فتحات االإنارة والتهوية. 

4. البئر يقع في الجهة ال�سمالية ال�سرقية من الق�سر، ت�سحب 
المياه منه بوا�سطة الدلو، وذلك با�ستخدام البكرة المرّكبة على 

فهوة البئر. 

ذا �سكل  ب��رج��اً  اأرك���ان الق�سر  ك��ّل رك��ن م��ن  ي�سّم  ــراج  5. الأب
1.25م،  ح��وال��ي  و�سمكه  18م،  ح��وال��ي  ارت��ف��اع��ه  يبلغ  اأ���س��ط��وان��ي، 
ُي�سعد اإليه بوا�سطة درج، ثّم من خال �سلمين خ�سبيين، وي�سّم 
كّل برج اأماكن للرمي، كما يوجد برج ذي �سكل مربع في و�سط 
على  ي�سرف  ال��ب��رج  وه���ذا  المربعة،  ا���س��م  عليه  ويطلق  الق�سر 

الق�سر وذلك من خال ال�سرفة العليا. الفناء.

6. الفناء ي�سّم ق�سر الم�سمك فناًء رئي�سياً للق�سر، تحيط به 
مجموعة من الغرف المت�سلة مع بع�سها البع�ش من خال اأعمدة 
داخلية، ويوجد في الجهة ال�سرقية من الفناء درج، يو�سل الزائرين 
اإلى الدور االأول واأ�سطح الق�سر، وي�سم الفناء اأي�ساً ثاث وحدات 
�سكنية، االأولى الإقامة الحاكم، وال�سكنة الثانية بيت للمال، بينما 

�ست الإقامة الزائرين وال�سيوف. ال�سكنة الثالثة فقد خ�سّ
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املتحف الوطني
• يقع المتحف الوطني في الجانب ال�سرقي من مركز الملك 
بجوار  الريا�ش  بمدينة  المربع  بحي  التاريخي،  العزيز  عبد 

ق�سر الملك عبدالعزيز )المربع(.
-رحمه  فهد  الملك  ال�سريفين  الحرمين  خ���ادم  افتتحه   •
اهلل- ع��ام 1419 ه� بمنا�سبة م��رور مائة ع��ام على دخ��ول الملك 

عبدالعزيز -رحمه اهلل- الريا�ش .
لبناء  بعناية  للمتحف  المعماري  البرنامج  تطوير  تم  وقد   •
باالحترام على  الجديرة  موؤ�س�سة من نوعية ت�ساهي مثياتها 

م�ستوى العالم.
للتكوين  مكمل  حديث  كمبنى  مبناه  �سكل  تطويُر  تّم  كما   •
الحركة  تن�سيط  في  معلم  ويعتبر  للمحيط،  ال�سامل  العمراني 

ال�سياحية داخل مدينة الريا�ش.

قاعات العر�ض في المتحف:
المو�سوعات  بح�سب  المق�سمة  الثمانية  العر�ش  قاعات  تمّثل 
والثقافي،  واالإن�ساني،  الطبيعي،  العربية  الجزيرة  �سبه  تطور 
المتحفي، و�سوال  العر�ش  �سيناريو  والديني ح�سب  وال�سيا�سي، 

اإلى تطور المملكة العربية ال�سعودية باأطوارها الثاثة.

قاعة الإن�سان والكون: 
تحوي هذه ال�سالة على جزء كبير من ال�سهاب الذي وجد في 
المتفاعلة  النماذج  من  العديد  وهناك  الخالي.  الربع  �سحراء 
الجزيرة  ل�سبه  وج��غ��راف��ي��ا  وجيولوجيا  ال�سم�سي  ال��ن��ظ��ام  ع��ن 
العربية وعن الحياة النباتية هناك. وتنتهي هذه ال�سالة بنموذج 

لرجل من الع�سر الحجري.

