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ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحرير
الضابط املدين/ رشيفة بنت عيل التوبية

الرتجمة
النقيب/ عبدالله بن سعيد  الحاريث

التصميم واإلرشاف الفني
املـالزم/ بدريـة بنت راشد التوبـيـة
الرشطي/ منصور بن حمد الحزامـي
الرشطي/ سلطان بن سيف القاسمي
الرشطي/ محمد بن زاهر الرشيـقـي
الرشطية/ راوية بنت عبدالله الخليلية

التدقيق اللغوي:
املالزم/ ثريا بنت أحمد الكلبانية

التصوير :
الوكيل/ سامل بن محمد الشحي
الرقيب/ بدر بن نارص الرزيقي

املراسالت :
باسم مدير العالقات العامة

القيادة العامة للرشطة

ص ب: ٣٠٢  الرمز الربيدي: ١١٦
ميناء الفحل

موقع رشطة عامن السلطانية
عىل الشبكة العاملية للمعلومات

www.rop.gov.om 
الربيد اإللكرتوين للملحق

ropkids@rop.gov.om

جميع الحقوق امللكية الفكرية
محفوظة لرشطة ُعامن السلطانية

أصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل بوابة
سلطنة عامن التعليمية

http://home.moe.gov.om/arabic/index.moe
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اقرأ معنا في هذا العدد:

النملة الذكيةالنملة الذكية

سـالـم ومـنـارسـالـم ومـنـار

حــّمــود والعيد الوطنيحــّمــود والعيد الوطني

كاما هي حكاية جديت؟! كاا ا



أصـدقـائـي األعـزاء 
ــاً بكــم يف العــدد الجديــد مــن الرشطــي الصغــري .. حيــث يتزامــن صــدور هــذا العــدد  مرحب
مبناســبة عزيــزة عــىل قلوبنــا وهــي مناســبة العيــد الوطنــي املجيــد .. لقــد أصبــح عمــر النهضــة 
املباركــة أربعــة وأربعــني عامــاً .. عــىل يــد والدنــا وقائدنــا الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم 

_حفظــه اللــه ورعــاه .. 
أصـدقـائـي..

كل عــام وموالنــا الســلطان قابــوس املعظــم بخــري .. وكل يــوم ولســان حالنــا يبتهــل (يــا ربنــا 
احفــظ لنــا جاللــة الســلطان) .. لتبقــى ُعــامن بخــري وعــزة وكرامــة .. ففــي هــذه األيــام ترتــدي 
عامننــا الغاليــة حلــة بهيــة مــن الفــرح والجــامل .. وكل يــوم وُعــامن يف مقدمــة الــدول الداعيــة 
للســالم والتعــاون بفضــل القيــادة الحكيمــة للقائــد املفــدى .. فطــوىب لُعــامن قائدهــا وطــوىب 

لنــا وطــٌن كُعــامن ..
أصـدقـائـي..

ــنة  ــدوة الحس ــون الق ــم أن نك ــام رأيك ــري ف ــا بكث ــن أعامرن ــرب م ــل أك ــرياً ب ــُرح كب ــح الف يصب
ــالمة ..  ــا الس ــن لن ــي تضم ــد الت ــامت والقواع ــة التعلي ــد بكاف ــزم وأن نتقي ــن .. أن نلت لألخري
وأن نتقــدم بالنصيحــة ملــن يتجــاوز هــذه القواعــد .. وأن نكــون عــىل قــدر املســؤولية والثقــة 
بأنفســنا كرشطــة صغــار وحــامة للوطــن وأرضــه وســالمة مــن يعيشــون عليــه حينــام نكــون 

ــة. ــة الســلطان بخــري وعافي ــا املفــدى .. وكل عــام وجالل ــه قائدن ــار .. حفــظ الل كب



مفرقعات 
نارية؟؟!!

هل تخاف من 
املفرقعات يا 

رجل؟!

جـــواهـــــر 
اإليــــمــــــان

مرحبا شباب ، ما 
رأيكم أن نحتفل يف 

هذا العيد بطريقة 
ممتعة ومثرية؟!

لســت خائفــًا كمــا تظــن ، لكنهــا 
ــا اهللا  ــد نهان ــرة ، وق ــة وخط مؤذي
مــا  كل  عــن  وتعــاىل  ســبحانه 
ــاىل: (َوالَ  ــال تع ــر ، ق ــؤذي ويض ي

تُلُْقــواْ ِبأَيِْديكُــْم إَِىل التَّْهلُكَــِة).

ــال: (ال رضر  ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــك النب وكذل
وال رضار). وهــي ضــارة يــا ســعيد 

ــديًا. جس

كـيـف؟؟

إعداد/ منى الكليبيةإعداد/ منى الكليبية

رسوم الرشطية/ راوية الخليليةرسوم الرشطية/ راوية الخليلية

حقًا؟؟!
شكرا لكم ، ينبغي إذا أن ننبه 
أصدقاء الشرطي الصغري ، ال 

مفرقعات بعد اليوم. ٤



رسوم الرشطية/ راوية الخليلية
ملاذا القطط تحب اللعب 

بالخيوط امللونة؟!

ال يا قطقوووط .. إنها 
أشياء ليست لألكل وإمنا 

للخياطة!!

رمبا تظن بأنها 
طعام..

هاهاها .. كم 
هو ظريف هذا 

القط!!

