
الشرطة

السنة السادسة  والعشرون   -   العدد   286   كانون الثاني   -   2022 م

اة
ض
لق

 ا
ود

م
ح
م
ة 

مز
ح
 : 

ب
قي

لر
 ا
ف

ال
غ
ال
م 

مي
ص
ت



مــع بدايــة العــام الجديــد تدخــل مجلتنــا الحبيبــة )مجلــة الشــرطي الصغيــر( 
ــي  ــة الت ــات العربي ــل المج ــن أوائ ــون م ــرين، لتك ــادس والعش ــا الس عامه
لألطفــال  والموجهــة  المتخصصــة  األمنيــة  اإلعاميــة  برســالتها  تصــدر 
والمنتظمــة الصــدور، وممــا زاد مــن نجــاح هــذه المجلــة والمحافظــة علــى 

ــة0 ــمية والخاص ــات الرس ــن المؤسس ــد م ــم العدي ــارها دع ــا وانتش مكانته
 وتزهــو المجلــة بمــا تقدمــه مــن محتويــات لقرائهــا ومتابعيهــا مــن 
ــل  ــى صق ــي تســاعدهم عل ــة الت ــات القيم ــم بالمعلوم ــال وشــباب إلثرائه أطف
شــخصياتهم، وتشــكيل ســلوكهم واتجاهاتهــم فــي مختلــف مجــاالت المعرفــة 
ــائلها  ــين وس ــا وتحس ــر آلياته ــى تطوي ــل عل ــاً تعم ــي، وأيض ــي األمن والوع
مــن أجــل تقديــم أفضــل مــا هــو متخصــص وجديــد فــي ثقافــة الطفــل بشــكل 
عــام واألمنــي منــه علــى وجــه الخصــوص، فالحمــد هلل الــذي وفقنــا فــي هــذه 
المجلــة إلــى مــا وصلنــا إليــه، وحققنــا مــا نصبــوا إليــه فــي بنــاء جيــل واٍع 

ــي.  ــة وبالوعــي األمن ــم والمعرف متســلٍح بالعل
لنتقــدم  الســادس والعشــرين  المجلــة عامهــا  إذ نحتفــل بدخــول  وإننــا 
بالشــكر الجزيــل لــكل مــن قــدم وأعطــى وأســهم فــي بقــاء هــذه المجلــة وفــي 
ــة تضــيء  ــال القادمــة وشــعلة مضيئ ــارة لألجي ــى من رفعتهــا وتقدمهــا؛ لتبق
ــم  ــن خبراته ــد م ــي تزي ــة الت ــة والكلم ــم بالمعلوم ــا وتمده ــق ألطفالن الطري
ومعارفهــم وتصقــل شــخصياتهم وتوجههــم نحــو الســلوك الســليم، كل عــام 

ــر. ــا بخي ــا وأبنائن ــة وكل أطفالن ــذه المجل وه
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اختارها المالزم أول: فيروز حتاحت

إعداد: ميمونة الشيشاني

إعداد الوكيل عبد هللا محمد ابو هزيم

الفهرس

السنة السادسة والعشرون/ العدد )286( - كانون الثاني - 2022م

موقع المجلة اإللكتروني:

مجلة شهرية متخصصة تصدر عن مديرية األمن العام  
رئيس التحرير  مديرية اإلعالم والشرطة المجتمعية  /  المملكة األردنية الهاشمية

العقيد محمود صالح الشياب

مدير التحرير

المقدم إياد نايف العمرو

سكرتاريا    التحرير

الرائـــد جمعه فهد العمـوش
النقيب  ياسر محمود العودات

هيئة التحرير

المالزم 1   فادي حامد  الترك

المالزم 1  فيروز أحمد حتاحت

التصميم واإلخراج الفني

المالزم 2  حسين علي الصمادي

الطباعة

مطبعة األمن العام

رقم اإليداع لدى  المكتبة الوطنية 
  )2002/687/د(

alshorti.alsageer@psd.gov.jo

  مديرية اإلعالم والشرطة المجتمعية  
 هاتف:     693310/ 196         -          فاكس:   06/5799478

التدقيق اللغوي

الوكيل معاذ الصبح

للمشاركة بكتاباتكم في المجلة  يرجى ارسالها عبر البريد اإلكتروني للمجلة

سلسبيل جابر علي

إعداد الطالب : علي رامي أبو السمن

إعداد الطالب: هاشم محمود

اختارها النقيب: ياسر العودات

إعداد المالزم1:فادي الترك

هيئة التحرير

إعداد الطالبة: سعاد حمودة

إعداد الطالب : ريان سلطان

إختارها: الرقيب معتز الطهاروة

إعداد الطالب :زيد صالح مطيع 

إعداد الطالبة: سندس طارق

شعر علي البتيري

إعداد المعلم: أسامة محمود

إعداد الطالب : أحمد مأمون

إعداد الطالبة: بتول منذر

 ما أحلى العام مع األمن العام

 لغتنا الجميلة
 الصحبة الطيبة

 قطة ميسو

 مالبس الشتاء

 رجال األمن العام ،، شكراً  لكم

 النظافة منهج ينظم حياتنا 

 استراحة  الشرطي الصغير
جلسة عائلية

 سؤال وجواب

 المصور المنقذ

 صديقتي الحمامة

 أحب رجال المرور
 نصائح مرورية

 كيف  يمتص النبات الماء
  

 عندما أصبح كبيراً سوف أصبح ضابط شرطة

 الغراب و العصفور

في عامها السادس والعشرين

 عصافير  الشرطي الصغير

الدكتور : عاطف عيايدة
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تــاال طالبة مجتهدة ومثابرة... تحب 
مدرســتها كثيراً... وتجتهد في دراستها 

