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ــدد  ــذا الع ــي ه ــم ف ــل المســتقبل ... نرحــب بك ــد الحاضــر وأم ــم وع ــا أنت أحباءن

المتجــدد بكــم ومعكــم  مــن مجلــة الشــرطي الصغيــر مع باقــة من القصــص والمقاالت 

والحكايــات التــي نأمــل أن تســاهم فــي نشــر الوعــي األمنــي والمــروري والثقافــة 

والعلــوم المختلفــة؛ لتكــون زادكــم فــي مشــواركم الطويــل وحياتكــم الزاهيــة.

ــا عندمــا نشــاهد رســائلكم  ــم معن ــل تفاعلك ــا ويســعدنا مث ــج صدورن ال شــيئ يثل

عبــر البريــد اإللكترونــي،، والتــي تحمــل فــي طياتهــا مشــاركة شــعرية أو قصصيــة 

أو مقالــة ... جميلــة هــي كتاباتكــم أيهــا األصدقــاء ،وجميلــة تلــك العبــارات 

الــودودة التــي نراهــا فــي تعليقاتكــم علــى منشــور المجلــة عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعــي .

ســتبقى مجلــة الشــرطي الصغيــر معكــم فــي كل األوقــات 

ــر  ــن ونوف ــتقبل الوط ــع مس ــم نصن ــم وبك ــن معك ــن ... نح ــة األماك وكاف

للجيــل اآلتــي أســباب الســامة واألمــن واالســتقرار.
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جلــس محمــد مــع والــده وقــال:  يــا أبــي أريــد منــك مســاعدتي فــي كتابــة موضــوع حــول حــوادث 
الســير وكيفيــة الوقايــة منهــا، ألن المعلمــة طلبــت منــا الكتابــة عــن ذلــك.

األب: انه موضوع في غاية األهمية، ألنه يكلف المجتمع خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات.
محمد: وكيف تقع هذه الحوادث؟

األب: هنــاك أســباب كثيــرة تــؤدي لحــوادث الســير، ولكــن أهــم هــذه األســباب هــو اإلهمــال وعــدم تقيــد 
الســائقين بقواعــد المرور.

محمد: كيف يكون اإلهمال؟
األب: بارتــكاب المخالفــات المروريــة مثــل الســرعة الزائــدة واســتخدام الهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة 
والتجــاوز الخاطــئ، وعــدم اســتخدام حــزام األمــان، وقطــع اإلشــارة الضوئيــة الحمــراء، والمســير بعكــس 

اتجــاه الســير.
محمد: وماذا يترتب على ذلك يا أبي؟

األب: يترتب على ذلك حوادث سير خطيرة وقاتلة.
محمد: وهل يكون ارتكاب هذه المخالفات عن قصد؟

األب: في أغلب األوقات يكون كذلك، وأحيانا يكون نتيجة غياب الوعي المروري
والجهل بقواعد السير.

محمد: وكيف نتجنب حوادث السير؟
علــى  والتركيــز  المروريــة،  المخالفــات  عــن  بالبعــد  األب: 

القيــادة فقــط، وااللتــزام بقواعــد الســير علــى الطريــق، 
واالنتبــاه لحركــة المشــاة والســائقين، والتأكــد مــن 

صيانــة المركبــة بشــكل منتظــم .
هــذه  علــى  أبــي  يــا  شــكراً  محمــد: 
جميــع  مــن  وأرجــو  القيمــة،  المعلومــات 
الســير حتــى  بقواعــد  االلتــزام  الســائقين 
نحافــظ علــى حياتنــا مــن خطــر الحــوادث 

المروريــة.

حوادث السير و طرق الوقاية منها
إعداد النقيب: مأمون المصري

6



علــُم الّتكنولوجيــا: هــو ذلــَك العلــُم الّــذي يهتــمُّ 
بالمعلومــاِت المعتمــدِة بشــكٍل رئيســّيٍ علــى أجهــزِة الحاســوِب 

ــَج، ويطــّوُر مــن عملِهــا وأداِئهــا،  ــُم لهــا برام ــها ويصّم فيدرُس

ويقــّدُم الّتطبيقــاِت البرمجّيــَة ليحّولهــا بعــَد ذلــَك إلــى بيانــاٍت 

يتــمُّ تخزينهــا ومعالجُتهــا، وتوفيــُر الحمايــِة لهــا مــن الّســرقِة أو 

الوصــوِل إليهــا وإرســالها واســترجاعها، وقــْد اّتخــَذ هــذا العلــُم 

ــّوِر  ــس لتط ــّرك الّرئي ــد المح ــِم، إْذ ُيع ــي العال ــًة ف ــًة متقّدم مكان

العلــوِم األخــرْى، والّداعــم األساســي لمختلــِف مجــاالِت الحيــاِة.

وتشــيُر المعلومــاُت الّتاريخّيــُة إلــى أنَّ تكنولوجيــا المعلومــاِت قــْد تطــّورْت 

عبــَر أربــِع مراحــَل وهــي: 

ــاُز  ــة(، ويمت ــًرا اإللكترونّي ــة، وأخي ــة، والكهروميكانيكّي ــَل العصــِر الميكانيكــّي، والميكانيكّي ) مــا قب

اتــْي لــدْى مســتخدميِه  علــُم تكنولوجيــا المعلومــات بأّنــُه قــادٌر علــى اســتغاِل الوقــِت، وتنميــِة الّتعلـّـِم الذَّ

كمــا أنَّــُه يتــمُّ مــن خــاِل خطــواٍت واضحــٍة ومحــّددٍة ومنّظمــٍة وغيــِر عشــوائّيٍة، تمــرُّ بمرحلــِة اإلدخــاِل 

والمعالجــِة ثــمَّ مرحلــة إخــراِج البيانــات.

