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مرحبًا 
اأنا عائ�شة وهذا اأخي 

عبد الرحمن وكلنا مع منقذ من 
اأ�شدقاء الدفاع املدين، ونحن االآن يف 
اإنتظار جدي الذي وعدنا اأن ي�شحبنا 
معه اإىل مهرجان اجلنادرية، فاحلمد لله 

الذي جعل جدي حري�شًا على 
ا�شطحابنا.

نحن 
االآن ننطلق من و�شط 

الرياص باإاه اجلنادرية، ويف كل 
مرة اأرى الرياص اأكت�شف اأنها متجددة 

اجلمال والتطور ويف كل مرة اأقول جلدي ذلك 
يقول  اإن الرياص، واململكة باأكملها 

قبل  عاما مل تكن اإال �شحراء قاحلة 
واأراشي خالية.

وكان �شكانها 
قلة يتنقلون، ويرلون 

من مكان الآخر وراء االأمطار واأماكن 
الرعي ملوا�شيهم التي كانت م�شدر 
معي�شتهم االأوحد. فاحلمد لله على 

ماتعي�شه بالدنا من تطور 
وازدهار 

مرحبًا مرحبًا مرحبًا 

الحمد � على ِنعمِه



الحمد � على ِنعمِهالحمد � على ِنعمِهالحمد � على ِنعمِهالحمد � على ِنعمِه
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الحمد � على ِنعمِهالحمد � على ِنعمِهالحمد � على ِنعمِه



تاأملت كريًا 
حدي جدي عن حمد 

الله على نعمه، واأن املحافظة 
د الله عليها،  م على حوا�شنا من ح

وربطت ذلك ا ا�شتمعت اإليه من ن�شائح 
رجال الدفاع املدين، ووجدت اأنها نا 

 ،على االهتمام ب�شالمتنا؛ لنكرب ونتعلم اأك
وتو�شلت اإىل اأن �شالمتنا هي اأكرب واأغلى 

مايجب علينا املحافظة عليه ولي�ص 
اأدل على ذلك من كالم جدي ورجال 

الدفاع املدين وقبل ذلك كله 
مايحنا عليه ديننا 

احلنيف.

لقد ولنا يف العديد من اأجنحة مهرجان اجلنادرية، وتوقفنا كريًا 
عند جناح املديرية العامة للدفاع املدين، و�شاهدنا عن قرب قدر اجلهد الذي 

يبذله رجال الدفاع املدين، واطلعنا على بع�ص العروص التوعوية والتي ت�شرح ما يتوجب 
عمله عند حدوث املخاطر التي تهدد حياة النا�ص.

لقد كانت جولة جميلة، احلمد لله على نعمه التي ال�شى؛ فقد اأنعم علي وجعلني قادرة 
على امل�شي والتجول يف اأروقة اجلنادرية، وهناك الكري قد حرموا من هذه النعمة. 

وجعلني قادرة على الروؤية، والتمتع بروؤية الرياص اجلميلة. 

وكان جدي 
يو�شيني كريًا بحمد الله و�شكره 

مد الله على  ن ح اإن م  ويقول
ماانعم به علينا من حوا�ص هو احلر�ص على 

�شالمتها، واملحافظة عليها، ونب 
املخاطر؛ وكان جدي يذكرين باالآية 

الكرة "وال تلقوا باأيديكم اىل 
التهلكة" 

لقد ولنا يف العديد من اأجنحة مهرجان اجلنادرية، وتوقفنا كريًا لقد ولنا يف العديد من اأجنحة مهرجان اجلنادرية، وتوقفنا كريًا لقد ولنا يف العديد من اأجنحة مهرجان اجلنادرية، وتوقفنا كريًا 
عند جناح املديرية العامة للدفاع املدين، و�شاهدنا عن قرب قدر اجلهد الذي 

يبذله رجال الدفاع املدين، واطلعنا على بع�ص العروص التوعوية والتي ت�شرح ما يتوجب 
عمله عند حدوث املخاطر التي تهدد حياة النا�ص.