مياااوووومياااوووو

٥



إعداد وتصوير الوكيل/ سامل الشحي

(صناعة املنز)(صناعة املنز)
ــايئ نرحــب بكــم يف هــذا العــدد لنتعــرف  أصدق
(الرسيــر  أي   ، املنــز  صناعــة  حرفــة  عــىل 
ــن  ــد م ــريف الجري ــع الح ــث يجم ــدي) حي التقلي
ســعف النخيــل (الخــوص) بعــد تنظيفــه بواســطة 
املجــز (الــداس) مــن أوراقــه ، وبعدهــا يتــم أخــذ 
مقاســات املنــز املكــون مــن أعمــدة وحبــال 
الليــف ، ثــم يتــم تركيــب األعمــدة بواســطة 
مســامري صغــرية ، يتــم مــن خاللهــا تثبيــت قاعدة 
املنــز ، بعــد ذلــك يقــوم الصانــع بتجميــع أجــزاء 
املنــز باألعمــدة بواســطة حبــل الليــف ، ويأخــذ 
ــط  ــدة فق ــاعة واح ــز س ــة املن ــع يف صناع الصان
ويعــرض بقيمــة مــن ثالثــة ريــال إىل خمســة 

ــة. ــاالت عامني ري

٦



إعداد وتصوير/ علياء النعامنية

(الـبـيـلـوه)(الـبـيـلـوه)

عدد الالعبني: غري محدد.

كيفية أداء اللعبة:
ــع  ــؤدى يف مرب ــة مــن فريقــني ، وت تتكــون اللعب
كبــري وبداخلــه خطــان مســتقيامن متوازييــان ، 
تكــون بينهــام مســاحة معينــة بحيــث يكــون 
ــني املســتقيمني (يف  ــني الخطي ــق املنافــس ب الفري
منتصــف املربــع) ، والفريــق الخصــم يكــون عــىل 
حــدود أحــد الخطــني ، ويحــاول الالعبــان تجــاوز 
بينــام   ، األخــر  الجانــب  إىل  الخصــم  الفريــق 

ــك. ــن ذل ــم م ــاول منعه ــاين يح ــق الث الفري
ــر  ــني للقســم اآلخ ــع الالعب ــل جمي ــا ينتق وعندم

ــزاً. ــق فائ ــرب هــذا الفري يعت

٧



ــا  ــدران مملكتن ــي أن ج ــرون مع أال ت
أصبحــت متهالكــة وقدميــة وتحتــاج 

للتغيــري والتجديــد

حســناً مــن واجبنــا 
ــاء مــكان أفضــل  انتق
أرجو أن تهتم لبنــاء مملكــة جديدة

بذلك أيها الحكيم 

ويف صباح اليوم التايل يختار الحكيم ثالث فرق للبحث عن 
املكان املناسب

ال تستعجلوا يف دراسة 
تريثــوا  بــل  املــكان 
وابحثــوا عــن األفضــل 

٨

تأليف وسيناريو/ غالية الحجرية

ذات صباح اجتمعت ملكة النمل بأفراد مملكتها..

الـنملـة
            الـذكـيـة

رسـوم/ مريم الحجرية



هــذا املــكان جميــل ، 
هيــا نخربهــم عنه!!

لقد اخرتِت املكان الصحيح أيتها 
النملة الذكية ، هيا نستعد للرحيل.

هــل وجدمتــا املــكان 
املناســب؟!

هذا املكان 
مناسب!!

هل رأيِت؟!
كانت اململكة ستتاثر.

ــكان  ــا مل ــى وصلت ــا حت ــة صديقته ــة برفق خرجــت منول
واســع تحــت ظــل شــجرة.

وبالفعــل مل متــِض ســوى لحظــات حتــى مــرت مجموعــة 
مــن الفيلــة ســبب مرورهــا هــزة يف املــكان!!

وعادتــا للحكيــم وتفاجأتــا أن جميــع الفــرق التــي تــم 
إرســالها عــادت رسيعــا ومل تتأخــر مثلهــام..

 وانطلقتا 
ملكان آخر 
يقع تحت 

مجموعة من 
جذوع األشجار 

امللقاة فوق 
بعضها البعض 
وانتظرتا ومر 
يومان بدون 
أية مشكالت..

انتظــري ودعينــا نراقب 
فقــد يكــون فيــه خطــر 

عــىل اململكة

نعم

املــكان األول الــذي رأينــاه كان ممــرا للحيوانــات 
واملــكان الثــاين يقــع أســفل جــذوع األشــجار 
املرتاكمــة فال متــر الحيوانات بالقرب منــه وبالتايل 

فهــو آمــن  وبالقــرب منــه جــدول مــاء صغــري.

٩



١٠



أخباركم وعلومكم

زيارة أطفال روضة 
أمن املطارات إىل هيئة 

تقنية املعلومات بواحة املعرفة 
للمشاركة يف التوعية بالسالمة املرورية 

عىل الطريق وباألخص سالمة 
املركبات.

