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في الطريق ..
إمش بحذر ُتكتب لك

السالمة وتتجنب الخطر



تُعـــد التربيـــة المروريـــة من أهـــم اإلجـــراءات واألســـاليب التي تحد مـــن حوادث 

المـــرور، وإن اكتســـاب المهارات المرورية منـــذ الطفولة تمنح القـــدرة على تمييز 

الخطـــر وحمايـــة النفس، باإلضافة إلـــى القدرة علـــى التعامل مع البيئـــة المرورية 

بشـــكل صحيـــح، وفـــي مديرية األمن العـــام ومن خـــال )مجلة الشـــرطي الصغير( 

يقـــع على عاتقنا نشـــر الوعي المروري لـــدى األطفال، وغرس العـــادات المرورية 

الصحيحـــة المتعلقة بســـامتهم، كمـــا تقوم مديرية اإلعـــام والشـــرطة المجتمعية 

بنشـــر المواد والبرامج التوعويـــة وإيصالها للجميع عبر شـــتى الوســـائل المتاحة 

ســـواًء بالطرق اإلعامية أو عن طريق إقامة الفعاليـــات واالجتماعات والمحاضرات 

األماكن. مختلـــف  في  التوعوية 

أصدقـــاء الشـــرطي الصغيـــر األعزاء،إن لكـــم دوراً كبيـــراً في التوعيـــة المرورية 

يتمثـــل في تقديم النصح واإلرشـــاد للســـائقين مـــن حولكم، وأيضـــاً توعية زمائكم 

في المدرســـة، وأماكن ســـكنكم باإلرشـــادات المهمـــة ومنها: ) الحـــذر أثناء عبور 

الطريق، الســـير على األرصفـــة، عدم اللعب فـــي األمكنة التي تشـــكل خطورة على 

حياتكـــم (، لتكونوا مســـاهمين مـــع مديرية األمن العام في نشـــر الوعـــي والثقافة 

المرورية بين شـــرائح المجتمـــع، مقتدين بتوجيهـــات جالة القائـــد األعلى للقوات 

المســـلحة الملك عبـــد هللا الثاني المســـتمرة بضرورة وضع حد لما تشـــهده طرقاتنا 

مـــن نزيف الدمـــاء ،وضرورة تكاتـــف الجميع للوقـــوف ضد تلك الحـــوادث القاتلة 

والتي تســـببت باأللـــم والحزن لـــكل بيت أردني.

كلمتنا
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إعداد  الطالب: كرم  جودت

المصاعد الكهربائية

ذهــب أكثــم برفقــة والديــه إلــى أحــد المــوالت التجاريــة، كان أكثــم يشــعر بســعادة عارمــة وهــو 

ــة وخــوف  ــم برهب ــي شــعر أكث ــد الكهربائ ــي المصع ــا أرادوا الدخــول ف ــه، وعندم ــق والدي يراف

ورفــض الصعــود بدايــة األمــر، لكــن والــده طمأنــه وأخبــره بــأن هــذه المصاعــد وجــدت لخدمتنــا 

وللتخفيــف عنــا، وإنــه يجــب علينــا عــدم العبــث بهــا أو اســتخدامها بطــرق خاطئــة، كمــا أنهــا 

ال تشــكل أيــة خطــورة علينــا إذ اســتعملناها بالطريقــة الســليمة فإنهــا آمنــة ،هنــا تبــدد الخــوف 

عــن وجهــه ،وأثنــاء صعودهــم نظــر أكثــم مــن المصعــد فــي االتجــاه اآلخــر فشــاهد أحــد األطفــال 

ــه  ــى والدي ــار إل ــه، فأش ــلية والترفي ــتخدمه للتس ــه ويس ــث ب ــاول العب ــل يح ــد المقاب ــي المصع ف

ــد  ــن المصع ــوم م ــد الي ــن يخشــى بع ــه ل ــد، وأن ــذا االســتخدام خاطــئ للمصع ــأن ه ــا ب وأخبرهم

وســيحافظ عليــه مــن خــال عــدم العبــث بــه، وعــدم اســتعماله بشــكل خاطــئ.

