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تحية لرجال األمن العام األوفياء

العــرب الشــرطة  يــوم  فــي 



كـلـمـتــنــــا
يصــدر هــذا العــدد بالتزامــن مــع االحتفــال بيــوم الشــرطة العــرب، والــذي يصــادف فــي الثامــن عشــر مــن 

ــي ســبيل  ــام ف ــن الع ــات رجــال األم ــذه المناســبة نســتذكر تضحي ــي ه ــن كل عــام، وف ــون األول م شــهر كان

ــاط  ــدور المن ــة ال ــن بأهمي ــر المواطني ــي تذكي ــوم يعن ــذا الي ــال به ــا أن االحتف ــتقراره، كم ــن واس ــن الوط أم

برجــال األمــن العــام والتحديــات والصعوبــات التــي يواجهونهــا أثنــاء أدائهــم لواجباتهــم، وضــرورة أن يكــون 

الجميــع شــركاء حقيقييــن فاعليــن فــي تحقيــق منظومــة األمــن الشــامل فــي المجتمــع، وال شــك أن األطفــال 

والشــباب يشــكلون شــريحة مهمــة مــن جمهــور جهــاز األمــن العــام الــذي يحتــاج إلــى دعمهــم ومســاعدتهم 

وتعاونهــم باســتمرار، فهــم الشــرطة الصغــار الذيــن ســيكبرون ويســهمون فــي حمــل الرســالة واألمانــة فــي 

الــذود عــن أمــن هــذا الوطــن واســتقراره.

ــال  ــي مج ــرة ف ــزة كبي ــراً قف ــق األردن مؤخ ــد حق ــا األعــزاء فق ــا أصدقائن ــم بن ــن خــال مســاندتكم وثقتك وم

األمــن حســب تقريــر مؤسســة »غالــوب« الدوليــة للدراســات واألبحــاث األمنيــة المختصــة برصــد مســتوى 

األمــن وســيادة القانــون، ومــدى الشــعور باألمــان، فقــد أحــرز األردن المركــز الثانــي عربيــاً والســادس عشــر 

عالميــاً، واعتمــد التقريــر فــي تحليلــه العلمــي علــى عــدة مؤشــرات فرعيــة مــن أهمهــا قيــاس مــدى شــعور 

ــدول  ــون فــي ال ــاذ ســيادة القان ــى إنف ــة وقدرتهــا عل الســكان باألمــان، ومــدى ثقتهــم بأجهــزة األمــن المحلي

التــي يعيشــون بهــا.

وفــي هــذه المناســبات الســعيدة نرفــع أيدينــا معكــم أصدقــاء الشــرطي الصغيــر ،وكلنــا أمــل وثقــة بــأن يحفــظ 

هللا هــذا الوطــن آمنــاً مســتقراً، وأن يديــم عليــه نعمــة األمــن فــي ظــل قائــد المســيرة جالــة الملــك عبــد هللا 

الثانــي ابــن الحســين - حفظــه هللا - ، وكل عــام وأنتــم ورجــال الشــرطة بخيــر.
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إعداد الدكتور: سامح الضروس

يوم شرطة 
العرب

يومكــم يومنا 
مــا أجمــل أن يكــوَن لشــرطة العــرب يــوم خــاص لاحتفــال 

ــون  ــهِر كان ــن ش ــَر م ــَن عش ــادف الثام ــذي يص ــه، وال في

ل مــن كلِّ عاٍم،ويســمى يــوم شــرطة العــرب، وفيــه  األوَّ

الشــرطة  أدوار  العربيــة  الــدول  مــن  تســتذكر كل دولــة 

القائمــة علــى حفــظ النظــام، وتحقيــق األمــن، وحمايــة 

ــاء  ــى االرتق ــات عل ــاعدة المجتمع ــث، ومس ــن العب ــاس م ــح الن مصال

ــاة. ــاالت الحي ــع مج ــي جمي ف

   فمــا مــن شــعب مــن الشــعوب العربيــة إال وينظــر للشــرطة فــي بلــده نظــرة تقديــر واحتــرام وإجــال 

مدركيــن المهــام التــي يقومــون بهــا علــى أكمــل وجــه، بــكل أمانــة وإخــاص وتفــاٍن، لــذا مــن حقهــم 

أن يكــون لهــم يــوم خــاص يحمــل اســمهم، ويشــير إلــى مكانتهــم، ويبــرز جهودهــم المشــرقة ويصــور 

أداءهــم القانونــي المتكامــل.

 فهــم يُعــدون المثــال فــي الحفــاظ علــى المجتمعــات بجميــع فئاتهــا، فقــد كانــوا ومــا زالــوا بالمرصــاد 

لــكل مــن يظــّن أنــه فــوق القانــون، إذ تجدهــم حاضريــن فــي كل األماكــن، يرتــدون زيّهــم المميــز، كمــا 

لــو كانــوا مشــاعل نــور تضــيُء الظــام.