وهــي دائمة البحث عن المعلومة 
المفيــدة... ودائمة المطالعة في الكتب 
الامنهجيــة... وبينمــا هي تطالع أحد الكتب 

ســألتها والدتها عن الكتاب الذي تقرأه، قالت 
تــاال: هــذا الكتاب يا أمــي يتحدث عن اللغة العربية 

وأهميتهــا... فرحــت األم كثيراً بابنتها وقالت لها: 
أحســنِت يا ابنتي الرائعة.. اللغة العربية من أهم وأروع 

اللغات التي عرفتها البشــرية... فقالت تاال: نعم يا أمي 
يكفيهــا فخــراً أنها لغــة القرآن الكريم.. وهي أفصح اللغات 

وأكثرهــا باغة... األم: يا لهــا من لغة فصيحة... تحمل 
مفــرداٍت بليغٍة ورائعــة وعميقة المعنى.... إنها 

لغــة الروح والوجدان يا ابنتي.. فقالت 
تــاال: علينا يــا أمي أن نحافظ على لغتنا 

وتعلــم علومها حق التعلم.... فقالت 
األم أحســنِت يا تاال أنِت طفلة 

رائعــة... هيّا بنا لندرس اللغة 
العربية.
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م  لعــــا ا حلــى  أ َمــا 
مع األمــن العام                    

إعداد الدكتور: عاطف العيايدة

ــنة  ــذه الس ــي ه ــداً، وف ــراقًا وتجدي ــعادة وإش ــر س ــداً، أكث ــاً جدي ــاُس عام ــر الن ــام انتظ ــّر ع ــا م كلّم
ــات  ــق األمني ــن تحقي ــد م ــى مزي ــاً إل ــون جميع ــع األردني ــم )2022م( يتطلّ ــل الرق ــي تحم ــدة الت الجدي
واألحــام الســعيدة، فالعامــان الســابقان كانــا عامــي كآبــة وحــزن وقلــٍق لكثــرة مــا فيهمــا مــن أحــداٍث 
صعبــٍة وقاســية، وذلــك بســبِب جائحــة كورونــا التــي تســبّبت بتغيــرات فــي كّل مجــاالت الحيــاة، وفــي 

ــم. ــع أنحــاء العال جمي
ــة لهــم بعدمــا أصابهــم  ــن أحبّ ــٌر مــن األردنيي ــد كثي ــا، وفق ــر األردّن مــن جائحــة كورون ــد تأثّ      وق
ــا جــرى  ــة، ورغــم كّل م ــة واالقتصادي ــة والتعليمي ــاة االجتماعي ــرت مظاهــر الحي ــا تغيّ ــروس، كم الفي
ظــّل األردّن محافظــا علــى المســير باالتجــاه الصحيــح، لمصلحــة أبنــاء الّشــعب، وحمايتهــم مــا أمكــن 

ــا. ــا واقتصاديّ ــا واجتماعي صحيّ
     كمــا بذلــْت الدولــة ممثّلــة بجميــع مؤسســاتها أدواًرا جبـّـارة لتخطـّـي أزمــة كورونــا، وعملــْت ليــَل 
نهــاٍر وبتخطيــط ممنهــج علــى تطبيــق أوامــر الّدفــاع كافّــة، وضوابــط البروتوكــول الّصّحــي للخــروج 
ــام دوٌر  ــن الع ــد كان لألم ــرق، وق ــائل والط ــرع الوس ــات بأس ــى التّحديّ ــب عل ــرار، والتغلّ ــّل األض بأق

ظاهــر ورئيــس فــي محاربــة هــذا الوبــاء والتصــدي لــه.
ــات فــي ظــّل قانــون  ــى النظــام والحقــوق والحريّ      فقــد بــرز دور األمــن العــام فــي المحافظــة عل
الدفــاع، فهــم الجهــة المســؤولة عــن المســاءلة وتنفيــذ البنــود القانونيــة علــى الخارجيــن عــن القانــون 

ومــع بدايــة هــذا العــام كان األمــن العــام علــى أتــّم االســتعداد لحفــِظ األمــن والنظــام والتعامــل مــع 
المواطنيــن بحلــٍم وســام.

     فــكّل عــام وجهــاز األمــن العــام بخيــر، فهــم ضّمــادة الجــراح، وهــم عنــوان 
األمــل واألفــراح، وهــم الطيــور التــي تغــّرد فــي المســاء والّصبــاح، فمــا أحلــى العــام 

مع األمن العام.
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إعداد المعلم: أسامة محمود

ــاذاِة  ــاروا بُِمح ــد س ــِه، وق ــِة َصحب ــتِه برفق ــى مدرس ــا إل ــِه ُمتّجًه ــن بيت ــيد م ــرَج أُس خ
ــا  ــرع جــرِس المدرســِة، ُســهيل: هيّ ــي ســيرهم، خشــيةَ ق ــًا ف ــِف، أســرعوا قلي الّرصي
ــد  ــّدر بع ــهيل فأســتاذنا يُق ــا ُس ــك ي ــا، ُأســيد: ال علي ــةُ ســتقُع علين ــيد، أســرْع فالعقوب أُس
منازلنــا قليــًا، ضحــك فــادي مقهقًهــا، ثــّم قــال: إليكــم عنـّـي سأســيُر ببــطء، ولــن يصيبنــا 
ــوى  ــن حل ــهُ م ــا تناول ــاِت م ــَض ُمخلّف ــادي بع ــى ف ــيرهم، ألق ــاء س ــي أثن ــًرا، وف إال خي
ــْف  ــا: فلنق ــهَ ُأســيد، فقــال غاضًب ــْد انتب ــِق ومضــى، وق ــّق الطري ــرَع ح ــْم ي وشــطائر، فل
قليــًا، ولنعــْد مــن حيــث ألقــى فــادي القمامــة، فاألجــُر يعــمُّ والســيئةُ لنــا إْن بقيــْت مكانها.
ــل  ــكان عام ــادي نفســهُ م ــل ف ــم يتخيّ ــاذا ل ــا، لم ــا أخــي، أضــف أيًض ــت ي ُســهيل: صدق