لقد كانت جولة جميلة، احلمد لله على نعمه التي ال�شى؛ فقد اأنعم علي وجعلني قادرة 
على امل�شي والتجول يف اأروقة اجلنادرية، وهناك الكري قد حرموا من هذه النعمة. 

لقد كانت جولة جميلة، احلمد لله على نعمه التي ال�شى؛ فقد اأنعم علي وجعلني قادرة 
على امل�شي والتجول يف اأروقة اجلنادرية، وهناك الكري قد حرموا من هذه النعمة. 

لقد كانت جولة جميلة، احلمد لله على نعمه التي ال�شى؛ فقد اأنعم علي وجعلني قادرة 
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 س اأ س� اأرا يال س  ــمير اسجأا    س� سد سعــد� ــرا
  س يس  ــسال يس  سعد� را ند ليــر العسجأا حــدا

 أ س   ة حال 
 سال س   ا ع ال  س�  سعد:ق�

 أا   يــد س� دا أر ةال�سجــ ساأ ســ� سد ــ  :ســ�
  ماأ

 دة ساأ ة ةال�سج  ة ا سد   :سعد�
 سأا  عال  دس سع سعد�  ي  :س�

  ل سالن ي  سعد� ق  سال  س� مــا�س
 أ سا سال  ي

س� ي  سعد: ا�
 سد  ة ةيا سعد�   ة ا :س�

 سة لييــ يس ــشلي  س� ــ ا الــ  :سعــد�
 ا  ــ  سنــاأ ــ  اأ ينــ جــ ــ  ةــ

ةا ح  د  لن م اأ ال
 ل ا  ةال�سج ساأ سعد ا�  ا :س�

 س  ا سال  لن د س�  سعد: ا�
 سال  قد د ال اأق اأ ا ا  :س�

 دس الد رسح اأ س� س�  يدا س :سعد�
قال س  اأ س اأر :س�

 س� اأ س ةال�سج س ال الد ساأح سعد� اأ�س
 س ــ اس لــ  اأ نــ  " :لــ ق ســ�سعــد لي� ــاأ ــ
 سعد ل  سن  سي ع  در ا  رسجأا

"س   رة حسال  رسجأا
  س�ا ــاأ" :قــ سد ــسيلن مس  ــأ لنــد ســ� سعــ

"اأ ر حسجأا سل اأ ل سعد�  ر لاأ م

 س اأ س� اأرا يال س  ــمير اسجأا    س� سد سعــد� ــرا
  س يس  ــسال يس  سعد� را ند ليــر العسجأا حــدا

ال تتهور يا ياسر
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نا الخطر في حيِّ

  سدقــأا اــال ــ ةــ ــر�س ــن ــ
   جي سال ــ  ش�ـدة النس ــا

مراسا�س مس











 لــاأ ــاأ ــ أــ سعيــــد� ــاأ مــــد ــ ــ ــاأ                

 ســدقاأ ــســ مــا اــ اأقــدر ل ــســدقــاأ ــــ

اــــ ــا ليــ ــ يــ اأقــ حــ ســدة 

   م ي ج ال  اأ مل الع د ا

 :   لا


خــــــطــــــر











monkez@live.comد اال   ا�س ماأ�س  ل  مر�س ا
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انتبه يا بني .. واأ�شعل النار يف 
مكان خال من االأع�شاب اجلافة.. 

احلمد لله .. لقد جاء منقذ .. 
�شوف نلعب الكرة معًا.. 

اأريد اأن األعب مع �شديقي 
منقذ يا اأبي .. فهذه فر�شة 

رائعة لكي اأغلبه يف كرة 
القدم

اأريد اأن األعب 
معكم يا �شديقي 

منقذ.. 
اأهاًل م�شاري .. 