ــم  ــم الدائ ــدر عمله ــم، ونق ــل بيومه ــرطة أن نحتف ــا الش ــعوب تحميه ــن كش ــا نح ــب علين ــن الواج وم

ــرب. ــرطة الع ــوم ش ــي ي ــة ف ــارات التهنئ ــل عب ــم أجم ــب له ونكت

  فــكل عــام وجميــع أنظمــة الشــرطة فــي كل البلــدان العربيــة بخيــر، كلنــا فخــر بــكل شــرطي ينتســب 

ألجهــزة األمــن، فمــا دمتــم علــى مقربــة منــا ســنظل واثقيــن مــن العيــش بســام وراحــة وأمــان، فلوالكم 

لمــا نلنــا حقوقنــا المشــروعة، فأنتــم الســياج اآلمــن الــذي يحيــط بمســتقبلنا ومســتقبل البشــرية.
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إعداد: دينا بدر عالء الدين

أســامة مخاطًبــا أخاه الّصغير: ال تدخل المطبخ يــا غيث، تعاَل والعب بألعابك.
غيث: أريد أن أشــرب كوبًا من الماء.

ــي  ــي أم ــد أوصتن ــخ وحدَك،لق ــل المطب ــرة ال تدخ ــف م ــَك أل ــُت ل ــامة: ســآتي وأســاعدك، قل أس
ــت.  ــادر البي ــل أن تغ ــَك قب علي

غيــث: لماذا ال تريدني أن أدخل المطبخ؟ 
أســامة: إّن فيــه أدوات حــادة مــن ســكاكين،وأكواب زجاجيّة،واســطوانة غاز،وكلّهــا تُشــكل 

ــرب.  ــّم هللا، واش ــل الماء،س ــامتك... تفض ــى س ــًرا عل خط
غيــث: الحمد هلل رب العالمين.

أســامة: بالهناء والشــفاء، إذا ســمحت اذهب إلى ألعابك وغادر المطبخ. 
ــث  ــر، وغي ــا بخي ــي، إنن ــا أم ــا أه ــف: أه ــا رن جــرس الهات ــه، وحينه ــن ألعاب ــث بي ــس غي جل

ــذب.  ــع ومه مطي
وبينمــا كان أســامة يتحــدث مــع والدتــه، ذهــب غيــث إلــى المطبــخ، ومــا هــي إال لحظــات حتــى 

ســمع أســامة صــوت شــيء يقــع علــى األرض، فتــرك الهاتــف، وذهــب مســرًعا إلــى المطبــخ
وقال: توقف مكانك وال تتحرك ريثما أحضر المكنســة.

 وبــدأ أســامة يكنــس الزجــاج المتناثــر هنــا وهنــاك، وهــو يقــول بلهجــة غاضبــة: لقــد حذرتــك 
مــن اســتخدام األكــواب الزجاجيــة لمــاذا لــم تســمع الــكام؟ 

غيث: لقد عطشــت، وأردت أن أشرب.
أســامة: قبل لحظات أعطيتك كوبًا من الماء،  أبهذه الســرعة عطشــت؟

غيث: آســف لقد أزعجتك. 

أســامة: إننــي أريــد ســامتك فــا تتذمــر مــن رعايتــي لــك، إنّــه صــوت الهاتــف 

ــُت  ــد أنهي ــف، لق ــا آس ــي، أن ــا أم ــة: أه ــال ثاني ــاود االتص ــي تع ــا أم ــّد أنه ال ب

مكالمتــك؛ ألن غيــث كســر الكــوب الزجاجــي، فذهبــت إليــه مســرًعا قبــل أن 

ــأذى.  ــاب ب يُص

كان صــوت األم يأتــي عبــر الهاتف: غيث أرجوك ال تؤِذ نفســك يا صغيري

واســمع كام أخيك الكبير. 

غيث: حاضر يا أمي،متى ســتعودين إلى البيت؟

األم: قريبـًـا يا صغيري. 

غيــث: أشــعر بالملل ما رأيك لــو ذهبنا إلى الحديقة العامة؟

ــة قطــع الشــارع، ننظــر يســاراً  ــاً: ســأعلمك كيفي ــه غيــث قائ ــد أخي  وفــي الشــارع أمســك أســامة بي

ويمينــاً وثــم يســاراً فــإذا كان الشــارع خاليًــا مــن الســيارات نعبــره مــن خــال ممــر المشــاة، وأمــا إن 

كانــت الســيارات مــا زالــت تســير فنتوقــف حتــى تمــر حفاظـًـا علــى 

حياتنــا. 

غيــث فرًحا: هيا نقطع الشــارع،وتمت العملية بنجاح. 

ــث يســتخدم  ــدأ غي ــة، ب ــة العام دخــل األخــوان الحديق

األرجوحــة الكبيــرة، ولكــن أســامة حــّذره قائــا: 

إنهــا ال تناســبك فهــي لمــن هــم أكبــر منــك ســنًا، تعــال 

ــا.  ــر أمانً ــار فهــي أكث ــح الصغ والعــب بأراجي

ــا ممتًعــا وجميــًا دون أن يصــاب  أمضــى غيــث برفقــة أخيــه أســامة وقتً

بــأذى، كان غيــث يحــرص كل الحــرص علــى ســماع كام أخيــه األكبــر 

للحفــاظ علــى ســامته ولينــال 

رضــا والدتــه التــي ســتعود فــي 

ــب العاجــل. القري

١٠١١



إعداد المالزم1: فادي الترك

 كان علــي جالســاً مــع والديــه يتناولــون الحلــوى بمناســبة حصــول أمــه علــى رخصــة القيــادة 
وأثنــاء جلوســهم طلــب علــي مــن والدتــه أن تأخذهــم بجولــة فــي المركبــة.