ــا  ــرم أحياؤن ــِه أن تَحتَ ــن حق ــَس م ــى، ألي ــف وال يتوان ــُب وينظّ ــّد ويتع ــذي يك ــِن ال الوط
ــة؟ ــا مــن خدم ــه لن ــا يقّدم ــا م ومجتمعاتن

ــه:  ــال في ــذي ق ــه وســلم ال ــى هللا علي ــا صل ــث نبين ــس حدي ــا أخــي، وال نن ــى ي أســيد: بل

ــة. ــق صدق ــن الطري ــة األذى ع إماط
أّن  أيًضــا  ننســى  وال  إخوتــي،  يــا  صدقتــم  محمــد: 

النّظافــة مــن اإليمــان، وكمــا علمنــا رســولنا أيضــاً 
ــا. ــقٌّ علين ــو ح ــا، فه ــِف أفنيتن بتنظي

خِجــَل فــادي، ثــّم ابتســَم وقــال: أعتذر يــا أصحابي 
ــْم أقصــْد  ــة، فل ــِه الكلم ــا تعني ــكل م ــا آســف ب أن

ــم فهــَي  ــي نصيحتك ــٍة، ويكفين ــى ُعجال ــُت عل وكن
كنــُز المؤمــن، ثــّم مــا رأيُكــم أْن ننظّــف مدرســتنا  

ــا وتشجيعـــاً لطلبتنــا وتعليًمــا وحرًصــا؟ ومرافقهــا، كمبــادرة منّ
الجميع: موافقون يا فادي.

ــوَل  ــُع القب ــدى الجمي ــد أب ــم، وق ــم ومديره ــد اســتأذنوا معلمه ــوا مدرســتهم، وق ــا إْن وصول وم
ــم وحماســهم. ــْن همته ــَن م متعّجبي

وقْد أوضَح لهم فادي األمَر.
وفــي اليــوِم التّالــي، بــَدْت المدرســةُ بحلّــٍة زاهيــٍة، وقــد كــّرَم المديــُر الطــاَب المتطوعيــَن علــى 
مــا قّدمــوهُ، وألقــى فــادي بعدهــا كلمــةً، عبــر فيهــا بامتنــاٍن عــن أهميـّـةَ الصحبــِة الطيّبــة، وأهميــة 

المحافظــة علــى البيئــِة فــي شــتّى مواقــع الوطــِن، وهــو دليــُل حــبٍّ وإخــاص.

لطيبــة  ا لصحبــة  ا
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إعداد الطالب: علي رامي أبو السمنإعداد: سلسبيل جابر علي

ميســو تحــب القطــط كثيــراً، وتحــب أن تعتنــي بهــا وتقــدم لهــا الطعــام والمــاء وتحســن 

إليهــا ، لــذا قــررت أن تطلــب مــن والديهــا إحضــار قطــة صغيــرة للمنــزل لكنهمــا رفضــا 

، وقــاال لهــا أن القطــط تضعــف مناعــة األطفــال ،وتنقــل لهــم بعــض األمــراض والعــدوى 

إذا لــم يتــم تطعيمهــا ، حزنــت ميســو كثيــراً ألنهــا أرادت القطــة بهــدف اإلحســان 

ــي للقطــة  ــرر والدهــا أن يبن ــةً ق ــى حزين إليهــا وتربيتهــا واللعــب معهــا ، ولكــي ال تبق

بيتاًفــي حديقــة المنــزل، ووضــع لهــا  الطعــام والشــراب  وســمح لميســو أن تضــع لهــا 

الطعــام كل يــوم دون االقتــراب كثيــراً منهــا، وبذلــك تعتنــي بهــا دون أن تصــاب بمكــروه  

شــكرت ميســو والدهــا ألنــه ســمح لهــا بــأن 

تســاعد القطــة وتســتمتع بالنظــر إليهــا 

وأن تلعــب فــي حديقــة المنــزل .

أنــا القبعــة  أحمــي الرأس واألذنين من البرد القارس.

أنــا الوشــاح  يرتديني األطفــال لتدفئة الرقبة وتغطية األنف 

 والفم لحماية الرئتين من استنشــاق الهواء البارد.

أنا المالبس الثقيلة   أحافظ على الجســم دافئاً 

وال يتأثــر بالمياه، وبعيداً عن البلل.

 أنــا القفــازات  أحمــي أيديكم من برودة الطقس.

 مالبس الشتاءقطُة ميسو
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 النجدة

رجال األمن العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ،،  شكرًا  لكم
إعداد الطالب : أحمد مأمون

ــرة  ــاردة ممط ــواء ب ــت األج ــزل، وكان ــات للمن ــض الحاجي ــراء بع ــدي لش ــة وال ــاً برفق ــت متوجه كن

ودرجــات الحــرارة منخفضــة جــداً، لــم أكــن أشــعر بالبــرودة، فالتدفئــة داخــل الســيارة مرتفعــة، لكــن 

ــذي أشــاهده مــن خــال زجاجهــا، كان يعطــي  ــاب ال ــة، والضب ــذ المركب ــى نواف ــاب المتشــكل عل الضب

إشــارة واضحــة لحجــم البــرودة فــي الخــارج .

