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أصدقائي األعزاء ،،
خالل  من  لقاؤنا  يتجدد  أن   ً جدا يسعدني   ، الصغير)  الشرطي  ملحق(  من  العدد اجلديد   هذا  في  بكم   مرحباً 
صفحاته التي حترصون على قراءتها ،  ومن خالل هذا العدد نحتفل معاً مبناسبة غالية على قلوبنا كعمانيني، 
وهي مناسبة الثامن عشر من نوفمبر، فهذا التاريخ يعني الكثير لكل عماني يحب بلده ، ويحب قائده ، فكل 

عام وقائدنا الغالي السلطان قابوس - حفظه اهللا – بخير .

 أصدقائي ،،
يبقى الوطن هو أغلى ما لدينا في احلياة ، فالوطن هو الهوية التي نعتز بها واإلحساس باإلنتماء ، واألمان على 
أرضه ، ويبقى فخرٌ لنا أن نكون عمانني ، ومحبة الوطن ليست كلمة نقولها فقط ، ولكنها إحساس نترجمه 
ً ، فنحن الصغار سنكون  إلى واقع من خالل ما نقوم به من دور حيوي جتاه مجتمعنا ووطننا حتى وأن كنا صغارا
ً، وبال شك فإن الوطن ينتظر منا الكثير كما قدم لنا الكثير أيضاً ، لذا علينا أن نهيء أنفسنا من  في الغد كبارا

اآلن ؛ لنستطيع خدمة وطننا كما يجب .

أصدقائي األحبة،،
أهنئكم بهذه املناسبة الغالية على قلوبنا (العيد الوطني ايد )، عيد الفرح ، واحملبة بالنسبة لنا ، فها نحن  
جندد الوالء لباني عمان احلديثة ، قائدنا السلطان قابوس – حفظه اهللا – ونهديه باقة ورد من أبنائه الشرطة 
الصغار احملبني لقائدهم ووطنهم ، الذين  يعاهدونه بأن يكونوا أبناء مخلصني أوفياء ، وكل عام وبالدنا الغالية 
تزهو بعيدها الوطني ايد ، وكل عام وأبي قابوس نبض يسكن قلوبنا ، وتاج على رؤسنا ، عيد سعيد وكل عيد 

واجلميع في فرح وسعادة .
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إعداد الضابط املدني : منى الكليبية
رسوم / محمد الهادي

عمان والبحر حكاية ال تنتهي

نرى ذلك في حديث رسول اهللا عندما طلب منه مازن بن 
عليهم  وسع  اللهم   )  : فقال  عمان  ألهل  الدعاء  غضوبة 
البحر  فكان   ( بحرهم  من  خيرهم  وأكثر  ميرتهم*  في 
رسالة عمان للدنيا ؛ فبه نشروا اإلسالم الى بقاع مختلفة 
وكانوا   ، حضارة  وأسسوا   ، وافريقيا   ، والهند   ، كالصني 

سادة البحار فما أعظم دعاء الرسول .

أول مسجد بني في عمان 
بناه   ، عمان  في  بني  مسجد  أول  هو  املضمار  مسجد 
الصحابي اجلليل مازن بن غضوبة ، وهو أول من أسلم من 

أهل عمان في والية سمائل .

حديث شريف :-
  قال رسول اهللا صل اهللا علية وسلم:

( رحم اهللا أهل الغبيراء آمنوا بي ولم يروني )
(دعاء )

( اللهم اهدِ أهل عمان ، وثبتهم ، وارزقهم ، العفاف 
والكفاف و الرضا )

* رزقهم وزادهم  
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ة

ال 
 ً تذهب بعيدا

ياقطقوط وال تكن شقياً

ال 
تقلق يا قطقوط، 

نورة قادمة 
إلنقاذك

سوف 
نذهب في رحلة إلى 

احلديقة
 ياقطقوط

أين أنت 
ياقطقوط؟

رسوم / بدرية الرحبية
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من  أخرى  حرفة  على  العدد  هذا  في  نتعرف  سوف  أصدقائي 
احلرف التقليدية القدمية ، التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا ، وما 
زلنا منارسها حتى اليوم ؛ وهي صناعة (امر)* ؛ وال يكاد بيت 
،والبخور  به  اجلمر  لوضع  يستخدم  وهو   ، منه  يخلو  عماني 
ذو الرائحة الطيبة، وفي هذا العدد توجهنا إلى والية مرباط 
صناعة  ومتر   ، احلرفة  بهذه  تشتهر  لكونها  ظفار  مبحافظة 