اختارها المالزم ١: فرات المعاني

ء لفسيفســا ا ينــة  مد بــا  د مأ

ــي  ــة الت ــة الخاب ــع الســياحية واألثري ــن المواق ــد م ــة الهاشــمية  بالعدي ــة األردني ــات المملك ــاز محافظ تمت
تجعــل منهــا مقصــداً للســياح مــن مختلــف أنحــاء العالــم، ومــن هــذه المواقــع األثريــة محافظــة مأدبــا التــي 
ــد مدينــة غنيــة بالتــراث والعراقــة والمعالــم األثريــة والدينيــة ، ويقــع فــي محيطهــا الكثيــر مــن المواقــع  تُع
ــكاور وأم  ــو، م ــل نيب ــس، جب ــل )المغط ــيحي مث ــج المس ــع الح ــة بمواق ــة المتمثّل ــن المقدس ــة واألماك األثريّ

الرصــاص( ممــا يجعــل منهــا مقصــًدا للســياح.

تقــع مدينــة مأدبــا علــى بعــد )٣٠( كيلــو متــر جنــوب العاصمــة عمــان مــروراً بالطريــق الملوكــي الســريع 
ــة  ــا اســم مدين ــق عليه ــاف ،ويطل ــُل للجف ــا شــبه رطــب يمي ــد مناخه ــث يُع ــة ، حي ــان بالعقب ــط عّم ــذي يرب ال
الفسيفســاء ، وذلــك أن كنيســتها تحتــوي علــى أقــدم خريطــة فسيفســائية لألراضي المقدســة في العالــم  وأيضاً 
لوجــود فسيفســاء بيزنطيــة تحــت كّل بيــت) تقريبــاً تعــود إلــى مــا قبــل 1٣٠٠( قبــل الميــاد ،والفسيفســاء 

هــي قطــع صغيــرة ملونــة مــن الرخــام تكــون علــى شــكل رســوم أو صــور مختلفــة .

يعــود أصــل تســمية مدينــة مأدبــا إلــى عــدة احتمــاالت فهنــاك احتمــال أن الكلمــة ســريانية، وتعنــي »مــكان 
الطيــن« أو »الميــاه الهادئــة«، ألن الميــاه تســتقر عــادة حــول المدينــة، ويوجــد احتمــال آخــر هــو أن االســم 
ــة  ــاه والثاني ــي المي ــى تعن ــب«، فالكلمــة األول ــا« د »أي ــا »مي ــن؛ هم ــا مــن كلمتي ــث تتكــون مأدب آرامــي، حي
ــو أن  ــث وه ــال ثال ــا يوجــد احتم ــة، كم ــاه الفاكه ــاه مي ــون معن ــة فيك ــدال لإلضاف ــة، وحــرف ال ــي الفاكه تعن
مأدبــا كانــت باألصــل »ميدبــا«، وهــو اســم مؤابــي يعنــي ميــاه الراحــة، وأنــه ربمــا كان مأخــوذًا مــن كثــرة 

عــدد بــرك الميــاه التــي كانــت تحيــط بالمدينــة. 
وفــي هــذا العــام فازت مأدبا األردنية بلقب عاصمة الســياحة العربية لعام  2٠22م. 
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 طلـــب األرنـــب مـــن أمـــه اللعـــب مـــع أصدقائـــه، قالـــت لـــه أمـــه يـــا بنـــي هـــذا وقـــت 

خـــروج الثعلـــب وأخشـــى أن يأكلـــك، فلـــم يســـمع األرنـــب كام والدتـــه وذهـــب إلـــى 

البســـتان ليـــرى أصدقـــاءه ويشـــاركهم اللعـــب، وإذا بالثعلـــب يهجـــم عليـــه ، وراح 

ـــد  ـــه: أن يحم ـــت ل ـــه ، وقال ـــا حضنت ـــا وصله ـــه ،وعندم ـــي ويركـــض نحـــو أم ـــب يبك األرن

هللا بـــأن ســـلمه ،وأن يســـمع كامهـــا فـــي المـــرات المقبلـــة.

غب لمشــا ا نــب  ر أل ا
إعداد : وفاء عبد المجيد

10



لــم لعا ا مــن  ئــل  ا و أ

ــف  ــرع الهات ــن اخت - أول م
جراهــام  ألكســندر  األمريكــي 

ــل. بي

- أول طابــع بريــد صــدر فــي إنجلتــرا كان 
فــي عهــد الملكــة فيكتوريــا.