ــاء  ــا أثن ــزام به ــب االلت ــاط يج ــدة نق ــك ع ــن هنال ــد، لك ــا تري ــك م ــي ل ــا عل ــناً ي قالــت األم: حس
اســتخدام المركبــات، وذلــك لتجنــب حــوادث المــرور، منهــا: 

• عدم إشــغال الســائق باللعب والمزاح معه.  
• عدم إخراج أي جزٍء من جســم الراكب خارج نوافذ المركبة.  

• الصعــود  والنــزول مــن المركبة بعد توقفها وقوفاً تامــاً ومن الجهة اليمنى فقط.  
• عــدم العبث بأجهزة المركبة.  

• اســتخدام حزام األمان في المقاعد األمامية والخلفية.  
علــي: بالتأكيــد يــا أمي ســألتزم بهذه التعليمات لكي نحافــظ على حياتنا ونصل آمنين.

إعداد: رهف الفضلي

األب وأالم همــا طريقنــا وبابنــا المفتــوح إلــى الجنــة فإياكــم أن 

ــان  ــى جن ــوا إل ــم دون أن تنج ــق أبوابك ــم وتغل ــوا دروبك تضيع

ــم. النعي
قــال تعالى: » وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين 

إحسانا « .

همــا مــن اعتنيــا بنــا أطفــاالً عندمــا كنــا ال نقــدر وال نقــوى علــى 

ــن  ــا م ــا نمــرض، هم ــا كن ــا عندم ــى راحتن شــيء، و ســهرا عل

ــرد والحــر  ــي الب ــا الشــتاء والصيــف ف ــاة كريمــة و أمضي ــا حي ــا لن قصــرا بحــق أنفســهما كــي يؤمن

ــة  ــكل كلم ــا أن نســمع وننصــت ل ــا تجاههم ــذا واجبن ــنا، ل ــة عيش ــا لقم ــي يؤمن ــدان ،ك ــان ويك يعم

ــف أو تذمــر. ــا دون تأف ــا أن نُطيعهم ــا، علين ونصيحــة يســديانها لن
قــال تعالى » وال تقل لهما أف وال تنهرهما «.

ال أحــد فــي العالــم كلــه يحبنــا كحــب والديّنــا، فحبهمــا لنــا فطــري غيــر منتهــي وغيــر مشــروط وغيــر 

مرتبــط بمصالــح شــخصية بــل يحبوننــا دون مقابــل، لــذا علينــا أن نفعــل مــا بوســعنا ليكونــا ســعداء 

هانئــا البــال وراضييــن عنــا، كــي نســعد فــي الدنيــا واآلخــرة، ونوفــق فــي حياتنــا ودراســتنا وندخــل 

الجنــة ببرهمــا ودعائهمــا ورضاهمــا عنــا الــذي هــو مربــوط برضــا هللا تعالــى.

رضا الوالدين
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إعداد المعلم: جمال عزات

فســجل  مســلم؛  كطبيــب  الــرازي  بكــر  أبــو  بــرز 

ــدان  ــي مي ــادي ف ــا الري ــامية دوره ــارة اإلس للحض

الطّــب، حتــى أطلــق عليــه “أبــو الطــب العربي”هــو 

أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى زكريــا الــرازي، وهــو مــن 

ــّري  ــي ال ــد ف ــاء المســلمين، ول ــاء واألطّب أشــهر العلم

جنــوب طهــران عــام 864م، وعــاش فــي بغــداد وتوفــي 

ــي نحــو الســتين مــن عمــره. فيهــا عــام 923م، ف

ــه للعلــم   اتّصــف بالفطنــة، والــذكاء، واالجتهــاد، وبحبّ

ــن  ــد م ــي العدي ــه ف ــت براعت ــره، فأثب ــة أظاف ــذ نعوم من

و الفلســفة  و الطــب  الرياضيــات  أهّمهــا:  العلــوم، ومــن 

و الفلــك و الكيميــاء و األدب وغيرهــا، ولــه مؤلفــات عديــدة، وخاصــة 

ــف  ــد ألّ ــرون، فق ــدة ق ــة لع ــات األوروبي ــي الجامع ــدرس ف ــات ت ــذه المؤلف ــتمرت ه ــب، واس ــي الط ف

الــرازي رســائل كثيــرة فــي مختلــف األمــراض، ومــن أشــهرها كتــاب )الجــدري والحصبــة(، إذ تُرجــم 

ــا بالعــاج  ــا دقيقً ــد وصفهــا وصفً ــة وق ــن الجــدري والحصب ــز بي ــب يمي ــة، وكان أول طبي ــى الاتيني إل

الســليم لــكل منهمــا، وكمــا ألـّـف كتبــاً طبّيــة، تُرجــم العديــد منهــا إلــى اللغــة الاتينيــة، واســتمرت حتــى 

