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معًا

 نعزز الثقافة األمنية 
والمرورية 



كـلـمـتــنــــا
تولــي مديريــة األمــن العــام ومن خالل مديريــة اإلعالم والشــرطة المجتمعية 

متمثلــة بمجلــة الشــرطي الصغيــر أهميــة كبيــرة فــي غــرس االنتمــاء وحــب 

الوطــن فــي قلــوب أبنائنــا وتعزيــز ثقافتهــم األمنيــة والمروريــة، ال ســيَما 

ــة  ــي ظــل العولم ــد ف ــاف التهدي ــه عرضــة لشــتى أصن ــوا في ــت بات ــي وق ف

وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وهــذا يتطلــب منــا جميعــا النهــوض 

بثقافــة الطفــل والنهــوض بمســتواه مــن الناحيــة األمنيــة وصــوالً إلــى 

ــة  ــات األمني ــه التحدي ــى مواج ــادر عل ــرق، ق ــتقبل مش ــد لمس ــباب واع ش

ــظ  ــي حف ــرور وشــريكا فاعــال ف ــوادث الم ــة وح ــدالت الجريم ــض مع وخف

أمــن واســتقرار الوطــن.

   وتعزيــزا لدوركــم الوقائــي أعزائــي أصدقــاء الشــرطي الصغيــر، ندعوكــم 

لتقديــم النصــح واإلرشــاد للســائقين مــن حولكــم، لتكونــوا مســاهمين مــع 

ــات اســتعداداً لفصــل  ــد المركب ــة تفق ــام فــي إنجــاح حمل ــة األمــن الع مديري

الشــتاء، ونشــر الوعــي والثقافــة المروريــة بيــن شــرائح المجتمــع مقتديــن 

بتوجيهــات جاللــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة الملــك عبــد هللا الثانــي 

ابــن الحســين المعظــم – حفظــه هللا - المســتمرة بضــرورة وضــع حــد 

ــك الحــوادث  ــوف ضــد تل ــع للوق ــف الجمي لحــوادث الســير وضــرورة تكات

القاتلــة ،ألن حيــاة األردنييــن هــي أغلــى مــا نملــك.
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ال�طة

إعداد النقيب: مأمون المصري 

سالمة ابنك 
مش بحضنك

كان أبــو شــادي برفقــة أســرته يقــود مركبتــه متوجهــا نحــو مزرعتــه، وأثنــاء المســير علــى 

ــادة، فقــال  ــاء القي ــه أثن ــه الصغيــر فــي حضن ــة أخــرى يضــع طفل الطريــق كان ســائق مركب

ابنــه شــادي: يــا أبــي لمــاذا ال تدعنــي أجلــس عنــدك مثــل ذلــك الطفــل ؟

أبو شادي: ال بكل تأكيد يا بني .

شادي: لماذا يا أبي أال تحبني كثيراً ؟

أبــو شــادي: طبعــا أنــا أحبــك كثيــراً، ولهــذا الســبب ال أوافــق أن تجلــس بحضنــي أو بجانبــي 

فــي المقعــد األمامــي .

شادي: كيف ذلك يا أبي ؟ 

أبــو شــادي: ألننــي أحبــك وأخــاف عليــك، أجعلــك تجلــس فــي المقعد الخلفــي دائمــا فوجودك 

هنــا خطــر عليــك وقــد يعرضــك لــأذى- ال قــدر هللا- .

شادي: وما هذا الخطر ؟

أبــو شــادي: إن جلــوس األطفــال فــي حضــن آبائهــم أثنــاء القيــادة أو فــي المقاعــد األماميــة 

ــد يتعرضــون لالرتطــام  ــا أنهــم ق ــد وقوعهــا، كم ــد يعرضهــم لمخاطــر حــوادث الســير عن ق

ــد الوقــوف المفاجــئ أو اســتخدام الكوابــح ، ناهيــك عــن أن األطفــال  بالزجــاج األمامــي عن

قــد يشــغلون الســائق ويشــتتون انتباهــه عــن القيــادة، وبالتالــي تكــون هنــاك فرصــة أكبــر 

لوقــوع حــوادث الســير .

شادي: ولماذا يقوم هذا السائق بوضع ابنه في حضنه ؟

ــة  ــد يعرضــه للخطــر ويعرضــه للمخالف ــون، وهــذا ق ــزم بالقان ــر ملت ــه غي أبــو شــادي: ألن

ــي ؟ ــد الخلف ــي المقع ــال يجــب أن يجلســوا ف أيضــا، شــادي: هــل تقصــد بكالمــك أن األطف

ــر  ــن مخاط ــم م ــذي يحميه ــم وال ــن له ــكان اآلم ــو الم ــذا ه ــي، فه ــا بن ــم ي أبــو شــادي: نع

الحــوادث المروريــة .