١١



رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية

١٢



١٣



١٤
١٤

خالد بن سلطان البوسعيديميثاء بنت بدر اليعربية

اجللندى بن جالل الغابشيأسامة بن خالد الكندي

محمد بن مرشد اجلهورياملهند بن مرشد اجلهوري

زهد بنت أحمد البحريةزكريا بن خليفة الصباريرهف بنت أحمد العمرية

رنيم بنت راشد الشهوميةخالد بن علي الشكيلي

سالم بن علي الشكيلي

اليمان بن أحمد البحري

أحمد بن علي اخلياريأحمد بن حمود البوسعيدي

منار بنت موسى احلسنية محمد بن أسعد الغافري

أصــدقــاءأصــدقــاء
الــشـــرطـــي الــشـــرطـــي الـصـغيـرالـصـغيـر

عبدالرحمن بن هزاع الرشيدي



١٥
١٥

عزان بن هيثم الغيثيشذى بنت علي ازوميةاحلسني بن سليمان الصبحي

محمد بن هيثم العلوينور بنت علي املعولية

يوسف بن علي الشكيليمحمد بن علي الغافري

يقني بنت علي الكندية

عبدالعزيز بن مبارك املنذري

محمد بن ناظم البلوشي

معتصم بن ماجد البحري هالل بن محمد السيباني

محمد بن منذر املنوري

محمود وأسامة أبناء هود 
اخلروصي

معتز بن عادل البطاشي

كيوم بن هالل الكيومي

لني وليان بنات جنيب الشكيلي

عدي بن حامت الرجيبي فردوس بنت ناصر الشكيريةعهد بنت خالد العامرية



رسوم/ عهود الشيدية

تأليف وسيناريو/ خلفان الحنظيل حافلة المدرسة

١٦

أنت السبب 
يف الحادث يا 

أرشف!!

بل أنت السبب 
يا عدنان

فجأة تظهر ماعز بالطريقعدنان يقود الحافلة

تظهر سيارة ، تصطدم بحافلة عدنان من الخلف.



١٧

لقد تسبب عدنان يف تعطل 
سياريت وخساريت يف إصالح أرضار 

الحادث .. أمتنى أن تتعطل 
حافلته!

ماجد: أ

يف موقع الحادث..

ماجد: أ
أوصل الطالب إىل 
منطقة العني يا 

عدنان ، أنت تسكن 
بالقرب من املنطقة.

أنت أوصلهم ، 
هذا ليس من شأين 
يا ماجد ، اذهب 
وأوصل الطالب.

أنا دامئاً أساعد عدنان .. ولكنه 
مل يساعدين ولو ملرة واحدة.

أمتنى أن توقف حافلتك 
وأين تريدين أن أوقفها بعيداً عن بيتي!!

يا محمد .. أوقفها 
مكان آخر.



١٨

لكنه جارنا ويجب 
علينا أن نتحمله.

هيا إىل مكتب 
مدير املدرسة 

يا سعود.

هل ميكنكم أصدقايئ اكتشاف الفاعل 
ومواجهته بالدليل؟!

هل يعقل أن تنثقب إطارات 
الحافلة كلها دفعة واحدة؟!
ال بد أن أحداً ما فعل هذا 
متعمداً .. يجب أن أخرب 

الرشطة

لن أفعل ذلك 
مرة أخرى!!

هذا أخر إنذار  
لك يا سعود

حسناً يا 
أستاذ

أنا مل أعد 
أحتمله!!

يف حافلة عدنان يخرج الطالب سعود رأسه من نافذة الحافلة

يف مكتب مدير املدرسة

اإلطارات 
مثقوبة!!

فاعل



ســــــــؤالســــــــؤال عــــــنــــــدي عــــــنــــــدي 
 ما هي أهم النصائح التى تساعد في احلد من إدمان 

التلفزيون؟

-  املشاركة في األنشطة البدنية املتنوعة.

- اخلروج مع األصدقاء وأفراد األسرة.

- مشاهدة البرامج التلفزيونية القصيرة التي ال تزيد عن 

٣٠ دقيقة.

ما هي محاور السالمة املرورية؟

١. املركبـة.

٢. الطـريق.

٣. العنصر البشري.

كيف يتم إطفاء حريق املواد الصلبة؟

- يتم إطفاء احلريق بواسطة املاء ألنه 
من الوسائل املالئمة إلطفاء حريق املواد الصلبة.

١٩



هـداهـدايـا الــيـا الــوطـنوطـن
سيناريو ورسوم/ حمدي هاشم

اليوم هو العيد الوطني 
لبلدنا الحبيب.

وما الهدية املناسبة التي ميكننا تقدميها 
لوطننا الحبيب؟

 وأنا أعاهد بالدي أن أذاكر ألحقق أمنيتي 
بهذا تكونون قد قدمتم هداياكم لسلطنتنا وأصبح مهندسا أبني وأعمر.

الغالية سلطنة عامن.

أعاهد وطني أن أذاكر وأجتهد 
ألكون طبيبا يف املستقبل.

سيفخر وطننا الحبيب حني يرى أبناءه الصغار 
صاروا هم من يبنون مجده بسواعدهم القوية.

وطننا يحتاج أن تذاكروا 
جيدا وتجتهدوا يك يرى منكم 

طبيبا ومهندسا ورشطيا.

اليوم العيد الوطني لسلطنتنا الغالية 
فهل ستقدمون لها الهدايا؟

كم أنا سعيدة بهذا 
اليوم فكيف نويف 
وطننا حقه علينا.

وفـي الـفـصـل..

أحسنت
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لقد عرفت اآلن ما الهدية 
التي سأقدمها لوطني.

أخربين بها ألشرتي هدية 
مثلها.