- أول جريــدة صــدرت باللغــة العربيــة هــي 
ــة التــي أصدرهــا محمــد  ــع المصري ــدة الوقائ جري

ــام 1828م. ــا ع ــي باش عل

-  أول مــن اســتعمل ســاعة اليــد هــم 
الجنــود البريطانيــون فــي الحــرب العالميــة 

ــى. األول

- أول مــن عمــل األوزان 
هــو الحجــاج بــن يوســف.

اختارها المالزم١: فيروز  أحمد

أنــا صديقتكــم تســنيم أحفــظ أطعمتــي اللذيــذة فــي الثالجــة خوفــًا 
مــن الجراثيــم أو التســمم الغذائي،كمــا أقــوم باآلتــي: 

    أغســل يدي جيداً بالماء والصابون .
    أســاعد أمــي بتغطيــة طعامي ، حتــى يبقى مذاقه لذيذاً في الثاجة .

    ال أضع طعامي وشــرابي الســاخن في الثاجة حتى يبرد .
    أحتفــظ باألطعمــة الجديــدة خلف القديمة .

   أســاعد أمي بتنظيف الثاجة .
   أهتم بنظافة أدوات المطبخ بعد اســتخدامها .

طعامي خاٍل من الجراثيم
إعداد الطالبة : تسنيم المومني
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ــر يُدعــى  ــٌل فقي ــرى، رج ــدِن الُكب ــدةً عــن الم ــٍة، بعي ــرٍة نائي ــٍة صغي ــي قري ــُش ف ــه كان يعي ــى أنَّ يُحك

جــِل جــار غنــي واحــد  يعقــوب، يســكن فــي بيــٍت صغيــٍر مــع والــدِه الشــيخ الكبيــر مالــك، كاَن لهــذا الرَّ

ــِة.  ــد المعــروف بثــراءِه فــي هــذِه القري ى »ســالم«، وكاَن هــو الرجــل الوحي يُســمَّ

ــه كلَّ يــوٍم شــيئًا ممــا يملــُك، ويَعِطــف عليهــم، ويَتفقــد أحوالهــم باســتمراٍر   كان ســالم يُهــِدي جيرانِ

ــا أعطــاهُ هللا مــن مالــِه مــن غيــِر تبذيــٍر، فأحبَّــهُ جميــع أهــل القريــِة  وينظــُر فــي حاجاتِهــم، وينفــُق ممَّ

وتــودَّدوا لــه ُحبًّــا وحيــاًء واحتراًمــا، فكانــوا علــى أهبــِة االســتعداد فــي تنفيــِذ مــا يُطلــب منهــم وكانــوا 

جــل الغنــي  يتمنــوَن أن يــردوا بعــض جمائِــِل ســالم عليهــم، إال أنَّ ذلــَك الرَّ

ــُد منهــم ومــن أّيِ أحــد مقابــل  ــا زاهــًدا يُنفــق وال يري كان عفيفً

مــا يقــدُم لهــم.

ض ســالم للســرقِة، وأفلــَس ألنَّــه لــْم يكــن   وفــي أحــِد األيــام تعــرَّ

ــي، فحــِزَن  ــل هــو إرُث عائل ــه ب ــٍل يمتهن ــه مــن عم يكســب ثروت

جميــُع أهــل القريــِة علــى مــا أصابــهُ وهــو مــن 

خيــرِة الرجــاِل، فاجتمــَع أهــُل القريــِة فــي بيــِت 

ــك  ــوهُ لذل ــن أْن يُقِدم ــا يمك ــي م ــِث ف ــوب، للبح يعق

ــف  ــِث المكث ــدأ بالبح ــم أن يب ــرح أَحُده ــب، فاقت ــل اْلطي ج الرَّ

ــا  ــوا أياًم ــم مكث ــا ألنّه ــات ضعيفً ــِر، واســترداد أمــواِل ســالم، إال أنَّ اقتراحــهُ ب ــص الماك ــَك اللِّ عــن ذل

ِخــرون مــن  ــص، واقتــرَح أَحُدهــم أْن يَقومــوا بجمــِع بعــض مــا يدَّ وليالــي، ولــْم يجــدوا أثــًرا ِلذلــك اللِّ