ا عْن عيوِب استخداِم الّتكنولوجيا فتتلّخُص فيما يلي: أمَّ
- إضاعة الوقِت لمن يستخدمها دوَن أهداٍف.

- ُتَســّبُِب اإلزعــاَج لآلخريــَن، وتخّطــي الخصوصّيــة مــن قبــِل أشــخاٍص يخترقــوَن الحســابات 

والمواقــَع.

ــِة بشــكٍل مباشــٍر، فالجلــوُس الّطويــل قــْد يصيــُب الّظهــَر بمــرض الديســك، وَيِحــدُّ  - تؤّثــُر علــى الّصحَّ

ــن البصِر. م

- عدُم وجوِد الّرقابِة عليها، مّما يسّبُب مشاكَل وصلْت إلى حّدِ تسميتها )جرائم إلكترونّية(.                                                                             

تكنولوجيا المعلوماِت
إعداد الدكتور: سامح الضروس
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 مخاطـــــــــــــــــــــــــــــر أحذية
التزلج والسكيت

أنظــري يــا أمــي إلــى هــؤالء األطفــال إنهــم يمســكون بالمركبــات 
مــن الخلــف مــا هــذا التصــرف؟

هكــذا بــدأت روعــة بســؤال والدتهــا أثنــاء خروجهمــا للتســوق مــع 
أخواتهــا .

األم مندهشة من هول ما رأت: ما هذا االستهتار!!!؟؟ أال يعلمون مدى خطورة هذا السلوك ؟
روعــة: إنهــم يرتــدون الســكيت ) حــذاء العجــات ( ال أريــد اللعــب فيــه يــا أمــي إنــي أخــاف أن أســقط علــى 

األرض إنــه خطيــر .
األم: إن اللعــب بالســكيت وأحذيــة التزلــج فــي الشــوارع العامــة خطيــر جــداً، خاصــة األطفــال الذيــن يلعبــون 
بــه فــي األماكــن المكتظــة فيمــرون بالقــرب مــن الســيارات وأغلبهــم يتعلــق بهــا مــن الخلــف بقصــد اللعــب واللهــو 
ــم  ــم فتؤذيه ــف عليه ــف فجــأة، أو تســحبهم، أو أن ترجــع للخل ــن أن تتوق ــة ممك ــأن هــذه المركب وال يعلمــون ب

وتــؤدي بهــم إلــى إصابــات بليغــة ال قــدر هللا.
هنــد: رأيــت قبــل ذلــك ُشــباناً يتســابقون علــى ألــواح التزلــج علــى الشــوارع واألرصفــة والســاحات ويقومون 

بالحــركات البهلوانية.
األم: يقــع علــى األهــل وأوليــاء األمــور المســؤولية الكاملــة بتوعيــة أبنائهــم مــن مخاطــر هــذه األلعابإنهــا 
ــن  ــي األماك ــب ف ــة واللع ــامة العام ــداء أدوات الس ــوت دون ارت ــى الم ــؤدي إل ــاب ت ــي ألع ــرة، ه ــت مغام ليس

ــا . المخصصــة له
روعــة: نعــم يــا أمــي، لقــد تعلمــت فــي النــادي الصيفــي فــي محاضــرة قدمهــا لنــا ضابــط الشــرطة المجتمعيــة 
بــأن اللعــب بالســكيت وألــواح التزلــج وأحذيتهــا يكــون فــي األماكــن المخصصــة، وحذرنــا مــن اللعــب فــي الشــارع 

فهنالــك حدائــق ومتنزهــات وماعــب وأنديــة رياضيــة مختصــة بذلــك.
هنــد: نعــم وعنــد مشــاهدة أي تصــرف خاطــئ مــن هــذا القبيــل يجــب علينــا تبليــغ رقــم الطــوارئ )911( 

حتــى يتخــذوا اإلجــراء الــازم بحــق المخالفيــن حفاظــاً علــى أرواحهــم وأرواح اآلخريــن .
األم : نعــم، ويجــب علينــا أن ال نقلـّـد مــا نــراه علــى مواقــع اإلنترنــت مــن عــروض فرديــة 

أو جماعيــة أو حــركات يقــوم بهــا البعــض مــن الهــواة .
روعة: سأخبر أصدقائي بذلك عندما أذهب للنادي الصيفي غداً .

ــا  ــدر مــن المســؤولية تجــاه أنفســنا وأحبائن ــى ق ــال فلنكــن عل ــا األطف أحباءن
ــب. ــاء اللع ــة أثن ــا بممارســة الســلوكيات الصحيح ــا بالتزامن ومجتمعن

إعداد المازم 1: أماني الشوابكة
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سالمتنا داخل المركبات

 - أن ال ُنشغل السائق باللعب والمزاح معه .

- ال نخــرج أي جــزء مــن أجســامنا خــارج نوافــذ    

. المركبــة 

  - نصعــد وننــزل مــن المركبــة بعــد توقفهــا وقوفــًا تامــًا 

ومن الجهة اليمنى فقط.

  - ال نعبث بأجهزة المركبة .

فــي  األمــان  حــزام  نســتخدم   -   

المقاعــد األماميــة والخلفيــة .