مضــى والــدي يقــود المركبــة بهــدوء وحــذر شــديدين، فالرؤيــة معدومــة وميــاه المطــر تغمــر 

ــيطر  ــت تس ــاء، كان ــن بالم ــق اآلخري ــزالق أو رش ــق أو االن ــآت الطري ــن مفاج ــوف م ــق والخ الطري

علــى والــدي أثنــاء القيــادة، وفجــأة توقفــت المركبــة بهــدوء، نظــرت نحــو أبــي، كان محدقــاً بنظــره 

ــدأت المامــح تتضــح  ــة مــا يجــري، ب ــت أنظــر محــاوالً معرف ــد حــدث ! بقي ــا ق نحــو األمــام، شــيئا م

ــت  ــق وانقلب ــب الطري ــت بجان ــة انزلق ــن مركب ــرب م ــخاص بالق ــن األش ــدد م ــع لع ــيئا، تجم ــيئا فش ش

بأكملهــا، ورجــال الدفــاع المدنــي يحاولــون إخــراج المصابيــن مــن المركبــة، وشــرطة الســير 

يحاولــون تأميــن الطريــق أمــام اآلخريــن لمنــع وقــوع حــوادث أخــرى، ال ســيما أن بعــض 

الفضولييــن توقفــوا بمركباتهــم فــي أمكنــة خطــرة مــن 

ــى  ــن عل ــال األم ــل رج ــا يعم ــق  بينم الطري

ــم . ــن مواقعه ــم م تحريكه

كان المشــهد مخيفــاً، توقفنــا علــى يميــن الطريــق، لمعرفــة إن كان باإلمــكان تقديــم المســاعدة، 

قــال الشــرطي لوالــدي : تــوكل علــى هللا يــا عمــي ) بــاش يصيــر فيــه حــوادث ثانية(إحنــا موجوديــن 

واإلصابــات بســيطة إن شــاء هللا، هــاي نتيجــة الســرعة، وندعــي رب العالميــن يقومهــم بالســامة كان 

ــم يكــن ينتبــه لذلــك، كان همــه وتفكيــره  ــاه المطــر الغزيــر تبلــل جســده بالكامــل، لكنــه ل يتحــدث ومي

القيــام بواجبــه، وإنقــاذ حيــاة المصابيــن بالحــادث، وضمــان عــدم وقــوع حــوادث أخــرى، يــا هللا كــم 

أعجبنــي وأذهلنــي الموقــف .

تابعنــا المســير ،وقــد التفــُت إلــى الخلــف ملوحــاً بيــدي لرجــل األمــن، مقدمــا لــه شــكري وتقديــري 

وعرفانــي، حزنــت كثيــراً للحــادث الــذي رأيتــه، وتألمــت كثيــراً، لكنننــي فرحــت أيضــاً عندمــا شــاهدت 

رجــال األمــن العــام مــن )شــرطة الســير ورجــال الدفــاع المدنــي والــدرك( يعملــون بهمــة عاليــة وبجــٍد 

كبيــر فــي أقســى الظــروف ،وتحــت حبــات المطــر، فشــكراً لكــم جميعــاً، شــكراً ألنكــم تســهرون ألجلنــا 

وتتحملــون المصاعــب مــن أجــل حمايتنــا والمحافظــة علــى ســامتنا .
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يختلــف لــون العيــون  بيــن النــاس مــن أزرق إلــى بنــي إلــى أخضــر، علــى الرغــم مــن أن 
جميــع الخايــا الملونــة فــي بؤبــؤ العيــن لونهــا واحــد أســود ،إال أن هنالــك فرقــاً فــي لــون 
العيــون مــن إنســان إلــى آخــر، والســبب يعــود إلــى اختــاف مقاديــر الخايــا الســوداء فــي 

ــن مــن  ــة العي ــي قزحي ــة توزعهــا وانتشــارها  ف ــن، وكيفي العي
الداخــل والخــارج.

ــكل  ــات، وإنمــا ل ــه وســلم )إنمــا األعمــال بالني ــال رســول هللا صلــى هللا علي ق
امــرٍئ مــا نــوى( صحيــح البخــاري.

)اسم وأصل الهامبرغر(
هــو طعــام شــعبي ،اســتمد اســمه مــن مدينــة هامبــرغ األلمانيــة، ففيهــا نشــأ 

ومنهــا انتشــر فــي أنحــاء العالــم.

- أعبر الشارع من جهة اليسار.
- أنظــر إلــى االتجاهــات كافــة للتأكــد مــن عــدم وجــود ســيارات تحــاول عبــور 

التقاطــع.
- أعبر بحذٍر وانتباه.

سأل المدرس تلميذاً: هل الثعلب يلد أم يبيض؟ فأجابه التلميذ: يا أستاذ 
الثعلب مكار يمكنه فعل أي شيء.

حديث شريف

أضــف إلى معلوماتك

عنــد تقاطع الطرق

اضحك معنا

استراحة  الشرطي الصغير النظافــة منهــج ينظــم 

حياتنا  إعداد الطالب: هاشم محمود

ــه  ــات مــن الدنــس واألوســاخ، وهــو مــا دعــا إلي النظافــة تعنــي نقــاء البــدن والمــكان والحاجي
ــا الحنيــف فــي قولــه تعالى)وثيابــك فطهــر( صــدق هللا العظيــم، لمــا لهــا مــن أثــر بالــغ األهميــة  دينن

ــا.  فــي تحســين أنفســنا وكل مــا حولن
ــرى  ــا ن ــن خاله ــياء، فم ــخاص واألش ــن األش ــذه ع ــذي نأخ ــي ال ــاع األول ــي االنطب ــة ه النظاف

ــا. ــكان م ــخص أو م ــي لش ــال الحقيق الجم
 النظافــة هــي الشــعور بالراحــة والثقــة وحمايــة الجســم مــن األمــراض، واالرتقــاء بفكرنــا ومــا 

يحويــه مــن قناعــات وقيــم، وعلــى األهــل أن يزرعــوا قيمــة النظافــة وأهميتهــا فــي 
أوالدهــم منــذ الصغــر. 