امر بعدد من اخلطوات وهي :
ثم   وأسود)،  أحمر  الطني(  من  نوعان  ويوجد  الطني،  ١-جلب 
يتم تنقيته بواسطة قماش ، أو منخل (وعاء به ثقوب دقيقة) 

لكي يتم عزل الطني عن الشوائب .
٢- يتم أخذ كمية من الطني  على حسب حجم امر املراد 
صناعته مثل( الكانون) امر الكبير، ويعجن مع املاء بشكل 
ثم   ، الطني  على  املاء  كمية  التزيد  حتى  الطني  مع  متساوي 

يغطى العجني حتى اليتعرض للهواء.
٣- يتم تشكيل امر ، ثم يطلى بالزيت حتى تسهل عملية 

النقش عليه، وبعد النقش يترك في الشمس حتى يجف. 
طالءه  يتم  وبعدها   ، صلباً  يصبح  حتى  الفرن  في  يدخل   -٤

بألوان مختلفة حتى يعطينا األشكال اجلميلة التي نراها  .
* هو اإلناء الفخاري الزي يوضع فية البخور

á«Ñ©°ûdG áÑ©∏dG

á«fÉª©dG ôeÉéŸG áYÉæ°U
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إعداد و تصوير الرقيب أول / سالم الشحي



األدوات :
عصا 

عدد الالعبني :
عشرة أو أكثر 

الطريقة : 
جتلس البنات في حلقة ، وتقوم إحدى البنات التي وقع 
عليها االختيار مسبقاً بدور اجلدة ( احلبوة ) ، حيث متشي 
احلبوة وسط البنات ؛ كأنها تبحث عن شيء فيسألنها 

البنات : 
البنات : حبوه موه دوري؟ اجلده ( احلبوه ) : أدور إبرة .

البنات : حال موه لبره ؟ اجلده ( احلبوه : حال اخليط .
حال   :  ( احلبوه   ) اجلده  ؟  اخليط  موه  حال   : البنات 

الكيس.
البنات : حال موه الكيس ؟ اجلده ( احلبوه ) حال البيض.
 البنات : حال موه البيض ؟ اجلده ( احلبوه ): حال أوالدي. 

البنات : كم أوالدش ؟ اجلدة ( احلبوه ): عشرة. 
البنات: حو عليش أنتي وأوالدش .

تقوم احلبوه باجلري خلف البنات ، وهن يخرجن أمامها 
والتي يتم اإلمساك بها حتتل دور احلبوه وهكذا .

á«Ñ©°ûdG áÑ©∏dGá«Ñ©°ûdG áÑ©∏dG
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رسوم / مرمي احلسنية  سيناريو الرقيب / أصيلة العامرية

ع

واآلن سنذهب 
للتسوق

سالم اذهب 
وأخبر منار 
أن تدخل

اذهب وأخبرها
لتتناولوا احلساء

أين ذهبت ؟!
أو أنها دخلت البيت 

أمي منار 
ليست خارج

 البيت

إنها سعيدة بألعابها
اجلديدة لن تدخل

      حتى متل



٩٩

أمي
بحثت عنها

!!في كل مكان 

البد أنها قريب
هي تخاف االبتعاد

عن البيت

حمدهللا 
مركبة قدميةعلى سالمتك

 وأبواب مقفلة 
تلعبني في ال تفتح

مركبة جارنا 
القدمية ؟!

أحذرك من اللعب 
في األماكن القدمية 

واملهجورة

كيف تلعبني في مركبة 
قدمية مخيفة وخطرة 

للغاية
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غيداء بنت حمد الصاحلية
سنة

فاطمة بنت عزيز السيابية
سنة

صدف بنت محمد الصوافية
٩ سنوات

أطياب بنت أحمد الوهيبية
سنتان

سحر بنت نصر الهاجرية
سنة

أحمد بن سعيد الشكيلي
٤سنوات

رتاج بنت حبيب املعمرية 
٦سنوات

حور العني بنت حسني احلمادية 
٣سنوات

نور العني بنت حسني احلمادية 
سنتني

سندس بنت سالم العبرية
سنتني

محمد بن حسني احلمادي
٥سنوات

طيبة بنت محمد 
الهشامية ٩سنوات

عبدامللك وعبد العزيز أبناء 
سعيد الناعبي سنة

إباء بنت خالد الشكيلية
٧ سنوات

يعرب بن يعقوب املسروري
٩سنوات

ترنيم عبداهللا العدوانية
٨ سنوات

نور بنت سليمان الشبلية
٣ سنوات

مودّه بنت أحمد احلجرية
١١ سنوات

أسماء بنت جمعة الهنائية
١٠ سنوات

اليزن بن صالح الشقصي
سنة

دانة بنت عدنان الشقصية
سنتني

عروب بنت يعقوب املسرورية
٦سنوات

املقداد بن أحمد احلجري
٣ سنوات

ريان بنت سالم احلراصية
٥ سنوات

األزهر بن أحمد احلجري
٧ سنوات
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فجر بنت علي الردينية
سنة