إعداد الطالب: محمد زياد العمرو 

أثنــاء  أمــور  بعــدة  االلتــزام  علينــا  األعــزاء  أصدقائــي 
وذلــك  غيرهــم،  أو  عائالتنــا  مــع  المركبــات  اســتخدام 

المــرور:- حــوادث  لتجنــب 

9



ذوو  اإلعاقة ... بأمان

ذهــب علــي مــع والــده إلــى المركــز التجــاري، وكان موقــف الســيارات 
ممتلئــاً،وال يوجــد مــكان لاصطفــاف غير مــكان واحد فقط، وعليــــــــه هـــــــــــذه 

الافتــــــة:
  فصــاح علــي بأعلــى صوتــه أبــي أبــي .. انظــر هنــاك موقــف فــارغ يمكننــا 
ــا  ــا بنــي ال نســتطيع الوقــوف هن ــده عليــه وقــال: ال ي االصطفــاف بــه، فــرد وال
فهــذا المــكان مخصــص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة، وال يجــوز أن نقــف 
مكانهــم،  فهــذه مــن ضمــن التســهيات التــي يجــب أن تتوفــر فــي جميــع المبانــي 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتســهل عليهــم التنقــل والحركــة. 
فســأل علــي والــده: كيــف يســتطيع الشــخص ذو اإلعاقــة الحركيــة الصعــود إلــى الطابــق 

العلــوي دون وجــود مصعــد ؟.
 فأجابــه والــده: انظــر هنــاك ممــر مخصــص  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة وهــو 
علــى شــكل منحــدر يســاعد الشــخص الــذي يســتخدم الكرســي المتحــرك علــى الصعــود 
والهبــوط فــا يجــوز يــا بنــي أن نســتخدم الممــرات واألماكــن المخصصــة لهــم، ألن ذلــك 

ُيعــد  تعديــاً علــى حقوقهــم . 
واعلم يا بني أن مديرية األمن العام ُتعنى بشريحة ذوي اإلعاقة 
الحركية، فهذه الممرات المخصصة لهم هي من ضمن تسهيالت 

عديدة تقدمها المديرية لضمان سالمتهم.

إعداد النقيب: نور العبادي
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فــي ليلــٍة صيفيــٍة هادئــٍة، والنجــوم تســطُع فــي الســماِء كاللؤلــؤ الُمشــع،تناوَل محمــود وإيمــان طعام العشــاِء 
. مــع والديهمــا، وكانــوا يجلســوَن فــي فنــاِء البيــِت الستنشــاِق هــواٍء نقّيٍ

محمود قائاًل: ما أجمل النجوَم يا أبِت.

الوالُد: نعم بني، جميلة ومنيرة كنور وجهك عزيزي.

ضحكت إيمان وقالت: أنسيتني يا والدي؟ يبدو أّن جمالي قليل.
قهقه األب مبتسما ضاحكا بحب: بنيتي ماذا ترين غير النجوم في السماء؟

إيمان: القمر يا والدي.

الوالــد: أحســنت عزيزتــي، فأنــت قمــٌر يضــيء قلبــي، يســطع كل ليلــة وإن غــاَب فــي الحقيقــة، هــذا مقصــدي 

بنيتــي، لكّنــك تعجلــِت يــا حبيبــة أبيــك.
ــع  ــدأت بجم ــاب ســريعاً وب ــت الب ــا، أطبق ــا وزوجه ــن أوالده ــث كان بي ــا انزعجــت األم؛ فالحدي ســرعاَن م

ــخ. ــذة المطب ــن ناف ــد شــاهدوها م ــوع، وق ــذرف الدم الصحــون وغســلها، وهــي ت
دخــل الوالــد مخاطبــا زوجتــه: عزيزتــي، هــل مــن أمــر قــد حــل، مــاذا حدث، 

وهــل مــن كام ســيئ قيل؟
الوالــدة: ال، لكــن جــّل حديثــك مــع أبنائــك ومدحهــم، أال تمــدح التــي 

تطعمكــم وتســقيكم، وتعتنــي بكــم وتحبكــم، بــل مــن تدافــع عنــك أمــام 
أوالدهــا، أال أســتحق كلمــة ثنــاء كمــا أوالدي.

ــي  ــود، وهللا أضحكتن ــا أم محم ضحــك األب بصــوت عــاٍل وقــال: ي

كيــف أنســاك وأنــت شــمس قلبــي التــي تبــزغ كل صبــاح أمــام 
عينــّي، بــل أنــت مجرتنــا وكوكبنــا الــذي نعيــش بــه.

تلعثمت األم بقولها: شكراً، شكراً مجاملة.
محمــود: وأي مجاملــة يــا أمــي، ووالــدي دائمــا يحدثنــا عــن 

أيــام صبــاك وتفوقــك وحبــك لــه، وحرصــك ووفائــك، وهللا لــو 
ــكاس  ــن شــدة انع ــن م ــه، لتذهلي ــق عيني ــه وبري تســمعين كام

الحــب فيهمــا.
ــاً  قّبــل الوالــد رأس  زوجتــه، وقبــل األوالد أمهــم وابتســموا جميع

ودعــوا هللا أن يديمهــم ويرزقهــم جنــات النعيــم.

في المحبة والعتاب
إعداد المعلمة: والء عصام
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- أين توجد البحيرة التي ال ماء فيها؟

- من هو أبو األنبياء؟ 

اختبر معلوماتك

اختارها النقيب: ياسر العودات

الدول االسكندينافية

أمثال وحكم

وهي شبه جزيرة تقع في شمال قارة أوروبا 

وتضم كًا من :

- السويد - الدنمارك - النرويج - فنلندا

حديث شريف
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

)اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة 

الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق 

حسن(. رواه الترمذي.

اختلط الحابل بالنابل.  -

كأن على رؤوسهم الطير.  -

تسعة أقل من ستة      )           (

مابس الشتاء خفيفة       )           (

الصاة هي الركن الثاني من أركان اإلسام    )          (

صح أم خطأ

 واحة
الشرطي الصغير
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إعداد الطالب: فيصل أحمد العشي

الصالة عمود الدين

كان محمــد وأصدقــاؤه يلعبــون إحــدى األلعــاب اإللكترونيــة الجماعيــة، فــأذن 

المــؤذن لصــاة العصــر

قال محمد: هيا يا أصدقائي لنصلي العصر جماعة .

