


ي�صمن كتّيب “دللو� �أطفالكم مع نكهات �صيفية” ح�صول �أطفالكم

على �لكثير من �لأن�صطة �لممتعة و�لتعليمية للقيام بها في هذ� �ل�صيف، 

مما يزودهم بال�صحة و�ل�صعادة!

لقد تعاون INVESTBANK و�لمرجع للمطبوعات ليقدما لكم دلياًل 

�صاماًل لما هو متاح في �لأردن في هذ� �ل�صيف، بالإ�صافة �إلى تزويدكم 

بن�صائح حول كيفية ت�صجيع �أطفالكم على �تباع �أنماط حياة �صحية. 

�إن تعليم �لأطفال كيفية �لدخار ومر�قبة مدخر�تهم يعد و�صيلة هامة لتن�صئة 

�أ�صخا�ص بالغين م�صوؤولين. في هذ� �لكتّيب، نقّدم لكم ن�صائح حول كيفية فتح 

ح�صاب توفير لأطفالكم مع INVESTBANK، مما ي�صاعدكم وي�صاعد 

�أطفالكم في �لتوفير للم�صتقبل. 

للبدء بذلك، يت�صمن �لكتّيب بطاقة مثقوبة �صتمنح خم�صة فائزين محظوظين 

مبلغ 50 ديناًر� �أردنًيا في ح�صاب م�صرفي لكل طفل. لمزيد من �لتفا�صيل، �طلعو� 

على �لغالف �لخلفي! 

مع �إبقاء كتّيب دللو� �أطفالكم مع نكهات �صيفية �إلى جانبكم، �صت�صمنون �لتمّتع 

ب�صيف مفعم بال�صحة و�ل�صعادة و�لن�صاط!
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في حين �أنه قد يكون مغرًيا �ل�صماح لأطفالكم 

بالجلو�ص �أمام �صا�صة �لتلفاز و�أخذ ق�صط من 

�لر�حة من �لأن�صطة �لمنظمة، �إل �أنها فر�صة 

لجعلهم يتعلمون خارج �ل�صفوف �لدر��صية، �صو�ء 

�أكان ذلك بكيفية ركل �لكرة �أو �لتحدث بلغة 

�أجنبية �أو �لعثور على �أف�صل �لطرق في �لبالد 

للتجّول �صيًر� على �لأقد�م.

ثمة �لكثير لكت�صافه في �لأردن مما هو مخ�ص�ص 

لالأطفال من جميع �لأعمار و�لهتمامات. �طلعو� 

على قائمة �لأفكار و�منحو� �أطفالكم �صيًفا �صحًيا 

حافاًل بالمتعة!

��صمحو� لإبد�عات �أطفالكم بالتدفق من خالل 

�إلحاقهم  بدرو�ص لتعّلم �لفنون. �بتد�ًء من 

�لف�صيف�صاء �إلى �لر�صم، يمكن لالأعمال �لفنية 

�لتخفيف من �لتوتر وتح�صين �لمهار�ت �لحركية 

�لدقيقة وزيادة �لتركيز. بالن�صبة لدرو�ص �لفن 

�لخا�صة بالأطفال، يمكنكم �لذهاب �إلى:

   متحف �لأطفال �لأردن

 Fun Factory   

   �لحكو�تي 

   �لمتحف �لوطني �لأردني للفنون �لجميلة

   مركز مريم لتعليم �لر�صم و�لفنون

 Nature Fun لمخيم �ل�صيفي�  

   مركز �أورفلي للفنون

   مركز و�دي فينان للفنون

Young Rembrandts Jordan   

   مركز زها �لثقافي

جربوا النكهات 
المتعددة لألردن!

نكهة... الفن!



3دللوا أطفالكم مع نكهات صيفية

   مختبر �لخيميائي 

   مخّيم �لعمارين 

   �صركة �إحياء تر�ث جر�ص )��صتعر��ص �لمبارزين و�صباقات عربات �لخيل(

   �ل�صركة �لأردنية لإحياء �لتر�ث 

   متحف �لأردن 

   متحف ل�صتوريا �لتر�ثي

   متحف �ل�صيار�ت �لملكي

   متحف �آثار ماأدبا

�صاعدو� �أطفالكم في ��صتك�صاف تاريخ �لأردن 

بممار�صة �أن�صطة ترفيهية في �لمتاحف �أو �لقيام 

برحالت �إلى �أحد �لمو�قع �لتاريخية �لمتعددة 

في �لأردن.  ل تعد �لمو�قع �لأثرية �لتاريخية 

تعليمية فح�صب، ولكنها �صتجعل �أطفالكم 

متحم�صين للتعّلم:

نكهة...التاريخ!