عبداهللا بن علي الرديني 
٦سنوات

ملى بنت سيف الراشدية 
٥ سنوات

زايد بن خليفة الهنائي
٦ سنوات

سجى بنت سعيد الراشدية
سنتني

كهالن بن سالم املسروري
سنتني

عيسى بن محمد اجلابري
٦سنوات

طه بن أسعد العامري
٣سنوات

األغر بن أسعد العامري
 سنتني

أسامة بن نبيل العمري
سنتني

أحمد بن أسعد العامري
٥سنوات

يزن بن سليمان البلوشي
٩ سنوات

آية بت أحمد احلراصية
١٠ سنوات

هبة الغاوية
١٠سنوات

آمنه بنت نبيل العمرية
٦سنوات

الزهراء بنت نبيل العمرية
٤ سنوات

حمزه بن سالم املسروري
٨ سنوات

شهد بنت سالم املسرورية
٦ سنوات

مآل بنت أمجد الرواحية 
٣سنوات

ملار بنت علي اينية 
 سنتني 

خليل بن إبراهيم الوهيبيي 
سنه

إسراء بنت سرور احلضرمية
١١سنوات

فجر بنت نصر الهاجرية
٣ سنوات

احلسني بن طالل احلضرمي
٦ سنوات

نور بنت ناصر السيابية
٦ سنوات

مؤيد بن سرور احلضرمي
٩ سنوات

عبد الرحمن بن علي الرديني
٤ سنوات

حوراء بنت حميد الصباحية
٩سنوات

رمي بنت خليفة الهنائية
سنة
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رسوم /  بدريه الرحبيةسيناريو / خلفان احلنظلي

سنيتا غيري مالبس الصغيرة...
ورتبي املكان ... واطبخي العشاء

ثم اكوي املالبس ...ونومي الصغار٫٫٫
والتنسي أن حتضري لي كوباً من الشاي .

العمل كثير 
وال أجد وقت للراحة

وهذه الصغيرة 
ً مزعجة جدا

سنيتا ...
أريد الذهاب لدورة 

املياة

ما بال هذه الصغيرة
 ً اليوم تبكي كثيرا
سنيتاااا ... سنيتاااا

أحضري زجاجة احلليب
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من األفضل أن 
نقيس لها درجة 

حرارتها

إن درجة حرارتها 
مرتفعة 

من األفضل أن 
نأخذها للمستشفى

سنيتا .. استيقظي 
سنذهب للمستشفى

تعالي معي ...

الطفلة مصابة بالتهاب 
في بطنها وحنجرتها
لذا حرارتها مرتفعة

يجب أن تظل معنا ...
حتى تتحسن صحتها

بإذن اهللا 
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ابنت جارتنا مرمي باملستشفى
سأذهب مع اجلارات لزيارتها

أفكر ؟؟ وهل ذلك بيدي
يارجل ؟ وأنا أيضاً  امتنى
لو أصبح أماً ولكن ...

ً ال سبيل لدي  إذا
إال الزواج بأخرى حتى تلبي 

رغبتي

تتتتتتزوج ... علي ...

بعد هذي العشرة...
ال لن تفعل ذالك

هيا أسرعن 
هنا ... جارتنا مرمي قبل انتهاء  الزياره

وابنتها لقد وصلنا

ألم تفكري بأن تنجبي 
لنا طفلة أيضاً ... مضت 

خمس سنوات على زواجنا 
ولم نرزق بطفل .
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علينا أن نبحث عن 
الشخص الذي قام 
باختطاف الطفلة

سوف نستعني 
بأصدقائنا في 
اكتشاف هوية 

الفاعل

ًً لزيارتكن ... العفو ... ياجلمالها..شكرا
متنيت أن يكون لي طفلة 

مثلها ...

شفاها اهللا 
يا مرمي ..

انتهت الزيارة 
وسنغادر ...