سعيد:أنا ال أريد أن أصلي اآلن، هيا نكمل اللعبة، لقد بدأناها للتو. 

قــال لــه محمــد ناصحــًا: إن الصــاة عمــود الديــن 

وهــي ركــن مــن أركان اإلســام الخمســة، وأول مــا يحاســب 

عليــه العبــد يــوم القيامــة مــن عملــه صاتــه، ونحــن عندمــا 

نقــول إن الصــاة عمــود الديــن فإننــا نشــبهها بالمنــزل 

الــذي لــه أربعــة أعمــدة؛ وإذا أزلنــا أحــد هــذه األعمــدة فــإن 

المنــزل ال يبقــى صامــدا وكذلــك المســلم يكــون دينــه ناقصــاً.

علــي: كمــا يجــب علينــا أن نلتــزم بالصــاة فــي 

صغرنــا حتــى نســتمر عليهــا عندمــا نكبــر، وهــي 

طريــق للوصــول إلــى رضــا هللا،  قــال هللا تعالــى: 

َة َكاَنــْت َعلَــى اْلُمْؤِمِنيــَن ِكَتاًبــا  ــاَ )إِنَّ الصَّ

ْوُقوًتــا(. مَّ

تــرك  النقــاش  نهايــة  وفــي 

األصدقــاء اللعبــة وذهبــوا ألداء صــاة 

العصــر وهــم فرحون بهــذه الصداقة 

ــا أحبتــي حافظــوا  ــك ي ــة، لذل الطيب

ــم. ــام دينك ــم إلتم ــى صاتك عل
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 آداب الطعام
والشراب

* عدم 
اإلفراط في تناول 

الطعام والشراب، حتى 
نشعر بالراحة ونستطيع 
التنفس، فقد قال رسولنا 

الكريم »ثلث لشرابك وثلث 
لطعامك وثلث لنفسك«. 

* قول  
بسم هللا الرحمن الرحيم 

قبل تناول الطعام ألنه يمنع 
الشياطين من االقتراب للطعام 
وحتى إن نسينا فنذكرها أثناء 
تناول الطعام ونقل »بسم هللا 

أوله وآخره«.  

*غسل 
اليدين بعد تناول 
الطعام مباشرة.

* أن نأكل  
باليد اليمنى كما أوصى 

ديننا الحنيف، وأن نتناول 
الطعام من أمامنا، وعدم مد 

اليد على الطعام الموجود أمام 
اآلخرين وال من وسطه.

* عدم 
النفخ نهائيا في الطعام 
وهو ساخن، فقد نهانا 

رسولنا الكريم بفعل ذلك 
الخطأ حتى ال نلحق األذى 

بالطعام.

اختارها المازم1 : فرات نايف المعاني

حتى ننعم بصحة جيدة علينا أن نتعلم آداب تناول الطعام 
والشراب، فهي من المواضيع المهمة في حياتنا اليومية

 ومن هذه اآلداب ما يلي : 
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أيمــن وســعيد صديقــان يســتغان بعــض وقــت الفــراغ  بلعــب كــرة القــدم فــي الشــارع المحــاذي 

لمنزليهمــا، وأثنــاء لعبهمــا كانــت الســيارات تمــر بالشــارع وتشــكل خطــورة علــى حياتهمــا.

شــاهد ســعيد والــده وهــو عائــد مــن عملــه فذهــب إليــه وألقــى التحيــة عليــه، فاحتضنــه والــده 

وســأله عمــا يفعــل فــي الشــارع .

قال سعيد: ألعب كرة القدم مع صديقي أيمن.

األب: هنا في الشارع العام؟

سعيد: نعم يا أبي إننا نستغل وقت الفراغ بلعب كرة القدم.

األب: نعــم يــا بنــي إن اســتغال وقــت الفــراغ بلعــب كــرة القــدم شــيٌء رائــع، لكــن ليــس فــي 

الشــارع العــام، فهــو مخصــص لمســير الســيارات، وهــذا يشــكل خطــورة علــى حياتكمــا، باإلضافــة 

إلــى أنكمــا تزعجــان ســكان الحــي بأصواتكمــا وربمــا تلحقــان الضــرر بالمنــازل والســيارات 
ــة. المصطف

ــا عمــي نحــب لعــب كــرة  ــا ي أيمــن وهــو يســتمع إلــى حديــث ســعيد مــع والــده: لكنن

ــا. ــا عــن بيوتن ــا مــن ابتعادن ــا نســتمتع باللعــب لكــي ال تقلــق أمهاتن القــدم، وهن

ــرة  ــب لك ــا ماع ــا، وفيه ــة من ــة قريب ــة العام ــزاء إن الحديق ــي األع ــا أبنائ األب: ي

القــدم، وهــي آمنــة لكمــا، باإلضافــة إلــى وجــود كاميــرات 

مراقبــة داخلهــا.
ســعيد: نعــم صحيــح، أشــكرك يــا أبــي علــى 

نصحــك لنــا، هيــا يــا أيمــن لنذهــب هنــاك.

األب: ال شــكر علــى واجــب، لكــن 

يجــب أن تســتأذنا مــن أمهاتكمــا أوال 

اآلمــن  المســير  خطــوات  وتتبعــان 

أثنــاء الذهــاب والعــودة بالســير علــى 

األرصفــة المخصصــة للمشــاة  تجنبــا 

ــدَّر هللا .  ــوع حــوادث الدهــس ال ق لوق

اللعب بأمان
إعداد المازم1: فادي الترك
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أحمد: لبيب.. أنيس.. وردة.. زهرة هيا لقد حان وقت المغامرة.
أم أحمد: أحمد من تكلم يا بني؟!