تف�شل والعب معنا

لن اأدعك تاأخذ 
الكرة مني

ما بك تاأكل هكذا ب�شرعة 
يا بني؟ 

كل على مهلك يا بني 
، فال زال لدينا وقت 

طويل

�شاأ�شعل النار واأجهز الطعام 
بنف�شي هذه املرة.. 

خطأ صغير كاد يهلكنا
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احذر يا م�شاري 
�شت�شقط يف حظرية 

اخليول ..

يجب اأن اأح�شر الكرة.. 

ا�شرب قلياًل و�شوف اأح�شر الكرة بعد اال�شتئذان من �شاحب اخليول يا م�شاري.. 

هيا بنا نعود للملعبها هي الكرة

وفجاأة هبت رياح �شديدة ، وظهرت يف االأفق غيوم �شوداء

ولكن هذا خطر عليك

ال تهتموا ، ف�شوف 
اأح�شرها لكم..

يبدو اأننا �شنواجه عا�شفة، 
يجب اأن ن�شتعد للمغادرة
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اأطفئ النار جيدًا يا م�شاري، 
اأطفئها باملاء اأواًل، ثم بالرتاب

ال تهتم يا اأبي، �شوف 
اأطفئها ب�شكل تام

علّي اأن اأ�شرع ، فالعا�شفة تقرتب ، وال حاجة للماء، 
يكفي الرتاب ، فنحن بحاجة ملاء ال�شرب.. 

هل اأطفاأت النار جيدًا يا بني؟ 

نعم يا اأبي ، لقد األقيت عليها الرتاب

ماذا ؟ اأمل تطفئها باملاء ؟ اإن الهواء �شديد واأخ�شى 
اأن يزيح الرتاب عنها قبل اأن تنطفئ ، وتت�شبب يف 
حرائق .. غفر الله لك يا بني ..  يجب اأن نعود .. 

يف هذه االأثناء ، كانت الرياح قد ك�شفت 
عن اجلمر وبداأت النار باال�شتعال .. ولكن 

منقذ راآها وقرر اأن يطفئها .. 
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اإنها تنت�شر ب�شرعة ب�شبب الرياح ال�شديدة
 يجب اأن اأت�شل باأ�شدقائي يف الدفاع املدين

األو .. �شعادة النقيب �شعد .. اأرجو 
احل�شور ب�شرعة؛ فالنار ت�شتعل بقوة

وو�شف منقذ املكان 
لرجال الدفاع املدين

وح�شرت �شيارة االإطفاء التابعة 
ملديرية الدفاع املدين ، وبداأت 

عملية اإطفاء النار .. 

يجب اأن ن�شيطر على النار 
ومننعها من االنت�شار.. 

�شوف تنطفئ 
باإذن الله

يا اإلهي.. لقد حدث ما توقعته.. �شاحمك الله يا بني.. لقد ت�شببت يف 
ا�شتعال نار اأحلقت االأذى باملكان.. وكادت ت�شل اإىل املنازل املجاورة.. 

كان ينبغي اأن ت�شتمع لوالدك وتنفذ تعليماته بخ�شو�ص 
اإطفاء النار، فمن ال�شالمة القيام باإطفائها متامًا باملاء والرتاب، 
والتاأكد من اأنها انطفاأت، وامل�شوؤولية تقع عليك اأي�شًا يا اأبا 

م�شاري ، فالواجب اأن ت�شرف على اإطفائها بنف�شك.. 

لن�شلم.. وي�شلم من معنا.. علينا اأن 
ننتبه جيدًا عند اطفاء النار ونتاأكد من اأنها 
اأخمدت با�شتخدام املاء والرتاب.. اإىل اللقاء
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 ما الذي  تعرفه عن
الدفـــاع المـــدنـــي
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أمطار الربيع..
فرحة ال يجب أن تتحول إلى أحزان
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ا  سال  دا الد د رس�
  ا ما    ا نا ا

ا  سال  دا الد د رس�

المتـــــاهة
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  دد ح ن  سا عس�  أاأ رةسال  ر�سم س�ال ــاأ ــند
عسال ا 