أمــواٍل أو أّي شــيٍء ذي قيمــٍة وتقديُمــه لســالم، إال أنّهــم أدركــوا فــي قــرارِة أنفســِهم أنّهــم ال يملكــوَن 

ــذاك الشــيُخ  ــِه، وكان يســتمُع آن ــاَم ثرائ ــه أي ــوٍم واحــد ممــا كاَن علي ــةَ ي مقــداَر مــا يكفــي ســالم معيَش

الكبيــُر مالــك واِلــد يعقــوب، فابتَســَم لهــم وقــال: جميعكــم ذو أخــاٍق طيبــٍة، ليكِرَمكــم هللاُ علــى نياتكــم 

ــم وينفــُع  ــا ينفعَك ــدم لكــم اقتراًح ــمَّ قــال: دعونــي أُق ــر .. ث ــةَ العُم ووحدتكــم هــذه، وأدامهــا عليكــم طيل

ــع..!  ــِة أجم ــَل القري ــُع أه ســالم، وينف

 قالــوا لهُ: تَفضل! 

  قــال: أليــَس ســالم يمتلُك أرًضا كبيرةً تصلــُح للزراعِة، قد منحها لكم ذاَت يوٍم؟

  قالوا: بلى! 

  قــال: ففيهــا اعَملــوا، وازَرعــوا، واحُصــدوا، وبيعــوا نتاَجهــا، وكلــوا مــن ثماِرهــا، ورّدوا أثمانَهــا 

إلــى ســالم! .. وبهــذا نكــوُن وفرنــا العمــَل لمــن هــو عاطــٌل عــن العمــِل، ووفرنــا الغــذاَء ألهــِل القريــِة 

وناهيــَك عــن إضافــِة خيــٍر وجمــال لبيئــِة قريتنــا الحبيبــة .. وســتُرِجعوَن ثــروة ســالم إليــه !

فــِرَح الجميــُع بهــذا المقتــرح مــن الشــيخ مالــك، وبــدؤوا بالتوجــِه للعمــل فــي تلــك المزرعــة بُِصحبـَـِة 

ــم  ــا له ــاهُ حبً ــت عين ــى ذرف ــك، حت ــَم ســالم بذل ــا إْن عِل ــاراً! وم ــاراً وصغ ــوب، رجــاالً ونســاًء، كب يعق

ــَم أنَّ الخيــَر ال يضيــُع وال يذهــُب حيــن يكــوَن فــي أهلــِه، وســيرجع لــَك ذاَت يــوٍم  وحيــاًء منهــم، وعل

بشــكٍل مختلــف حيــن تحتــاُج إليــه!

إعداد: دعاء القرعان
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إعداد المالزم١: فادي الترك

فــي أحــد األيــام ذهــب )أحمــد( وأخــاه )ســيف( مــع والدهمــا فــي المركبــة لشــراء حاجيــات البيــت، وأثنــاء 

ــاع المدنــي( يصطفــون  ــدرك والدف ــة فــي الســوق شــاهدا )رجــال الشــرطة وال انتظارهمــا لوالدهمــا بالمركب

بدوريــة مشــتركة علــى جانــب الطريــق، وهــم يقومــون بعملهــم للحفــاظ علــى األمــن والنظــام، وقــد أعجبــا 

بمــا يقومــون بــه مــن خدمــة للوطــن بتفــاٍن وإخــاص .

قــال أحمــد: أرأيــت يــا أخي أنهم يقومون بعمل رائع، والجميع يمتثــل لتعليماتهم وأوامرهم .

ســيف: نعــم أنهــم يحافظــون علــى الوطــن بقيامهــم بواجبهــم هــذا، وانظــر أيضــاً البتســامتهم فــي تعاملهــم 

مــع المواطنيــن .

ــأن نذهــب ونلقــي  أحمــد: مــا رأيــك أن نطلــب مــن أبــي ب

ــم ؟. ــة عليه التحي

ســيف: حســناً، حسناً..كم هذا جميل .