فهمتك .. سأجتهد ألكون معلمة 
وأعلم األجيال حب الوطن.

لقد انتهيت توا من مذاكرة درويس وهناك عمل أمتنى 
أن تشاركني فيه ليكون هدية صغرية لوطننا الحبيب.

منذ ساعات مل يخرج الصغريان .. ترى ماذا يفعالن؟

ما رأيك يف هذه املفاجأة يا أيب .. هديتنا لوطننا يف 
عيده.

وظل العلم يرفرف يف سامء البالد معربا عن حب الصغار لوطنهم الكبري.

ال يا أختاه .. هدايانا لبالدنا أن نذاكر بجد ونشاط يك نبني 
هذا الوطن الجميل .. هذه هديتنا للوطن.

لندخل ونستطلع األمر.

يا لها من مفاجأة جميلة.. ولكن أين 
ستضعان هذا العلم الرائع؟
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أين تقع قارة 
أفريقيا؟

في كتاب اجلغرافيا

لم تصرخ؟؟!

لو كنت أرتدي 
القميص 

لسقطتُ ميتاً..

اضحك من قلبك

٢٢

سقط قميص جحا من السطح فصرخ..



رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية
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معلــومات عــــامـــةمعلــومات عــــامـــة

أحـلـم!!أحـلـم!!

 ٦٧ األرض  على  سجلت  حرارة  درجة  أعلى  ـ 
فهرنهايت في منطقة شرق إيران.

ـ السائل احمليط بالعينني والذي يعرف باسم 
الدموع هو أقوى مطهر.

عليه  اهللا  (صلى  الرسول  صالها  صالة  أول  ـ 
وسلم) هي صالة الظهر.

نفس  على  يحتوي  الزرافة  عنق  فقرات  عدد  ـ 
عدد الفقرات املوجودة في االنسان.

* ليس للببغاوات حبال صوتية، وينتج صوتها 
مثل  الهوائية،  القصبة  في  الهواء  بضغط 

النفخ عبر فوهة زجاجة فارغة. 

يستطيع  الذي  الوحيد  الطائر  هي  البومة   *
أن  وميكنها   ، عينيه  بكلتا   ، واحد  هدف  رؤية 

تدير رأسها بزاوية تصل إلى ٢٧٠ درجة.  

*  املذبذبات أجسام سماوية المعة تدور حول 
الشمس في مدارات محددة،

أمريكا  قارة  هو  للجمل  األصلي  املوطن   *
الشمالية منذ ٤٠ إلى ٥٠ مليون سنة مضت.

الهنوف بنت خالد الكلبانيةعبداهللا بن عادل البطاشي

عبداهللا بن ماجد العميري

* أحلم أن أطير في السماء مع أحلى األصدقاء.

* أحلم أن أسبح في املاء مع األصدقاء الظرفاء.
* أحلم أن أقرأ في أحلى املكتبات مع األصدقاء اآلخرين.

• أحلم أن أكتب ما أشاء في دفتر كثير الصفحات.
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قلعة نزوى أقدم قلعة يف عمان

العاصمة  مسقط  عن  تبعد   ، عمان  بسلطنة  الداخلية  محافظة  في  تقع   .. نزوى  والية 
بنحو١٦٤ كيلومترا. كانت عاصمة لعمان في عصور اإلسالم األولى. التزال قلعتها التاريخية 

شامخة حتى اليوم ، وينشر بها العديد من احلصون واألبراج واملساجد األثرية القدمية.
قلعة (نزوى) تعتبر ضمن أقدم القالع في سلطنة عمان ، تنفرد بشكلها الدائري الضخم 
عن  املدافعني  ملرابطة  متعددة  وفتحات  آبار  سبع  وبها   ،  ً مترا  ٢٤ ارتفاعها   ، بالتراب  املطور 

القلعة واملدينة خالل العصور القدمية.
بناها اإلمام (سلطان بن سيف بن مالك اليعربي) عام ١٦٦٠م والذي اشتهر بأنه اإلمام الذي 
طرد البرتغاليني من عمان. ترتبط القلعة بحصن ذو ممرات معقدة، واستغرق بناؤها ١٢عاما.

هديل بنت سلطان الهاللية

إميان بنت محمد البلوشية

هــل تـعـلـم؟!
* أن النمــل يتثــاءب مثــل البــرش عندما يســتيقظ 

مــن نومــه يف الصباح.

* الزرافــة ليــس لهــا حبــال صوتيــة ، لذلــك ليــس 
لهــا صــوت.
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اسمي عبداهللا بن محمد الوهيبي، عمري ٨ 
سنوات ، هوايتي كرة القدم. أمتنى أن أصبح 

ضابطاً بالشرطة لكي أحمي وطني.

اسمي همس بنت خالد اليعربية. عمري ٣ سنوات،  
هوايتي مشاهدة رسوم الكرتون ، وأمتنى أن أكون 

طبيبة أسنان عندما أكبر.

اسمي فاطمة بنت علي السعدية ، عمري ٨ 
سنوات ، هوايتي الرسم ولعب كرة السلة. 

وأمتنى أن أصبح مهندسة معمارية عندما أكبر.

اسمي محمد بن خالد العامري ، عمري ٤ 
سنوات، هوايتي القراءة والكتابة ، أمتنى أن 

أصبح مدرساً للغة العربية ألنها لغة القرآن 
الكرمي.