وبعــد مســافة قصيــرة توقــف أبــو شــادي بالقــرب مــن إحــدى دوريــات الشــرطة التــي أوقفــت 

ذلــك الســائق المخالــف وقــد حــررت لــه مخالفــة بســبب جلــوس ابنــه فــي حضنــه، وســمع 

شــادي رجــل الشــرطة وهــو يقــول لــه )ســالمة ابنــك مــش بحضنــك( .
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 إعداد: إخالص عطاهللا
 

األدوات
الّرقـــمّيـــة

ــة  ــى صــارْت جــزًءا أساســيًّا مــن حياتِهــم اليوميّ ــال شــيئًا فشــيئًا؛ حتّ ــَم األطف ــا عال ــت التّكنولوجي  دخل
يتفاعلــون معهــا مــن خــالِل مــا تقّدمــه مــن ألعــاٍب وتطبيقــاٍت وموســيقى وعــروٍض ترفيهيّــة وتعليميّــة 

ووســائل تدعــُم تعلّمهــم فــي المدرســِة والبيــِت.
، علــى األســرة أْن تتابــع الّطفــل، وتقــوَم  وحتـّـى ال يكــوَن لتفاعــل األطفــال مــع األدواِت الّرقميـّـة أثــٌر ســلبيٌّ
بــدور المرشــد والمتابــع لــكّل مــا يشــاهده الّطفــُل ويتعامــل معــه مــن أدواٍت تكنولوجيـّـة، ال ســيًما الهاتــف 

النّقـّـال الـّـذي يُعــّد األكثــر اســتخداًما بيــن كّل األجهــزة الّرقميـّـة األخــرى.
ــي  ــوعِ ف ــن الوق ــا م ــديد خوفً ــرص الّش ــب الح ــّي يتطلّ ــّور التكنولوج ــو التّط ــريٍع نح ــكٍل س ــير بش فالّس
المخاطــر، والّســير فــي المنعطفــاِت الخطــرة، وتشــويه الفكــر والثّقافــة والمعرفــة والقيــم واألخــالق، فقــد 

دخلــت التّكنولوجيــا كّل بيــٍت وكلَّ بيئــٍة تعليميـّـة، ولــم يعــْد باإلمــكان 
االســتغناُء عنهــا، بــل الحــذر مــن اســتخدامها بالّصــورة الخاطئــة 

التــي قــد تــؤّدي إلــى نتائــج مدّمــرة.
األولــى  نمــّوه  مراحــل  فــي  فالّطفــل 
ــن  ــث ع ــاِط والحركة،والبح ــاز بالنّش يمت

الغرائِب،واستكشــاِف كّل جديــٍد وفــي 
يجــُب  التّكنولوجيــا  ظــّل وجــود 
علــى األهــل والمدرســة مراعــاة 
الّطفــل مـــن  تقديــم مــا يفيــد 
ــة تســاعده  ــاٍت تكنولوجيّ وجبــ
واكتســاِب  التّعلّــم  علــى 

المعرفــة، وااللتــزام بالســلوكيات 
ــه. ــه ومحيط ــي مجتمع ــة ف اإليجابي

إعداد: وسن لبزو

اليــوم ســيكون مميــزاً عنــد الطــالب ذلــك ألن المعلمــة طلبــت منهــم أن يرتــدوا لبــاس الوظيفــة التــي 
يتمنــون أن يعملــوا بهــا عندمــا يكبــرون، ويخبرونــا لمــاذا اختــاروا هــذه الوظيفــة . 

فــكان جميــع الطــالب متحمســين والســعادة تغمرهــم، ابتــدأت المعلمــة وقالــت: كــم أنتــم رائعــون 
هيــا مــن يريــد البــدء ويخبرنــا لمــاذا اختــار هــذا اللبــاس الجميــل. 

قال رعد للمعلمة: أنا أريد البدء هل تسمحين لي .
قالت المعلمة: بالتأكيد هيا يا رعد .

ــو  ــر، فه ــا أكب ــرطياً عندم ــح ُش ــد أن أصب ــي أري ــو الشــرطي، ألنن ــاس عم ــدي لب ــد: أَرت ــال رع ق
يســاعد الجميــع ويحــب األطفــال، وكان دائمــا يســاعدني أنــا وإخوتــي فــي عبــور الشــارع، كمــا 
أنــه يســتطيع إيقــاف جميــع المركبــات مــن أجــل أن نعبــر الشــارع بــكل آمــان، وأنــا أريــد أن أســاعد 

جميــع النــاس .
قالت المعلمة: لقد أحسنت االختيار أيها الشرطي رعد . 

وقالــت: نعــم يــا صغــاري، الشــرطي يحافــظ علــى أمــن وطننــا وينظــم الســير ويســاعدنا فــي عبــور 
الشــارع بأمــان، وعليكــم الحــرص أال تعبــروا الطريــق وحدكــم كمــا يجــب أن تمســكوا بيــد أهلكــم 

جيــدا وأن تطبقــوا قاعــدة عبــور الشــارع لتبقــوا آمنيــن .

ز يوٌم ُمميَّ
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مغامرات الّرحالة رّيان
إعداد: جمانة جبر

كان يــا مــكان فــي قديــم العصــر واألوان، فــي وســط الصحــراء القاحلــة يســكن الّرحالــة رّيــان ، يحــب 
الســفر حــول العالــم كثيــراً، وفــي يــوم مشــمس قــّرر كعادتــه أن يذهــب فــي رحلــة يستكشــف فيهــا بــالداً 

وعــادات وحضــارات جديــدة .
إلــى جزيــرة خضــراء فــي وســط البحــر قصــد رحلتــه هــذه المــّرة، جّهــز مــا لديــه مــن معــدات وباشــر 
فــي رحلتــه بهــدوء وســالم؛ لكــّن ســرعان مــا حــدث شــيء لــم يكــن بالحســبان، ثــارت أمــواج البحــر 
واصطدمــت ســفينته فــي الصخــور، مّمــا أدت إلــى وقوعــه فــي البحــر مســتنجداً برحمــة للّا، وهــا هــو 
ريّــان يســبح  وصــوالً إلــى اليابســة المحيطــة بالجزيــرة؛ وبعــد أن وصــل غلبــه النعــاس والتّعــب وغــّط 

فــي نــوم عميــق .
اســتيقظ الّرحالــة ريـّـان ُمفزعــاً علــى صــوت طفــل يخاطبــه مــاذا تفعــل هنــا؟ مغلــوب عليــك اإلرهــاق فــي 

جسدك. 
الّرحالة: سأقّص عليك قصتي بشرط أن تساعدني في حل مشكلتي .

