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مغامرات الجمارك

 رسم
بيان ياسين



في اليوم الّسابق للمدرسة، 
قال عّمار: أمي، أختي سلوى! 
لقد عرفت ماذا سأرتدي غًدا!



 في اليوم التّالي، قال األستاذ أحمد:
من الّرائع رؤية اختيارِكم لهذه األزياء الِمَهنِّية 

الجميلة اليوم. إِنّها تُعّبر عن حلمكم المستقبلي!

هّيا يا عّمار، تفّضل وأخبرنا قّصة ردائك الجميل.

قام عّمار، َووّزع الحلوى 
على أصدقائه في الفصل، 

ُمرتديًا رداء الجماِرك الرائع.



تعّجب األطفال: 
ماذا تقصد بقولك "بأماٍن" يا عّمار؟ 

بَْعد ذلك، َرفع قطعة حلوى، وقال:
لقد اْخترت أن أصبح بطل جمارك مثل أبي؛ 

حضر لكم هذه الحلوى بأمان!
ُ
َحتّى أ



فقال أبي: هل تعلم يا عّمار ما 
هو دوري كُمفتّش جمارك، في 
وجود هذه الحلوى على األرفف؟

قلنا بفضول:
ال نعلم يا أبي، أخبرنا!

قال عّمار : ذهبت أنا وأبي وأختي سلوى، من 
أجل شراء الحلوى، لتوزيعها في هذا اليوم.



إِّن دوَر الجمارك، دوٌر هامٌّ في تيسير 
وتسهيل دخول جميع المنتجات،

التي نقوم باستخدامها ُكّل يوم.

وقد ُقمت بتدريبه 
جيًدا للبحث عن المواد 

الّضارة، التي قد 
ُضنا للخطر. تُعرِّ

كما تعلمون يا صغاري، أنا 
وصديقي الكلب بايلو، نعمل في 

يَّة. المنافذ البرِّ



وفي يوم من األيام،
كانت هناك شاحنٌة تحمل صناديق حلوى...



ص هذه الصناديق.  ذهبُت أنا وبايلو بحماس شديد لتَفحُّ
وفوًرا بدأ بايلو بإعطائي اإلشارة عند تلك الصناديق؛ 

فعلمت أن ما بداخلها ليست ُمجرَّد حلوى عادية!

ناديق، َفتْحُت الصَّ
فوجدت شيئًا ما ُمخبأ بداخل الحلوى!



مُت تلك الحلوى للفحص، ألنَّ من واجب الجمارك، قدَّ
كُّد من صحة جميع األغذية الُمْستَوردة. التَّأ

ا  تبيَّن أّن تلك الحلوى مخبأ بداخلها مواد مخدرة، وضاّرة جدًّ
بجسم اإلنسان؛ فُقمنا بُمصادرة وإْتالف كل الكميّة.

بذلك... نضمن وصول الحلوى السليمة فقط إلى األسواق.



قلُت أنا وسلوى بحماس:
أبي أنت بطلنا! بطل الجمارك!

لقد حميتنا من هذا الخطر!



فُقلت: سوف آخذ هذه الحلوى، 
ألوزعها على أصدقائي بأمان.



ْصبح 
ُ
ومنُذ أن سمعُت الحكاية، وأنا أريد أن أ

 بطل جمارك، لحماية وطني وأسرتي وأصدقائي.

صفَّق الطالب لعّمار.



وّصل ثم لّون
المنافذ البرية والبحرية والجويّة

االسم:



لّون األبطال، وشاركنا تلوينك عبر:
AminFamily@customs.gov.sa

االسم:



لّون...
ارسم...
كتب... ا

شاركنا إبداعك عبر:

aminfamily@customs.gov.sa
www.customs.gov.sa/aminfamily



امسح على الكود
 للدخول على رابط صفحة

أمين وعائلته!

aminfamily@customs.gov.sa
www.customs.gov.sa/aminfamily
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