الــوطــنأحــالم صغيرة قلب  فـي  أنت   .. قــابــوس  أبــي 
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٢٧

املـــجــيــد املـــجــيــد  الــــ٤٤٤٤  الـــوطــنــي  الــــالــعــيــد  الـــوطــنــي  الــعــيــد 

الــوطــن الــوطــنقلب  قلب  فـي  فـيأنت  أنت   .. قــابــوس  قــابــوس ..أبــي  أبــي 



سعود بن عبدالعزيز الشكيلي 

يعقوب بن خليفة الهاشمي

مدرك بن سيف احلامتي 

يعقو

٢٨

يل رأي

أبـي قـابـوس .. أرواحنــا     

أشعر بالفرح الكبير بهذه املناسبة .. وأمتنى أن يطيل 
اهللا في عمر موالنا .. صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
 ً ً وفخرا بن سعيد املعظم ـ حفظه اهللا .. ليبقى ذخرا

لهذا البلد. 

الغالية  مان  وعُ عام  فكل   .. البلدان  أجمل  مان  عُ
بخير .. وبابا قابوس في القلب .. فنحن نحبك يا أبي 

الغالي.

أبي  عمر  في  يطيل  أن  القدير  العلي  اهللا  أدعو 
عام  وكل   .. والعافية  بالصحة  ميتعه  وأن   .. قابوس 

وأبي قابوس بخير .



فلك بنت سالم آل عبدالسالم  

رناد بنت أحمد البلوشية 

شهد بنت عبداهللا الدغيشية

٢٩

       تفداك .. وأنت ساكنها

أهنىء أبي قابوس مبناسبة العيد الوطني ال٤٤ .. 
وأقول له كل عام وأنت بألف خير يا بابا قابوس .. 

ً لعمان. ً وفخرا ودمت ذخرا

الرؤوس  على  تاجاً  ويا   .. أب  خير  يا  قابوس  أبي 
أن  وأدعو  الغالي  اليوم  هذا  في  وردة  أهديك   ..

يطيل اهللا في عمرك.

أهنىء الشعب العماني مبناسبة العيد الوطني 
يهنىء  العماني  الشعب  وكل   .. ايد  ال٤٤ 

القائد املفدى بهذه املناسبة الغالية. 

األطفال املشاركني بأرائهم من روضة أمن املطارات.



٣٠

احلسن بن علي اليعربي
٦ سنوات

أالء بنت حامت الرحبية
سنتني

أفنان بنت املر الشريقية
٣ سنوات

أرياف بنت خالد العبرية
٦ سنوات

أحمد بن سعيد الشريقي
٤ سنوات

زهى بنت حمد احلسينية
١٠ سنوات

ريان بنت سعيد الشامسية
٦ سنوات

حسني بن يوسف العلوي
٥ سنوات

حسن بن شمبيه البلوشي
٦ سنوات

تركي بن يوسف البلوشي
٣ سنوات

عبداهللا بن إبراهيم املعولي
٦ سنوات

ضحى بنت حمد احلسينية
سنة

ناصر بن وليد املعولي
سنة

فاطمة بنت مسلم الصبحية
٣ سنوات

محمد بن علي املعولي
١٠ سنوات

شيماء بنت محمد العلوية
سنة

سارة بنت سليمان احلراصية
سنة

م

عمر بن مسلم الصبحي
٣ سنوات

شيماء بنت ناصر البطاشية
١٠ سنوات

شهد بنت محمود العبرية
٨ سنوات

شريفة بنت سيف الهاشلية
٥ سنوات

سعيد بن سالم املسكري
٤ سنوات

محمد بن خالد اجلابري
٦ سنوات

عبداهللا بن سعيد البداعي
٣ سنوات

م

نق

مح

رهف بنت زايد الصاحلية
٣ سنوات

اتار بن فهد الشريقي
٧ سنوات

بيان بنت سعيد البداعية
١٠ سنوات

أأفـفــراا
االلـصـصـغـغـار
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رهف وأحمد أبناء عبدالرحيم 
العبري

هاجر ويوسف أبناء رباح
التوبي

عبداهللا وشماء أبناء غامن 
البادي

مالك وهمس بنات سعيد 
ازومي

يقني ويعقوب أبناء يوسف 
البادي

حميد بن يوسف البادي
سنتني

رمياس بنت محمد العبرية
٧ سنوات

فاطمة ونصر أبناء حمود 
الرواحي

سارة بنت علي املعولية
٧ سنوات

مالك بن فهد الشريقي
٥ سنوات

معتز بن جنيب الشكيلي
٥ سنوات

مصعب بن سعيد الرصادي
٦ سنوات

مسعود بن سعيد الرصادي
٥ سنوات

محمد بن مسلم الصبحي
١٠ سنوات

ناظم بن يوسف الندابي
٥ سنوات

نقاء بنت محمد الصبحية
سنة

نصر بن أحمد الغافري
سنتني

وسام بن يوسف الزعابي
٧ سنوات

عبداهللا بن أمين الوهيبي
سنة

يامن بن أمين الوهيبي
٤ سنوات

ناصر بن علي اخلنبشي
٧ سنوات

ميثاق بنت سعيد الرصادية
سنتني

عبداهللا بن حمد احلسيني
٤ سنوات

عبير بنت ناصر السعيدية
٦ سنوات

محمد بن سليمان السيباني
سنتني

ميثاء بنت علي البادية
سنة

مهجة بنت سالم املسكرية
٥ سنوات

قصي بن أحمد الغافري
٥ سنوات

امليثم بن علي ازومي
٧ سنوات

تركي بن فهد احلوسني
سنة



أنــاأنــا  فــي فــي 
الـــــروالـــــروضـــــة

١- األدوات املطلوبة
أعــواد   + صلصــال   + األذن  تنظيــف  أعــواد 
 + مقــص   + زجاجيــة  قنينــة   + مشــاكيك 
املائيــة. األلــوان  لوضــع  إنــاء   + مائيــة  ألــوان 

٢- أقطع أعواد تنظيف األذن نصفني.