القــرن الســابع عشــر كمراجــع أولــى فــي علــوم الطــّب، وأعظــم هــذه الكتــب »الحــاوي« وهــو أكبــر 

ــى عــام 925م  ــرب حت ــق والع ــام اإلغري ــذ أي ــة من ــارف الطبي ــة يضــمُّ كل المع ــة عربيّ موســوعة طبّي

ــا. وظــل المرجــع الطبــي الرئيــس فــي أوروب

 واستشــاره الخليفــة عضــد الدولــة فــي اختيــار مــكان لبنــاء مستشــفى، فكانــت طريقتــه مبتكــرة، فقــد 
وضــع قطــع لحــم فــي جهــات مختلفــة مــن بغــداد، وراقــب تعفنهــا، ثــم اختــار المــكان الــذي كان فيــه 

أقــّل تعفنــاً وقــد عيّنــه الخليفــة مديــراً للمستشــفى. 
وهــو أول مــن ابتكــر الخيــوط الطبيــة التــي تســتخدم فــي خياطــة الجــروح أثنــاء العمليــات الجراحيــة 
وهــي تقنيــة متقدمــة للغايــة فــي زمــن الــرازي، واهتــم بطــب األعشــاب والغــذاء فــي التــداوي، كمــا 

كان يعتمــد علــى دالالت تحليــل الــدم والبــول فــي تشــخيص المــرض. 
  كان الــرازي رائــداً فــي اســتخدام التجربــة الضابطــة، إذ كان يجــرب العــاج علــى نصــف المرضــى  
ــدواء  ــا إذا كان ال ــرر م ــّم يق ــه، ث ــن يتناول ــى م ــره عل ــرى أث ــاج  لي ــر دون ع ــف اآلخ ــرك النص ويت

ــباً أم ال.  مناس
    ويعــدُّ الــرازي مــن أوائل الذين اســتخدموا النظرية الخلطيــة للتمييز بين مرض معٍد من آخر

واهتــم الــرازي بالعــاج النفســي، فــكان ينصــح األطبــاء بــأن يجعلــوا مرضاهــم يعتقــدون أنهــم أصّحــاء 
أو يمكــن شــفاؤهم  بــإذن هللا. 

ــو  ــت، وه ــض الكبري ــروف بحم ــزاج المع ــت ال ــر زي ــاء... فحّض ــال الكيمي ــي مج ــاً ف ــاهم أيض      س
ــكريّة. ــوية والس ــواد النش ــن الم ــول م ــتخرج الكح ــا اس ــات، كم ــي الصناع ــاس ف أس

ــي العصــور الوســطى  ــات ف ــذي كان نبوغــه مقدمــة لتأســيس نظري ــم المســلم ال ــرازي العال ــغ ال    نب
وقــد انتقلــت ذات النظريــات إلــى العصــور الحديثــة، وبالتالــي فــإن الــرازي يحتــل مكانــة كبيــرة ليــس 

فقــط فــي التــراث العربــي اإلســامي ولكــن أيضــاً فــي التــراث اإلنســاني.
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تصميم الرقيب:  حمزة القضاة

لون باســتخدام األلوان 
المناسبة 

إعداد: راية الجبور

١٦

تتزايــد نســب إصابــة األطفــال باألمــراض خــال فصــل الشــتاء، الســيَّما نــزالت البــرد والحساســية، لــذا 
علينــا اتبــاع التعليمــات التــي تســاهم فــي الوقايــة مــن اإلصابــة بتلــك األمــراض: 

 
• غســل اليديــن بالمــاء والصابون قبل تناول الطعام وبعده.

• اســتخدام  األدوات الشــخصية مع الحرص على تنظيفها وتعقيمها  باســتمرار .  
• اســتخدام المناديل عند العطاس أو الســعال.  

• اإلكثــار مــن تنــاول الخضــروات والفواكــه التــي تحتــوي علــى فيتاميــن »C« كالليمــون   
الملــون. والفلفــل  والبرتقــال، 

• الحــرص علــى تهويــة المنــزل فــي الصبــاح الباكــر وفتــح النوافــذ لدخــول أشــعة الشــمس إلــى   
المنــزل.

• تنــاول كوبــاً مــن المــاء  قبــل الذهــاب إلــى المدرســة صباحــاً، لئــا نتعــرض لاختــاف  فــي   
درجــة الحــرارة خــارج المنــزل . 

•تغطيــة الــرأس واألذنين عند الخروج من المنزل.  
مع أمنياتنا بالســامة للجميع



حديث شريف
قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: »إّن الصــدق يهــدي إلــى البــر وإّن البــر يهــدي إلــى الجّنــة 

ــو داود  ــه أب ــا« أخرج ــد اهلل صديق ــب عن ــى يكت ــدق حت ــرى الص ــدق ويتح ــل ليص وإّن الرج

وصححــه األلبانــي.

