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اأعزائي الطلبة والطالبات 

اليوم ن�ضع بني اأيديكم العدد الأول من جملة نظام وهي جملة كما 

واأنتم  حياتنا  اأ�ضا�س  النظام  يكون  اأن  اإىل  تهدف  ا�ضمها  من  ترون 

بنظام  نومكم  من  ت�ضحون  عندما  يوم  كل  يف  تطبقونه  ول�ضك 

العلمي  حت�ضيلكم  وتتابعون  بانتظام  مدر�ضتكم  اإىل  وتذهبون 

اأعلى مراتب خدمة وطنكم ولأن الأمن بكافة فروعه  اإىل  للو�ضول 

نظام ولأن القيادة نظام ولأن احرتام الطريق نظام ف�ضنكون نحن 

واإياكم يداً واحدة لتطبيق النظام .  

ق�ض�س  يف  ال�ضخ�ضيات  من  العديد  عليكم  تطل  هذا  عددنا  يف 

م�ضورة وكلها �ضخ�ضيات نرى من خاللها كيف يطبق النظام وما 

هو ال�رضر الذي يلحقه بنف�ضه ومبجتمعه من ل يطبق النظام .

اأ�ضبوع املرور اخلام�س  ولأننا نحتفل واإياكم يف هذا العدد بانطالق 

والع�رضين لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي يحمل 

النقالة  الهواتف  ( ف�ضتكون عائلة  ) ل تت�ضل حتى ت�ضل  �ضعار 

التي  الأ�رضار  على  خاللها  من  و�ضنتعرف  العدد  هذا  �ضيف  هي 

تلحق بالفرد واملجتمع  واملمتلكات من ا�ضتخدام الهاتف 

نفتح  العدد  هذا  وعرب  بالطبع  ,نحن  القيادة  اأثناء 

فيها  لت�ضاهموا  التالية  الأعداد  �ضفحات  لكم 

التوا�ضل  ج�رض  فهي  وم�ضاركاتكم  باأفكاركم 

بيننا ول تبخلوا علينا باآرائكم يف هذا الإ�ضدار 

حتى ن�ضتطيع اأن نطوره وليكون �ضديقا لكم 

اأن نكون يداً واحدة  ولكي نتفق واإياكم على 

لتطبيق النظام .

 



في هذا املنزل أعيش أنا ووالدي ووالدتي 
وأخي األكبر وأختي الصغرى ولكن َمن أنا ؟

أنا اسمي فارس ولدي في هذه الغرفة أصدقاء كثيرون مثل 
حاسوبي وألعابي وبالطبع هاتفي احملمول أين ذهب ؟

 ال بأس أعتقد أنه ذهب لزيارة أخته في غرفة شقيقتي .
 ملاذا أنت 
غاضب ؟

ليس أنا 
بل أبي . 

أنت محق هذه مشكلة 
كبرى هل تريد مني 

التحدث مع والدة فارس ؟

لقد حدثت ابننا 
ليحدث فارس 

أال ميكن أن تترك 
هذا الهاتف حتى 

تنهي طعامك؟ 

ال أستطيع الوقت 
كالسيف إن لم 
تقطعه قطعك .

دائماً يردد الكلمة ولكن 
أين السالمة يا أبا 

سالمة 

أبي ال تتحرك 

 هل نسيت 
شيئا ؟ 

ال أنت من نسي 
ربط احلزام .

أبي أرجوك توقف

دعيني أكمل مكاملتي

ماذا بك وملاذا طلبِت 
مني التوقف ؟

أبي أنت تتحدث في 
الهاتف وتقود بيد 

واحدة .  