ــي  ــارع يعن ــي الش ــة ف ــاء القمام ــن إلق ــك ع ــا؛ فامتناع ــم حياتن ــج ينظ ــة منه النظاف
توفيــرك انحنــاءة لظهــر عامــل الوطــن الــذي يحــرص علــى نظافتنــا وأن تكــون 

ــة وســليمة. ــا صحي بيئتن

اختــالف لون العيون
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جلسة عائلية

جلــس عــدي مــع عائلتــه يشــاهدون التلفــاز، وقــد بــدأت حلقــة مــن برنامــج )العيــن 

الســاهرة( الــذي تقدمــه مديريــة األمــن العــام حــول إجــراءات الســامة العامــة والوقائيــة فــي 

المنخفضــات الجويــة، جذبــت هــذه الحلقــة انتبــاه عــدي ،وعلــى الفــور دون هــذه اإلجــراءات 

ــده لفطنــة ابنــه وذكائــه، وســأله عــن ســبب تدوينــه الماحظــات. فابتســم وال

قال عدي: أدونها يا أبي لكي أحمي نفســي وأذكركم بها وأصدقائي. 

ســألته أمه التي كانت تُعّد لهم الســحلب الســاخن: ما هذه اإلجراءات يا بني؟.

قال عدي مبتســماً: أعطني حصتي من الســحلب أوالً، وبعدها ســأخبرك بكل اإلجراءات.

األم: حســناً حســناً .. تفضل يا أستاذ عدي.

إعداد المالزم1:فادي الترك

بــدأ عــدي يحدثهم عن هذه اإلجراءات فقال: 

أن نبتعــد عــن جوانــب األوديــة ،وأمكنــة تشــكل الســيول تجنبــاً    

لخطــر الســقوط فيهــا.

أن نتجنــب اللعب بالقــرب من التجمعات المائية .

أن نســتخدم وســائل التدفئــة بأمــان علــى اختــاف أنواعهــا، وعــدم 

تركهــا مشــتعلة أثنــاء النــوم.

ــذه  ــي، ه ــا بن ــده: أحســنت ي ــال وال ــه ق ــى عــدي حديث ــا أنه وعندم

ــى هــذه اإلجــراءات  ــا جميعــاً، وأضــف إل ــدة جــداً لن المعلومــات مفي

ــا  ــه وفــي حــال حصــول أي طــارئ أو مكــروه - ال قــدر هللا- علين أن

ــك . ــة لذل ــد الحاج ــد )911( عن ــم الطــوارئ الموح االتصــال برق

ــدام أو  ــى األق األم: وأيضــاً أن ال نجــازف بقطــع الطريــق ســواًء عل

ــاه . بالمركبــات فــي حــال ارتفــاع منســوب المي

عــدي يكمــل تدويــن الماحظــات بقلمــه: لقــد دونتهــا جميعهــاً وغــداً 

ــاعدت  ــد س ــون ق ــذا أك ــا، وبه ــي به ــأخبر أصدقائ ــاء هللا- س -إن ش

رجــال األمــن العــام فــي التوعيــة مــن مخاطــر األحــوال الجويــة 

ــاً.  ــى ســامتنا جميع ــاظ عل ــة والحف الطارئ
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عصافير  الشرطي الصغير

ضحى وفرح  ابو الحاج

أوس عاصم الدهون

تاال رائد ابوسمره

بشرى صهيب

مهند سالمة الخاليلة
احمد حاتم بصبوص

يوسف اوس الحليقايوب العدوان

ريتال ورفيف ابو دامس
حال ايمن الكريمين

سند الخلفات
منى مصطفى المومني

محمد  ابو الحاج

آدم أيهم طريز

عمر رائدابوسمره

جوري صهيب

نور علي العجارمه
الما محمد عتوم

تاال بالل ابو حمورراشد يوسف ابو مساعد

سالم حسين العمرو

امير محمد البرغوثي ياسمين  البرغوثي

الين عمر ابوقمر

كرم يوسف ابو مساعد
جمال محمد الزعبي

عمر أحمد ابو كوش

عبد الرحمن  بني يونسأوس العدوان

جاد مراد الزريقات

ديمه الخوالدة

يارا   و  رؤى   الصمادي
غزل حاتم بصبوص

سند باللرفيف العبادي

فهد مروان البيايضه

سما أحمد ابو كوش

جود عمر ابوقمر

ماريا محمد العقاربة
غنى وغزل وحال ورتيال وحسين

فرح  ابو الحاج

أدم العدوان

قمر رائد

جوري الحمزه

ريان سالمة الخاليلة
احمد محمد عتوم

فهد اسماعيل الغانم
تاال وزين العمرو

جنى ولجين  الدهونجود الخلفات

رواء ورحيق ابو دامس
ديمه عمر الصدوني

ياسمين معتز القواسمهأينوا أيهم طريز

ورد تامر

تمارا تامر الدراوشة
ابراهيم ايمن الكريمين

يامن بالل ابو حمورريماس يوسف ابو مساعد

اصيل مروان البيايضه

زيد اياد الشوبكي

نجد اوس الحليق

محيي الدين شقيرات
جود حسام ابو هزيم
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سؤال وجواب
اختارها المالزم1: فيروز حتاحت

س1 -  ما أول عملة فى تاريخ الدولة اإلســامية؟

ج  - الدينار.