واحة الشرطي 
الصغير

اختارها النقيب: ياسر العودات

استخرج الكلمة الشاذة من بين كل سطر وضعها بين القوسين
كتــاب، مجلــة، جريــدة، قلــم.       )                    (	 
تفاح، بطاطا، خيار، كوســا.        )                  (	 
طالب، مهندس، شــرطي، حالق. )                  (	 

أوائل األشياء 
الصبح: أول النهار

النعاس: أول النوم

الطليعة: أول الجيش

من طرائف أشعب
نظــر أشــعب إلــى رجــل يعمــل طبقــًا مــن القــش 
فقــال لــه: أســالك اهلل أن تزيــد فــي ســعته طوقــًا 
ــك؟  ــي ذل ــك ف ــا غرض ــه: وم ــال ل ــن فق أو طوقي

قــال لعــل أحــد النــاس يهــدي إلــيَّ فيــه شــيئًا.

هل تعلم أن ؟
اختارها الطالب: أحمد محمد

١٩

  • أقــوى حيــوان في الذاكرة هو )الجمل( .

  • عدد العضالت التي يســتخدمها اإلنســان عند التحدث

                أربــع وأربعــون عضلــة.

•  الزيوليــت مادة تســتخدم في تنقية المياه.

• النعامــة هــي أكبر طائر موجود في العالم. 

• الحيــوان الــذي ال يســتطيع أن يشــرب المــاء   

هــو الكنغــر البــري. 
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أمير علي الربابعةأمير محمود الفالوجي

جهاد ٕابراهيم المشارقة

ورود عالء سعد

مجد محمد راضي

ادم محمد الجالمنه

تاال معاذ المومني

نسيم صالح العمايرة

أسيد و أويس ٔايمن الخالدي

جاد جواد الزيود

زيد سلطان ارتيمه

مومن معن هزايمهحال احمد الخوالدة

سلطان ثأير الحمود

سبأ حسني المومني

صالح حمدان سالمة

محمد ماجد العيط

علي عالء الخوالده

جوانا صالح العمايرة

شهم اياد العطار

جوري معن الدالهمه 

يامن محمد حتاملهأرم وجدي الرواشده

ريتال طارق ابو دامس

ٕايان محمد راضي

شاهين عال سعد

ابراهيم ثامر القطاونة

المى و سلمى و حسين ابوعلي

صالح احمد الخرابشة

راشد و تيا صدام قندح

روهان محمد السواريه

ٕايلين فراس النعيمات

ٓاسيا وصفي البواعنة

مراد محمد النعيمي

رشا حسني احمد المومني عمر أحمد نوفل

ريان ٔاحمد نوفل

ملك محمد نهار

افنان عطاهلل مقابلهاسيا على الصعوب محمد عمر الهياجنه

تولين وليد ابو عوقه

سيلين ايهاب ابو سرية

احمد نسيم المحسيري

عرفات معاذ المومني

لمار حازم نغوي

جوري عبيدة الربابعةزينه عمر هياجنه

سامي سائد حدادين

احمد خشمان الخشمان

اسيل وسوار العمري

غال ماجد العيط عبد الرحمن معن هزايمه

جوري محمد نهار

حال محمد السمحان

ياقوت عماد الرحامنه

مٔومن صالح ابو زيتون

أركان محمد السواريه

تاليا سلطان ارتيمه



 تعــد األفــوكادو واحــدة من أصــح األطعمــة في هذا 
الكوكــب ألنها تحتــوي على ما يزيــد على 25 مــن المغذيات 

الضروريــة بما في ذلــك فيتاميــن) A، B، C، E،K، النحاس، الحديد 
الفسفور  المغنيسيوم، والبوتاسيوم (.

و يحتــوي األفوكادو أيضــا على األليــاف، والبروتين، والعديــد من المواد 
الكيميائية النباتية المفيدة مثل: بيتا سيتوســتيرول، الجلوتاثيون واللوتين  

والتي قد تحمي من أمراض مختلفة.
ومن أشهر فوائده على الجسم:

١- الحفاظ على صحة القلب.
٢- يقلــل من خطر اإلصابة بالســكتات 

الدماغية.
٣- تنظيم مستويات السكر بالدم.

٤- يحتــوى علــى خصائــص مضادة 
لاللتهاب.

فوائد  األفوكادوفوائد  األفوكادو

فاكهــة الجريب فروت هي مــن الحمضيات 
التي تشــتهر بغناها بمضادات األكسدة والمغذيات  

وقلــة الســعرات الحرارية فيهــا، ولطالما اشــتهر عن هذه 
الفاكهــة بدورها في حرق الدهون، ولكن ما فوائد الجريب فروت 

األخرى؟
.)Stroke( ١-يقلل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية

٢-يقلل من نسبة فقدان العضالت.
٣-يحافظ على كثافة المعادن في العظام.

٤-يساهم في الحد من تشكيل حصى الكلى.
٥-يساعد على خفض مستويات ضغط الدم. 

صحتكصحتك  حياتكحياتك

مــن  العديــد  علــى  البطاطــس  تحتــوي 
الفيتامينات مثــل )ج ، ب6(، وبعض األحماض مثل حمض الفوليك  
والنياســين وحمــض البانتوثينيك، والحامض األمينــي التربتوفان، كمــا تحتوي على بعض 
العناصــر الغذائيــة المهمة كالنحاس، والبوتاســيوم، والماغنيســيوم، والمنجنيــز، باإلضافة 
إلــى األلياف والكربوهيدرات، وهذه العناصر تحمي الجســم من العديــد من األمراض وتجعل 

البطاطس غنية بالفوائد ومنها:
١-لمرضى ضغط الدم.