٣- أكّور الصلصال بشكل دائري ثم أغرس عليه 
أعواد تنظيف األذن.

إعداد وتصوير/ شيخة الرشيقية
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٤- وبعد ذلك أغمس األعواد القطنية فقط يف 
اللون املفضل لدي وأتركه حتى يجف.

٥- أغرس أعواد املشاكيك داخل الصلصال.

٦- أدخل أعواد املشاكيك داخل القنينة الزجاجية.

وها هي مزهرية الورود 
أصبحت جاهزة.

شكراً لصديقة الرشطي الصغري/
٣٣رتال بنت محمد بن عبدالله الحديدية



املقادير:
أرز - لحــم - ملــح - فلفــل أســود 
- هيــل - مــاء بقــدر ٤/٣ الطنجــرة 

- زنجبيــل.

الـطـريـقـة:
يغــىل اللحــم أوال ويتــم االتخلــص مــن رغوتــه وبعدهــا 
نضيــف إليــه الفلفــل األســود والهيــل ويــرتك يغــيل حتــى 
ــد  ــه بالي ــم وتقطيع ــراج اللح ــم إخ ــا يت ــج. بعده ينض

ــوط). ــة (عــىل شــكل خي ــة طولي بطريق
ــيل  ــبق وأن غ ــذي س ــار ال ــاء الح ــع األرز يف امل ــم نض ث
ــن حــني إىل  ــة م ــار خفيف ــىل ن ــه ع ــه ، ونقلب اللحــم في
آخــر إىل أن ينضــج – نرمــي عليــه اللحــم املقطــع ونرتكــه 
ــرياً  ــداً ، وأخ ــه ج ــح لين ــة األرز وتصب ــرس حب ــى تنه حت

ــع الســمن أو الصلصــة (الرتشــة).  ــدم م تق

ســيـــة لـــعــر ســيـــةا لـــعــر ا

بصحة وعافية

ــ تق
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الـطـريـقـة :
ونضعــه  املــاء  يف  الهنــدي)  (التمــر  الصبــار  نضــع 
ــار  ــىل الن ــه ع ــم نضع ــاء ، ث ــوب م ــع ك ــالط م يف الخ

ونضيــف لــه مــاء وطحــني وزبيــب وثــوم.
ــاس  ــة مق ــل وقرف ــار ســنوت وهي ــه به ــف ل ــم نضي ث
ربــع ملعقــة صغــرية ، نرتكــه يغــيل حتــى يثقــل ويصبح 

جاهــزاً ليتــم تناولــه مــع العرســية.

لــتــرشــــة لــتــرشــــةا ا
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الـقـنـاعـة
يحــىك أن أرسة تقطــن ســاحل بحــر العــرب تعتمــد يف رزقهــا عــىل البحــر ، كان رب األرسة صيــاداً يبيــع 
األســامك يف ســوق املدينــة ،ولكــن مل يلبــث بيتهــم إال أن ســقطت أركانــه ، مــات األب وماتــت األم 

وبقــي االبــن مــع جدتــه يصارعــون صعوبــة الحيــاة.
ــرض  ــر ، ويح ــه البح ــاد ب ــا ج ــع م ــوق لبي ــن إىل الس ــب االب ــار يذه ــف النه ــد منتص ــوم عن يف كل ي
مــا يســد الرمــق ، يف كل مــرة يذهــب فيهــا االبــن إىل ســوق املدينــة يــرى فيهــا الشــباب يف الثيــاب 
الجميلــة وهــو يف أرث الثيــاب وأوســخها تغشــاه الكآبــة والحــزن ، مــا يصنــع لتحريــك هــذا الســاكن؟ 

وكلــام صــارح الجــدة مبــا يــدور يف نفســه ، كان رد العجــوز دامئــا هــذا رزقكــم.

رسوم الشــرطية/ راوية الخليلية

حكايات جديت

٣٦



ــه الرحيــل يف طلــب  ــام وهاجــس الرحيــل ال يفــارق االبــن ، إىل أن أىت ذلــك اليــوم الــذي قــرر في متــر األي
الــرزق ، وإن كان فيــه تــرك الجــدة وحيــدة بــال أنيــس وال جليــس، بــدأت الرحلــة مــن بلــد إىل بلــد إىل أن 
نــزل واد خصــب تغطيــه األشــجار املثمــرة ، إال أنــه وجــد فيــه جمــال هزيــال، فتعجــب مــن هــذا املنظــر، 
بعدهــا مــّر بصحــراء جدبــاء ال زرع بهــا وال ومــاء ووجــد بهــا جمــال ســمينا ، انتقــل بعدهــا إىل واد آخــر 
لينظــر عجيبــة أخــرى وهــي دودة غريبــة املنظــر ، بحركــة بســيطة منــه قتلهــا، وإذا بهــا تخــرج ديدانــاً كثرية 
ــه الهلــع فأخــذ يف الهــروب مــن واد إىل آخــر يصــارع األهــوال ليجــد ضالتــه املنشــودة  مــن بطنهــا ، انتاب
وهــو الــرزق والعيــش الرغيــد ، وأثنــاء الرحلــة شــاهد أمامــه جبــالً شــاهقاً ميــر يف وســطه ثــور يحــاول رفــع 