سنيتاااا .. ياكسوووله
 كفى نوم 

سأدخل دورة املياه 
انتبهي للصغيرة
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رسوم / محمد الهادي

وال  ــت  ــطــق ن إذا  ـــالم  ـــك ال وزن 
تخطبا  نـــاد  ــل  ك ــي  ف ــار  ــرث ث تــكــن 
فاجتنبا  ــة  ــان واخلــي ــة  ــان األم وارع 
مكسبا لك  يطب  تظلم  وال  ــدل  واع

من شعر / صالح عبدالقدوس
الصديق / يوسف بن ياسر البلوشي 

ً شكرا قابوس  أبي 
ــي قابوس شــكرا علمتني أكتب  أب
ًزانت  شعرا أنظم   ، اسماً  اقرأ  حرفاً 
كل  ســيدي  لكــم  ــاً  علم ــي  حيات

ــوالء . ال
عام  وكل  الفــداء  نحــن  ــي  وملوطن
وأنتم أسعد وكل عام وعمان بكم 

تســعد

ابنتك :أروى بنت خالد بن علي البداعية 

األمن أنت 
أنت  واآلمان  األمن  أنت 

واحلنان  احلب 
أنت  والريحان  الروح  أنت 
عمان  كلمة  في  النبض 
اجلابرية عيسى  بنت  شهد 

الوطن  حب 
الوطن هو ذلك التراب الطاهر 
وأبي   ، أجدادي  فيه  نشأ  الذي 
طفولتي،  منذ  فيه  وترعرت 
خاصة  محبة  للوطن  وإن 
احلب  كــل  فلك   ، وكبيرة 
. وطن  أغلى  يا  عمان  ياوطني 
وطن  يا  ودمي  بروحي  أفديك 
اهللا  حفظك   ، واألمان  األمن 
هذا  قائد  عمر  في  ــال  وأط
الوطن جاللة السلطان قابوس  
إسراء بنت ابراهيم الراشدية إسراء بنت ابراهيم الراشدية 

يـ
و
د
ق

س
ف

م
يـ
ع
ر
ق
ك
ك
و
يـ
ك
ر
و

عمان  هذي 
مابرحت  األجيال  على  عمان  هذي 

دواوينا  الدنيا  سجلته   ً مجدا
يصحبنا  القرآن  نظم  على  منشي 

ميامينا أبطاال  النبوة  هدي 
من شعر الشاعر / حميد اجلامعي 

احلبسي  سعود  بن  عدي 

 

األصدقاء  األصدقاء اختيار  اختيار 
 ً تفاخرا واصطفيه  قرينك  واختر 
ينسبا  ــقــارن  امل ــى  إل القرين  إن 
صاحبا  لك  يكن  فال  الكذوب  ودع 
يصحبا   ً ــرا ح يشني  الــكــذوب  إن 
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وطنية  كلمة 
ــــان الـــعـــرب  ــــم ـــــا ع ي
هدية  أغــلــى  ــا  ي واألمــجــاد 
ـــإلســـالم درعـــــا ،  دمــــت ل
ــة  ــقــوي ــن ال ــدي ــل ــعــة ل ــل ق
سوف حتيني بعز ، أبد الدهر فتية 
فلتعيشي في علو ، حرة دوما أبية 

العامرية   ناصر  بنت  مرمي 

عيدك مبروك 
ــالدي  ــا ب ــدك ي ــي ــروك ع ــب م
ــا ســاكــنــة وســـط فـــؤادي ي

عيدك     ــوم  ــي ال علينا  عــود 
ربــي عــســا بــخــيــره يــزيــدك 
ــادي    ــوس حــبــك غــيــر ع ــاب ق
وبيديك  أمـــرك  حتــت  كلنا 
ــوادي                وب حضر  الشعب  كــل 
رصيدك  هم  الشدايد  وقــت 
ومـــرادي    حبي  ــا  ي عــمــان  ــا  ي
نشيدك ــك  ل ردد  ــوم  ي كــل 
ــادي                األع مــن  يحفظك  ــي  رب
ــدك  جــدي ــا  ــاجــأن ــف ي ودامي 
الغيثي   سعيد  بن  محمد 

قدمياً عمان  أسماء 
التاريخية  املراحل  في  عمان  عرفت 
ومن   ، اسم  من  بأكثر  اتلفه 
 ، ــزون  وم  ، مجان  أسمائها  أبــرز 
منها  كل  يرتبط  حيث   ، وعمان 
 ، محدد  وتاريخي  حضاري  ببعد 
اشتهرت  مبا  )ارتبط  مجان   ) فاسم 
وصهر  السفن  صناعة  من  به 
السومريني  لغة  حسب  النحاس 
ارتبط  فإنه   ( مزون   ) اسم  .أما 
عمان  في  املائية  ــوارد  امل بوفرة 
أما   ، سابقة  تاريخية  فترات  في 
( عمان ) فإنه ورد في هجرة القبائل 