وعندمـــا عـــاد والدهمـــا طلبـــا منـــه ذلـــك وقـــال لهمـــا: 

ـــى الرحـــب والســـعة، هـــؤالء رجـــال الوطـــن يســـتحقون  عل

ـــر. ـــرام والتقدي ـــا كل االحت من

أحمــد و ســيف: صبــاح الخيــر، لقــد رأيناكــم وأنتــم تقومــون 

بعملكــم بهمــة ونشــاط ، وأردنــا أن نشــكركم علــى هــذا العمــل 

الرائــع رجــال األمــن العــام: صبــاح النــور يــا شــباب المســتقبل، ال 

ــي. ــا  الغال ــاه وطنن ــا تج ــذا واجبن داعــي للشــكر فه

أحمد: هل نســتطيع أن نلتقط صورة برفقتكم ؟.

رجــال األمــن العــام: علــى الرحــب والســعة ، وبعــد أن 

التقطــا الصــورة طلبــوا منهمــا أن يبقيــا برفقــة والدهمــا 

والحــذر مــن المركبــات فــي الشــارع العــام.

 وبعـــد أن عـــادا إلـــى البيـــت قصـــا علـــى والدتهمـــا مـــا 

حـــدث معهمـــا، والفرحـــة تغمرهمـــا بعـــد أن التقطـــا الصـــورة 

ـــام. ـــن الع ـــال األم ـــة رج برفق

تحية لنشامى األمن العام
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ــن  ــح م ــون الصحي ــم ال يُدرك ــم، ألنه ــي حياته ــر ف ــن المخاط ــر م ــال للكثي ــرض األطف يتع
الخاطــئ، وهنــا يأتــي دور الوالديــن واألســرة بتعليمهــم الســلوكيات الصحيحــة فــي 
التعامــل مــع اآلخرين،وتعليمهــم كيفيــة التعامــل مــع الطريــق والمركبــة مــن خــال اآلتــي:

• تعليــم األبنــاء كيفية عبور الطريق بأمان.
• تعليمهــم بــأن المســير يكون دائماً علــى الرصيف، وفي حال عدم وجود رصيف يكون 

المســير على أقصى يمين الطريق.
• تنبيههــم بمــدى خطــورة اللعب في الشــارع العام، وأن اللعب يكون في األماكن 

المخصصة.
• إبقاء األبناء برفقة والديهم أثناء التســوق 

وعند حضور المناسبات.
• توعيتهم بشــكل دائم بكل جديد فيما 

يتعلــق بأمنهم المروري.
وفــي الختــام أصدقائي األعزاء يجب 
علينــا طاعة والدينا فيما يرشــدونا 

إليه فُهم قدوتنا الحســنة. 

لحســنة ا ة  و لقــد صيــلا لتو ا ُلعبــة 
  ِصْل احليوانات مبكان عيشــها املناســب :

إعداد  الطالبة: وعد  إياد العمرو

إعداد الرقيب: حمزة القضاة
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لدي صديق غ� مباٍل وال يهتم 
لدراسته.

لتعلم يا أخي أن رفاق السوء هم أشخاص 
غ� مبال� وليس لديهم مسؤولية تجاه أي 

يشء.

احذره يا سيمو وال ترافقه، ألن السيئ� ال يريدون
ألصدقائهم أن يكونوا جيدين بل يريدونهم مثلهم، حاول االبتعاد 

عنه، وانتبه لدراستك يا أخي .

حسناً يا أختي

رفاق السوء

إعداد الوكيل:

رأيت يا أخي كم هم مؤذون 
سيئون!!، هكذا هم رفاق السوء.

نعم يا ميمو رأيت ..سوف أتجنبهم وأسمع 
كالم والداي وأنتبه لدراستي وال أؤذي أحداً.

2021



عصافير  الشرطي الصغير

ليان وايلين عبداهلل حسين كادي وعرين عوّيد المحارمة

شيخةعبداهلل اشرف حمدانسند العقاربةدانية عدي خالدجاد عدي الزيود

أنس القرعانمحمد علي البالونهأحمد موسى الخاليلهالمهيب عليآرام صخر

سيف معتز العموشناهد اشرف حمدانمحمد سامر أبوطالبشهم رائد الخاليلهرهف وليد الداغستاني

أحمد عيسى العجوريمحمد العميانلين ابراهيم الشديفاتليالي وسام الزعبيسلمى ابراهيم

ياسمين قيس ابراهيمورد فهد الخالديميرا الحسن الزيوتليليان عيسى العجوريجنى الحسن الزيوت