وبدأ الّرحالة يحكي قصته والطفل يستمع لما جرى له من حوادث أليمة .
الطفــل: ال عليــك ســأدلك علــى منــزل )العــّم منــذر(، فــي وســط هــذه المدينــة؛ لعلـّـه يســتضيفك عنــده 

ويســاعدك للرجــوع إلــى بيتــك.
ــف  ــاب؛ جــاء صــوٌت مــن خل ــزل، وبعــد أن وصــل ودّق الب ــة متجهــا نحــو المن ــق الّرحال وبالفعــل انطل

ــن بالبــاب؟  ــاب: َم الب

الّرحالة :أنا العم ريّان، أطلب المساعدة منكم.
) عبــد اهلل( ابــن العــم منــذر ليفتــح البــاب؛ لكــن ســرعان مــا جــاء العــم منــذر ينــادي: ال  وهــمَّ
ــا بنــّي، عليــك إخبــاري أو إخبــار والدتــك عــن أي شــخص يحــاول دخــول  تفتــح البــاب لغريــب ي

منزلنــا.
العــم منــذر شــخص ذكــّي ال يفتــح  البــاب لغريــب مهمــا كان، وقــام بالتحــري عــن الرحالــة ريّــان 

وبعــد أن تأكــد أدخلــه إلــى بيتــه ُمرحبــا بــه .
عبد اهلل: يا أبي، لماذا  منعتني من إدخال غريب إلى منزلنا في البداية؟

العــم منــذر: يــا بنــّي ، ال يمكننــا أن  نُدخــل غريبــا بيننــا، وال أن  نقــوم بمســاعدة أحدهــم إال بعــد 
التأكــد مــن صدقــه، وأنــا قمــت بذلــك يــا عزيــزي، وإال ســنؤذي أنفســنا بدافــع الطيبــة .

عبد اهلل: وهل إكرام  التائه واجب؟
العــم: بــكل تأكيــد  يــا عبــد هللا، فمــن ديننــا وإنســانيتنا العطــف علــى عابــر الســبيل 

وإرشــاد اإلنســان التائــه عــن 
مجبــول  فقلبنــا  طريقــه، 
ال  والحــــب  باإلنسانيــــة 

والقســاوة. بالكــره 
ــود  ــرح الـّرحالــــة بوجـ فــ
قلوبــاً  يملكــون  أشــخاص 
مــن ذهــب فــي هــذه اآلونــة 
ــة  وكيــف دار حــوار التربي

ــريعاً أن  ــر س ــليمة وتذك الس
ــن. ــوم الّدي ــى ي ــاٍق إل ــر ب الخي

وبعــد أن انتهــت مــدة ضيافتــه 
منــذر  العــم  الّرحالــة  شــكر 

وأسرته ، وهَم راجــــعاً  إلـــى مســـار بيته الدافئ  
ــق. ــى الطري ــذر إل ــّم من ــد أن أرشــده الع بع
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سامحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم اهلل
إعداد: دينا بدر عالء الدين

 اتفقــت الجــارات أن يذهبــن لزيــارة جارتهــن الجديــدة، لتهنئتهــا والتعــرف عليهــا، وجمعــن مبلغًــا مــن المــال 

لشــراء هديــة مناســبة، غــادرت الجــارات االجتمــاع، ورجعــن إلــى بيوتهــن، بينمــا ظلـّـت أم فــارس جالســة، ولــم 

تغــادر، فرّحبــت أم أحمــد بهــا مــن جديــد، ونهضــت لتعــّد لهــا كوبـًـا مــن الشــاي، ولكــّن أم فــارسأم فــارس اســتوقفتها 

قائلــة: إننــي أعــرف جارتنــا الجديــدة منــذ زمــن.

ــك  ــا بذل ــم تخبرين ــاذا ل ــا! ولم ــت: تعرفينه ــتغربت أم أحمــد وقال اس

ــاع؟ ــاء االجتم أثن

أم فارس:أم فارس:  بصراحة ال أريد أن أتحدث عنها أمام نسوة العمارة.

أم أحمد: ما بها جارتنا؟ أخبريني من فضلك!

ــٍد، وال أحــد يزورهــا أو  ــدي مع ــا تشــكو مــن مــرض جل أم فــارسأم فــارس: إنه

ــى أقاربهــا.  ــرب منهــا، حت يقت

أم أحمــد: شــافاها هللا وعافاهــا، لقــد حزنــت لحالتهــا، ولكننــي أرى أطفــااًل لديهــا 

كيــف ال تنقــل العــدوى إليهــم ؟

ــذ  ــك من ــى ذل ــم عل ــد دّربته ــا، لق ــون معه ــف يتعامل ــون كي ــم يعرف أم فــارس:أم فــارس:  إنه

ــاء.  ــى اللق ــي، إل ــى بيت ــأذهب اآلن إل ــنوات، س س

ــور استشــارت إحــدى الجــارات  ــى الف ــا ســمعت، وعل ــر بم أخــذت أم أحمــد تفّك

وحّدثتهــا بمــا أخبرتهــا بــه أم فــارس، فقالــت الجــارة: إذاً ال داعــي لزيارتهــا، خوفًــا 

ــا علــى عائالتنــا. علينــا مــن العــدوى، وخوفً

وكانــت الجــارة الجديــدة حديــث النســوة خــالل االجتماعــات، أمــا أم بهــاء وهــي 

الجــارة الجديــدة، فكانــت تســتغرب مــن تصــّرف جاراتهــا نحوهــا، وتتســاءل 

بنفســها لمــاذا لــم تزرنــي أيــة جــارة حتــى هــذه اللحظــة أهكــذا يكــون إكــرام الجــار؟

ــب  ــر مرت ــي وعــاء كبي ــوى، ووضعتهــا ف ــادرة، وأعــّدت الحل ــّررت أن تكــون هــي الُمب وق

نظيــف، وناولتــه البنهــا قائلــة: خــذ حلــوى بيتنــا الجديــد، وقــّدم منهــا لــكل بيــت فــي العمــارة. 