��صطحبو� �أطفالكم في مغامرة لن ين�صوها مدى �لحياة، 

�أل وهي �لقر�ءة. تعد �لقر�ءة ن�صاًطا مفيًد� لالأطفال من 

نو�ٍح عديدة، فهي تزيد من تعّلم �لمفرد�ت ومدى زيادة 

�لنتباه وتح�ّصن �لتطّور �لتعليمي وتطّور مهار�ت �لكتابة، 

ناهيكم عن كونها عملية  ممتعة. لذ�، توّجهو� �إلى �إحدى 

هذه �لمكتبات و�بد�أو� �لمغامرة:

نكهة...الكتب!

   مكتبة عبد �لحميد �صومان �لعامة

   مكتبة عّمان �لعامة

Books@Cafe   

Books and More مكتبة   

   متحف �لأطفال �لأردن

 The Good Book Shop   

   �لحكو�تي 

   مكتبة �لر�ية �لها�صمية

Virgin Megastore   

   مكتبة زها لالأطفال

)Jamalon.com( جملون   

)Mintaad.com( منطاد   
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ترتبط �لعطلة �لدر��صية �لطويلة في �أذهاننا بالمتعة. 

فالبت�صامات و�ل�صحكات معدية. نحن جميًعا نحب 

�لح�صول على وقت �لفر�غ ون�صعر بالبهجة في �لوقت 

�لذي نق�صيه ب�صحبة �لأ�صدقاء �أو �لعائلة بعد 

�لنتهاء من �لقيام بن�صاط ما. �صو�ء �أكان ذلك �للعب 

نكهة ...المرح!

بالكرة �أو في �لم�صبح �أو ناٍد للياقة �أو لعبة جولف �أو فنون 

�أو �أ�صغال يدوية، بالتاأكيد �صيح�صل �أطفالكم على كم 

كبير من �لمتعة و�لمرح في �إحدى مر�كز �للعب هذه:

Fun Factory   

 Galaxy Park   

 J’Imagine   

Jingo’s Jungle   

Jumpnaziam   

Jungle Bungle   

Funtastic Kids Edutainment Centre   

   نادي �لأطفال �لأردني

ِلَم ل نرتاح لب�صعة �أيام ونخرج للتخييم مع �لعائلة جميعها؟ �صيعمل هذ� �لن�صاط على �إبعاد �أطفالكم عن �صا�صة 

�لتلفاز ويف�صح مجاًل لق�صاء بع�ص �لوقت �لنوعي مع �لأ�صرة. يتمّيز �لأردن بوجود مو�قع خالبة للتخييم تحت 

�صماء �لليل �لمذهلة وم�صاهد �ل�صحر�ء �لأخّاذة. فيما يلي بع�ص �لمو�قع �لمف�صلة لدينا:

نكهة...التخييم!

   مخّيم �لعمارين  

   مخّيم بيت علي- و�دي رم 

   مخّيم �لهالوي 

   نزل فينان �لبيئي

   بيت �صيافة �صانا 

   مخّيم �لرمانة 

   منتجع �لأزرق 

   �صاليهات محمية غابات عجلون 

   �صاليهات �لموجب
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�إن تعليم �أطفالكم �لتعامل بلطف مع �لحيو�نات يعد �أمًر� مفيًد�. يمكن لأطفالكم تطوير �صفة �لتعاطف 

مع �لحيو�نات وتعّلم �لتحلي ب�صفة �ل�صفقة و�لهتمام بها ورعايتها، بالإ�صافة �إلى تعّلم تحّمل م�صوؤولية رعاية 

كائن �آخر. يمكنكم �لذهاب �إلى:

   �لمركز �لإن�صاني لرعاية �لحيو�ن

Jordan Animal Rescue   
   جمعية رعاية �لحيو�نات و�لرفق بها )�صبانا(

�لريا�صة هي و�صيلة جيدة للحفاظ على لياقة �أطفالكم ون�صاطهم بينما يتعلمون �لعمل �لجماعي و�لمثابرة 

ا �لعاد�ت �ل�صحية  و�لتحلي بالثقة. �إن �لم�صاركة في �لألعاب �لريا�صية و�للياقة �لبدنية في �صن مبكرة تعزز �أي�صً

لمدى �لحياة. وللقيام بالريا�صات �ل�صيفية، يمكنكم �لذهاب �إلى �لأماكن �لتالية:

نكهة...الحيوانات!