س2- ما الشــىء الذي يملك رجاً واحدة وثاث عيون ؟

 ج  -  إشــارة المرور.

س3- مــا أذكى حيوان في العالم ؟

 ج  -     الشــامبانزي.

س4- ما الشــيء الذي لديه القدرة على اختراق الزجاج دون أن يكســره ؟

ج  -  الضــوء.            

                                

س5- متــى انطلقــت الثورة العربية الكبرى؟ 

ج-1916م.

المصور المنقذ
إعداد: ميمونة الشيشاني

ــا  ــنين ولمَّ بينمــا كان األُب يُرتِّــب أدراج مكتبــه، وجــد عمــاد آلــة تصويــٍر قديمــٍة اســتخدمها والــده قبــل عشــرات السِّ

َعلـِـَم عمــاد أنَّهــا مــا زالــت صالحــةً لاســتخدام طلــَب مــن أبيــه أْن يُعلِّمــهُ كيفيَّــة التقــاط صــوٍر جميلــٍة بهــا فهــو يَْهــوى 

ٌر ُمحتــِرف. ام، فوالـِـُده ُمصــوِّ ــه ُمعلِّقــةً علــى ُحبِّــه لهــذا الفــنِّ إنَّ فــرخ البــطِّ عــوَّ فــنَّ التَّصويــر، وقــد قالــت لــه أمُّ

ــور، ولكنَّــه طلــب منــهُ أْن  بعــد أْن أتقــن عمــاد التَّصويــر بهــا، ســمح لــه والــُده بالخــروِج إلــى الحــيِّ حتَّــى يلتقــط الصُّ

يحــذر الُغربــاء، فــا يقتــرْب منُهــم وال يُحاِدثُهــم، وال يأخــذ مْنُهــم أيَّ شــيٍء مهمــا كان.

ــم  ــال وه ــن، واألطف لي ــاهقة، والباعــة الُمتجوِّ ــي الشَّ ــة، والمبان ــيارات الفاره ر السَّ ــا، صــوَّ ــا ممتًع ــاد وقتً قضــى عم

ــر  ــور للمناظ ــض الص ــاط بع ــرى اللتق ــرة أخ ــته م ــاد عدس ــح عم ــوا، فت ــُز وتله ــا تقف ــة، وقططً ــي الحديق ــون ف يلعب

الخابــة فــي بلــده الحبيــب، وأثنــاء ذلــك شــاهد مــن خــال عدســة الكاميــرا طفــاً صغيــراً يحــاول قطــع الشــارع مــن 

دون انتبــاه، وعلــى الفــور أســرع نحــو الطفــل وســاعده فــي قطــع الشــارع إلــى الجهــة المقابلــة بأمــان، وقــد شــاهده 

ســكان الحــي وهــو يقــوم بمســاعدة الطفــل، وصفقــوا لــه علــى هــذا التصــرف وشــكروه علــى ذلــك، وعندمــا عــاد 

عمــاد إلــى المنــزل أخبــر والديــه عــن جولــة التصويــر التــي قــام بهــا ومــا حــدث معــه .   

ــةُ تصويــره ِمْحــوَر حديــث  ــداه بمــا قــام بــه عمــاد، وأصبــح بطــَل الحــي فــي ذلــك اليــوم، وكان هــو وآل أُعجــب وال

ــوكوالتة، والتُقـِـط خالــه  ع فيــه شــطائر الشُّ الجميــع، أطلقــوا عليــه لقــب المصــور المنقــذ، وأقامــوا لــه حفــل ُشــكٍر ُوزِّ

ــور الُمدهشــة.   مئــاُت الصُّ
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صديقتــي  الحمامة

الشرطة

علــى  صغيــرة  حمامــة  حطــت 
ــا  ــت له ــا وقدم ــت به ــي، فرح نافذت
بعــض حبــات األرز، والقليــل مــن 
المــاء فــي علبــة صغيــرة فارغــة 
فــي البدايــة لــم تشــرب الحمامــة 
ولــم تــأكل ولكــن بمجــرد أن اختفيت 
ــدأت تشــرب المــاء  عــن ناظريهــا ب

وترفــع رأســها شــاكرة هللا ســبحانه وتعالــى، وتلتقــط حبــات األرز، فرحــت لذلــك المنظــر، وظلــت 
ــا  ــة شــاهدت شــيئًا م ــي أحــد الصباحــات الجميل ــوم، وف ــي كل ي ــزور نافذت ــرة ت ــة الصغي الحمام
بجانــب النافــذة يبــدو أنــه عــش مــا أجملــه! لقــد ســّوته تلــك الحمامــة الصغيــرة بمهــارة وإتقــان 
أخــذُت أتفحــص عشــها وأنــا مســرورة. كانــت تأتــي مــن بعيــد ،وهــي تحمــل فــي منقارهــا بعــض 
القشــات الصغيــرة ،وتكمــل بنــاء العــش وظلــت علــى هــذا الحــال إلــى أن انتهــت مــن بنــاء عشــها 
الجميــل، بعــد يوميــن مــن بنــاء العــش مــاذا شــاهدت؟ لقــد باضــت الحمامــة داخــل عشــها ســبحانك 
يــا إلهــي مــا أبدعــك! أخــذت أراقــب الحمامــة وهــي تنــام فــوق البيــض وتحــرص كل الحــرص أن 
يكــون البيــض فــي أمــان وســام حتــى إنهــا كانــت تخــاف عليــه منــي، بعــد واحــد وعشــرين يومــا 
فقســت البيضــات، كان فــي العــش فرخــان جميــان يشــبهان أمهمــا الحلــوة، كنــت أقــف لســاعات 