قاعة الممالك العربية:
ه���ذه ال�����س��ال��ة ت��ع��ر���ش ال��م��م��ال��ك ال��ق��دي��م��ة، وخ�����س��و���س��اً دل��م��ون 

مثل  الممالك  ه��ذه  من  م��دن  ال�سالة  تحوي  اأي�ساً  و  وم��دي��ن. 
الحمرا ودومة الجندل و غيرها. واأي�ساً هناك عرو�ش لممالك 
عربية متاأخرة التي ا�ستوطنت في االأفاج ونجران وعين زبيدة.

قاعة الجاهلية:
فجر  وح��ت��ى  الجاهلية  لع�سر  خ�سي�ساً  مجهزة  ال�سالة  ه��ذه 
اأ���س��واق مثل  االإ���س��ام. وم��دن مثل مكة، ج��ر���ش، خيبر. واأي�����س��اً 
عكاظ و المجاز وحب�سة. واأي�سا هذه ال�سالة تعر�ش العديد من 

االأمثلة لثورة الن�ش وخط اليد.

قاعة البعثة النبوية:
وتعر�ش  انت�ساره،  بدء  اإلى  االإ�سام  بزوغ  الفترة من  تمثل  وهي 
وال��غ��زوات،  الوحي،  ون��زول   ،� و�سلم  عليه  اهلل  � �سلى  النبي  حياة 

والقراآن الكريم، ومخطوطاً من القراآن الكريم.

قاعة الإ�سلم والجزيرة العربية:
ب��داي��ة االإ���س��ام ف��ي المدينة وت��اري��خ  ت���دور ح��ول  ه��ذه ال�سالة 

ازدهار و �سقوط الخافة االإ�سامية.

قاعة الدولتين ال�سعوديتين الأولى والثانية
يعر�ش هنا تاريخ و ثقافة الدولتين االأولى والثانية.

قاعة توحيد المملكة:
تتحّدث عن الملك عبدالعزيز، واإنجازاته، والجهود التي بذلها 

في توحيد المملكة.

قاعة الحج والحرمين ال�سريفين:
ال��دول  ودور  بهما،  المتعلقة  واالآث���ار  والمنا�سك،  الحج  تمثل: 
االإ�سامية المتعاقبة في الحفاظ عليها، وطرق الحج التاريخية، 

وتطور مدينتي مكة والمدينة.
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صحـــــة
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لعام درا�سي
بدون م�ساكل �سحية

قبل  االإفطار  وجبة  تناول  �سرورة   
من  الطالب  تمكن  للمدر�سة  الذهاب 

التركيز والتفكير الجيد.

ذات  حقائب  اختيار 
عري�سة  اأك��ت��اف 
ومبطنة ،، واأال يتجاوز 
وزن الحقيبة بالكتب 

20% من وزن الطفل .

تناول  عن  االبتعاد 
 ، ال�سريعة  الوجبات 
والم�سروبات الغازية، 
المحالة  والع�سائر 

وال�سكريات .

با�ستمرار  االأيدي  غ�سل  على  الحر�ص 
بالماء وال�سابون عند ا�ستعمال المرحا�ص 
المدر�سي اأو ا�ستعمال االأدوات الم�ستركة 

اأو قبل االأكل وبعده .

يتناول  اأن  يجب  المدر�سة،  من  العودة  عند 
وجبة كاملة من الخ�سروات واللحوم، وبين 

فترات المذاكرة يتناول فواكه اأو زبادى.

ممار�سة اأي نوع 
من الريا�سة لمدة 
ن�سف �ساعة على 

االأقل يوميا.

على  ال���ح���ر����ص 
ال�سخ�سية  النظافة 
يوميا،  باال�ستحمام 
ومتابعة حالة االأظافر، 
ال��ج��وارب  وغ�سل 
والمالب�ص  وال�سعر، 

ب�سفة دورية.