نكهة...الرياضة واللياقة!

 Fun Factory   

G.X Gym   

My Gym   

One With Nature   

The Little Gym   
   مركز زها �لثقافي

   مدر�صة �لجالية �لدولية

King’s Academy   
   �لمخيم �ل�صيفي في �أكاديمية عّمان

Bike Rush   

Climbat Amman   

Cycling Jordan   
   مركز فاميلي “للتايكو�ندو”
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تنخف�ص قابلية �لأطفال ب�صرعة لتعلم لغة جديدة بعد �صن �لبلوغ. ��صتفيدو� من قدرة �أدمغتهم على ��صتيعاب 

�لمعلومات و�ألحقوهم بدرو�ص لتعّلم �للغات! قد تكون درو�ص �للغات �ل�صيفية مكثفة وممتعة في ذ�ت �لوقت، 

فتحّم�صهم لل�صفر �إلى بلد �آخر �أو �لتعّلم من ثقافة �أخرى. ولدرو�ص �للغة �ل�صيفية، يمكنكم �لذهاب �إلى 

�لمر�كز �لتالية:

   مركز �للغات �لحديث )�لإنجليزية و�لألمانية و�لتركية(

   مركز فلورن�صا للغة �لإيطالية 

   معهد غوته )�لألمانية(

   �لمعهد �لفرن�صي في �لأردن )�لفرن�صية(

   معهد ثربانت�ص )�لإ�صبانية(

   King’s Academy )�لإنجليزية و�لعربية( 

   �لمركز �لثقافي �لرو�صي  )�لرو�صية(

   �لمركز �لأ�صتر�لي للتعليم )�لإنجليزية( 

   معهد طالل �أبو غز�لة - كونفو�صيو�ص )�ل�صينية( 

   Società Dante Alighieri - Comitato di Amman )�لإيطالية(

   �لمخيم �ل�صيفي في The American Community School )�لعربية(

ثمة و�صيلة ممتعة �أخرى لحث �أطفالكم على �لحركة، وهي درو�ص �لرق�ص! �صيطور �لر�ق�صون �ل�صغار مهار�ت 

�ل�صتماع و�لتن�صيق، و�صتتطور لدى �لر�ق�صين من جميع �لفئات �لعمرية �لمرونة و�لتو�زن و�أو�صاع �لج�صم 

و�لتن�صيق و�لن�صباط و�لتعبير عن �لذ�ت و�لثقة بالنف�ص، على �صبيل �لمثال ل �لح�صر. لاللتحاق بدرو�ص 

تعليم �لرق�ص، يمكنكم �لذهاب �إلى:

 Freeway Dance Studios   

 Fun Factory لمخيم �ل�صيفي في�   

   G.X Gym )باليه وزومبا(

   One With Nature )باليه وزومبا(

   Tempo Dance Studio )مخيم �صيفي يت�صمن �أن�صطة د�خلية وخارجية، بالإ�صافة �إلى درو�ص تعليم 

�لهيب هوب و�لزومبا و�لباليه و�لبريك د�ن�ص(

نكهة ...اللغات!

نكهة...الرقص!
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�إن ق�صاء بع�ص �لوقت بين �أح�صان �لطبيعة هو �أمر جيد بالن�صبة لالأطفال، خا�صة في �ل�صيف! فالهو�ء 

�لمنع�ص و�لم�صي �صيفيد�ن �صحة ولياقة �أطفالكم، كما قد تكون م�صاهدة �لبيئات �لطبيعية مهدئة للنف�ص 

و��صتر�حة في ذ�ت �لوقت من �لت�صبع �لتكنولوجي لحياة �لمدينة. و�صي�صاعد تعليم �أطفالكم في تقدير �لطبيعة 

في تح�صين �لبيئة على �لمدى �لطويل، حيث �صي�صبح �أطفالكم �أكثر �ن�صجاًما مع ق�صايا مثل �إعادة �لتدوير 

و�لمحافظة على �لبيئة. يمكنكم �لذهاب �إلى هذه �لمو�قع �لطبيعية �لجميلة في �لأردن:

لم ل نجرب �صيًئا جديًد� ومثيًر�؟ تحدو� �أطفالكم �لمغامرين للم�صاركة في تجربة �لطير�ن �أو ركوب �لدر�جة 

ا في بناء �لثقة  �أو ت�صّلق �لجبال! �صي�صعر �أطفالكم بالحما�ص في بيئة م�صيطر عليها، وقد ت�صاعدهم �أي�صً

بالنف�ص و�لثقة في �لقدرة على معالجة �لتحدي �أو مو�جهة �لخوف. يمكنكم �لذهاب �إلى:

  �أكاديمية �آيال للطير�ن

Bike Rush  

 Climbat Amman  

Cycling Jordan  

Jordan Speed Centre  

 Wadi Rum Sunset Camp Jeep Tours  

نكهة...الطبيعة!