أحمد: إنهم أصدقائي الُدمى يا أمي.. لقد قمنا بعمل غرفة سرية نعقد بها اجتماعاتنا.. أال ترين؟
أم أحمد: بلى.. كم هي جميلة! كيف فعلتها؟

أحمــد: شــكراً أمــي، لقــد أحضــرت هــذه األقمشــة مــن عنــد جارنــا الخيــاط أبــي كــرم؛ فقــد كان علــى وشــك 
ــي  ــة ل ــًة جميل ــت غرف ــن، وصنع ــا تري ــض كم ــا البع ــع بعضه ــا م ــا ربطته ــد أن أحضرته ــا، وبع ــص منه أن يتخل

ــى. ــي الُدم وألصدقائ
أم أحمد: يا لها من فكرة جميلة يا أحمد!  كم أنا محظوظة بأن لدي طفل ذكي مثلك.

أحمد: شكراً جزيًا أمي.. أنا محظوظ جداً بأم عظيمة مثلك.
أم أحمد: لكني سمعت أن هنالك مغامرة بينك وبين الُدمى.. أخبرني عنها.

أحمد: مممممم.. لكنه شيء سري أمي.
أم أحمد: وهل هناك شيء سري عن أمك يا أحمد.

أحمد:  حسناً أمي سأخبرك لكن عديني أن يكون هذا سر بيننا.
أم أحمد: أعدك.

ــن  ــاً ل ــد تعلمــت منهــا درســاً بليغ ــه، فق ــارة جدت ــد لزي ــدأت القصــة عندمــا ذهبــت مــع صديقــي خال أحمــد: ب
ــا ُتحضــر  ــر؛ إالَّ أنه ــا الكبي ــن عمره ــم م ــي، فبالرغ ــة حيات أنســاه طيل

ــا  ــِعُد به ــدة ُتس ــس جدي ــع ماب ــا لصن ــوم بحياكته ــة وتق األقمش
أطفــال الحــي.. وقــد أهدتنــي هــذه الُســترة، انظــري إليهــا كــم 

ــة. هــي جميل
أم أحمد: يا لجمالها ويا لجمال تلك المرأة!!

ــروف  ــع المص ــررت أن أجم ــذا ق ــي.. ل ــم أم أحمــد: نع
ــا أبــي كــرم  ــدي وأدفعــه لجارن ــاه وال ــذي يعطينــي إي اليومــي ال

ــن. ــى المحتاجي ــا عل ــس؛ ألوزعه ــض الماب ــع بع ــي يصن ك
أم أحمــد: كــم أنــت رائــع يــا أحمــد، لكــن لــَم لــم تخبرنــي 

بذلــك فقــد كنــت ســأدعمك؟
ا بينــي  أحمــد: لــم أخبــرك حتــى يكــون هــذا العمــل ســرًّ

وبيــن هللا تعالــى.. ألــم تخبرينــي أن أفعــل هــذا؟
أم أحمد: بلى.. رضي هللا عنك وأرضاك.

سٌر بيني وبين اهلل
إعداد: أحمد ريان
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 هــو مصعــب بــن عميــر بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن عبــد الــدار بــن قصــي بــن 

ــوة  ــه، وق ــه، وذكائ ــز بحكمت ــه -، تمي ــدهللا، - رضــي هللا عن ــا عب ــى أب كاب القرشــي، ويكن

ــاوة القــرآن. ــه فــي ت شــخصيته، وجمــال صوت

 ولــد - رضــي هللا عنــه -فــي مّكــة المكّرمــة، فــي الّســنة الّســابعة والعشــرين؛ قبــل الهجــرة  

ــا  ــة ولم ــز والرفاهي ــال والع ــال والم ــش ذوي الجم ــان قري ــا، وكان أحــد فتي ونشــأ فيه

أســلم  - رضــي هللا عنــه - لقــب بـ)ســفير اإلســام( وأُطلــق عليــه لقــب آخــر وهــو )المقــِرئ( 

لتعليمــه ســكان المدينــة المنــورة قــراءة القــرآن الكريــم. 

إسالمه :
ــابقين إلــى اإلســام، والمثابريــن لنشــره بيــن النــاس، أســلم ســراً فــي دار  كان مــن السَّ

األرقــم بيــن يــدي الرســول - صلــى هللا عليــه وســلم -، ولــه قصــة مشــهورة فــي إســامه حيــث 

كانــت أمــه أم خنــاس بنــت مالــك تتمتــع بقــوة فــّذة فــي شــخصيتها، فخشــيها مصعــب  

وكتــم إســامه عــن أمــه حتــى ال يغضبهــا، فــرآه أحــد المشــركين وهــو يصلــي فأخبرهــا 

بمــا رأى، فحاولــت رده عــن دينــه، إال أنــه بقــي علــى إســامه.  

من مواقفه :
عندمــا اشــتد األذى بالمســلمين فــي مكــة؛ أذن الرســول - صلــى هللا عليــه وســلم - لمــن   •

شــاء منهــم بالهجــرة إلــى الحبشــة، فهاجــر مصعــب بــن عميــر - رضــي هللا عنــه - مــع الذين 

ــر  ــد أن كان مــن أكث ــاة؛ بع ــة الحي ــر وصعوب ــه شــدة الفق ــي هجرت ــى ف هاجــروا، وعان

النــاس نعيمــاً، غيــر أن ذلــك لــم يــزده إال إيمانــاً وثباًتــا علــى دينــه، ثــم رجــع بعــد مــدٍة 

إلــى مكــة.