٢-تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم. 

٣-مصدر أساسي للطاقة.

٤- تعمل على الوقاية من تصلب الشرايين. 

٥- تحافظ على صحة القلب. 

فوائد البطاطافوائد البطاطا

فوائد السبانخفوائد السبانخ
يحتوي على فيتامين) k( الذي يساعد في الوقاية من هشاشة العظام 
كمــا أنه عنصر مهم لنمو العضالت بالجســم، باإلضافة إلى أنه من 

أهم العناصر لصحة الجهاز العصبي والمخ، فيســاعد الســبانخ في 
الوقايــة من أمراض المــخ، ونقص المناعة وقدرتهــا على وقاية 

الجســم من األمراض الســرطانية،ويعمل على التقليل من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب،و الحد من ارتفاع ضغط الدم.

  فوائد   فوائد 
الجريب فروتالجريب فروت

إعداد الوكيل: أكرم الخضر
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ــــــــمة تاج الوقــــــــــــــارزيــــــارة قيِّ
إعداد الطالب: المثنى عبدهللا القواسمة

إعداد: أحمد ريان

الرشطةالرشطة

القيم والمبادئ

عــاد المثنــى مــن مدرســته فرحــاً، وعنــد تناولــه وجبــة الغــداء مــع أســرته قــال لوالديــه: 

كان اليــوم حافــاً بالنشــاط والعمــل فــي المدرســة.

قــال أبوه: وماذا كان هناك يا مثنــى؟ 

قــال المثنــى: كان هنــاك زيــارة مــن قبــل مديريــة اإلعــام والشــرطة المجتمعيــة إلــى 

مدرســتنا حدثونــا فيهــا عــن القيــم والمبــادئ التــي يجــب أن يتحلــى بهــا المواطــن الصالــح.

قالت األم: وماذا اســتفدت من هذه المحاضرة يا بُني؟

ة علــى شــفتيه: تعلمــت منهــم احتــرام الوقــت، والمحافظــة  قــال المثنــى واالبتســامة مْكســوُّ

ــات  ــى أوق ــة إل ــات البيتي ــر الواجب ــي العمــل، وعــدم تأخي ــة ف ــق العامــة، والدق ــى المراف عل

متأخــرة، واآلن ســوف أذهــب ألعمــل مــا كلفتنــي بــه المعلمــة مــن واجبــات.

ــٍز  بينمــا يجلــس طــاب الصــف الخامــس االبتدائــي فــي صفهــم وينظــرون إلــى شــرح معلمهــم بتركي
ــي ســتقيمها  ــم الت ــرآن الكري ــظ الق ــاه، إذ دخــل عليهــم مرشــد المدرســة ليخبرهــم بمســابقة حف وانتب

ــز قيمــة. ــى جوائ ــى أن يحصــل الفائــزون عل ــل، عل ــداءاَ مــن األســبوع المقب المدرســة ابت
    بعــد أن ســمع الطــاب بالخبــر هرولــوا بحمــاس نحــو المرشــد ليســجلوا أســماءهم، فــرح المرشــد 
لمــا رآه مــن حمــاس فــي أعيــن الطــاب، لكنــه أخبرهــم بــأن موعــد التســجيل يبــدأ مــن الغــد، علــى 
ــا  ــدون المشــاركة به ــي يري ــزاء الت ــدد األج ــات حســب ع ــاث مجموع ــى ث ــة إل ــيم الطلب ــم تقس أن يت

ــل. ــٍد مــن التفاصي وأخبرهــم بمزي
معــاذ كان أحــد هــؤالء الطــاب لكنــه عــاد حزينــاً إلــى بيتــه، ومــا إن وصــل إلــى البيــت الحظــت أمــه 

عامــات الحــزن قــد ُرســمت علــى وجهــه.. قالــت أمــه: مــا بــك يــا معــاذ؟  .
معاذ:أمــي لقــد حاولــِت معــي كثيــراً بــأن ابــدأ فــي حفــظ القــرآن الكريــم، لكنــي دائمــاً كنــت أرفــض 

اقتراحــك يــا أمــي اعذرينــي أرجــوِك.
األم: ال عليــك يــا معــاذ لــم يفت األوان بعد، لكن أخبرنــي لماذا خطر هذا في بالك اليوم.

معــاذ: لقــد أخبرنــا مرشــد المدرســة عــن مســابقة لحفــظ القــرآن الكريــم ســتقام فــي مدرســتنا وجميــع 
أصدقائــي يريــدون المشــاركة، لكنــي ال أحفــظ أي شــيء حتــى أكــون معهــم، وأخبرهــا بباقــي التفاصيل.
األم: ال عليــك يــا بنــي ســوف أســاعدك بهــذا، فقــط ابــَق مســتيقظاً بعــد أداء صــاة الفجــر، واجلــس 

معــي قليــاً لحفــظ القــرآن الكريــم، وســوف تنجــز مــا هــو مطلــوب فــي المســابقة بــإذن هللا.
معاذ: عظيم يا أمي.. أشــكرِك من كل قلبي.