نكهة...المغامرة!

  محمية غابة عجلون

  محمية �لأزرق �لمائية 

  �صوق �لبركة للمز�رعين )�أيام �ل�صبت( 

  محمية �صانا للمحيط �لحيوي 

  مجمع بانور�ما �لبحر �لميت 

  محمية غابة دبين 

  نزل فينان �لبيئي 

  نادي ن�صيم �لجبل 

  محمية �لموجب �لطبيعية 

 Nature Fun لمخيم �ل�صيفي في�  

  �لجمعية �لملكية لحماية �لطبيعة 

  محمية �ل�صومري �لبرية 

  برّية �لأردن
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قد تكون �لمدر�صة �نتهت بحلول �ل�صيف، ولكن �إذ� كان �أطفالكم يحبون مادتي �لعلوم و�لريا�صيات، فهم 

غير م�صطرين لالنتظار حتى حلول �صهر �آب لمو��صلة تعليمهم! ي�صاعد �لح�صول على بع�ص �لنتباه �لعملي 

�لمبا�صر عند تعّلم �لعلوم �أطفالكم في �لتقّدم �أو تطوير مهار�تهم، �بتد�ًء من �لقيام بالتجارب �لعلمية �لممتعة 

�إلى برمجة �أجهزة �لحا�صوب. يمكنكم �لذهاب �إلى �لأماكن �لتالية:

   مختبر �لخيميائي 
   متحف �لأطفال �لأردن

 Mathnasium   
  �لمركز �لأ�صتر�لي للتعليم 

تعد �لمو�صيقى مفيدة لالأطفال من نو�ٍح كثيرة! يمكن لتعّلم �لعزف على �آلة مو�صيقية �أن يح�ّصن من عملية 

�لتعّلم و�ل�صلوك و�لذ�كرة ل�صنو�ت عديدة قادمة. كما �صيتحلون بثقة �أكبر عند �لعزف �أمام �لآخرين، و�صوف 

يح�ّصنون من مهار�تهم �لحركية �لدقيقة و�لتركيز و�لتحلي بال�صبر! �جعلو� منزلكم حافاًل باأ�صو�ت �لمو�صيقى 

�أثناء ممار�صتهم لما تعلموه في هذه �لمر�كز �لمو�صيقية:

 Freddy for Music 

Music Whale 

 �لمعهد �لوطني للمو�صيقى

Nature Fun لمخيم �ل�صيفي في� 

7Notes Music 

)KinderJam( لحكو�تي� 

نكهة...العلوم والرياضيات!

نكهة...الموسيقى!
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يمكن للمخيمات �ل�صيفية �أن تقّدم مجموعة كبيرة متنوعة من �لأن�صطة �لمتو��صلة �لتي ل ترغبون �أبًد� 

بتقديمها �أو تنظيمها من �لمنزل. تت�صمن معظم �لمخيمات مجموعة متنوعة من �لأن�صطة �بتد�ًء من 

�لفنون �إلى �لرق�ص �إلى �لريا�صات، مما يتيح لأطفالكم تجربة �لعديد من �لأ�صياء �لجديدة! كما �صتتاح 

لهم فر�صة �للتقاء مع �لأطفال �لآخرين �لذين لديهم �هتمامات مت�صابهة. يمكنكم �لذهاب �إلى �لمخيمات 

�ل�صيفية �لتالية في �لأردن:

  �لمخيم �ل�صيفي في مدر�صة �لجالية �لدولية 

 King’s Academy  

  �لمخيم �ل�صيفي في مدر�صة �لبكالوريا  -عّمان

  مختبر �لخيميائي 

 �لمخيم �ل�صيفي في �أكاديمية عّمان

Challenger Team LEAD  

  متحف �لأطفال �لأردن

 Fun Factory لمخيم �صيفي في�  

Nature Fun لمخيم �صيفي في�  

  �لمخيم �ل�صيفي في جاليري �لأورفلي 

G.X Gym  

  �لنادي �لأرثوذك�صي

  �لمخيم �ل�صيفي ‘‘Sand Camp‘‘ في ح�صانة درب �لعلم 

   Tempo Dance Studio )مخيم �صيفي لالأطفال و�ل�صباب يت�صمن �أن�صطة د�خلية وخارجية،   

     بالإ�صافة �إلى درو�ص تعليم �لهيب هوب و�لزومبا و�لباليه و�لبريك د�ن�ص(

نكهة...المخيمات الصيفية!
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 . INVESTBANK لي�ص هناك �أ�صهل من �لدخار من �أجل �أطفالكم مع ح�صابات توفير دلل �أطفالك من