ألنك ال تستخدم 
سماعة الهاتف 

لقد نسيتها 

لقد أحسنا صنعاً 

لألسف ما أن أوصلهما 
للمدرسة حتى عاد للكالم 

مرة أخرى 

ال نريد أي غرامات 
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ال حلسن احلظ ألن سيارة 
الدورية كانت رصدته وهو 

ممسك بالهاتف وهل جنا من الغرامة ؟

سنذهب إلى 
السوق لذا 

أعطني هاتفك 

لن أرد على 
أي اتصال 

تقول وال تلتزم 
أنا من سيرد على 

كل االتصاالت 

حملة 
مرورية 

نعم إنه األسبوع 
املروري اخلليجي 

اخلامس والعشرون 
ويريدون منا املشاركة 

هذا جميل وما 
هو املوضوع ؟

مفاجأة 

أعرفها إن هذا 
األسبوع عنا 

وما دخلنا 
نحن ؟

يقولون إن 
استخدامنا السيئ 
سبب للكثير من 

احلوادث .  

ولكن  عنهم  هي  إذًا 
وماذا علينا أن نفعل نحن أبطالها 

ألننا األبطال 

أنا رسمت الهاتف وكتبت 
تتصل  ال  احلملة  شعار 

حتى تصل 

ما رأيك أن 
نؤلف أغنية ؟  

وأنا ماذا 
سأفعل ؟ 

سيقول ال   

وما أجمل أن ما أجملها !! 
تطبقها 

أنا فخور مبا قدمتموه 
لهذه احلملة من 

مشاركات 

ها ها ها ....

ونحن فخورون بتطبيقك 
ملا قدمناه ... ولكن حذار أن 
تتراجع بعد انتهاء األسبوع 

أنت شاعرة معروفة ملاذا 
ال تكتبني بعض الكلمات 

اجلميلة ؟ 

لقد كتبت كلمات 
جميلة وأرسلتها لألب 

لتستشيره   

67



ت�ضمن  الأمان  حزام  •�ضع  	
�ضالمتك على الطرقات.

الهوائية  •قيادتك للدراجة  	
يف ال�ضوارع املزدحمة خطر 

عليك وعلى الآخرين.

نافذة  من  يديك  تخرج  •ل  	
ال�ضيارة.

حتى  مقعدك  يف  •اجل�س  	
ت�ضل باأمان.

تعطل  فال  ولغريك  لك  الأمين  •امل�ضار  	
حركة ال�ضري بوقوفك.

•ركز انتباهك ملا اأمامك اأثناء قيادتك. 	
•حدد م�ضارك منذ بداية �ضريك. 	

اجتمعت الإ�ضارات املرورية بعد اأن لحظت 

الطرقات  على  تقع  التي  الكثرية  احلوادث 

 .. املروية  الإ�ضارات  اتباع  اإهمال  ب�ضبب 

�ضائقي  معظم  اأن  الإ�ضارات  لحظت  كما 

املحمول  التليفون  ي�ضتخدمون  ال�ضيارات 

اأثناء القيادة مما ي�ضبب الكثري من احلوادث 

تقدم  اأن  الإ�ضارات  قررت  ولذلك  اخلطرية, 

للجميع بع�س الن�ضائح والإر�ضادات املرورية.
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 �سافر �لأب و�لأم يف بعثة در��سية وتركا �بنهما )حلوح( مع خاله 

�ل�رشطي )م�سطر( .. ُترى ..ماذ� �سيحدث بينهما ؟؟

خالي )مضطر( ..خالي.. 
استيقظ ..ألن نذهب للعمل 

اليوم ؟! أنا مستعد

 نحن اليوم عطلة

عظيم سأذهب 
ألشاهد التلفاز.

 ويف �لليل.

يبدو أنهم 
مازالوا 

مستيقظني.

نعم.. سُنضطر أن 
ننتظر قليالً حتى 

يستغرقوا في النوم.

القسم ؟! ألن يكف 
اللصوص عن السرقة !! 
حلظة واحدة سأناديه.. يا 
خالي.. لصوص .. يا خالي.

ويف 

�ليوم 

�لتايل

سرقات أجهزة كمبيوتر؟! 
سآتي حاالً.

ال تقلق يا خالي فأنا 
منوذج للضابط امللتزم

لقد اصطحبتك 
معي .. لثقتي فيك، 
فال تخيب ظني بك.