ــاء غيــاب األم. ــا أراقــب الفــراخ بــل إننــي كنــت ألعــب معهمــا أثن ــة وأن طويل
ــد  ــار تقل ــدأت الصغ ــن األم، ب ــي وبي ــة بين ــة محب ــة ونشــأت عاق ــراخ الجميل ــى الف  تعــودُت عل
والدتهــا وتحــاول الطيــران ونجحــت فعــًا وطــارت ولكنهــا ســرعان مــا عــادت إلــى العــش وظلــت 

علــى هــذا الحــال أياًمــا تطيــر ثــم تعــود إلــى العــش ولكنهــا بعــد مــدة لــم تعــد إلــى عشــها.
ــوق  ــن ف ــات يحلق ــاث حمام ــي الحظــت ث ــا ولكن ــة وفراخه ــراق الحمام ــة لف ــي البداي ــت ف حزن
النافــذة كل مــرة، فقلــت بنفســي: ال بــّد أنهــن صديقاتــي، فرحبــت بهــن علــى طريقتــي، وغــادرن 

كالعــادة. 

كان هنــاك شــرطي مــرور يذهــب إلــى عملــه كل صبــاح، وفــي أحــد 
ــم يســتطع بســبب  ــور الشــارع، فل ــى يحــاول عب ــاك فت ــام كان هن األي

مــرور الســيارات بســرعة كبيــرة.
وعندمــا شــاهده شــرطي المــرور أســرع وأوقــف جميــع الســيارات 
ــدون  ــارع ب ــر الش ــي ال تعب ــا بن ــى ي ــال للفت ــارع، وق ــر الش ــى عب حت
ــرور  ــارة الم ــى إش ــر إل ــم نظ ــن ث ــار، وم ــن واليس ــى اليمي ــر إل النظ
وقــال لــه إذا كان لــون إشــارة مــرور المشــاة أخضــر اعبــر الشــارع 
وأمــا إذا كان لونهــا أحمــر قــف، وال تعبــر الشــارع حتــى يصبــح 
لونهــا أخضــر وتتوقــف الســيارات، ابتســم الفتــى وقــال: أشــكرك يــا 

ــة. ــات الرائع ــذه المعلوم ــى ه ــرور عل شــرطي الم
ــة  ــده باق ــا بي ــده حام ــة وال ــى برفق ــب الفت ــي ذه ــوم التال ــي الي وف
ورد وقدمهــا إلــى الشــرطي، وقــال لــه أنــا أحــب رجــال المــرور ألنهــم 
ــةً  ــرور خدم ــون الم ــارع وينظم ــور الش ــي عب ــال ف ــاعدون األطف يس

ــن. للمواطني

المرورإعداد الطالبة: سعاد حمودة
أحُب رجــال 

إعداد الطالب: ريان سلطان باجس
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الــرقــم الـمجــانـي

ــع  ــد  يف تصني ــد واملعتم ــنات الفري ــام املحس نظ

زيــوت جوبــرول مضافــاً لــه جــودة زيــوت األســاس، 

يعطــي منتجاتنــا الثباتيــة واملقاومــة للتغيــر خالل 

عمليــات اإلســتخدام والنقــل والتخزيــن

مع جوبرول سياراتكم أمانة يف أعناقنا

ُمصنع من زيوت أساس بكر ١٠٠٪ وعالية الجودة

2٤

نصائح مرورية
اختارها الرقيب: معتز الطهاروة
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إعداد الطالب : أحمد مأمون ل 
كي
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كيف  يمتصكيف  يمتص

  النبات الماء  النبات الماء

مرحبا     أصدقائي مرحبا     أصدقائي 

ألوان طعامأكواب فارغة

ورق خــس وزهور بيضاء

مـــاء

ســتتعرف فــي تجربتنــا لهــذا اليــوم كيــف أن الســاق واألوراق يمكنهــا امتصــاص 

المــاء فــي حــال عــدم وجــود الجذور.

هــل تعرفون مَم يتكون النبات؟

يتكــون النبــات مــن الجــذر والســاق واألوراق ،وقبــل أن نبــدأ تجربتنــا ســوف 

نتعــرف علــى وظيفــة كل منهــم.

ــاص  ــة ،وامتص ــي الترب ــات ف ــت النب ــن تثبي ــئول ع ــزء المس ــو الج ــذر: ه الج

ــة.  ــن الترب ــاح م ــاء واألم الم

الســاق: ينقل الماء الممتص إلى باقي أجزاء النبات.

أوال: نحضــر األكــواب ،ونضــع بداخلهــا مــاء، ثــم نضــع ملــون طعــام 

ــرة .  ــات وفي بكمي

بعــد ذلــك نضــع أوراق الخــس، ورقــة فــي كل كــوب، وننتظــر لليــوم 

التالــي.

ــع  ــأن نقط ــك ب ــن، وذل ــن مختلفي ــرة بلوني ــون الزه ــا أن نل ــا يمكنن كم

الســاق مــن الوســط بالطــول، ونضــع كوبــاً فيــه ملــون طعــام، واآلخــر 

مــن دون ملــون طعــام، ونضــع الزهــرة داخــل الكوبيــن بهــذا الشــكل 

ــا!! ســبحان هللا. انظــروا لروعته

الكبار  مــســاعــدة  مــن  بــد  ال 
 على 

ً
لــنــا فــي تــجــاربــنــا حــفــاظــا

سالمتنا ونجاح تجربتنا .