��صتثمرو� في م�صتقبل �أطفالكم مع كل عملية �صر�ء تقومون بها.

ما عليكم �صوى زيارة �أقرب فرع من فروع
 INVESTBANK للبدء باالدخار �ليوم!*

  دلل �أطفالك: في كل مرة ت�صتخدمون 

 INVESTBANK فيها بطاقة فيز� �إلكترون، يقوم

بتقريب �لمبلغ �لذي �أنفقتموه �إلى �أقرب 5 �أو 10 

دنانير �أردنية وتحويل �لفرق من ح�صابكم �لجاري 

�إلى ح�صابات توفير �أطفالكم.

  �إيد�ع و�إد�رة �لح�صاب: �صتح�صلون 
على بطاقة فيز� �إلكترون لأغر��ص �لإيد�ع �لنقدي 

ولإد�رة �أمو�ل �أطفالكم في �أي وقت با�صتخد�م 

.iBank  خدمة

كيف تتم �لعملية؟

ادخار أطفالكم

  �لحد �الأعلى �ل�صهري: لديكم خيار 
تحديد �لمبلغ �لمحّول �لكلي �إلى حد �أق�صى قدره 25 

�أو 50 ديناًر� �أردنًيا �صهرًيا.

  تاأمين �لتعليم: تتم تغطية تكاليف تعليم 

�أطفالكم مع تاأمين INVESTBANK للتعليم في 

ن عليه  حالة �لوفاة �أو �لعجز �لبدني �لكلي للموؤمَّ

�أو �لو�لدين.

  �لفائدة: �صيبد�أ �حت�صاب �لفائدة من
100 دينار �أردني ويتم دفعها كل ثالثة �أ�صهر.

* تطبق �صروط �لمنتج 
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10 نصائح ذهبية 
لتعليم أطفالكم 
كيفية توفير المال

1. تعريفهم بمفهوم �لمال: عرفو� �أطفالكم �ل�صغار 

�أوًل على �لقطع �لنقدية. عّلمو� �أطفالكم تقدير �لقطع 

�لنقدية و�صجعوهم على توفيرها في �لح�صالة.

2. �لقدوة �لح�صنة: ��صرحو� ما تقومون به عند 

كتابة �صيك، ��صتخدمو� بطاقة �ل�صر�ف �لآلي �أو 

�دفعو� ح�صاب �لبقالة. فالأطفال �صديدو �لنتباه 

و�صوف يتعلمون �لكثير من مفاهيمهم �لمالية من 

خالل مر�قبتكم ومحاكاة �صلوككم. 

3. فتح ح�صاب توفير: ��صرحو� لأطفالكم مبد�أ عمل 

�لفائدة �لمركبة، وبينو� لهم كيف تت�صاعف �أمو�لهم 

في ح�صاب �لتوفير. تو�صعو� في �صرح �لمفاهيم 

بالنتقال �إلى �لح�صاب �لجاري بمجرد �أن يكونو� على 

��صتعد�د لذلك.

4. ��صتخد�م �لم�صروف: عندما يتلقى 

�لأطفال م�صروفهم، يتوجب عليهم تعّلم �لمهار�ت 

�لأ�صا�صية لو�صع �لميز�نيات و�لتقنين. بما �أن 

�أطفالكم قادرون على �إد�رة م�صروفهم، �صتتح�ّصن 

مهار�تهم في �إد�رة �لأمو�ل.

5. جعل �لتعّلم متعة: قومو� بلعب �ألعاب تتعلق 

بالمال و�لتي ت�صّجع على �لتعّلم. فاألعاب �لطاولة 

و�لألعاب �لمتاحة عبر �لإنترنت و�لألعاب منزلية 

�ل�صنع جميعها و�صائل متاحة.