ــذر  ــوى، فاعت ــدوى، مــن خــالل الحل ــم الع ــل إليه ــوا أن تنتق ــارة خاف ــّن ســكان العم ــه، ولك ــر والدت ــى ألم انصــاع الفت

بعضهــم ولــم يأخــذ الحلــوى، ومنهــم مــن أخــذ الحلــوى مجاملــة وســرعان مــا كانــت الحلــوى فــي ســلة النفايــات، وفــي 

اليــوم التالــي وبينمــا كانــت أم بهــاء ذاهبــة لشــراء بعــض الحاجيــات الحظــت حلواهــا فــي أكيــاس القمامــة، فشــعرت 

بالحــزن، وتســاءلت عــن الّســبب الــذي جعــل جيرانهــا يقومــون بهــذا التصــرف؟

 ظلـّـت أم بهــاء وحيــدة فــي العمــارة، ال يزورهــا أحــد مــن الجيــران، وفــي يــوم مــن األيــام أحضــرت 

ــام كل  ــل وضعــت أم ــك ب ــِف بذل ــم تكت ــت مدخــل العمــارة، ول ــًرا مــن األزهــار، وزيّن عــدًدا كبي

بيــت أصيًصــا مــن الزهــور الجميلــة، فــرح ســكان العمــارة لهــذه اللفتــة الجميلــة، قالــت أم 

أحمــد: إنــه مــن حســن ذوقــك يــا جارتــي العزيــزة. 

اقتربــت أم بهــاء مــن أم أحمــد ومــّدت يدهــا إليهــا؛ لمصافحتهــا، ولكــن أم أحمــد امتنعــت، 

وتأســفت ودخلــت بيتهــا، شــعرت أم بهــاء باإلحــراج، وأرادت أن تعــرف الســبب، ولماذا 

يعاملهــا الجيــران هــذه المعاملــة القاســية؟

 فعــادت إلــى أم أحمــد وســألتها، اضطــّرت أم أحمــد إلــى إخبارهــا، وكــم كانــت صدمــة 

ــت ! جارتهــا الســابقة أم فــارس  ــك، ومــن التــي قال ــرة عندمــا عرفــت ذل أم بهــاء كبي

ــن  ــه م ــاس ل ــذب وال أس ــراء، وك ــه افت ــت: إن ــارس، وقال ــرت أم بهــاء كالم أم ف أنك

ــى اســتعداد أن تواجههــا. الصحــة وأنهــا عل

 رفضــت أم فــارس الحديــث مــع الجــارة الجديــدة، فعــرف الجيــران أن هــذه إشــاعة قامــت أم 

فــارس بإذاعتهــا، ونشــرها عــن الجــارة الجديــدة، إشــاعة كلهــا كــذب وافتــراء. 

المــت الجــارات أم فــارس؛ لهــذه اإلشــاعة الكاذبــة التــي تســببت بالضــرر للجــارة الجديــدة 

وقــد تبيـّـن أن أم فــارس تغــار مــن جارتهــا، ولــم تحــب أن يتعــرف عليهــا ســكان العمــارة لذلــك 

أشــاعت عنهــا هــذا الخبــر الــكاذب، وبعــد معرفــة الحقيقــة اعتــذرت أم فــارس لجارتهــا التــي 

قبلــت اعتذارهــا وســامحتها.       
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إعداد المالزم 1 : فادي الترك

ِمن حقهم علينا

تعــد الســنوات األولــى مــن مرحلــة الطفولــة مهمــة فــي  بنــاء وتكويــن 
شــخصية الطفــل، كمــا أن الخجــل فــي هــذه المرحلــة أحــد العوامــل الطبيعيــة 
فــي تكويــن شــخصيته، لكــن الخجــل يشــكل عقبة أمــام الطفــل إذا زاد عن حده 
ــة والنفســية ومســتواه األكاديمــي  وأقــدم  ــه االجتماعي ــى حيات ــر عل ويؤث
هنــا بعــض النصائــح لآلبــاء واألمهــات لعــاج الخجــل لــدى أبنائهــم:

. العمــل علــى تعزيــز الثقــة لديهــم مــن خــالل إعطائهــم فســحة مــن الحريــة 
فــي اختيــار وارتــداء المالبــس واألحذيــة وغيرهــا مــن األمــور األخــرى.

. تقديــم المكافــآت والحوافــز التشــجيعية علــى األعمــال التــي 
ــا. ــون به يقوم

. االبتعــاد عــن المقارنــة باآلخريــن بمــن هــم أكثــر حظــًـا 
منهــم.