  دد ح ن  سا عس�  أاأ رةسال  ر�سم س�ال ــاأ ــند

الفروق السبعة
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أدوات ا�طفــــاء
ا ر دس ااأ اأر م حد يدا رسال م ا ا

ا  ال السي لسرة ا حد  قي احدة
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استخـــدم

مهــــــــارتـــك

فـــي التلـــــــوين
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دقـــــة مالحظــــــــة


عال ال راسيال اأ ع اأ ح
اال ا سس� دا دل 


 عال  م ا يدا  ال أ

ماأرق حد  س�ا 
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ــــــــر فـــــكِّ

 داا�س  ن الــ ل ح  ن اأ  سيــأا  د ا اــ ــ 

ال ح  دس   سا عم يل رة اسي�

�شكرًا لك مل�شاعدتك االإطفائي... اإن كنت ا�شتطعت حل اللغز، واإن 
مل ت�شتطع فيكفيك �شرف املحاولة.

أا ال



:العم ال
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 عد ن ــد  احد ســ دا س العــد ل أ�سا  ةــا ســأا ميــ
ع يس   احد

 ح ــاا مــاأ ــ ســم�ال
اأ �ســم النســ اــ لسرة 
ن م قم عدة اس

 عد ن ــد  احد ســ دا س العــد ل أ�سا  ةــا ســأا ميــ

ا¦كثـــــر عــــــدد¤

 ح ــاا مــاأ ــ ســم�ال

 الرسم
بالمربعــــات
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طفاية الحريق.. عز الصديق

مرحبًا بكم يا اأ�شدقاء.. 
اأنا اأحد اأ�شلحة �شديقكم منقذ، التي ي�شتخدمها

خلدمتكم، وحمايتكم �شيئة الله تعاىل، واأمتنى 
اأن اأكون �شالحًا لكم جميعًا، واأن اأكون موجودًا يف 
منازلكم و�شياراتكم، ومدار�شكم، وا�شرتاحاتكم، فاأنا 

طفاية احلريق، واأنا اأنواع 
عديدة  كالتا

تعد طفاية
،املاء اأبرز تلك االأنواع على االإطال

ولكن علينا االنتباه اإىل اأنها كن اأن توؤدي اإىل كارثة لو
ا�شتخدمت بال�شكل غري املنا�شب، الأن ا�شتخدامها ينح�شر 
يف احلرائق التي تنت من االأخ�شاب والور والكرتون ، ونع 

ا�شتخدامها عند حدوث حريق كهربائي، اأو وجود
�شوائل قابلة لال�شتعال، اأو ماء، الأن املاء

مو�شل للكهرباء.. 

طفاية الماء

طريقة استخدام طفاية الحريق

ويف اخلتام اأمتنى لكم يا اأ�شدقائي دوام ال�شحة والعافية وال�شالمة ، واأكرر اأمنياتي اأن اأكون 
�شالحًا لكل واحد منكم  لنكافح جميعًا ما يهدد حياتنا و�شالمتنا من اأخطار احلرائق .. 

طفاية ثاني
أكسيد الكربون

اأما هذا النوع فهو االأك
�شيوعًا يف العامل، حي توي العبوة على الرغوة

الكيميائيه اجلافة، اأو البودرة بيكربونات ال�شود اأو بيكربونات 
  فهرنهايت  التي تتحلل تلقائيًا عند  البوتا�شيوم

مئوية ا ينبع منها غاز ثاين اأك�شيد
الكربون الذي يقوم باإخماد احلريق .. 

 طفاية البودرة أو الرغوة
الكيميائية
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لست جبان° يا صديقي
ال�شالم عليكم يا فازع، هل 

تذهب معي لنلعب الكرة؟

وعليكم ال�شالم ورحمة الله يافاهم.. بالتاأكيد �شاأذهب معك، 
ولكن تعال معي اأواًل اإىل البيت،   الأرتدي مالب�شي الرياشية 

واأغلق املنزل. هيا تف�شل يا فاهم فال يوجد اأحد يف املنزل

لقد قمت بتو�شيل  الغ�شالة يف في�ص الكهرباء فانفجرت ، اأنا بخري ، لكنه كان انفجارًا 
مرعبًا، اأخاف اأن يحرت املنزل باأكمله .. 