التطعيمات  تناول 
وال���ل���ق���اح���ات 
ال�����س��روري��ة 
تعليمات  ح�سب 
ال�سحة  وزارة 
مع  يتنا�سب  وبما 

�سن الطفل.

ال�سهر،  عن  االبتعاد 
وال���ن���وم م��ب��ك��رًا 
على  كثيرا  ي�ساعد 
اأثناء  اال�ستيع���اب 

اليوم الدرا�سي.

تجنب  اال�ستخدام المفرط لالأجهزة الذكية 
اليتجاوز  بما  التليفزيون  وم�ساهدة  واالألعاب 

�ساعة ون�سف يوميا.



لكن   - البريطانية  ثم  ومن  والرومانية  القديمة  اليونانية  الح�سارات  اإلى  تاريخيًا  االإطفاء  ن�ساط  يعود 
التكنولوجيا االأولى جاءت من البحر المتو�سط، وتحديدًا من م�سر القديمة- ففي حوالي القرن الثالث قبل 

الميالد، قام المخترع االإ�سكندراني................... بتركيب اأولى م�سخة عملية.

اأحبائي من يكون هذا المخترع؟؟؟ رتب االأحرف لتعرف الحل!!!

احلروف
اجلواب: �ستي�سب�ش

تسالي
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�سد احلبل

اإلى  اإ�سافة  ثمنه،  ولرخ�ص  عليه  الح�سول  ل�سهولة  وذلك  االإطفاء،  عمليات  في  وا�ستعمااًل  �سيوعًا  المواد  اأكثر  من 
بعيد...  زمن  منذ  جميعًا  والنا�ص  االإطفاء  رجال  ي�ستخدمه  لذا  االإطفاء،  عمليات  في  والمتنوعة  الكبيرة  فعاليته 

اأ�سدقائي ترى ماذا يكون؟!

اأجذب الحبل لتعرف االإجابة ال�سحيحة!!.

الماء

الرغاوى

ثاني أكسيد 
الكربون

البودرة

اجلواب: املاء

تسالي

26

15



لَـّون
اأ�سدقائي تعالوا نلون معًا بع�ص االإ�سعافات االأولية.

تسالي
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سؤال مسابقة العدد
من هو أول من خاط الثياب

تر�سل الإجابة عبر البريد الإلكتروني للمجلة، و�سيتم ن�سر �سور الفائزين والفائزات 
. �سمن فريق اأ�سدقاء 

سعود محمد الغزواني

مذكر بداح القحطاني

لفريق أصدقاء  انضم اآلن

عبداهلل بداح القحطاني

سلمان خالد الشهراني سند خالد ظفير سعد خالد الشهراني

سلمى محمد تركيصالح ماجد النفيسةعمر محمد تركي

يوسف محمد الشهري 28
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الأوفي�اء  م�ن  رج�ٌل  اأب�ي 
اأحد رجال الدفاع المدني
يت�سل�ق الِجَب�اَل ب�سجاعٍة
ل توِهُن�ُه ح�رارُة ال�سم�ِش
يخدم اأبناء الوطِن َجِميَعُهم
يخ�رج كل �سب�اٍح للعمِل
اأبت�ي ي�ا  اهلل  اأ�ستودع�ك 
اأفتخ�ُر بك ف�ي مدر�ستي
فخ�ًرا وللوط�ن  لن�ا  دم�ت 

ى الِنداء اإذا ناداه الوطن ، لبَّ
الأبري�اء لإنق�اذ  ي�سح�ي 
ْعَب في ال�سحراء وَي�ُسقُّ ال�سَّ
ول َت�ستوقفه �سيول ال�ستاء
وال�س�راء ال�س�راء  ف�ي 
فاأنتظره ب�سوٍق حتى الم�ساء
حم�اك رب�ي م�ن كل باء
واأرف�ع راأ�س�ي بي�ن الزماء
وجعل�ك ربي م�ن ال�سعداء

�أبي
صيدة

ق