احتياجات التجربةاحتياجات التجربة

ــا لهــا مــن  ــا للروعــة! ي وفــي اليــوم التالــي ... انظــروا مــاذا حصــل ي

ألــوان رائعــة أرايتــم كيــف امتصــت األوراق اللــون، لكــن انتبهــوا إذا 

أردتــم الحصــول علــى نتائــج جيــدة، يجــب أن تضعــوا كميــة وفيــرة مــن 

ملــون الطعــام ،وتتركــوا األوراق داخــل الكــوب 24 ســاعة .
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إعداد الطالبة: سندس طارق
العصفور و

فــي أحــدى الغابــات  الجميلــة كان هنــاك شــجرة كبيــرة يقــف عليهــا غــراب وعصفــور، وكان 
العصفــور يفتخــر بنفســه وبريشــه الجميــل ،ويقــول إنــه ال يحتــاج إلــى مســاعدة أحــد.

 وفــي يــوم مــن األيــام قــال الغــراب للعصفــور: هــل تســاعدني لكــي أبنــي بيتــي قبيــل فصــل الشــتاء 
ــكرك  ــناً أش ــاً، الغــراب: حس ــي بيت ــي تبن ــاعدك لك ــن أس ــاعدك!! ال ل ــا أس ــًا: أن قــال العصفــور متعجب

وذهــب الغــراب وهــو حزيــن، وبنــى بيتــه لوحــده، وقــد اســتغرق وقتــاً طويــاً، لكنــه أنجــز البنــاء قبــل 
الشــتاء.

ــور  ــل العصف ــا وص ــن عندم ــه، ولك ــى بيت ــر إل ــب كل طائ ــر فذه ــماء تمط ــت الس ــوم كان ــي ذات ي  وف
ــل  ــه: ه ــراب وقــال ل ــى الغ ــاب إل ــرر الذه ــه ،فق ــي ب ــاً يحتم ــد مكان ــاً، وال يج ــده مهدم ــه وج ــى بيت إل
تدخلنــي بيتــك يــا صديقــي؟ الغــراب: تفضــل يــا صديقــي، وتنــاوال معــا بعــض الطعــام، وقــال العصفــور 
ــن  ــكلة فنح ــي، الغــراب: ال مش ــي الماض ــك ف ــه ل ــا قلت ــذر عم ــا أعت ــي وأن ــا صديق ــكرك ي بخجــل: أش

ــي  ــراب لك ــى الغ ــك أت ــاء ذل ــه، وأثن ــاء بيت ــور لبن ــم عــاد العصف ــن ث ــاء، وم فقــال أصدق يســاعده 
لــه العصفــور: أشــكرك علــى مســاعدتك لــي، فبنيــا بيتــا كبيــراً يســعهماً، وكانــا 

يخزنــان الطعــام معــا، وعندمــا يحــل المطــر يدخــان البيــت ويــأكان معــاً 
ــاء. ــن أفضــل األصدق ــا م فكان
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ًا  كبيــر صبــح  أ مــا  عند
طة شــر بــط  ضا صبــح  أ ف  ســو

إعداد الطالب :زيد صالح مطيع 

ســألت المعلمــة طــاب الصــف الخامــس عــن مــاذا يخططــون 

للمســتقبل  ومــا أحامهــم ؟ أجــاب زيــد بأنــي ســوف 

الشــرطة  فــي  أعمــل  ضابطــاً  هللا  بمشــيئة  أكــون 

لتقديــم المســاعدة للمحتــاج، وأحافــظ علــى الســامة 

ــه  مــن  ــا أحــب عملهــم ومــا يقدمون ــة، فأن المروري

ــاذا   ــة لم ــت المعلم ــاعة  قال ــدار الس ــى م ــال عل أعم

ــد  ــك؟ أجــاب زي ــو شــاق علي ــل  فه ــذا العم تحــب ه

أن زيارتهــم الدوريــة للمدرســة ومــا يحملونــه مــن 

رســالة هــي محــط إعجــاب مــن الجميــع، باإلضافة إلى 

أن جــدي كان جنديــاً يعمــل فــي الجيــش عندمــا نجلــس 

بالقــرب منــه يحدثنــا  دائمــاً عــن أصدقائه ورفاقــه الذين 

كان يعمــل برفقتهــم ،فهــو يحــرص علــى التواصــل معهــم 

وأراه تعلــو علــى ثغــره ابتســامة أثنــاء زيارتهــم لــه فــي البيــت 

وعندمــا يغــادرون يبــدأ يحدثنــي عــن أيامهــم الجميلــة 

ويقــول: إنهــا أجمــل أيــام العمــر، لذلــك ســوف أصبــح 

ان شــاء هللا ضابطــاً .



مهــا  عا فــي 
السادس والعشرين

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

مجلةَ الشرطي الصغيِر دمِت

صديقةً على مدى األجيال

مرشدةٌ على الدروِب أنِت

ترعيَن دائماً ُخطا  األطفال

****

في عاِمِك السادس والعشرين يا مجلّة

حيّاِك كلُّ طفٍل قارٍئ وطفلة

لِك النشيُد واألشعاُر واأللحان

يا دربَنا  إلى محبِة األوطان

****ِ

شرطيَّنا الصغيَر  يا صديق

وفّْر لنا سامةً على الطريق

تظلُّ رمَز وعيِنا لدى المسير

وأنَت  دائماً  بحبِّنا  جدير

شعر : علي البتيري