جــذع شــجرة إىل أعــىل الجبــل ، فيعيــد الكــرة تلــو األخــرى دون ملــل.
حــاول االبــن الصعــود إىل قمــة الجبــل ، وهنــاك وجــد شــيخاً تطهــر عــىل محيــاه الحكمــة والخــري وقــرب 
األجــل ، ســأل االبــن الشــيخ عــن كل مــا رآه يف طريقــه ، فأخــذ الشــيخ يجيبــه بــأن الجمــل الهزيــل يف املــكان 
املســتحيل هــو الرجــل الغنــي البخيــل الــذي يخــاف عــىل مالــه مــن التلــف ، أمــا الجمــل الســمني وســط 

الرمــل الدفــني ، فهــو الرجــل الوحيــد الــذي ال يجــد غــري اللــه 
ــه ،  ــذي ميلك ــل ال ــاً بالقلي ــوم ، راضي ــال هم ــش ب ــني ، يعي مع
أمــا الــدود الــذي يف بطــن الــدودة الصغــرية ، ذلــك الــرش يبــدأ 
ــع بالجــذع  ــذي يدف ــور ال ــا الث ــم ، أم ــم يتســع ويع ــريا ث صغ
وســط الجبــل ، هــو الــذي يــريب أبنــاء زوجتــه مــن رجــل آخــر 
وبعــد تعبــه يــأيت األب ويأخــذ أوالده فــال يجنــي جــزاء فعلــه 
شــيئا. بعدهــا ســأل الشــيخ االبــن عــن قصتــه وســبب رحلتــه ، 
فأخــربه االبــن مبــا حــدث ، عندمــا نصحــه الشــيخ بالعــودة ؛ ألن 
مــا يبحــث عنــه تحــت مــا تجلــس عليــه الجــدة. رجــع االبــن 
فوجــد جدتــه عــىل صخــرة عنــد بــاب الكــوخ جالســة ، وفــور 
ــه. كان  ــه إىل صدرهــا  وبكــت فرحــاً بقدوم ــه ضمت ــا ل رؤيته

بــال االبــن مشــغوال مبــا تحــت الصخــرة ، فأزاحهــا فوجــد تحتهــا درهــام واحــد فذرفــت عينــاه بالدمــع 
حزنــا ، وشــكا لجدتــه معانــاة الســفر ، فــكان نهايتــه درهــام هونــت الجــدة عليــه األمــر ، وضعــت الدرهــم 

يف صنــدوق ابنتهــا وطلبــت منــه أن ينــام ويرتــاح.
نــام االبــن والجــدة يف منتصــف الليــل ســمعت الجــدة هــزة يف الصنــدوق ، فأشــعلت النــار لــرتى األمــر ، 
فلــم تصــدق عيناهــا منظــر الدراهــم التــي ال تعــد وال تحــىص يف الصنــدوق ، قّســمت الجــدة عــىل االبــن 
ــه أن بنــت  ــه ، أخربت ــك وســألها عــن حالهــا بعــد غياب ــن بذل ــه ، فــرح األب ــه الل ــرزق املنشــود قــد أىت ب ال
التاجــر مل تقــرص تجاههــا بــيشء ، عندهــا قــرر االبــن الــزواج بهــا بعــد أن يبنــي القــرص الــذي يليــق بهــا 

وارتقــى بعدهــا مــن رئيــس التجــار إىل أمــري املدينــة ليعيــش يف ســعادة ورخــاء.

القصة من كتاب/ القصص الشعبي  يف ظفار
الدكتور/ محمد مسلم دبالن املهري
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مــمــررسســـمـــميي
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أمير بن خالد النعمانيمجد بن عبد اللطيف البوسعيدي

بسمة بنت خميس الكنديةروان بنت عوض الهطالية

األطفال املشاركني لهذه الصفحة من روضة أكادميية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

وو  أألــــلــــوواانــــنــــيي

٣٩رطةةةةةةةةةةة



اســمي أســامء عبداللــه العــويف مــن محافظــة مســقط وعمــري خمــس ســنوات ، أدرس يف 
روضــة مينــاء الفحــل القريبــة مــن منزلنــا ، ذهبــت يف رحلــة تثقيفيــة وترفيهيــة مــع أطفــال 
الروضــة بصحبــة املعلــامت ملشــاهدة معــامل مســقط التاريخيــة ، ولربــط الرحلــة بالــدرس 

، ركبنــا حافلــة املدرســة ثــم انطلقنــا وكانــت أول وجهــة لنــا 
واليــة مطــرح الشــهرية بأســواقها التقليديــة وقالعهــا وأبراجهــا 
وموانئهــا ؛ حيــث شــاهدنا الســفن راســية يف البحــر ، ومررنــا 
مبنطقــة ريــام الشــهرية بحديقتهــا الغنــاء ومالعبهــا ، ثــم 

منتــزه كلبــوه إىل أن وصلنــا مســقط. 