وفــي اليــوم التالــي ذهــب معــاذ إلــى مرشــد المدرســة معلنــاً رغبتــه فــي 
المشــاركة، وقــد اختــار فئــة حفــظ ثاثــة أجــزاء مــن القــرآن الكريــم 

وكانــت أقــل فئــة، وبــدأ فــي الحفــظ معلنــاً التزامــه.
ــزاء  ــظ األج ــم حف ــد أت ــاذ ق ــابقة كان مع ــد المس ــان موع ــا إن ح وم

المقــررة، وفــي يــوم النتائــج ُصعــق معــاذ ممــا ســمع فقــد حصــل علــى 
ــة أجــزاء. ــة الثاث ــي فئ ــى مســتوى المدرســة ف ــز األول عل المرك

ــى بيتــه ودمــوع الفــرح تنغمــر مــن علــى  ذهــب معــاذ إل
وجنتــه، عانــق والدتــه بعمــق وأثنــى علــى جهدهــا 
ــك  ــه: رضــي هللا عن ــت والدت ــه، قال ــا ل وحســن تربيته

ــه حتــى تلبســني  ــا معــاذ وأرضــاك ووفقــك لحفــظ كتاب ي
ــة. ــوم القيام ــار ي ــاج الوق ت
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إعداد المالزم1: أماني الشوابكة

وبالحــس  رقيقــات  كالنســمة  وحنونــات..  جميــات  صغيــرات 
مرهفات..هــن الشــرطيات الصغيرات..تميــزن بلباســهن العســكري 
الجميل..أحببــن أن يقتديــن بشــرطيات األمــن العــام وبعملهــن 

ــن  ــي حركاته ــن وف ــبهن فيه ــر.. ويتش ــن الباه ــص وبنجاحه المخل
الجميلــة المرتبــة.

وأيضــاً مــا ميزهــن إحساســهن العالــي بالمســؤولية، وحــب الوطــن.. أََردَن 
أن يتعلمــن واجباتهــن ومســؤولياتهن االجتماعيــة.. فجــاءت الشــرطة المجتمعيــة لتطبــق ذلــك علــى 
ــذي يجــب  ــادي ال ــدور الري ــى ال ــة تحثهــن عل ــة وتثقيفي ــن خــال محاضــرات توعوي ــع م أرض الواق
عليهــن القيــام بــه مــن مســاعدة لزمياتهــن فــي المدرســة، وعمــل األنشــطة والفعاليــات التــي تعــود 

ــات. ــى كل الطالب ــدة عل بالفائ

باإلضافــة إلــى التوعيــة المروريــة وإرشــاد كل الزميــات علــى االســتخدام اآلمــن للطريــق، وقواعــد 
وأولويــات الســير، ومعرفــة كل مــا يــدور مــن حولهــن مــن واجبــات أمنيــة، كل ذلــك بمســاعدة رجــال 
األمــن العــام األشــاوس النشــامى الذيــن مــا انفكــوا يصلــون ليلهــم بنهارهــم لخدمــة مجتمعهــم وأبنائــه.
ــدى  ــاد م ــك وللب ــوا للملي ــأن يخلص ــم ب ــاهلل العظي ــموا ب ــن أقس ــم م ــف ال وه كي
ــاء  ــوالء واالنتم ــى ال ــا معن ــي أبنائن ــا وف ــوا فين ــن زرع ــم م ــم ه ــاة.. نع الحي
ــن  ــذا الوط ــن ه ــبر م ــي كل ش ــتمه ف ــقه ونش ــذي نعش ــراب ال ــى الت ومعن

ــم . األش
وهــا هــم يزرعونــه فــي صغارنــا منــذ نعومــة أظفارهــم ليشــبوا ويشــيبوا 

عليــه.. نعــم يســتحق منــا الكثيــر فهــذا األردن .
فــي  الصغيــرات  للشــرطيات  مبــادرة جميلــة ورائعــة 
مدرســة فاطمــة الزهــراء األساســية.. فهنيئــاً للوطــن 

بنشــمياته الصغــار .

الشرطية الصغيرة
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ــّم ســرعاَن مــا أخــَذْت  ــا، ث ــَد والدتِه ــةً ي ــا، مقبّل عــادْت أميمــة مــن المدرســِة مشــتعلةً همتُه
ــارِغ  ــدب( التــي تنتظُرهــا بف ــاِت )ماشــا وال ــدأْت تشــاِهُد حلقــةً مــن حلق ــف والدتهــا، وب هاتِ
الصبــِر، لكــن ســرعاَن مــا غضبــْت والدتُهــا، وأخــذت منهــا الهاتــَف وبــدأْت ترفــُع صوتَهــا 

ــاِت ابنتهــا. وضجرهــا مــن تصرف
ــَن شــيئا   أميمــة: الــكل مــن صديقاتــي يحضــرَن مــا يردنــه فــي اإلنترنــت، وأمهاتهــن ال يقل
ــى  ــاً تناس ــرى جي ــن ن ــف ال ونح ــّن، كي ــام به ــد اهتم ــن، وال يوج ــن بناته ــت األم: يترْك قال