العربية من مكان يطلق عليه عمان 
عمان  إلى  نسبة  وقيل   ، اليمن  في 
. السالم  عليه  اخلليل  ابراهيم  بن 

النعماني سالم  بن  عامر 
سعيد عيدك 

يعود  دامي  وبالهناء  سعيد  عيدك 
 ، باملسرات  وحافالً   ، مديد  وعمرك 
اجلود  منبع  يا  أهديك  ورد  وباقة 
العبارات  أحلى  عيدك  في  وأهديك 
الثامن عشر ذكراه في القلب موجود 
بالذات  فيه  نحتفل  الذي  نوفمبر 
يعود  عامٍ  وكل  ذكراه  ماتنتسى 
وسالمات   بصحة  الباني  والقائد 

اجلابري  محمد  بن  عيسى 

فداكا              عمري 
مالي  سيدي  فداكا  عمري  كل 

سواكا 
في  نشأت  قد  إني  أفديك  ال  كيف 

كا  حما
بدربي  نور  حبكم  وربي  أنتم  قدوتي 
دوما  ابتغي  وحسبي  منكم  الرضا 

رضاكا 
تسلم  أبي  يا  ذخرا  قابوس  أتى  قد 

يداكا 
أبينا  ما  ال  عهدنا  وفينا  إنا  سيدي 

املولى  ربنا  مشينا  متشي  أينما 
رعاكا  

العامرية     نصر  بنت  رناد 
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سالم بن يعقوب املسروري

إشراق بنت سيف احلزامية ملار  بنت محمد اجلردانيةليان بنت يحيى اجلهضمية

أسماء وبثينة بنات سيف 
احلزامي 

خالد بن حبيب الراشدي

أحمد بن سعيد بيت احلريري

عائشة بنت سعيد 
الشكيلية

علي بن صالح الريامي

املتوكل باهللا بن حبيب 
الراشدي

منار بنت محمود العبرية

لينا بنت علي املشايخية

أحمد بن سعيد املعيصبي

اخلنساء بنت حبيب 
الراشدية

جهينه بنت يعقوب احلارثية

يوسف بن محفوظ التوبي

محمد بن سعيد املعيصبي

أمير بن محمد بيت حديد

طالل بن محفوظ التوبي

أنفال بنت سعيد بيت 
احلريري

جاسر وضافر أبناء محمد 
اجلرداني

أصيلة و صفية وأثير بنات 
محمد الهنائي

أنفال وسالم وأسامه أبناء 
سعيد الرحبي

أميمة وسليمان أبناء عامر هاشم بن سلطان الدرعي
العزري



١٩١٩ هبة بنت راشد الهنائيةأحمد بن عبداهللا اليحيائيالفضل بن نبهان البحريريناد بنت علي املقيبلية

رسل بنت علي الغاوية

لطيفة بنت محمد 
العزرية

عمر بن ناصر العمري

نور بنت أحمد الغيثية

نها بنت سالم اليوسفية

أكرم بن إبراهيم املعولي

نوح بن داود احلنظلي

حسني بن يوسف العلوي

ملا بنت هالل احلراصية

دميا ورمي وميرة بنات معاذ 
البلوشي

طارق ورمي أبناء أسعد 
العميري

رمياس بنت علي املقيبلية

هبة بنت داود احلنظلية

حسن البحري

مودة بنت محفوظ التوبية

إخالص بنت سلطان 
التوبية

احلارث األخزمي

إبراهيم بن محمد 
الرقيشي

مواهب بنت داود احلنظلية

رهف بنت محفوظ 
اليحيائية

خالد ورمياس أبناء وليد فيصل بن ناصر السيابي
الشرجي

راشد ونواف أبناء محمد 
البوصافي

مهدي بن يعقوب احلنظلي

أسيل البحرية



رسوم / زمزم الرحبية٢٠٢٠
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-هاجر بنت محمد احلجرية 
كل عام وأنت بألف خير يا بابا قابوس ، وأسأل اهللا أن يدمي عليك الصحة والعافية 
ً لهذا الوطن الذي بنيته ، وأصبح  من أجمل األوطان ، فيوم الثامن  ، وأن تبقى ذخرا

عشر من نوفمبر هو يوم نفتخر به في تاريخ بالدنا الغالية .