. منحهــم المزيــد مــن الحــب والعطــف والحنــان،ً وعــدم 
انتقادهــم وتعريضهــم لإلهانــة، أو التحقيــر، وخصوصــًـا 

أمــام أصدقائهــم أو أقرانهــم.
. حثهــم علــى  زيــارة األصدقــاء وتشــجيعهم علــى 

التحــدث أمــام الكبــار.
ــدة وأنشــطة  ــة أشــياء جدي ــي تجرب . مســاعدتهم ف

ــا . يحبونه

فــي أحــد األيــام كان أبــو ســعيد يجهــز مركبتــه لتجديــد ترخيصهــا الســنوي فطلــب منــه ابنــه ســعيد 
أن يرافقــه إلــى إدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات، ألنــه يحــب رجــال األمــن العــام وليتعــرف 
ــل  ــات داخ ــزم بالتعليم ــرط أن يلت ــه بش ــده أن يرافق ــق وال ــا، فواف ــي يقدمونه ــات الت ــى الخدم عل

اإلدارة.
مــع اقتــراب وصولهــم هنــاك، كانــت مركبــة تســير ببطــئ أمــام اإلدارة، انزعــج ســعيد مــن بطئهــا 
وقــد الحــظ عليــه والــده هــذا االنزعــاج ، فقــال لــه: أال تــرى يــا بنــي هــذه المركبــة التــي أمامنــا 
إن ســائقها شــخص مقعــد وعلينــا أن نتمهــل حتــى يعبــر إلــى داخــل اإلدارة ليتلقــى الخدمــة هنــاك.

سعيد: وهل المقعدون يراجعون إدارة ترخيص السواقين والمركبات مثلنا؟ 
األب: نعــم يــا بنــي، إن لهــم أماكــن وممــرات خاصــة لتلقــي الخدمــة، وهــم إخوتنــا ولهــم علينــا 

حــق الرعايــة واالهتمــام أثنــاء مراجعتهــم الدوائــر الحكوميــة والخاصــة كافــة.
وعندمــا دخــل ســعيد إلــى إدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات الحــظ مــدى االهتمــام بالمراجعيــن 

كمــا شــاهد بعــض األشــخاص المقعديــن وهــم يتلقــون الخدمــة كســائر األشــخاص الطبيعييــن 
وقــال ألبيــه: مــن اآلن فصاعــدا سأســاعد المقعديــن وأقــدم لهــم العــون بــكل مــا أســتطيع مــن 

طاقــة. 
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إعداد: محمد القطعان 

الطائرة الورقية
وديــع وحســن صديقــان ويســكنان فــي نفــس الحــي، قــام حســن بزيــارة وديــع كــي يلعبــا معــاً، قــال حســن مــاذا ســنفعل؟  
أجــاب وديــع لقــد أحضــر أبــي لــي هديــة جميلــة طائــرة حمــراء ومعهــا جهــاز تحكــم عــن بُعــد، قــال حســن أيــن هــي؟ 
قــال وديــع اصبــر اصبــر، فتــح وديــع خزانتــه وأخــرج الطائــرة وشــغلها عــن طريــق جهــاز التحكــم وبــدأت ترتفــع إلــى 
ســقف الغرفــة وتــارة تنــزل وترتفــع فــي إرجــاء الغرفــة، وحســن يصــرخ بفــرح إنهــا تطيــر إنهــا تطيــر، وبعــد أن لعــب 
)وديــع وحســن( بالطائــرة ودع حســن صديقــه وعــاد إلــى البيــت يكلــم نفســه ســوف اخبــر أبــي أن يحضــر لــي طائــرة 
مثلهــا، وصــل حســن البيــت وطلــب مــن أبيــه أن يشــتري لــه طائــرة، قــال األب: إن هــذا النــوع مــن األلعــاب غالــي الثمــن 
والوضــع االقتصــادي ال يســمح يــا حســن، حــزن حســن لســماع هــذا الــكالم ودخــل إلــى غرفتــه، لحــق األب حســن وقــال 
لــه ال تحــزن ســوف أصنــع لــك طائــرة كبيــرة، قــال حســن بفــرح: كيــف يــا أبــي؟ قــال األب: تعــال معــي، أخــرج األب 
صنــدوق خشــبي قديــم مــن المســتودع وأخــرج منــه أوراق ملونــة وبــكارة خيــوط وعيــدان مــن األخشــاب وقصاصــات 

ورقــة وعلبــة صمــغ، وبــدأ األب يصنــع طائــرة ورقيــة ملونــة بذيــل طويــل تحمــل كل األلــوان الجميلــة، وبعــد إن 
انتهــى مــن صناعتهــا قــال األب: اآلن الطائــرة جاهــزة تعــال معــي إلــى ســطح المنــزل، امســك حســن خيــط الطائــرة 
وحلقــت فــي ســماء المدينــة تحــت أشــعة الشــمس بألوانهــا الزاهيــة والفــرح يمــأ قلــب حســن وهــو يشــكر أبيــه 
علــى مــا صنعــت يــداه، وفــي اليــوم التالــي افتقــد وديــع صديقــه حســن ألنــه لــم يــزره، اتصــل وديــع بصديقــه 
واطمئــن عنــه، ثــم قــال لــه حســن: قــد أصبــح عنــدي طائــرة، قــال وديــع: أيــن هــي، أحضرهــا كــي أراهــا، قــال 
ــك  ــال حســن: أنظــر مــن نافذت ــك؟ ق ــال كيــف ذل ــك، ق ــى بيت ــك تراهــا دون أن أحضرهــا إل حســن: ســوف أجعل
وبعــد دقائــق ســوف تراهــا، أغلــق وديــع الســماعة وذهــب ينظــر مــن نافــذة غرفتــه فشــاهد طائــرة ورقيــة تحلــق 

بالقــرب مــن بيتــه ورجــع وديــع إلــى الهاتــف واتصــل بصديقــه وقــال لــه فعــال طائــرة ورقيــة جميلــة وتطيــر أكثــر 
مــن طائرتــي، قــال حســن لقــد صنعهــا لــي أبــي، تعــال نلعــب بهــا وأحضــر معــك طائرتــك. 