ــِه. ــِف وآفات الدراســة وأخــذ يلتهــي بالهات
وأثنــاء حديثهمــا، قـُـِرَع البــاُب، هرولــْت أميمــة إلــى البــاب كــَي تعــرَف الطــارَق وهــي تقــوِل 
فــي نفســها: إنـّـهُ ليــس موعــُد قــدوم والــدي مــن عملــِه، حتـّـى رأْت جّدهــا، صدحــْت أميمــة: 

جــّدي يــا أمــي، جــّدي، سأشــكو لــه صنعــك يــا أمــي.
قهقــهَ الجُد ضاحكا: مــا خطبك يا أميمة، ومن أزعلك؟

ــُل يــد والِدهــا الشــيِخ الكبيــِر، ويــداه  قالــْت أمهــا: ابنتــَك يــا والــدي، نعــم، قالْتهــا وهــي تقبّ
ــة. ترجفــاِن مّمــا ســمعه، فلــم يعتــْد وجــود هــذه األجــواء البتّ

: ها يا أميمة، وما ســبُب نقاشــكما الحاّد؟ قاَل الجدُّ
أميمة: والدتي منعتني من الهاتف هكذا دوَن ســبب.

الوالدة: والدي...
الجــد: دقيقــة يا أم أميمة، على رســلك، لنحكــم بالعدِل وبيني لي تفاصيل األمر.

قالــت األم: دخلــت أميمــة البيــت ولــم تســلم إال ســاماً عابــراً، حتّــى لــم تغســْل يديهــا، ولــم 
ــن  ــات م ــب المعلم ــق وتع ــن ح ــّم أي ــا، ث ــر دروســها وواجباته ــم تحّض ــا، ول ــي صاته تصل

دراســتها.

أميمة والهاتف
إعداد المعلمة: والء عصام

طأطــأت أميمــة رأســها، وقــال الجــد: اختلفــْت الروايــة يــا أميمة،مــا عهدتــك هكــذا يومــا منــذ متــى نفعــل 
ذلــك وننســى دراســتنا.

أميمــة: جــدي، جــدي...، وهللا أحــب دراســتي لكــن حقيقــة األمــر تعلقّــت بالهاتــف، وال أســتطيع أن أنفــك 
ــا دون أن  ــن، فتعوّدن ــن الزم ــرةً م ــا عــن مدرســتنا فت ــف وبُعدن ــى الهات ــك بســبب دراســتنا عل ــه، وذل من

ــا. ــا وثقافتن نشــعر، وتغلغــل األمــر فأصبــح جــزءاً مــن حياتن
األم: الحمــد هلل الــذي جعلــك تعترفين، دون ضغوطاٍت وال توريٍة.

الجــد: عزيزتــي، هــذا جهــاز الهاتــف، ســاٌح ذو حذيــن، فاحــذري منــهُ واســتفيدي قــدر اســتطاعتك، ومــا 
ــاب  ــا أصح ــي مجتمعاتن ــح ف ــى نصب ــا حت ــلبيات نتركه ــن س ــه م في

علــم وعمــل وكلمــة حق،ثــم إّن للنفــس حــق، ولنــا نصيــب مــن 
دنيانــا، لكــن أن نتعقـّـل وال تحكمنــا العاطفــةُ بــل يحكمنــا العقــُل 

الراجــُح والفكــر المســتنير.
ــل  ــن ه ــد، لك ــا تري ــون كم ــدي أن أك ــا ج ــدك ي ــة: أع أميم

تتوســط لــي عنــد والدتــي، فرضاهــا جنــة دنيــاي.
الجــد: ال عليــك عزيزتــي، هيـّـا قبلــي 

يــد والدتــك، واعترفــي بخطئــك 
فكلنــا خطـّـاء، وخيرنــا التــواب 

الــذي يغيـّـر مــن حياتــه.
لــك جــدي  أميمــة: شــكرا 

خيــراً. هللا  وجزاكــم 
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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  

إعداد الطالبتين: سارة ويارة الزيود

فــي أحــد أيــام فصــل الشــتاء الجميلــة كانــت غيمتــان تســيران فــي الســماء الزرقــاء الواســعة، األولــى 

ســوداء والثانيــة بيضــاء اللــون مغــرورة تظــل تســخر مــن الغيمــة الســوداء وتقــول لهــا: ههههــه يــا 

إلهــي كــم أنــِت ســوداء اللــون وكئيبــة بينمــا أنــا فجميلــة جــداً وأزيــن الســماء. 

ولكــن هــذا األمــر أزعــج الغيمــة الســوداء وأحزنهــا، فابتعــدت عنهــا، وقــد حــان موعــد ســقوط أمطارها 

التــي تحملهــا،د فامتــأت األرض مــاًء وانتعشــت األشــجار وشــربت الطيــور وجــرت األنهــار وفــرح كل 

ــي األرض. من ف

ــى هــذا  ــون األبيــض الناصــع، فاحظــت الغيمــة البيضــاء األول ــى الل ــون الغيمــة الســوداء إل تحــول ل

التغيــر الجميــل الــذي حــدث مــع الغيمــة الســوداء، فاعتــذرت منهــا كثيــراً وقالــت لهــا: لــم أكــن أعلــم 

بأنــك تحمليــن كل هــذا الخيــر وأريــدك أن تكونــي صديقتــي .

غيمة الشتاء
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