مصعب بن عمــــــــــــــير رضي اهلل عنه
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ــة  ــوه ببيع ــن بايع ــق المســلمين الذي ــلم - ليراف ــه وس ــى هللا علي ــي  - صل ــاره النب اخت  •

ــة  ــذه المهم ــام به ــم، فق ــور دينه ــم أم ــورة؛ ليعلمه ــة المن ــى المدين ــة إل ــة الثاني العقب

ــة إال  ــي المدين ــت ف ــَق بي ــم يب ــام، ول ــر قي خي

دخلــه اإلســام، وشــهد يــوم بــدر مــع رســول  

ــلم -. ــه وس ــى هللا علي - صل

استشهاده :

 شــارك فــي غــزوة أحــد، وكان يحمــل 

بشــجاعة  وقاتــل  المســلمين،  رايــة 

حتــى استشــهد - رضــي هللا عنــه - فــي 

الّســنة الّثالثــة للهجــرة، وبعــد انتهــاء 

ــى هللا  ــول - صل ــاء الرس ــد ؛ج ــزوة أح غ

عليــه وســلم- وأصحابــه يتفّقــدون أرض 

المعركــة ويوّدعــون شــهداءها، وعنــد 

جثمــان مصعــب؛ ســالت دموعــه.

ــة، وبطــًا ِمــن   وُيعــد مصعــب بــن عميــر - رضــي هللا عنــه - َعلَمــاً مــن أعــام هــذه األمَّ

أبطالهــا، صحابــّيٍ جليــل ِمــن أصحــاب النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم -، نقتبــس ِمــن ســيرته 

العطــرة الــدروس والِعَبــر.

مصعب بن عمــــــــــــــير رضي اهلل عنه
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عصافير الشرطي الصغير

هيام سامر الكفارنهفوزي وبيسان محمد فوزي غنى احمد الزعبيإيلين خالد هليلبانا محمد بزوز

غيث حسن الحياري محمد جمال الضرابعةأحمد جمال الضرابعةمصطفى جمال الضرابعة

تاال وتولين وسيف موسى المناصيرتيم عبداالله النسورجاد عمر الزيودجوري محمد غرايبة

رايا نور الدين العودات جاد بال البشتاوي أحمد نائل اسكندر عمر وائل السمامعة

حبيبه أحمد محمود اعيدهحمزة هاشم رشايدةابراهيم احمد الزعبيابراهيم بسام النسورأحمد صدام العودات

زيد هاني السمامعةأسيد محمد البزوزالما قصي الفريحاتالمى مالك الخوالدةآية محمد غرايبة
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عدي صـدام

ياسمينة محمد أبو سارة

أحمد ومحمود نسيم الشطي

هبه علي التعمري

جواد ليث نادر

محمد تقي الدين

شهم عاء السوالمة

عمر اشرف بدوي

ماك محمد الخوالدة

محمد سامر الكفارنه راشد عماد الدين

فيصل مالك الخوالدة

شمس محمد غرايبة

زيد فواز العبادي

محمد عبداالله النسور

ليان سامر الكفارنه

يحيى حازم جال

رند عماد الدينعبد الرحمن بال البشتاويزيد نائل اسكندر

حا وغا وجنى اشرفعبد الرحمن حسنعز الدين اشرف الحياري

سلمى قصي الفريحات

أيهم راكان نايف الخوالده

ليليان محمد البزوز

روبينا رامي السمامعة

هاشم حازم جال

رفيف حازم المرعي

ميرال نائل اسكندر

لجين حازم المرعي

زين هاني السمامعة احمد عمر الزيودعمر احمد المصري
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ــا ُيدعــى »صــاح الديــن« يعيــُش مــع والديــه فــي منــزٍل صغيــٍر  ُيحكــى أّن هنــاك طفــًا ذكًي
فــي إحــدى المــدن، ولكنــه لــم يكــْن نظامًيــا فــي مواعيــدِه، مشاكًســا.. متمــرًدا.. مخالفــاً للّنظــاِم.. 
ــذا أم ال، إال  ــه ه ــدَل حال ــي إْن تب ــْن يبال ــم يك ــة، ول ــِس الّطفولَ ــن َنف ــو م ــقاوة ال تخل ــه ش وب
ــر  ــُب بعــض الخواِط ــرة، ويكت ــراءَة الِقصــص القصي ــب ق ــه وبالرغــِم مــن شــقاوته، كان ُيِح أنَّ
الّصغيــرة والّتعليقــات والماحظــات عــن غرائــِب األمــور التــي كان ُياحظهــا، ويســأل ويتســاءل 
عــن ُكّلِ مــا ال يعرفــه.. لــذا كان صــاح الديــن كثيــًرا مــا يتــردد إلــى مكتــِب والــده الملــيء بالُكتــِب 
ــا عــن بعــض الُكتــب أو الِقصــص التــي تحكــي أو ُتفســر ولــو جــزًءا  ــة بالمعِرفــة، باحًث والغنّي
يســيراً عّمــا يــدور فــي رأســِه، ذلــك المكتــب الــذي مــا إن دخلــُه حتــى يشــعر فــي قــرارِة نفســه 

ــُه دخــَل عالًمــا خاًصــا بــِه، يحمــُل جــزًءا مــن روحــِه، ينتمــي لَــُه وســاكًنا بــِه. أنَّ