ذهــب وديــع إلــى صديقــه وبــدأا يحلقــان بالطائــرة الورقيــة فــي الســماء واألب ينظــر إليهمــا مبتســماً بعــد أن أســعد قلــب 
ابنــه . 

معلومات متنوعة
إعداد الطالب: أحمد القطاونة

 

أطول
أطول الحيوانات عمراً 

)السلحفاة(.
أطول الثديات عمراً 

)اإلنسان(.

أشهر
 أشهر ساعة في العالم 

)بيغ بن(.
أشهر لوحة فنية على 
اإلطالق )الموناليزا(.

أصغر
 أصغر دولة عربية 

)البحرين(.
أصغر دولة مستقلة 

)الفاتيكان(.

أول
أول األنبيــاء مــن بنــي 
إســرائيل )ســيدنا يوسف 

عليـــــــه الســالم(.
األندلــس  أُمــــراء  أول 
)عبــد الرحمــن الداخــل(.

أكبر
أكبر بحيرة في آسيا

)بحيرة قزوين(.
أكبر أعضاء جسم 

اإلنسان)الجلد(.

*

*

*

*

**

**

*
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ــوي(، عــادة مــا تكــون  ــق )عــدوى الجهــاز التنفســي العل ــب األنــف والحل هــي عــدوى فيروســية تصي
ة، ويمكــن أن تُســبب أنــواع عديــدة مــن الفيروســات اإلصابــة بنــزالت البــرد الشــائعة، ومــن  غيــر ُمِضــرَّ
الممكــن أن يُصــاب البالغــون األصحــاء بنــزالت البــرد مرتيــن أو ثــالث مــرات فــي الســنة، وقــد يُصــاب 

الرّضــع واألطفــال الصغــار بالبــرد بوتيــرة أكبــر.
ويتعافــى معظــم األشــخاص مــن نــزالت البــرد الشــائعة خــالل أســبوع إلــى 10 أيــام، أمــا إذا كان المريض 

مدخنـًـا، فقــد تســتمر األعــراض لمــدة أطــول، ولكــن إذا لــم تتحســن األعــراض، فتوجــه إلــى طبيبك.
الوقاية

ــائعة  ــليمة الش ــر الس ــض التدابي ــاع بع ــك اتب ــن يمكن ــزكام، ولك ــات لل ــود للقاح ال وج
ــرد: ــات الب ــار فيروس ــاء انتش إلبط

• غســل اليديــن، يُوصــى بغســل اليديــن جيــًدا وبكثــرة بالمــاء والصابــون لمــدة ال تقــل عــن 20 ثانيــة 
وفــي حــال لــم يتوفــر مــاء وصابــون، فيمكــن اســتخدام معقــم يديــن كحولي 

يحتــوي علــى 60% كحــول علــى األقــل، وينبغــي تعريــف األطفــال 
بأهميــة غســل اليديــن.

• تجنب لمس العينين أو األنف أو الفم بأياٍد غير مغسولة.
• تطهير أغراضك.

• تغطية الفم واألنف أثناء السعال.
• استخدام مناديل ورقية للعطس والسعال. 

• ال تُشــارك أكــواب الشــرب أو أوانــي الطعــام مــع 
أفــراد العائلــة اآلخريــن. 

• اســتخدم كــوب الشــرب الخــاص بــك أو أكوابًــا 
صالحــة لالســتعمال مــرة واحــدة إذا كنــت مريًضا.

اللصيقــة مــع أي شــخص  • تجنــب المخالطــة 
بالبــرد.  مصــاب 

ــاول الطعــام الجيــد وممارســة التماريــن الرياضيــة  ــد تن يُع
والحصــول علــى قســط كاف مــن النــوم مفيــًدا لصحتــك 

ــا. عموًم

إعداد الطالب: معتز  السعودي 

نــزالت البرد
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 إعداد النقيب: ياسر العودات 

استراحة الشرطي الصغير

أول مــن أطلــق اســم الشــرطة علــى 
ــوي  ــة األم ــو الخليف ــي ه ــاز األمن الجه
ــده  ــي عه ــروان وف ــن م ــك ب ــد المل عب
)الشــرطة  األمنــي  الجهــاز  أُنشــئ 
ألول مــرة فــي نظــام الدولــة العربيــة 
اإلســالمية، وقــد ميـَـز رجــال األمــن عــن 
عامــة النــاس بوضــع عالمــة خاصة من 
شــريط مــن القمــاش فــوق ثــوب رجــل 
األمــن ومــن ثــم تمــت تســميتهم برجــال 

ــاش(. ــريط القم ــود ش ــرطة لوج الش

مصعب: الذي يتحمل الشدائد.

نبــراس: كلمــة تركيــة بمعنــى ســنان 

المصبــاح. أو  الرمــح 

معاوية : الداعي للحرب.