-مرمي بنت محمد الهنائية
السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة  موالنا  السامي  املقام  إلى  أرفع  أن  ويشرفني  يسرني   
قابوس بن سعيد املعظم - حفظه اهللا ورعاه - أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
العيد الوطني ايد ، عيد العزة والشموخ ، مقرونة بالدعاء اخلالص والرجاء الصادق أن 

ميتعه بالصحة ، والعافية ، والعمر املديد .

-مارية بنت محمد الهنائية
 كل عام وأبي قابوس بخير وعافية ، ونهديه باقة ورد مبناسبة العيد الوطني ايد من 

أبنائه الشرطة الصغار وعيد سعيد للجميع .

-سلمى رضا الرجوي 
حماك اهللا يا قائد عمان احلبيبة وكل عام وأنت بألف خير وعافية ، وكم أشعر بالسعادة 

وأنا أجد عمان حتتفل بهذا اليوم .

-شمسة بنت هالل البلوشي 
في  اهللا  يطيل  أن  وأمتنى   ، ايد  ال٤١  الوطني  العيد  مبناسبة  قابوس  بابا  أهنىء 

عمر بابا قابوس ، فحبه يسكن قلوبنا إلى األبد .
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-زيد بن عامر احلبسي 
ً ، فأنت قدوتنا ، وقائدنا  عيد سعيد يا بابا قابوس ، أطال اهللا في عمرك وكلنا نحبك جدا

وأفخر بأنني عماني ، فعمان أفضل األوطان وأجملها .

-علي بن حمد احلبسي 
للعيد ذكرى جميلة في نفوس اجلميع، وعيدك يا بابا قابوس قد أضاء عمان ، فهنيئا 
لك يا أبي قابوس بعيدك الوطني احلادي واألربعني ايد ، وكل عام وأرضنا احلبيبة عمان 

بك بألف خير .

-زكريا بن يحيى احلارثي 
التهاني  أيات  أسمى  برفع  أتقدم   ، احلبيبة  لعماننا  األربعني  الوطني  العيد  مبناسبة 
والتبريكات للمقام السامي حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 

ً يا بابا قابوس . – حفظه اهللا ورعاه - ،  وأن يحمي عمان من شر الفنت ،ودمت لنا فخرا

عبداهللا بن سالم العبري 
أحب أهنىء بابا قابوس  مبناسبة العيد الوطني ال٤١ ايد وأقوله كل عام وأنت بألف 

ً   للوطن . ً وذخرا خير وأدامك اهللا عزا

- أمجد بن خميس السناني 
ً  لهذا  ً وأطال اهللا  عمرك وجعلك ذخرا كل عام وأنت بخير يا بابا قابوس ، ودمت لنا فخرا
الوطن ، ففي يوم الثامن عشر من نوفمبر نحتفل جميعاً بهذا اليوم ، فهو يوم عيد 

بالنسبة لنا .

تصوير العريف/ ياسر الضنكي
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»cƒ¡dG áÑ©d
إعداد / أسماء البسامية

aaXQXQii

باحلرف  شبيه  شكلها  الهوكي  عصا 
وهي  تقريباً،   ً سنتيمترا  ٩٠ وطولها   "J"
 – ( جالس  الفايبر  أو(  اخلشب  من  مصنوعة 
مادة شبيهة بالزجاج وصلبة - وحتتوي العصا على انحناء في 

األسفل حيث تضرب الكرة.

مساحة امللعب اصص للهوكي هي ٩١٫٤ × ٥٤٫٨ م، وطول الشوطني ٣٥ دقيقة. قرب املرميني توجد شبه 
ً  تسمى "دائرة التهديف"، حيث يتم التصويب فيها. نصف دائرة طولها ١٥ مترا

الرجال  يلعبها  أوملبية  جماعية  رياضية  لعبة  هي  احلقل  هوكي 
أرضية  على  املباريات  جترى  العالم.  أنحاء  مختلف  في  والنساء 
وذلك  خشبية  عصا  باستخدام  عشبية 

لدفع الكرة الصلبة ..
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هيا لنخرج نتنزه ، 
ونلعب في الغابة