وتيم ايمن

قصي محمد ملحم

ساره وخالد اكرم العكايلة سليمان محمد نصيراتفارس مؤمن نصيرات ادهم مجدي ابو معالي

محمود  معتز الطهاروهآية  معتز الطهاروه ياسر محمدزهير محمد

ماريا ثامر الفاعوريغال السواعيرعز الدين العورتانيروسين معتزسمر ضرار ابو عمري

نجاح عامر الجعاراتميرا الفضليمحمد عامر جعاراتمالك عاهد الحلبيماسة احمد الزواهرة

سالف أبداحهبه عمرنغم عمر السواعير رهف عبداهلل شحادهتميم العميان

ريم صخر العباديريتاج ضراررؤيا حسينبنان أنور الطورهأمير الفاعوري
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إعداد  المعلمة:دينا بدر عالء الدين

سأذهُب إلى البقالة

قيــس : إلــى أين تذهبين يا أمي؟
األم: ســآخذ بعض الماء البارد وأقّدمه إلى القطة إّن الجو حار جًدا.

قيــس : إنــك تحبين القطط يا أمي.
األم: لقد أوصانا رســول هللا_ صلى هللا عليه وســلم_ بالرفق بالحيوان يا بني انظر إليها كيف تحتمي 

بظّل الشــجرة خوفًا من أشــعة الشمس الحارقة. 

بعد أن شــربت القطة الماء، ارتدى قيس حذاءه فســألته والدته إلى أين ســتذهب؟

 فأجابها أريد أن أتناول بعض البســكويت من البقالة. 

األم: ال داعي لذهابك في هذا الجو الحار، ســتصاب -ال قّدر هللا- بضربة شــمس. 
قيس : هل ســأظل في البيت مثل القطة؟

األم ضاحكــة: ســتظل فــي البيت ريثما يصبح الجــو لطيفًا بعد صاة العصر. 
قيس : حاضر يا أمي، ســوف أســمع كامك، كي ال أصاب بضربة شــمس، ســأكون مطيعًا مثل القطة. 

أثناء ذلك ســمع قيس صوت بكاء أخيه الصغير حمدي، فركض إليه مســرًعا يريد أن يحمله. 

األم: ال تحملــه يــا قيس إنه حديث الوالدة.
قيــس : إنــي أحبه يا أمي، إنــه بحجم الدمية الصغيرة. 

األم: وألنــه بحجــم الدميــة الصغيــرة يجب أن نكون حذرين في التعامل معه، ألن أية حركة خاطئة ســتؤذيه.
 حملــت األم حمــدي الصغيــر وبــدأت ترضعه وتداعبه، وعندما كف عن البكاء وضعتــه في حجر قيس بمنتهى 

الحــذر، داعــب قيس أخاه الصغير إلى أن استســلم للنوم من جديد. 
األم: ســأعّد عصير الليمون المثلج.

 فرح قيس وقال: ســأضع األكواب على صينية التقديم. 
األم: انتظر ريثما أســاعدك حتى ال تكســر األكواب الزجاجية وتؤذي نفســك. 

أمســكت األم ســكينًا وبدأت تقطع الليمون إلى أنصاف، بينما كان قيس يســاعدها في عصر الليمون وبعد ذلك 
وضعت األم الســكر في الماء،  وبدأ قيس يحرك الســكر بالملعقة، وعندما ذاب الســكر بالماء، ســكبت األم 

عصيــر الليمــون فــوق المحلول، وتابع قيس التحريك وهو ســعيد، أحضــرت األم مكعبات الثلج ووضعها قيس 
في األكواب، وكم كان العصير رائعًا ومنعًشــا!

قيــس : أمــي إن الوقت بعد العصر اآلن.
األم: تفضــل هذا الدينار.

 أخــذ قيــس الدينار من والدته، وهّم بالخروج.
 قالــت األم: ال تتحــدث مع الغرباء.

قيــس : حاضر يا أمي. 
األم: وعندما تشــتري البســكويت انتبه إلى تاريخ اإلنتاج واالنتهاء، كما علّمك والدك في المرة الماضية. 