6. �ل�صماح الأطفالكم بارتكاب �الأخطاء: ��صمحو� 

لأطفالكم بالإ�صر�ف في �لمال و�رتكاب �لأخطاء؛ 

فهذه �أد�ة تعليمية قّيمة. ولكن ينبغي �أن تكونو� 

على ��صتعد�د للتدّخل و�لم�صاعدة من خالل 

توجيههم عندما يحتاجون لذلك.

7. ��صمحو� الأطفالكم بك�صب �لمال: �لعمل 

بوظائف �صيفية و�أن ي�صبحو� �أ�صحاب م�صاريع 

و�لعمل من �أجل ماما وبابا؛ جميعها ت�صاعد 

�أطفالكم على �لتعّلم عن عالم �لأعمال 

و�لعمل �لجاد.

8. تعليم �أطفالكم و�صع �لميز�نية: �جعلوهم 

يقومون بالتخطيط وو�صع �لميز�نيات للمنا�صبات 

�لعائلية لممار�صة مهار�ت و�صع �لميز�نيات.

9. ت�صجيع �لعطاء و�لعمل �لخيري: عرفو� 

�أطفالكم على �لأعمال �لخيرية في �صن مبكرة، 

ومن �لمرجح �أنهم �صي�صبحون من �لمتطوعين �أو 

�لمتبرعين.

10. تعليم �أطفالكم تحديد �الأهد�ف: يتم 

تحقيق �لعديد من �لإنجاز�ت �لمالية �لناجحة 

من خالل تحديد �لأهد�ف. �صجعو� �أطفالكم على 

تحديد �أهد�ف �لدخار و�ل�صعي 

لتحقيق ذلك.
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عصائر الصيف المنعشة
�أترغبون بالمحافظة على �صحة �أطفالكم في 

هذ� �ل�صيف؟ يعد �صوق �ل�صم�ص �لبلدي في �أيام 

�لجمعة من �لأماكن �لمميزة للبدء با�صتخد�م 

�لمكونات �لع�صوية في �إعد�د طعامكم. بما �أن 

زيادة �ل�صو�ئل في �لج�صم �أمر في غاية �لأهمية في 

ف�صل �ل�صيف، تعد �لم�صروبات �لطبيعية و�لع�صوية 

و�ل�صحية �صرورية. ف�صرب �لماء �أمر �أ�صا�صي،

ولكن �لع�صائر و�لأنو�ع �لمختلفة من مخفوق �لحليب 

و�لم�صروبات �لمعدة بالفاكهة �لطازجة �لغنية 

ا على �رتو�ء  بالفيتامينات يمكن �أن تحافظ �أي�صً

�أج�صام �أطفالكم و�صعادتهم و�صحتهم.

تقترح خبيرة �لتغذية، لبنى قعو�ر هذه �لن�صائح 

و�لو�صفات لإعد�د �لم�صروبات �ل�صيفية:

�لم�صروبات �لملونة �لطبيعية تجذب 

�نتباه �لأطفال، لذ� تعتبر �لأكو�ب �ل�صفافة مثالية. 

�إذ� لزم �لأمر، يمكنكم تحلية �لم�صروبات 

بالع�صل �أو �ل�صكر �لبني، فهي بد�ئل لل�صكر 

�لأبي�ص �لمكرر.

تجنب �لم�صروبات �لغازية وذ�ت �ل�صعر�ت �لفارغة 

و�لمحالة وغير �ل�صحية �صيجعل �أطفالكم يقومون 

بوظائفهم على �أف�صل وجه.

كوكتيل �لفر�ولة
�لمقادير

½ 1 كوب فر�ولة مثلجة 
1 كوب �أنانا�ص مثلج 

½  كوب حليب 
½ 1 كوب لبن 

1 ملعقة كبيرة �صكر بني �أو ع�صل 
1 كوب ثلج مجرو�ص  

طريقة �لتح�صير
نخلط جميع �لمقادير حتى ي�صبح �لخليط ناعًما 

ون�صتمتع ب�صربه!

 �لبطيخ بالروزماري
�لمقادير

1 كوب ماء 
3 ملعقة كبيرة �صكر بني

¼ كوب �أور�ق �لروزماري منزوعة من �لأغ�صان 
ومفرومة 

1 كوب ع�صير ليمون
6 كوب بطيخ مقطع �إلى مكعبات

4 كوب مكعبات ثلج 

طريقة �لتح�صير
1. نغلي �لماء مع �ل�صكر في قدر �صغير على نار عالية.

2. ن�صيف �لروزماري ونتركه جانًبا حتى يت�صرب �لماء 
     لمدة �صاعة و�حدة. 