وعربناهــا عــن طريق بوابتها الشــهرية بــاب املثاعيــب ، فوجدنا 
هنــاك الكثــري مــن املعــامل التاريخيــة القدميــة والحديثــة منهــا 
ــوان  ــزة ودي ــت جري ــز الرشطــة وبي ــيس ومرك املتحــف الفرن
البــالط الســلطاين ومســجد الخــور إىل أن وصلنــا قــرص العلــم 

العامــر. 

أحبكأحبك .. يا.. يا وطنيوطني
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حيــث شــاهدنا روعــة الجــامل الهنــديس للقــرص وبجانــب القــرص توجــد قلعــة شــاهقة 
عظيمــة فــوق الجبــل ، قلعــة الجــاليل.

ثــم توجهنــا بزيــارة إىل مبنــى مجلــس عــامن (الدولــة والشــورى) ثــم ذهبنــا لزيــارة فندق 
ــن التحــف  ــري م ــري وشــاهدنا الكث ــا إىل متحــف الزب ــا ذهبن قــرص البســتان ، ويف طريقن
ــتمتعت  ــد اس ــة. لق ــة العامني ــس التقليدي ــة واملالب ــيل الفضي ــة والح ــة القدمي التاريخي
بالرحلــة أنــا وزمــاليئ وجمعــت الكثــري مــن املعلومــات القيمــة واملفيــدة عــن محافظــة 

مســقط.

أنــا أحــب بلــدي عــامن وأحــب أرضهــا وترابهــا فيهــا ولــدت وتربيــت. أفديهــا بروحــي 
ودمــي أحــب جبالهــا وقالعهــا وأفالجهــا وتراثهــا وتاريخهــا وأحــب حاكــم بالدي الســلطان 

قابــوس بــن ســعيد حفظــه اللــه ورعــاه وأدامــه فخــرا .

صديقتكم/ أسماء
من رياض الشرطة مبيناء الفحل
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* إجابة السؤال األول (صناعة شباك الصيد)

الفائز: مبارك بن خميس الرزيقي

الفائز: لطيفة بنت ناصر الحزامية

- أمير بن خالد النعماني - مجد بن عبداللطيف البوسعيدي            

- روان بنت عوض الهطالية                           - بسمة بنت خميس الكندية

الرجل ذو اللحيه السوداء ؛ والدليل تطابق ظل اللص مع الرجل نفسه.

الفائزة: وفاء بنت عبداهللا السيبانية

الفائزة: ُملك بنت محمود التوبية

* إجابة السؤال الثاني (طريق زلق)

* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ٣٤)

* ( الفائزون بقميص الشرطي الصغير )

* أما الذي سرق البيت في قصة (ظل اللص) فهو:  
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* ما اسم الحرفة الموضحة في الصورة ؟

...........................................................................

* على ماذا تدل إشارة المرور ؟
.........................................................................................

* هناك مجرم هارب من العدالة ، لنبحث عنه ونسلمه للشرطي
 الصغير ، سنجده ظًال متخفيًا في صفحة رقم ..........................

االسم:.............................................................  العمر:......................

العنوان:....................................................  رقم الهاتف:...................

* ترسل اإلجابات إلى بريد الشرطي الصغير ، أو بالبريد اإللكتروني للعنوان املوضح في الصفحة (٢)

في  الحافلة  إطارات  ثقب  من  لمعرفة  الصغير  الشرطي  مع  ابحث   *
قصة حافلة المدرسة ، في الصفحة ١٦ ، وما هو الدليل؟ .............
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

.........
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  وتــعــلــم
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أقـُف أحيـي َعـَلـَم بالدييف مدرسـيت لك صباٍح       

ِمـْن كـل كـياين وفـؤاديوُهتايف يعـلو بمشـوٍخ 

زِة يـا َعَيمل        ـِ تـارخيـي أنَت وأجمـادييـا َعـَمل الع

َعَيمل هو عزي ومعاديِمـن دونـك ال أمسو أبدًا      

خـَفـَقـاتَك ذكرى أجداديما أمجل لونك ما أحىل      

َرْفِرْف يك ُتسعَد أوالديَرفِرْف يـا عـََيمل يف ِعٍز         

لـتـعــوَد إلينـا أعـيــاديرفرف خّفاقـًا بـالـذكرى        

عـــيــــدعـــيــــد بــــــالديبــــــالدي

شعر ورسوم: حمدي هاشم



الـعالـعـيـدـيـد  الـوالـوطـنـي
منصور  الشطورمنصور  الشطور

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

يا ترى ما هي فعاليات 
اليوم للعيد الوطني يا 

منصور؟!

صباح الخري يا صغاري..
ما رأيكم أن نبدأ بفعالية 

اليوم؟!

ال أعرف يا عامد ، 
فاألستاذة أخربتنا بأن لديها 

خطه رائعة لهذا اليوم..

صباح النور يا 
أستاذة

هل أنتم جاهزون 
يا شطار؟!

سوف أقوم برسم 
لوحة جميلة!!

نعم يا أستاذة!!

٤٧
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العيد الوطنيالعيد الوطني

الـالـ٤٤٤٤
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