قيــس : أعرف يا أمي.
ذهــب قيس إلى البقالــة وتبعته قطته الجميلة 

وهــي خلفه تموء: ميو ميو ميو 
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استراحة الشرطي الصغير صناعة اآليس كريم

دائمــاً مــا يدفعنــا الصيــف وموجــات الحــرارة الشــديدة إلــى إيجــاد بعــض الحلــول لتلطيــف المنــاخ وترطيــب الجســم 

وهــذا مــا مهــد الطريــق الختــراع العديــد مــن األجهــزة والتقنيــات المبتكــرة ، ولكــن هنــاك اختــراع واحــد أســر العقــول 

وســمح للجميــع باالســتمتاع بلحظاتهــم فــى األوقــات الحــارة ، إنــه صناعــة اآليــس كريــم ، إذ ظهــر أول آيــس كريــم 

ــاء  ــى الم ــه عل ــدت صناعت ــرة اعتم ــة المبك ــك األزمن ــي تل ــا ، وف ــام تقريبً ــل25٠٠ ع ــة قب ــارس القديم ــاد ف ــي ب ف

الُمحلــى المثلــج والمقطــع إلــى قطــع صغيــرة ثــم زيــن بأشــكال مختلفــة مــن النكهــات والفواكــه ، وفــي عــام 1295م 

ــا يضيفــون  ــاء إيطالي ــدأ أغني ــا، إذ ب ــى إيطالي ــم مــن الصيــن إل ــو بجلــب خلطــة اآليــس كري ــة ماركــو بول ــام الرحال ق

اللبــن علــى الثلــج لينتــج آيــس كريــم مــن اللبــن المثلــج. 

وفــي عــام 15٣٣م، عندمــا أصبحــت األميــرة الفلورنســية كاثريــن، ملكــة فرنســا عقــب زواجهــا مــن الملــك هنــري 

الثانــي ملــك فرنســا، انتقلــت معهــا خلطــة آيــس كريــم اللبــن المثلــج مــن إيطاليــا إلــى فرنســا، وبعدهــا أصبــح عــدد 

من طهاة فرنســا ينتجون اآليس كريم بنكهات لذيذة.

ــة تدعــى نانســي  ــي عــام  184٣م، اخترعــت ســيدة أمريكي ــا ف وأم

ــد  ــرع، وتُع ــدوي أس ــكل ي ــم بش ــس كري ــل اآلي ــة لعم ــتون آل جونس

الواليــات المتحــدة أكبــر مســتهلك لهــذه الحلــوى الصيفيــة الرائعة.

ــدة، إذ  يرفــع مــن  ــد عدي ــه فوائ ــم ل ــاول  اآليــس كري  إن تن

مســتوى الســيروتونين بالجســم ،وهــي المــادة التــي 

تســاعد علــى الشــعور بالفــرح الســعادة،، كمــا 

يحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن الكالســيوم  التــي 

تســاعد علــى الوقايــة مــن هشاشــة العظــام.. 

ولكــن  يجــب علينــا عــدم اإلفــراط فــى تنــاول 

ــض  ــة ببع ــاً لإلصاب ــات تجنب ــم والمثلج ــس كري اآلي

ــا. ــى صحتن ــر عل ــي ثؤث ــراض الت األم

اختارها الطالب : محمد الزعبي
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هـــو تحـــول الجلـــد إلـــى اللـــون األحمـــر، ويكـــون مؤلمـــًا وتشـــعر بســـخونته عنـــد اللمـــس، وعـــادًة مـــا يظهـــر 

خـــالل عـــدة ســـاعات بعـــد التعـــرض الزائـــد عـــن الحـــد لضـــوء األشـــعة فـــوق البنفســـجية الصـــادرة عـــن أشـــعة 

الشـــمس.

 ويمكـــن أن تخفـــف العاجـــات المنزليـــة عـــادة مـــن حـــرق الشـــمس، إال أن حـــرق الشـــمس قـــد يســـتغرق 
أيامـــاً ليـــزول.