اإنها غري موجودة.. اآاآه لقد تذكرت.. 
فقد وشعتها يف الغ�شالة الأنها مت�شخة

 اإذن عليك اأن تبح
يف الغ�شالة يا فازع .. 

يا  انتظارك  يف  اأنا 
فازع.. 

ما الذي جرى ؟ هل 
اأنت بخري؟ 

اإنها هنا مغ�شولة، 
فقد غ�شلتها اأمي 
اأقوم  �شوف   ،
بتن�شيفها.. دقائق 

واآتيك يا فاهم.. 

ما هذا ؟ اإنها اأ�شوات 
انفجارات..

�شوف اأقوم بف�شل الفي�ص قبل اأن 
يحرت املنزل باأكمله، فالدخان 

يت�شاعد من الغ�شالة. 

تعال اإىل هنا فلن اأدعك 
تدخل، الأن يف ذلك خطورة 

عليك يا �شديقي .. 



لست جبان° يا صديقيلست جبان° يا صديقي
اإذن عليك اأن تبح اإذن عليك اأن تبح ال�شالم عليكم يا فازع، هل ال�شالم عليكم يا فازع، هل ال�شالم عليكم يا فازع، هل ال�شالم عليكم يا فازع، هل 



لست جبان° يا صديقيلست جبان° يا صديقي
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اأنا ل�شت جبانًا ، ولكني اأعرف كيف اأت�شرف.. 
لقد ف�شلت الكهرباء عن كامل املنزل؛ لكي ال 
 ا بنا اإىل اخلارباأكمله ، هي ق فيحرتتد احلري
نبح عن اأحد يقوم  باالت�شال بالدفاع املدين.

لقد اأبلغت رجال الدفاع املدين.. انتظرا 
هنا وال تتحركا،  �شوف  اأذهب الإح�شار طفاية 

احلريق، فقد اأ�شاهم يف عدم انت�شاره..

اإنها الكهرباء، وهي خطرية جدًا، علينا اأال نقرتب منها، تعال 
معي نهرب قبل اأن ت�شب النار ونختنق من الدخان..

اأرجوك يا عماه.. �شاعدنا باالت�شال بالدفاع املدين.. فاملنزل 
يكاد يحرت ب�شبب متا�ص كهربائي يف غ�شالة املالب�ص.. 

دعني اأرجوك، دعني؛ فاإين اأريد اأن اأمنع احلريق من اأن ي�شب 
يف منزلنا ؛ فاأنا الذي ت�شبب به..

 اه، فقد اأطفاأشكرًا لكم يا عم�
احلريق الذي كاد يدمر املنزل..

اأرجوك ب�شرعة يا عماه.. اآاآاآه.. تذكرت.. 
.  فرقم الدفاع املدين هو

لقد تركتنا نهرب اأيها 
اجلبان والبيت يحرت

واأ�شرع فاهم نحو حمب�ص 
الكهرباء الرئي�شي، وقام 

باإغالقه.. 

تعال معي، لنفكر كيف 
نت�شرف بحكمة؟ 

لقد قمنا بالواجب واملنزل االآن  يف 
 ان، ولقد اأح�شنتم حينما اأطفاأاأم
عن   دوابتع الكهرباء  حمب�ص 

املوقع، ف�شالمة االإن�شان اأهم �شيء 

جزاكم الله خريًا..

اإنها الكهرباء، وهي خطرية جدًا، علينا اأال نقرتب منها، تعال اإنها الكهرباء، وهي خطرية جدًا، علينا اأال نقرتب منها، تعال اإنها الكهرباء، وهي خطرية جدًا، علينا اأال نقرتب منها، تعال اإنها الكهرباء، وهي خطرية جدًا، علينا اأال نقرتب منها، تعال 
معي نهرب قبل اأن ت�شب النار ونختنق من الدخان..