خالي ال تقلق 
أبًدا .. ثق فّي

ويف مكان �حلادث.

يبدو أن السارق غير محترف 
فقد مزق أسالك الكمبيوتر 

فعالً ..فهذا ما حدث بدالً من تفكيكها 
مع جميع األجهزة 

املسروقة..

 ويف �خلارج.

لن ميسك بهؤالء 
اللصوص سوى 
الضابط )حلوح(

ألم أحذرك من اللعب 
في أي شيء داخل هذا 

املنزل؟!!

لن أساعدكم في 
القبض على اللصوص .. 
سألعب مع هذا الكلب.
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هل سرق اللصوص أجهزة 
الكمبيوتر ليعملوا عليها 

يا خالي؟
 ال.. إنهم قراصنة إنترنت 
.. يقومون بعمليات سطو 
من خالل شبكة اإلنترنت

ستجدني دائًما بجوارك 
ملساعدتك، ال تقلق. 

وهذا الكلب الشجاع سوف أحُلقه بفرق 
البحث بالشرطة .. وبالتأكيد شكرًا 

لك على مساعدتك يا )حلوح( ..

ماذا تفعل ؟ ليتني لم 
أفك وثاقك آآآآآآآآآآآه .. 

أدركوووووووووووني ..

مازال هذا الكلب املزعج ينبح.. 
لوال نباحه باألمس الستطعنا 

سرقة أشياء أكثر دون 
استعجال

شش .. هناك 
أصوات بالداخل.

 نعم نعم ..إنه بخير لقد 
أتى معي إلى العمل اليوم .. 

حسًنا .. يا )حلوح( .. أين أنت ..  
يا )حلوح(؟!

حسًنا .. سوف أغلق عليهم 
الباب من اخلارج .. وأذهب 

إلبالغ خالي )مضطر(

خالي..خالي.. لقد قبضت 
على اللصوص..لقد 

حبستهم في داخل املرآب ..

ماذا تقول؟!! ألن تكف 
عن املزاح السخيف أثناء 

العمل؟!

ال تتحركا..سلما نفسيكما .. 
ارفعا أيديكما فوق رأسيكما ..
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•وقوفك املنظم دليل على  	
وعيك.

•اأف�ضح الطريق ل�ضيارة  	
الإ�ضعاف دون تاأخري.

•رجل الأمن يعمل من اأجل  	
�ضالمتك فتعاون معه.

أنا صديقتكم )قف( .. 
نعم عندما تراني البد 

أن تتوقف .من أجل 
سالمتك اتبع تعليماتي

هؤالء الذين يتبعون 
تعليماتي ... يحافظون 

على حياتهم.

قف .. 

ل تعرب.

انظروا.. لقد سبب 
لنفسه األذى ألنه لم يتبع 

تعليماتي..

•ل تتعجل فاإن يف العجلة  	
الندامة ويف التاأين ال�ضالمة.

•�ضيانة املركبة تعني  	
�ضالمتك باإذن الله.

•جتاوز الإ�ضارة وهي حمراء  	
يعني دماء واأ�ضالء.
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 أنا صديقتكم )قف( .. نعم
 عندما تراني البد أن تتوقف وذلك 
لسالمتك من أجل سالمتك اتبع 

تعليماتي .

هؤالء الذين يتبعون 
تعليماتي ... يحافظون 

على حياتهم.

 قف .. ال تعبر.

 لقد سبب لنفسه 
األذى ألنه لم يتبع 

تعليماتي..لن يندم                     
سواك

تعرفونني جميًعا 
.. أذّكركم بعدم 

استخدام النفير إال 
للضرورة القصوى

نفير السيارة وسيلة 
مساعدة للحفاظ على 
أمنك وأمن اآلخرين .. ال 

جتعله العكس.

استخدام النفير في غير 
وقته سلوك همجي.