حديث
 نبوي 

أسماء 
ومعاني

اسم
 الشرطة:

نصائح 
مرورية

ــة أو  ــس فاتح ــاء مالب ــي المس ــِد ف • ارت

ــى تتمكــن  مالبــس عاكســة للضــوء، حت

مــن جعــل الســائقين يرونــك بوضــوح 

ــر . أكب

• اختــر المــكان المناســب وقــف علــى 

اليميــن  إلــى  الرصيــف وانظــر  حافــة 

الشــارع  خلــو  مــن  للتأكــد  واليســار 

ــط  ــق بخ ــر الطري ــيارات، واعب ــن الس م

معتدلــة. وبســرعة  مســتقيم 



تحــدث الفصــول األربعــة نتيجــة لميــل محــور األرض أثنــاء دورانهــا 
حــول الشــمس؛ إذ تضــرب أشــعة الشــمس المباشــرة أجــزاًء مختلفــًة 
مــن األرض فــي أوقــات مختلفــة مــن العام،ويحــدث فصــل 
ــمس،حيث  ــن الش ــمالي ع ــب الش ــاد القط ــد ابتع ــف عن الخري

ــدأ درجــات الحــرارة باالنخفــاض. تب

كيف يحدث فصل الخريف؟

 الحرص على تناول غذاء متوازن يحتوي على جميع العناصرالضرورية . 	 
الحرص على أداء التمارين الرياضية. 	 

تنظيم فترة النوم بشكل متوازن.	 
الحرص على أخذ لقاح اإلنفلونزا ال سًيما في بداية األشهر  	 

الباردة؛ لتجّنب االضطرابات المرضية التي تحدث 
نتيجة تغير الفصول.

 نصائح لفصل الخريف :

ل الخريف ل الخريففص فص

هــو الفصــل الــذي يقــع بيــن فصلــي الصيــف والشــتاء، إذ تبــدأ 
درجــات الحــرارة باالنخفــاض بشــكل تدريجــّي، وتكــون درجــات 
حــرارة فصــل الخريــف بيــن حــرارة فصــل الصيــف وبــرودة 
فصــل الشــتاء ، ويبــدأ الفصــل فــي شــهر أيلــول مــن كل عــام 

وهــي فتــرة االعتــدال الخريفــّي.

ُيعــد فصــل الخريــف نهايــة موســم النمــو، ويتغيــر لــون 
أوراق األشــجار والنباتــات مــن اللــون األخضــر إلــى األصفــر 
والبرتقالــي، وهــو الفصــل الــذي تتســاقط فيــه أوراق األشــجار.

ــميكة  ــح س ــات لتصب ــراء الحيوان ــو ف ــل تنم ــذا الفص ــي ه وف
مــن  االســتواء هربــًا  خــط  منطقــة  إلــى  الطيــور  وُتهاجــر 

الحــرارة. درجــات  انخفــاض 

تعريف فصل الخريف تعريف فصل الخريف ::

ممّيزات فصل الخريف:ممّيزات فصل الخريف:
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مــع بدايــة يــوم دراســي جديــد مفعــم بالنشــاط والحيويــة، دخــل الطــالب إلــى صفوفهــم لبــدء الحصــص 
الدراســية، وعندمــا دخــل معلــم اللغــة العربيــة إلــى غرفــة الصــف شــاهد عبــارات مكتوبــة علــى جــدران 

الصــف، فســأل الطــالب مــن فعــل هــذا؟ 
أجــاب الطالــب زيــاد: لقــد كتبــت هــذه العبــارات علــى جــدران غرفــة الصــف؛ ألننــي أحــب الكتابــة فأكتــب 

فــي كل مــكان. 
المعلم: هذا التصرف خاطئ وال يجوز.

زيــاد: أنــا آســف جــدا يــا معلمــي، وأعــدك أن ال أكتــب علــى الجــدران مــرة أخــرى وســأقوم بمســح هــذه 
العبارات.

وعندهــا قــام المعلــم بإعطــاء حصــة للطــالب عــن أهميــة المحافظــة علــى نظافــة المدرســة ومحتوياتهــا 
وطلــب مــن الطــالب إحضــار لوحــات ورقيــة )كرتــون( إلظهــار مواهبهــم بالكتابــة والرســم علــى ورق 
ــط المدرســة ليســتفيد  ــة حائ ــة فــي مجل ــى المشــاركة  بالكتاب ــدالً مــن الجــدران، وحثهــم عل ــون ب الكرت

الجميــع منهــا.

إعداد الطالبة: رهف الفضلي

موهبتــي فــي المــكان 
الصحيــح
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محمد مالك الغروف
اسيل احمد نصيرات

عصافير  الشرطي الصغير

اريان عامر العساف

مريم اسيد العتوم

غزل محمد الغرايبه تاج محمد ابو رضوان

ملك منتصر

محمد بني عمر

زينه احمد العبادي

أمير الجيوسي

عدي عبداهلل الشواوره

غال يزيد الرواشده

ماسه الضمور

نجود سامي العجارمة

أمير امين سمور

جوان الضمور

سما محمد ابو رضوان

آدم موسى البالونه

سديل منتصر الجيوسي

احمد عيسى محمود

غال وغنى يزيد الرواشده

قمر زكريا العتوم

غزل عبابنه

وائل محمد ابو رضوان

ديما امين

حاتًم ماجد الخولي

سند ومسك المناصير

ملك احمد

كارمن وسام خريس

ليث الديات

ايه معتز الطهاروه

اسالم محمد العفيشات

تيم علي الغانم

ليث الجيوسي
سلطان احمد نصيرات

غيث احمد الديات

فهد معتز المناصير

ماسه عبابنه

ايال تامر الزبن

يامن احمد نصيرات

ليليان عيسى اللهواني

رنيم وسيدرا الضمور

كرم وسام خريس

شام محمد الصمادي

عماد وسام خريس

امير معتز النعيماتوديع محمد غرايبة

كرم ابراهيم شقيري

بانه حسين حاتم

محمد وأوس وأحمد الساليمه

ميرال احمد نصيراتموسى مروان القادريمشاري سامي العجارمة



شــتاء  آمن
ماذا تفعل يا سيمو ؟!.