وفــي أحــد األيــام دخــَل صــاح الديــن مكتــَب والــده ليبحــث عــن دفتــرِه الصغيــر الــذي كان 
يــدون فيــِه خواِطــرُه، وبينمــا هــو يقلــُب األدراَج باحًثــا، دخــَل والــده وهــو يحمــُل الدفتــر بيــدِه، 
كان مبتســًما وتبــدو عليــه عامــات اإلعجــاِب والتفــاؤِل ممــا وجــده مــن ُخاصــاٍت جاذبــة لــُكّلِ 
قــارئ، وممــا يحِملــُه هــذا الدفتــِر الّصغيــِر مــن عالــٍم كبيــر مــن المعانــي الّصادقــة، والّنابعــة مــن 
نفــٍس ُمتعِطشــٍة للعلــِم والمعرفــة، كان فخــوًرا جــًدا بطفلــِه الّصغيــر الّشــقي، الــذي مــا إن وجــدُه 
فــي مكتبــِه حتــى أخــذُه وقّبلــه، ثــم أجلســه علــى الكرســي المقابــل لَــُه، وقــال لَــُه: يــا ُبنــي، إّن 
ــُه هــذه األرض  ــد لَ ــزٍة ال تنبغــي ألحــٍد َغيــره، ومهَّ ــُه هللا بمي ــاة َخصَّ ُكلَّ إنســاٍن فــي هــذه الحي
رهــا، وأعطــاُه هللا مــن القــدرِة والقــوة ال ُبــدَّ أْن ُتــدرَك جيــًدا  رها بــُكّلِ مــا عليهــا لكــي ُيعّمِ وســخَّ
كيــف لَــَك أْن تجــَد طريــق نجاِحــك وســبيَل الوصــوِل ألحاِمــك وأمانيــك.. يــا ُبني إنَّ الّنجــاح يكمن 

إعداد: دعاء القرعان
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فــي صــدِق الّرغبــة فــي تحقيــِق الّنجــاح، وتعزيــز الّثقــة بالّنفــِس أمــاَم العقبــات 
ــب  ــِل دون ترق ــى العم ــد إل ــاح، وصــرف الُجه ــام الّنج ــة أم ــُف مانع ــي تق الت

الّنتيجــة منــه، ألنَّ الّنجــاح ُيقــاس بمــا اســتطعَت أْن تفَعلَــُه وليــس مــا 
حققَتــُه مــن نتائــج ..! يــا ُبنــي ُكــفَّ عــن الشــقاوِة ومضيعــة 

ــه، وانتبــه إلــى مــا منحــك  الوقــت وأعطــي ُكلَّ شــيٍء حقَّ
ــازل العلمــاء والعظمــاء ممــن  ــَغ من ــاه؛ لكــي تبلُ هللا إي

اســتحقوا المجــَد الــذي نالــوه.

كانــت كلمــات والــده حافــًزا قوًيــا إلــى جانــِب 
النُّهــوِض  إلــى  حفزتــُه  التــي  األخــرى،  الحوافــِز 
بنفســِه نحــو العلــِم وبنــاء المجــد، جــاءْت كلماُتــه 

ــٍة أعانــت نفســُه ودفعــت عنهــا بعــض  مــع عزيمــٍة قوي
القلــِق والتــردد الــذي كان ُيســيطُر علــى حياتــِه، وأخــَذ عهــًدا 

ــي  ــا ف ــوَن دائًم ــُه، وأْن يك ــع لَ ــو أنف ــا ه ــُه بم ــَي وقت ــِه أْن يقض ــى نفس عل
مقدمــة التاميــذ المرضــيَّ عنهــم، وأْن ال يقــف علــى شــيٍء حتــى يتمكــَن منــه 
ــا كبيــًرا  ــره، تعهــد صــاح الديــن بــأْن يكــوَن ذات يــوم عالًم ــه وُيفّسِ ويفهَم

ــه  ــن يعرف ــاؤه، وكلُّ م ــه، وأصدق ــداه، ووطُن ــِه وال ــُر ِب ــا يفخ وعظيًم
ــه. ــن ال يعرف وم
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إعداد الوكيل: ريان الروابدة
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المتقاطعةالكلمات

ةرشا

إعداد الرقيب: معتز الطهراوي
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ال  للتنابز باأللقاب

؟
ســامر وأصدقــاؤه أوالد متمــردون...

ال يحتــرمون زماءهــم بالمدرســــة... 

ودائمــــــــــا يســـــــــخرون منهــــــــم 

ويزعجونهم،وفــي أحــد األيــام كانــت 

مديــرة المدرســة تقــوم بجولــــــة بيــن 

الصفــوف وإذا بهــا تســمع ســامراً ينــادي 

ــادي  ــر وين ــا قصي ــال ي ــه تعـ أحــد زمائ

زميلــــه اآلخــر بالســمين ثم ينــادي الثالث 

ــرة مــن  ــت المدي ــا غبــي غضب ــال ي ــا: تع قائ

تصــرف ســامر وأصدقائــه... وقالــت 

علــى  التنمــر  هــذا  كل  لمــاذا  لهــم: 

زمائكــم أيهــا المشــاغبون... أال تعلمــون 

ــز باأللقــاب هــو شــخص  ــذي يتناب ــز باأللقــاب وأن الشــخص ال ــا عــن التناب ــى نهان أن هللا ســبحانه وتعال

ســيئ يتحاشــاه النــاس ويكرهــه الجميــع... خجــل ســامر وأصدقــاؤه مــن تصرفاتهــم، وقالــوا: نحــن نعتــذر 

ــذه. ــا ه ــن تصرفاتن ع

 أجابــت المديــرة: عليكــم أن تســتغفروا ربكــم وتعلمــوا أن هــذا النقــص هــو ابتــاء مــن هللا، يؤجــر عليــه 

صاحبــه إذا صبــر.. وأنكــم بهــذه الصفــة )صفــة التنمــر( تنالــون غضــب هللا وكــره أصدقائكــم لكم.