ـــمس  ـــروق الش ـــى ح ـــؤدي إل ـــذي ي ـــجية ال ـــوق البنفس ـــعة ف ـــوء األش ـــرر لض ـــف والمتك ـــرض المكث ـــد التع يزي
ـــي. ـــد الميانين ـــرطان الجل ـــة  بس ـــر اإلصاب ـــن مخاط ـــد م ـــه يزي ـــا أن ـــد، كم ـــف الجل ـــر تل ـــن خط م

ـــة  ـــك ذا أهمي ـــون ذل ـــدك. ويك ـــة جل ـــق حماي ـــن طري ـــة ع ـــاالت ذات الصل ـــمس والح ـــرق الش ـــب ح ـــك تجن يمكن
ـــوم. ـــاردة أو ذات الغي ـــام الب ـــي األي ـــى ف ـــارج حت ـــودك بالخ ـــد وج ـــيما عن الس

عوامل تســـاعد على حدوث حروق الشـــمس :
- وجود إصابات ســـابقة ومتكررة بحروق الشـــمس .

- امتالك البشـــرة الفاتحة .

- العمل تحت أشـــعة الشـــمس عدة ساعات يومياً .

- تناول أدوية ترفع مســـتويات تحســـس الجلد .

العالج بالوصفـــات الطبيعية:
 - غســـل المنطقـــة بماء مخلـــوط بالقليل من خل التفاح. 

 - غســـل المنطقـــة بماء ممـــزوج بالقليل من صودا الخبز .

 - غســـل المنطقة بماء ممزوج بمســـحوق الشـــوفان .

 - اســـتخدام زيت الافندر أو زيت البابونج على الجلد مباشـــرة .

 - اســـتعمال جل الصبار الطبيعي وتطبيقه مباشـــرة على منطقة الحرق .

 - تطبيـــق القليـــل مـــن البطاطا المهروســـة المتصاص الحرارة من الجلد .

 - وضع الحليب أو اللبن على البشـــرة لتخفيف الشـــعور بالتحســـس والحكة .

العالج بالدواء وإرشـــادات أخرى :
 - تناول مســـكنات األلم التي ال تحتاج لوصفة طبية .

 - شـــرب كميات كافية من الماء .

 - وضع مرهم يحتوي على الهايدروكــــورتزون المـخــــفف موضعياً على الحرق .

 - تبريـــد منطقـــة الحرق بكمادات الماء الباردة.

 - ترطيب البشـــرة بمراهم وكريمات مناســـبة . 

 - ارتـــداء مابـــس متســـعة وفضفاضـــة 

طـــوال فترة التعافي من الحرق . 

 نصائـــح للوقايـــة مـــن حـــروق 
الشـــمس :

وعـــدم  الشـــمس  واقـــي  اســـتخدام   -

إهماله ، واســـتخدام النظارات الشمسية .
- تجنب تطبيق كريمات وزيوت التســـمير على البشـــرة. 

عنـــد  المســـتطاع  قـــدر  الجلـــد  تغطيـــة  محاولـــة   -

. الشـــمس  ألشـــعة  التعـــرض 
فتـــرة  فـــي  الشـــمس  ألشـــعة  التعـــرض  تجنـــب   -

. الظهيـــرة 

كيفية عالج حروق الشـــمس:
تنقســـم طرق عالج حروق الشـــمس لقســـمين وهما :

حروق 
الشـمـس 

إعداد الوكيل : هاشم العمري
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شعر:علي البتيري

 ال تمنحني يا بابا
مفـــتاَح السيارة

قد تلقى مني أتعابا
بل ندما وخسارة

امنْع عني مفتاَحك
مهما منَك رجوت

يبقى المفتاُح سالَحك
فيه البنَك موت

إن تمنْحُه لي تخسر
ال تسمع مني

ر في األمِر تدبَّر فكِّ
أبعدُه عّني

يخطُئ من يعطي 
َولَده

مفتاَح المركبِة
والعاقُل من كفَّ يَده
عن هذي المهزلِة

ال خبرَة عندي ومهارة
لقيادِة  سّيارة

فأنا ما زلُت صغيرًا
ألعُب في الحارة

مفتــاح
الســيارة

تطبق الشروط واألحكام.

مع برنامج "عربي جونَير"
أحالم اليوم.. مستقبل ُبكره

مجموعة من المزايا البنكية وغير البنكية مع 
"عربي جونَير" - برنامج التوفير الخاص باألطفال 

واليافعين حتى عمر 17 سنة.

لمزيد من التفاصيل
يرجى مسح الـ QR code أعاله  
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