لقد تركتنا نهرب اأيها لقد تركتنا نهرب اأيها 
اجلبان والبيت يحرت

تعال معي، لنفكر كيف تعال معي، لنفكر كيف تعال معي، لنفكر كيف 
نت�شرف بحكمة؟ 
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نـــــادي     أصـــــــدقاء منقذ

رسيـــل ســـالم

ساره بنت رويشد

داليا علي القحطاني

حصة سعود العبدالكريم

باسل عبدالرحمن الشهري

رغد علي مسفر الصبحي

حاتم بن ثامر الخالدي

بندر سعد ابو جلبه

ريما علي مسفر الصبحي

يزن بن ماجد العنزي

رند ماجد سعيد الشهراني

سلمان سعد العمري
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نـــــادي     أصـــــــدقاء منقذ

صالح ومازن خليل الغامدي

لمياء فراج الشهري

ناصر مانع القحطاني

منار حسن الزهراني

لولوسفر رفدان الشهراني

نايف خالد المطيري

عبداهللا يحي القحطاني

لينا محمد حسين السيد

نواف عوض العمري

اصــــايل حشــــــروف 

نهى ويحيى عبداهللا القحطاني

نورة عايض عايض المسردي
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العن  سي

لدا  لد مد ا يماا

مد ا مس�

لدا د  د العن مد

س� دالع ةا العن  اأ�سم

مد العن دا

العن ي مد

مد ا دالع

العن يمس� اأ

مــــواهـــــــــــــــــــبــي
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العن  حن

مد ا مس�

ي  يمح

سيممد الع سي

ريم دا العمر

العن ي مس�

ع ل ند

دال س� د

لدا د ر

ا ي 

س�سعد الد� ر

دال اأحمد �س

مــــواهـــــــــــــــــــبــي
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حتى ال تفقد أخوانك

 أا سد دا ــالد
 ــس� ــ ــش مــا

أا
 ــالد  ــر  ــ  ــ

دا
   



ح�س ا ساأ

:أ لر�س








   



سال س  ر

:أل لر�س
    







   



سال س  در

ي
يف

نخ
 ال

ي
عل

د 
حم

ة أ
ام

س
أ
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محمد والصالة

محمد وخالد وسلمان القحطانيغدير سلطان الغامدي

محمــــد يحيـــى عـــلي كليبـــيرغـــــد ورهـــــام عـــلي الحــــلي

مبارك سعد الدوسري 
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 رجال الدفاع المدني ُيجرون
عملية ناجحة للدكتورة

أا  سعس ـا

 سم اأ رةلد يم جــ دا الد ر يح ا  ــ ســلي
 يال ا لــ اعد  اا ــا ند ا ــم ق  يــسا ــا

مم سسا  عد يم ش ح�دة النس



















رجال الدفاع المدني ُيجرونرجال الدفاع المدني ُيجرون
عملية ناجحة للدكتورةعملية ناجحة للدكتورة



أا  سعس ـا
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نصائح وتعليمات هامة بخصوص الوقاية من التسمم

اــــــــســــــــمم الل 















:اال اس - 









:اال  - 








:سيال�س الن - 








:ا سمم شااأ  ال�س - 









نصائح وتعليمات هامة بخصوص الوقاية من التسممنصائح وتعليمات هامة بخصوص الوقاية من التسمم

اــــــــســــــــمم الل 




:اال  - :اال  - 


٣٣
منقذ مجلة تصـدر عن الدفـاع المدنـي

العدد )1( رمضان 1431هـ - أغسطس 2010





الـــــ ر ال�سيــــــــد
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الـــــ ر ال�سيــــــــد

    "

يرحمك من في السماء ياهذال
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 أصدقــــائي

 ــــــ
 س سال س�

ع اأ حسال