3. ن�صع ن�صف كمية ع�صير �لليمون ون�صف كمية 
    �لبطيخ في �لخالط �لكهربائي. 

4. ن�صفي �صر�ب �لروزماري با�صتخد�م م�صفاة 
     �صبكية ون�صيفه �إلى �لخالط. 

5. نغطي �لخالط ونهر�ص �لخليط حتى ي�صبح ناعًما.
6. ن�صب �لع�صير ون�صفيه في �إبريق.
7. نهر�ص �لكمية �لمتبقية من ع�صير 

    �لليمون و�لبطيخ. 

8. نحرك �لع�صير قبل تقديمه مع �لثلج.



اآلراء الواردة فـي هذا الكتيب ال تعبر بالضرورة عن  رأي  المرجع للمطبوعات.

حقوق الطبع  للمرجع للمطبوعات
جميع الحقوق محفوظة. تمنع إعادة نسخ أو ترجمة أو نقل أّية مادة 

من هذا الكتيب بأي شكل، بما فـي ذلك التصوير والتسجيل وأّية وسيلة 
أخرى لتخزين واسترجاع المعلومات من دون الموافقة المسبقة من  

المرجع للمطبوعات. رقم االيداع )د/300/2013(.

اشتركوا اآلن

 لمدة سنة واحدة

بـ 20 ديناًرا

 أو لمدة سنتين

بـ 35 ديناًرا

اغرفوا من ينبوع العطاء المتواصل
مع مجلة

عند اشتراككم، 
ستحصلون على حصالة
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بال�صر�كة مع �لجمعية �لملكية لحماية �لطبيعة، �تخذ INVESTBANK زمام 

�لمبادرة في دعم �لزر�عة �لع�صوية وتطوير �صوق �ل�صم�ص �لبلدي، �أول �صوق 

للزر�عة �لع�صوية في �لأردن. 

 INVESTBANK من خالل �أن�صطته �لمتعلقة بالم�صوؤولية �لجتماعية، يدعم

�لمبادر�ت �لفريدة و�لفّعالة لبناء قدر�ت �لأفر�د و�لمجتمعات لتحقيق �لمزيد من 

�لنجاح و�لزدهار وتعزيز روح �لولء و�لم�صوؤولية تجاه �لمجتمع �لأكبر.

بهدف دعم �لمز�رعين �لمحليين في عجلون، قام INVESTBANK بتدريب 

�لمز�رعين على كيفية خف�ص كمية �لمنتجات �لمهدورة وتغليف �لمنتج 

ب�صكل �صليم. كما قام INVESTBANK بتمويل �لبذور �لع�صوية و�لمبيد�ت 

�لح�صرية و�لأ�صمدة �لطبيعية ومياه �لري. في �صنة و�حدة، تمّكن �لمز�رعون 

من م�صاعفة �إنتاجهم وبدء ن�صاطهم �لتجاري في �ل�صوق �لمحلي.

وقد �صّهل INVESTBANK قنو�ت جديدة للبيع، لتمكين �لمز�رعين للمنتجات 

�لع�صوية تجاوز مجتمعهم �لمحلي �ل�صائد في عجلون و�لو�صول �إلى �صوق جديد 

في عّمان، وتجربة م�صتوى �أعلى من �لت�صويق و�لمبيعات و�لتجارة.

INVESTBANK يدعم 
سوق الشمس البلدي

تف�صلو� بزيارة �صوق �ل�صم�ص �لبلدي �لمدعوم من INVESTBANK وباإد�رة �لجمعية �لملكية 

لحماية �لطبيعة ب�صحبة �أطفالكم ليتعرفو� على �أهمية  تناول �لطعام �ل�صحي و�لبلدي 

�لمزروع محلًيا. يعر�ص �ل�صوق منتجات طازجة، بالإ�صافة �إلى منتجات طبيعية معباأة كزيت 

�لزيتون و�لبقوليات �لجافة و�لأع�صاب و�لع�صل و�لمربيات، ويفتح �أبو�به في كل يوم جمعة من 

�ل�صاعة 10 �صباًحا �إلى �ل�صاعة 6 م�صاًء في برية �لأردن في جبل عّمان.
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7Notes Music 
+962-790619350