ــا  ــكل شــخص تنمرن ــذر ل ــوم وســوف نعت ــد الي ــٍد بع ــى أح ــر عل ــن نتنم ــاؤه: ل ــاب ســامر وأصدق  فأج

عليــه فرحــت المديــرة بموقــف ســامر وأصدقائــه وقالــت لهــم: ســيكون شــعارنا لهــذا اليــوم يــا أحبائــي ال 

ــاب. ــز باأللق للتنمــر.. ال للتناب

 إعداد الوكيل1: هيا جبريل
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ــم  ــان النائ ــم اإلنس ــي ف ــًة ف ــرًا، خاص ــل كثي ــي اللي ــط ف ــا تنش البكتيري
لذالــك احــرص علــى تنظيــف أســنانك بالفرشــاة والمعجــون.

ُتــرى  ال  جــدًا  صغيــرة  حشــرة  البعوضــة  فــوق 
بالعيــن المجــردة، إذا طــارت ماتــت البعوضــة .

المعكرونــة ال ُتــزرع وإنمــا ُتنتــج وُتصنــع  مــن 
حبــوب القمــح.

حجــم صغيــر األخطبــوط يســاوي حجــم 
حبــة البازيــالء تقريبــًا عنــد والدتــه.

يســبب  النــوم،  عنــد  منيــرًا  المصبــاح  تــرك 
األرق، ويؤثــر بشــكل ســلبي علــى العينيــن.

اختارها المازم1: فيروز حتاحت

؟هل تعلم أنَّ
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علمتني جدتي

خرجت جدتي ذات يوم  لشراء  حاجات البيت، ووصلت السوق وبدأت بشراء الحاجات األساسية .
قالت جدتي للبائع: أريد هذا وهذا وهذا، وفتحت حقيبتها لتخرج محفظتها فإذا المحفظة غير موجودة،

قالــت جدتــي فــي نفســها  وهــي فــي صدمــة: مصيبــة ...ال حــول وال قــوة إال بــاهلل، إنــه آخــر مــا تبقــى مــن 
المــال فــي البيــت مــاذا  أفعــل ؟!

خرجــت جدتــي مــن الســوق وهــي فــي حيــرة وصدمــة لــم تعشــها مــن قبل،بــل فكرهــا وعقلهــا  يبحثــان عــن 
حــل ينقذهــا مــن هــذا  المــأزق.

ــى  المطبــخ لُتعــد طبقــا مــن  ــا أكتــب دروســي، لتذهــب  مباشــرة إل ــيَّ وأن وصلــت البيــت، وألقــت الســام عل
ــا ال. ــا!!!!!!!؟، طبع ــام، لن ــَم أعــدت  الطع ــز، لكــن  لِ العــدس والخب

لقد أعدت الطعام، لتعطيه لجارة لنا ترعى أيتاما تسكن في أسفل  العمارة.
ونحن..ماذا نأكل.. ال يوجد مال وال يوجد طعام اآلن.

لقــد تعجبــت مــن فعــل جدتــي ولكــن فــي نفــس الوقــت تيقنــت 
أن هنــاك حكمــة ونتيجــة مفرحــة.

ــه فــإذا  بالبــاب  ــا وال نجــد مــا نأكل وبينمــا الجــوع يأكلن
يطــرق، فــإذا حــارس العمــارة يأتــي بالمحفظــة التــي لــم 

تجدهــا جدتــي.
نعــم.... لقــد وقعــت  مــن حقيبتهــا عنــد مدخــل العمــارة 

دون أن  تشــعر، وهنــا ظهــرت الحكمــة، وبانــت النتيجــة
ــر هللا مــن  )مــن تفكــر فــي خلــق هللا وقضــى حاجاتهــم، يسَّ

يفكــر فيــه ويقضــي حاجاتــه(.
ــي  ــة ف ــة والتضحي ــار والمحب ــي اإليث ــي جدت ــد علمتن  لق

ــد. ــوم واح ي

إعداد المعلم: عاء العتال
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اإلعتــــــــــــــدال
إعداد : رهف الفضلي

زينــة طفلــة تحــب المثلجــات كثيــراً كباقــي األطفــال، وفــي يــوم  صيفــي حــار خرجــت 

واشــترت الكثيــر منهــا ، عــادت للبيــت وبــدأت تأكلهــا واحــدة تلــو األخــرى دون توقــف  

ــر منهــا ســتؤذين  ــي الكثي ــد اكلت ــي لق ــت لهــا : يكف ــاء رأتهــا أمهــا وقال ــي هــذه األثن وف

نفســك.

قالت زينة : ولكنها لذيذة وباردة والجو حار، وأيضا كيف ستؤذيني ؟

قالت األم : ستؤذين بلعومك فهي باردة جداً، عدا عن أنها تحتوي 
كمية كبيرة من السكر التي من الممكن أن تصيب أسنانك بالتسوس 

واألهم من هذا تسبب السمنة لذا فهي ضارة بالصحة وال يجوز 

اإلكثار منها ، وعلمنا ديننا أن نعتدل في كل شيء حتى في األشياء 

التي نحبها، ألن اإلفراط فيها يعود بنتائج عكسية ، لذا اعتدلي في 

أكل المثلجات وال تفرطي فيها كي ال تسبب لِك األذى.

قالت زينة : مممم األن فهمت ، من اآلن فصاعداً سوف أعتدل 
في كل شيء حتى في األشياء التي أحبها .

قال اهلل تعالى :

 »  يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب 

المسرفين  «

                                                                                                                                           األعراف آية ) 31 (

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   30
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