انظر يا صديقي 
لقد دخلت شوكة 

في قدمي
 ال تخف سأساعدك

ماذا أصابك يا 
سنجوب ؟

آآآآآآآآآه 
آآآآآآآآآآآآه 
آآآآآآآآآآآآآآآآآه

رسوم / بدرية الرحبية سيناريو / غالية احلجرية

و
وش

س
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سأعيدك إلى
املنزل ياصديقي

ياااااهوووووو 
ياااااهوووووو

لقد هجمت بعض القطط 
ً هيا لنصطاد على حضيرة الدجاج إذا

جميع القطط فال تعود 
ملثل هذه األفعال 

مرة اخرى ؟

يااااااا إلهي صديقي 
قطقوط في خطر 
سأذهب ألحذره

فقال قطقوط : وما العمل 
يا صديقي ؟

هذا بيت للسناجب هيا بنا 
ال توجد قططٌ هنا

هيا بنا

 هذا واجبي 
يا صديقي

 ً شكرا
ياصديقي

تعال معي إلى بيتي ، فهناك لن يصل 
إليك الصيادون وبالنسبة للطعام 

سأحضره لك حتى تنتهي
 املشكلة

.بعد أيام يخرج سنجوب وهو معافى ليقفز بني األغصان فسمع 
احلديث بني الصيادين

وبالفعل مر الصيادون بعد يومني 
وشاهدوا سنجوب يجلس أمام بيته

سنجوب يخبر صديقه قطقوط

٢٩٢٩



رسوم / محمد الهادي

زوج 
أرسل لزوجته 

رسالة فارغة ، فسأله 
صديقه ، ملاذا؟

قال : ألني زعالن ، وال أريد 
أن أكلمها .

ساذج
سأل صديقه أين 

ولدت؟
قال: باملستشفى

قال: ملاذا كنت مريض؟

ذهب 
أحدهم إلى 

السينما فوجد الفتة 
مكتوب عليها ( ممنوع 

الدخول ألقل من ١٨(فأحضر 
١٧ شخص للدخول 

معه.

- كسالن دخل 
اإلختبار وقع منه القلم ، 

سلم الورقة. 
-بخيل احترق بيته اتصل 
باملطافئ وأغلق االهاتف.

قالت الزوجة 
لزوجها ، رأيت في املنام أنك 

سوف تهديني في عيد ميالدي 
ً ثميناً فما معنى ذلك ؟ عقدا

قال الزوج : ستعرفني في يوم عيد 
ميالدك 

وفي يوم ميالدها ، أهداها الزوج 
كتاباً بعنوان ( تفسير اإلحالم )

قلم ،

صل 
تف.

عالن ، والال أريد 
قال: ملاذا كلمها .

ضر
س

قا

و
ك ساذج 

رأى الفتة مكتوب 
عليهامزرعة أبقار

سأل راعي املزرعة كيف تزرعون البقر؟
قال له الراعي باستعباط: ننثر السكر 

ويخرج البقر
ذهب الغبي ونثر السكر

رجع في اليوم التالي رأى  النمل متجمعني
قال : البقر أشكالهم جميله وهم 

صغار!!
قبقبقبققبقبقبقبقر أ قققققالل :::: ال
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تصوير الرقيب أول / سالم الشحي

األطعمة الذكية 
أصدقائي هناك الكثير من األطعمة التي نتناولها ، ولكن ليست جميعها بنفس القيمة الغذائية ، أو الفائدة، 

فهناك أغذية تساعد على تنمية الذكاء لذلك أنصحكم بتناولها ومنها :
ملن  اخلمسةالسحرية  األطعمة  هي  والسمك  والبروتينات،  والبيض،  الدسم،  كامل  واحلليب  الفستق،  زبدة 

يرغب منكم بأن ينمي ذاكرته . 
ويرى هؤالء أن الكوليسترول ضروري لألطفال في هذه املرحلة لدوره في بناء وتنشيط اخلاليا العصبيةوالدماغية, 
وأكد علماء التغذية, أهمية البيض في تغذية األطفال لغناه بالكوليسترول والبروتينات والعناصرالغذائية 
قدرتها  احليوانية  الدراسات  في  أثبتت  والتي  (ب)  بفيتامني  الشبيهة  الكولني  مادة  مثل  للنمو  الضرورية 
على حتسني التعلم والذاكرة. ويعتبر  السمك ضمن األطعمة اخلمسة املنشطة للذكاء , وخاصة أسماك 
  ً التونةالغنية باألحماض الدهنية , وهي ضرورية لسالمة العقل واجلسم. كما أن اللحوم احلمراء  مهمة نظرا
ملا حتتويه من كميات ضخمة من احلديد ، والبروتينات ، واأللياف ، والفيتامينات ، وفيتامني (ب ١٢) على وجه 

اخلصوص.