إنني أقرش الربتقال لنفيس.

أال تعلم أنه من الخطر أن 
تعبث بالسك�  واألدوات 

الحادة  يا أخي.

ال يا أخي
 إنك مخطئ وبفعلتك هذه 
تعرض نفسك للخطر، كان 
يجب عليك طلب املساعدة 
من اآلخرين أو من هم أكرب 
منك سناً ل¤ ال تؤذي نفسك 

ال قّدر الله.

 fHM�« ¡«c�≈ d�U�

أعلم ولكن 
اشتهيت أن 
آكل الربتقال 

فقلت 
أقرشها 
بنفيس

حسناً يا ميمو 
سأطلب املساعدة يف املرات 

القادمة، شكراً لِك عىل 
نصحك وإرشادك يل

سيناريو ورسوم
سيف الربيحات

قــال النصائــح مجلـــًة
اعالمــه نبــع العطــاء

***
والفعل ال ال ختطــــــأه
يف بعض فينات الشتاء

***
قبُس الطريق شعاع نور

مشٌس واشرقت املكان
***

فـــي ليلنــا وتسامــره
أســـد البـــالِد الزائــــرة

األمــن أطلـــق محلـــًة
ــى بأخطــار الشتــاء وعَّ

***
ال تغفو عند املدفــــأه
ال حترم البيت اهلــــواء

***
واطع لشرطــي املــرور
يف نصحه كــل األمـان

***
األمــــــن عنٌي ساهــره
حتمي النشامى والوطن

شعر الرائد: جمعه العموش
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الســلوك الســليم  والســلوك الخاطــىء

ــوِر الصباحــيِ، ســار الطــالُب بانتظــاٍم  ــد انتهــاء الطاب ــداعِ وبع ــيء باإلنجــاِز واإلب ــوٌم مشــرْق مل ــي ي ف
ــى صفوفهــم.  ــن إل ــها، متجهي ــى عّش ــٍر تشــتاُق إل ــٍت لأنظــار كأســراب طي الف

بدأت الحصةُ األولى، األستاذ: السالم عليكم طالبي األعزاء. 
الطالب: مرحبين باألستاذ وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته. 

بــدأَ األســتاذُ الحصــة متحدثــا عــن العلــم وفضلــِه، ثــم عــّرج للــدرس بســؤاٍل لطالــب مــن الّطــالب، فضحــك 
جميــع الطــالب وتعجــَب األســتاذُ وأخذتــه الحيــرة والدهشــة لضحــك الطــالب مــن دون ســبب، ومــن ثــم 
ــب  ــى طال ــع عل ــد وق ــون ألّن الســؤال ق ــم يضحك ــرات الطــالب ســر الضحــك وأنه ــن خــالل نظ أدرك م

بنظرهــم هــو طالــب غبــي. 
لــم يُلــق األســتاذ اهتمامــاً لمــا حصــَل وعنــد انتهــاِء الــدرِس، قــام األســتاذُ باســتدعاء الطالــب، فقــال: بعــد 
كتابــة بيــت مــن الشــعر، يجــب عليــك أن تحفــظ هــذا البيــت حفظــا كامــال وال تخبــر أحــداً بذلــك، وفــي 
اليــوم التالــي كتــب األســتاذ هــذا البيــت علــى الســبورة وقــام بشــرحه شــرحاً وافيــاً ومــن ثــم مســَح البيــَت 
وقــال للطــالب: مــن منكــم حفــَظ البيــَت، نظــَر الطــالُب إلــى بعضهــم، واندهشــوا مــن الســؤال المفاجــئ 
لــم يرفــع أحــد يــده إال الطالــب الــذي ضحكــوا عليــه، واندهشــوا مــّرة أخــرى؛ ألّن زميلهــم الــذي ضحكــوا 

عليــه كاَن واثقـًـا عندمــا رفــع هــو الوحيــُد يــدهُ.
 األستاذ: تفضل يا سالم .

الطالب: أجاَب بثقٍة وجرأٍة عاليتين.
هتَف األستاذُ باسمِه مادحا، فقال: هلل درك يا سالم!

ابتهــَج ســالُم وعاهــد نفســهُ وأســتاذه بــأن يجتهــَد، ســكت الجميــُع وقدمــوا االعتــذار لزميلهــم، وعاهــد 
الطــالب أســتاذهم بــأن يحترمــوا الجميــع بقدراتهــم وعلمهــم وتفكيرهــم.

احتــرام اآلخرين
إعداد المعلمة: والء عصام إعداد الرقيب : معتز الطهاروة
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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  

آداب الذهاب
  للمسجد

إعداد الطالب:عريب سليمان

المســجد بيــت مــن بيــوت هللا تعالــى- أوجــده علــى األرض إلقامــة الصــالة والعبــادة فيــه، لــذا ال بــّد أن 
يكــون هنــاك آداب يتحلـّـى بهــا المســلم عنــد الذهــاب إلــى المســجد، احترامــاً وتقديــراً لمكانتــه، ومــن تلــك 

اآلداب مــا يلــي:
• ألبس ثياباً نظيفة وجميلة وأتعطر عند الذهاب إلى المسجد. 

• ال أتناول البصل أو الثوم عند الذهاب إليه.
• أضع حذائي في المكان المخصص .
• أمشي إلى المسجد بسكينة وخشوع.

• أدخل بقدمي اليمنى وأقرأ دعاء دخول المسجد )اللهم افتح لي أبواب رحمتك(.
• أصلي ركعتين تحية المسجد عند الدخول قبل أن أجلس.

• ال أرفع صوتي وال أصرخ داخل المسجد.
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