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التعريف ببطلي القصص
 صالح وأمنية 

أمنيــة: طفلــة فــي الثامنــة مــن عمرهــا، يطــل مــن عينيهــا البــراءة 
والــذكاء..

نفــس  وفــي  أمنيــة  جــار  عمــره،  مــن  العاشــرة  فــي  طفــل  صــالح: 
المدرســة.. مالمحــه تشــبه مالمــح البطــل محمــد صــالح.. لديــه طاقــة 

ومتحمــس وواثــق مــن نفســه.. 

• اسمي أمنية، وعندي أمنية.. هل تعرفون ما هي؟!
أن يعيش كل أطفال العالم في صحة ورفاهية.

والطريق لألمنية هو تحقيق أهداف التنمية.

• اسمي صالح، مثلي األعلى البطل الهداف.
حلمي أن يعيش أطفال العالم في سعادة ونجاح.

والطريق لحلمي هو تحقيق أهداف التنمية مع صديقتي أمنية.

هيا يا أصدقاء نذهب معًا في رحلة ممتعة نحرز فيها 17 هدفًا 
للتنمية ونعيش في سعادة ورفاهية أنتم وأنا وأمنية.
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قصة عن الهدف الثالث
 صحة جيدة ورفاهية 

الرياضة متعة وإفادة
شــعار أطلقــه صــالح وامنيــة علــى صفحتهــم لدعــوة األصدقــاء لممارســة 
الرياضــة بشــكل منتظــم واالعتمــاد علــى رياضــة المشــي فــي المســافات 

القريبــة أو ركــوب الدراجــة بــداًل مــن الســيارة فــي المســافات البعيــدة. 
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ــة  ــي حديق ــوم ف ــاء ي ــي قض ــي الح ــا ف ــى صديقاته ــة عل ــت أمني اقترح
الحــي العامــة بشــرط أن تتــرك كل منهــن هاتفهــا المحمــول فــي البيــت. 
تــرددت  مــن  ومنهــن  أمنيــة  القتــراح  الصديقــات  بعــض  تحمســت 

اعترضــن. والبعــض 

بعــد إقنــاع، وافــق الجميــع وكانــت المفاجــأة أن كثيــرًا منهــن 
اكتشــفن أن لقــاء األصدقــاء وجهــًا لوجــه وليــس مــن وراء الشاشــات 

ــبوع. ــرة كل أس ــة م ــرار التجرب ــى تك ــن عل ــدق، واتفق ــل وأص أجم



ــن  ــدر كاف م ــى ق ــول عل ــة الحص ــن أهمي ــًا ع ــالح موضوع ــب ص كت
ســاعات النــوم، فهــو يســاعد علــى الشــعور بالراحــة ويمنــح الذهــن 

الصفــاء والقــدرة علــى التفكيــر الســليم.
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كم عدد ساعات نومك؟
ــم الواقعــي واإلفتراضــي،  ــاء فــي العال ســؤال ســأله صــالح لألصدق
والمدهــش أن أغلــب األصدقــاء ينامــون ســاعات قليلــة بعــد أن 

ــم.   ــارق أيديه ــح ال يف ــم وأصب ــول وقته ــم المحم الته
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غذاؤك دواؤك
اإلذاعــة  فقــرة  فــي  وعرضتــه  أمنيــة  كتبتــه  موضــوع  عنــوان 
ــدة  ــارت لفائ ــي وأش ــام الصح ــاول الطع ــة تن ــن أهمي ــية ع المدرس
العديــد مــن األطعمــة والفواكــه والخضــراوات فــي الوقايــة مــن 

البدنيــة والنفســية. العامــة  االمــراض وتحســين الصحــة 

غذاؤك دواؤك



أنشطة عن الهدف الثالث:
 صحة جيدة وحياة أفضل

1*للرياضة فوائد عديدة، أي رياضة تمارسها صديقي/صديقتي؟ 
كيف تذهب)ين( إلى المدرسة؟ راكًبا أم ماشًيا؟ 

ما رأيك في الذهاب إلى المدرسة على األقدام أو بالعجلة؟ 

2* هل اشتركت صديقي/صديقتي في مسابقة رياضية؟
 

3* الخروج إلى الطبيعة ومقابلة األصدقاء يجدد النشاط، هل تحب 
مقابلة أصدقاءك أم تتواصل معهم بالموبايل؟ 

4*هل تحب)ين( صديقي/صديقتي تناول األكل الصحي؟ اكتب)ي( 
وصفة صحية مفيدة وشاركها مع أصدقائك.
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الهدف الثالث
صحة جيدة وحياة أفضل

1* يهتم هذا الهدف بتوفير الحياة الصحية ليكون المجتمع 
ناجحًا ويكون األفراد قادرين على العمل.

2* يحتاج األطفال متابعة األطباء وتقديم التطعيمات حتى ال 
يصابون بأمراض خطيرة تسبب الوفاة )الموت( قبل سن الخامسة.

3* تتعرض معظم السيدات لمشاكل أثناء عملية الوالدة، مما 
يجعل من الضروري توفير المتابعة الطبية الجيدة لألم والمولود. 

4* مع انتشار فيروس كورونا، أصبح من الضروري توفير الرعاية 
الصحية وارتداء الكمامات لضمان عدم انتشار الفيروس.

5* تهدف الرعاية الصحية إلى منع األمراض الخطيرة واألوبئة 
بحلول عام 2030. 

6* البد من تعريف األطفال األوالد والبنات بالحركات واللمسات 
المسموح بها من الغرباء أو حتى من األقارب.

7* تعريف األطفال بأضرار التدخين والمخدرات والكحول وتأثيرها 
الضار على الصحة.

8* تدريب األطباء وتوفير األدوية والتطعيمات الالزمة لعالج 
األمراض المختلفة. 
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