 دَين البد أن يرد
ضع نفسك مكان اآلخرين، 
وقتها لن ترتكب أي خطأ 

في حقهم 1617



اأهالً بعودتك من املدر�سة 

يا )�سعيد(.. طاولة الطعام 

جاهزة، ال تتاأخر!!

هل ح�سلت اأي م�ساكل يف 

الطريق ؟!
الفو�سى تعم كل االأرجاء، حوادث 

�سيارات وحماوالت �رسقة .. االأمور 

املعتادة ..!!

 لَكم اأمتنى لو اأ�ستطيع اأن 

اأنام اليوم واأ�سحو غًدا الأجد 

الب�رس قد عادوا اإىل النظام يا 

عم )كرمي( ..

هل ناداين اأحدكم ؟!!
كال يا )نظام( .. اأمل 

تتحدث مع العم 

)كرمي( ..

 اأ�سعر اأن لديك 

م�سكلة يا )اأمل(.

 امل�سكلة يا )نظام( اأن الكبار 

كلهم قد فقدوا االإح�سا�س  

باأهمية النظام .. كل ما اأمتناه 

اأن اأجد طريقة من اأجل اأن اأعيد 

النظام اإىل الب�رس..

اإعادة النظام اإىل الكبار 

..؟!! كيف �ساأجد حالًّ 

مل�سكلة )اأمل( هذه ؟!!

منذ عامني وبالتحديد بعد انتهاء احلرب عادت احلياة ولكنها عادت بدون النظام الذي يحتاجه 

االإن�سان يف حياته، حيث غابت القوانني و�ساعت معها االأخالق وبهذا اأ�سبحت احلياة �سعبة ال 

ي�ستطيع االإن�سان اأن يعي�س فيها باأمان.  
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ح�ول )نظ�م( اإيج�د حل مل�صكلة )اأمل( التي اأ�صبحت توؤرق حي�ته� .. ف�أخذ يبحث طوال الليل 

عن حل له� يف كل املراجع واملعلوم�ت التي مرت عليه ... واأخريًا

ويف ال�صب�ح ..

اأح�رض )نظ�م( )اأمل( 

و)�صعيد( لغرفة الألع�ب 

واأخذ ي�رضح لهم اأنه جعل 

من الغرفة مركز  حتكم ع�م 

لقي�دة موؤ�ص�صة )نظ�م( 

.. موؤ�ص�صة اإع�دة النظ�م 

اإىل حي�ة الكب�ر .. ب�حت�د 

كل اأطف�ل الع�مل لتعليم 

الكب�ر قيمة النظ�م واأهمية 

العمل على اأ�ص��صه من خالل 

موقع على الإنرتنت يدعى 

»موؤ�ص�صة نظ�م«، وقد اأر�صل 

اإىل جميع الأطف�ل يف الع�مل 

طلب ال�صرتاك يف املوقع 

لإع�دة النظ�م اإىل الع�مل .. 

ولكن

ال اأعرف يا )نظام( .. ال 

اأظن اأنها فكرة جيدة ..!

لنعتربها بداية وحماولة 

مل ال جنرب؟!!

)اأمل( ال تريد اإحباطك يا )نظام( 

ولكن االأمر بالفعل �سعب للغاية 

ويحتاج اإىل اأكرث من هذه اخلطوة !!

ال ت�ستهينوا بخطوة 

البداية مهما �سغرت  ..

ودون اأن يح�س اأحد .. انت�رضت النريان يف 

البيت ب�صبب وجود عطل كهرب�ئي !!!

 )اأمل( .. )اأمل( .. 

اأين اأنت ؟!!

 ويف اليوم الت�يل

 احلمد لله اأن �رسطة 

املطافئ قد اأخرجتك �ساملًا ..

احلمد لله على �سالمتك 

يا )�سعيد( ..