 The American Community
 School

 +962-6-5813944
�أكاديمية عّمان 

 +962-6-5374444
�أكاديمية �آيال للمالحة �لجوية 

+962-3-2064777
��صطبالت �صيفي

+962-777442222
برية �لأردن 

+962-6-4616523
جمعية رعاية �لحيو�نات و�لرفق 

بها

+962-6-5865451
 Bike Rush

 +962-799454586
 Challenger Team LEAD

+962-6-5810808
 Climbat Amman
 +962-6-5736177

  Cycling Jordan
 +962-798854454

 Freeway Dance Studios
 833842 +962-777

 Fun Factory
+962-6-5923475

G.X Gym
962-6-5857446

 Galaxy Park
+962-798008888

 The Good Book Shop
+962-6-4613939

�لجمعية �لملكية لحماية �لطبيعة 

+962-6-5337931
�لحكو�تي 

+962-6-5561466
ح�صانة درب �لعلم 

+962-795479792
�صوق بركة للمز�رعين  

 +962-797313346
�صركة �إحياء تر�ث جر�ص 

+962-79-5272121
 J’Imagine

+962-6-5927883
 Jingo’s Jungle

 +962-6-5823700
�ل�صركة �لأردنية لإحياء �لتر�ث 

 +962-777606052
 Jordan Speed Centre

+962-6-4290306
 Jungle Bungle

+962-6-5861796
 Jumpnaziam

+962-79-7240240

معهد غوته 

 +962-6-4641993
مخيم �لهالوي 

+962-3-2018867
�لمركز �لإن�صاني لرعاية �لحيو�ن  

+962-6-4129077
�لمعهد �لفرن�صي في �لأردن 

+962-6-4612658
معهد ثربانت�ص 

+962-6-4610858
مدر�صة �لجالية �لدولية 

+962-6-4790666
�لمركز �لثقافي �لرو�صي 

+962-6-4658343
متحف �لأردن 

 +962-6-4629317
متحف ل�صتوريا 

+962-5-3241119
 Books and More  مكتبة

+962-6-5866306
مركز مريم لتعليم �لر�صم و�لفنون

 +962-6-5858069
محمية موجب �لطبيعية 

+962-3-2313059
مركز �للغات �لحديث 

 +962-6-4625582
مركز و�دي فينان للفنون 

 +962-79-5549008
مركز زها �لثقافي

+962-6-5531577
نزل فينان �لبيئي 

 +962-6-4645580
نادي ن�صيم �لجبل

+962-777234569
�لنادي �لأرثوذك�صي 

+962-6-5920491
 Società Dante Alighieri

 +962-796345129
�لمركز �لأ�صتر�لي للتعليم 

 +962-790095454
معهد طالل �أبو غز�لة - 

كونفو�صيو�ص

 +962-6-5100600
 Tempo Dance Studio

 +962-796155547
 Titles Bookshop
+962-6-5924130

The Little Gym
+962-6-5537065

 Wadi Rum Sunset Camp
 Jeep Tours

 +962-77-7314688
 Young Rembrandts Jordan

+962-777215152

 King’s Academy
+962-6-4300230

 Mathnasium
+962-799070444

 Music Whale
 +962-795923411

  My Gym
+962-6-5925113

�لمعهد �لوطني للمو�صيقى 

 +962-6-7467221
 Nature Fun لمخيم �ل�صيفي في�

+962-797896201
One With Nature Centre

  +962-796223099
معر�ص �أورفلي للفنون 

+962-6-5526932
 Pulse Dance School

+962-799015741
مكتبة �لر�يا �لها�صمية لالأطفال 

+962-6-5161802
نادي �ل�صيار�ت �لملكي 

+962-6-5850626
فريدي للمو�صيقى 

+962-6-5692696
محمية �ل�صومري 

+962-5-3835425
مكتبة عبد �لحميد �صومان �لعامة 

+962-6-4633627
مدر�صة �لبكالوريا - عّمان

+962-6-5411191
محمية غابة عجلون

+962-79906-2210
مدينة �لح�صين لل�صباب 

 +962-6-5667181
مختبر �لخيميائي 

 +962-6-5545207
مكتبة عّمان �لعامة 

+962-6-4627718
مخيم �لعمارين

 +962-799755551
متحف �لأطفال �لأردن 

+962-6-5411479
محمية �صانا للمحيط �لحيوي 

+962-3-2270497
مجمع بانور�ما �لبحر �لميت  

+962-5-3491133
محمية غابة دبين 

+962-79-9029497
مركز فاميلي “للتايكو�ندو”

+962-795795762
مركز فلورن�ص للغة �لإيطالية 

+962-777786847
محمية �لأزرق �لمائية 

+962-5-3835017
مخيم بيت علي – و�دي رم 

 +962-795548133
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