لو اأن مطفئة احلرائق 

يف مكانها ال�ستطعنا 

ال�سيطرة على احلريق يف 

بدايته ..!
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وقد اقتنعت )اأمل( ب�أن م� حدث 

لأخيه� ر�ص�لة ت�صتحق اأن 

ت�صل اإىل جميع الأطف�ل يف 

الع�مل .... وك�ن ن�س الر�ص�لة 

هو )اأكتب ر�ص�لتي هذه كي 

اأحكي لكم كيف اأن اإهم�لن� 

لأب�صط و�ص�ئل ال�صالمة ك�د 

اأن يفقدن� اأخي فم� ب�لك 

عندم� ي�صيع النظ�م ب�أكمله؟!  

.. ... فلو اأنن� اهتممن� اأكرث 

بو�ص�ئل ال�صالمة  حلللن� 

م�صكلة �صغرية قبل اأن تتحول 

اإىل م�صكلة كبرية(

وب�لفعل ا�صتج�ب اأطف�ل الع�مل من خالل ردودهم التي ك�نت تن�دي 

ب�لتف�ق على اأن يكون يوم غد هو اليوم الذي يط�لبون فيه الكب�رَ 

ب�لهتم�م بهذا الأمر ..!

فلنتحد جميًعا الإعادة 

النظام اإىل حياتنا

وب�لفعل .. خرج الأطف�ل .. وبداأت موؤ�ص�صة )نظ�م( ت�أتي بثم�ره� ..!! اجلميع يط�لب الكب�ر ب�رضورة 

اإع�دة النظ�م اإىل حي�تن� ورفع اجلميع �صع�ر  لنعمل من اأجل �صالمتن� !!!

نعمل من 
اأجل �صالمتن�

نعمل 

من اأجل 

�صالمتن�
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عالماتي ترشدك إلى 
وجود مستشفى.

آآآآآه .. أريد 
الذهاب إلى 
املستشفى.

أنا أبحث عن 
مستشفى.

حمًدا هلل ..
 إنها إشارة مرورية تدلنا 

على مكان
 املستشفى.

حمًدا هلل.. دلتنا 
هذه اإلشارة على 

املستشفى فى الوقت 
املناسب.

هم دائًما فى خدمتك .. اتبعهم 
وال تخالفهم

بالتأكيد جميعكم 
تعرفونني، فأنا إشارة املرور 

التي حتاول تنظيم املرور ولكن 
ال ميكنني فعل ذلك بدون 

تعاونكم .. 

التزام راكبي السيارات 
بإشاراتي يجعلني دائًما 

مبتهجة.

أكثر ما يزعجني هؤالء 
املتهورون الذين ال يلتزمون 

بإشاراتي.

 أرأيتم... بدون التعاون 
وااللتزام إشارة املرور 
ستتحول إلى حطام.
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�أنو�ر �ملركبة �لأمامية و�خللفية من 

�ل�رشوري �سيانتها دوريا.

�للوحات �لإر�سادية هي لغة �لطرق 

فاحر�ص على معرفتها و�لأخذ بها.

ربط حز�م �لأمان يقيك باإذن �هلل 

�أخطار �لطريق.

�حذر من �لتجاوز �خلاطئ يف 

�ملنعطفات و�ملنحدر�ت.

عند نزول �لأمطار توقف فاإن 

�ملركبة قد تنحرف عن م�سارها.

�إ�سارة �ملرور لك ولغريك فال تتهور 

بتجاوزها.

أقصى ارتفاع 
يسمح له بالعبور 

من هنا هو 3.5 م

 اتباع إشارات املرور 
يحفاظ على سالمتك 
          وسالمة ممتلكاتك.

 ال تفرح ألنك خالفت 
إشارة املرور فهي ال تريد 

إال سالمتك.

 ال تسخر 
حتى ال تخسر
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�سباح اخلري 

يا »منو�س«

�سباح اخلري 

يا �سيدي

مهمة يف ح�سانة 

اأطفال ؟!!

 نعم عليك 

املجيء ب�رسعة

 يف خدمة 

املجتمع

ها هي 

احل�سانة

 ومتى اأتى الطفل 

اإىل احل�سانة؟

 اأتى يف املوعد مع 

بقية االأطفال

وما هو �سلوكه 

مع االأطفال؟

ا مثل  هادئ جدًّ

بقية االأطفال

وهل عرف اأهله 

باختفائه؟

 ال.. وما الفائدة 

من اإح�سارك 

اإذًا!!
 طبًعا طبًعا �ساأعرثعليه 

قبل اأن يعرف اأهله 

باختفائه

ن�ستطيع اأن نعرف 

اآخر اأخبار الطفل 

املفقود ؟؟
�سنبداأ البحث يف 

املناطق املحيطة

»منو�س« يف خدمة 

املجتمع

اآه اآه اتركوين 

اآه اآه

البد اأنه الطفل 

ويعر�س للتعذيب
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م�سدر 

ال�سوت من 

هنا

 �آه �آ�آ�آ�آ�آ ه

 �آه �آ�آ�آ�آ�آ ه

 �آه �آ�آ�آ�آ�آ ه

 اخلع مالب�سك يا ولد 

لكي ت�ستحم

 ما الذي اأتى بك 

�ساأخربك اإىل هنا؟!!

�ساأخربك

 »�سامبو توينز« ال 

�رساخ بعد اليوم

»منو�س« يف 

خدمة املجتمع

املان�سيت/ »منو�س« املخرب 

الطائر مكت�سف االأ�رسار

-وا  وا  وا

-ها هو وجدته

اأ�رسع و�سيلة 

للو�سول للهدف

تعاَل .. خطفك 

االأوغاد

بابا بابا بابا

ماذا تقول يا 

ولد؟!!

هذا ابني يا ل�س

 »منو�س« يف خدمة 

�ساأذهب اإىل اأهل الطفل املجتمع

فقد يكون عاد اإليهم
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مان�سيت اجلريدة/ املخرب 

»منو�س« يتو�سل اإىل احلل

-يا اأ�ستاذ.. 

االإ�سارة فتحت

 اآه اآه كم 

تعبت يف هذه 

الق�سية!!

 ها هو العنوان

 اأميكن اأن اأ�ساألك بع�س 

االأ�سئلة؟ اأنا اأعمل 

بحثًا عن االأطفال 

تف�سل ادخل

ما االأفالم التي يف�سل 

م�ساهدتها؟

يف�سل اأفالم 

االأدغال

 اإذًا اأين يوجد 

ابنك االآن؟ 

ماذا تقول؟!!

 لقد ات�سلت باحل�سانة 

واأخربوين اأنه و�سل!! 

 »منو�س« يف خدمة 

املجتمع
اإذًا الطفل موجود.. 

 لقد وجدناه خمتبئًا يف 

حديقة احل�سانة

ما اأحلى النوم يف 

اإ�سارات املرور!!
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هذا املوبايل يبحث بني 

الظالل عن ظله .. �ساعده 

يف الو�سول اإىل ظله 

ال�سحيح. 

 2 1

345

رتب الأ�سكال لتح�سل 

على ال�سورة الكاملة 

للموبايل

هل ت�ستطيع اإيجاد 

الإ�سارة املكررة من 

و�سط هذه املجموعة؟
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املتاهة

يحاول هذ� �ل�سابط �لقب�ص على �لل�ص �ملوجود يف نهاية �ملتاهة .. �ساعد 

�ل�رشطي فى �ختيار �لطريق �ل�سحيح.

لون امل�ساحات التي 

حتتوي على نقطة 

لتح�سل على �سورة 

جميلة 

رتب هذه 

امل�ساهد لتكّون 

ق�سة طريفة

�ساعد هذين 

الولدين لي�سل 

كل واحد منهما 

اإىل �سيارته

لتعرف ماذا 

يقول هذا الكائن 

الف�سائي ا�ستعن 

بالرموز التي اأمامك
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احذر وقلل من سرعتك. 
الطريق سيضيق بعد 

مسافة.

حذرك سيفيدك 
ويفيد غيرك.

عدم احلذر نهايته لن 
تكون في صاحلك.

بيدك �أهلكت نف�سك.
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