البيض باخلضار       
املقادير:

بيض – طماطم  - فلفل أخضر غير حار – جزر – جنب مبشور – زيت زيتون – بقدونس
الطريقة :

نخلط املقادير مع بعضها  ما عدا اجلنب ،و مبساعدة من هم أكبر منا سناً نضع زيت
 زيتون في إناء القلي حتي يسخن، ثم نضع املقادير ونضيف بعدها مبشور اجلنب ، ونتركها
 حتى تنضج ،ثم نقلبها على اجلانب اآلخر ، ثم نضعها في إناء التقدمي وبالهناء والعافية .
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ً، فأنا كبير مبا فيه  اسمي عبداهللا، ال يهم عمري كثيرا
 ً ونظرا  ، صعبة  مهمات  من  به  أقوم  ملا   ً نظرا الكفاية 

احلارة  وفي  املدرسة  في  صغير  كشرطي  الكبير  لدوري 
التي أعيش فيها ، فالكل يعرفني بالشرطي الصغير، وكم أشعر 

بالفخر بني أقراني وأنا أكون مرتدياً لزي الشرطي الصغير ، في 
 ، فقط  زي  مجرد  الصغير  الشرطي  أن  أعتقد  كنت  البداية 

ولكن مع مرور األيام اكتشفت أن احلكاية أكبر من الفرحة 
أن  علي  كبير  دور  هناك  وأن  الشرطي،  بزي  أعيشها  التي 

داخل  الصغير  الشرطي  فريق  تشكيل  مت  لقد   ، به  أقوم 
املدرسة وكان معي زميلي  سالم وزميلتي أفنان  وعدد 

مع  معا  جنتمع  يوم   كل  كنا   ،  ، اآلخرين  زمالئنا  من 
األستاذة  املشرفة لتحديد أهداف الفريق أو اجلماعة 

ومعرفة أدوار كل منا، ولقد مت تقسيم األدوار فيما بيننا 
ولقد كان دوري  تنظيم  ركوب الطالب في احلافلة املدرسية وكان 

معي زمالئي أفنان وسالم ، أما بقية الزمالء فبعضهم 
مسؤول عن تنظيم الطابور املدرسي وبعضهم ،احملافظة 

 ، األخرى  األدوار  من  والكثير  املدرسة  داخل  النظام  على 
الطالب  يفتعلها  التي  املشاكل  من  الكثير  هناك  وكان 

املدرسة  حافلة  داخل  الفوضى  يثيرون  والذين  املشاغبون 
على  نشرف  وزمالئي  أنا  كنت  وبينما  األيام  إحدى  ففي   ،

تنظيم  ركوب الطالب داخل احلافلة ، أصر أحد الطالب على  
في  بأن  إقناعه  وحاولنا  السائق  من  بالقرب  األمام  في  الركوب 

ذلك مخاطرة كبيرة ، وبعد فترة من محاولة اإلقناع اقتنع بذلك 
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تصوير الرقيب أول / سالم الشحي
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وجلس في املقاعد اصصة لهم ، ولكن دوري ال يقتصر مع 
الصغار فقط ، ففي يوم من األيام رأيت أن السائق يحاول أن 
ميأل الباص بعدد كبير من الطالب ، فتحدثت إليه عن خطورة 
ر اخلطر الذي كان من  ذلك األمر ، فاستمع إلى كالمي وفعال قدّ
املمكن أن يحدث نتيجة كل ذلك ، وفي يوم من األيام وبينما 
كنت أسير مع أصدقائي أتفقد أحوال املدرسة وأتأكد من أن 
األمور تسيرعلى ما  يرام وفي أثناء الفسحة املدرسية ، رأيت 
طالبة صغيرة تبكي وجتلس في إحدى الزوايا بينما كان الكل 
مشغول باحلديث أو اللعب أو األكل ، فشعرت أنني يجب أن 
أقوم بدوري كشرطي صغير وأقف على مشكلتها ، فسألتها 
عما بها فعرفت بأنها فقدت نقودها ولم تستطع شراء وجبة 

غذائيه ، بكل تأكيد لم يكن لدي املبلغ الكافي ألمنحها إياه 
وفي   ، مشكلتها  عن  وحدثتها  املشرفة  إلى  أخذتها  ولكني 

البداية مت شراء فطيرة وعصير لها ، ثم بدأنا بالبحث عن 
اكتشف  أن  استطعت  والتحري  البحث  وبعد  النقود 

السارق ولن أكشف لكم الطرق التي اتبعتها في حل 
وبقية  بنفسي  فخور  كنت  بالفعل  لكني   ، اللغز 

واملساعدين  املساندين  نعم  كانوا  اللذين  زمالئي 
أن  وأمتنى  رائع  عمل  الشرطة  عمل  بصراحة   ، لي 

املواقف  من  فكثير   ، أكبر  حينما  شرطة  كرجل  أعمل 
التي استطعت أن أقف فيها موقف رجل الشرطة ، وقد قرأت 
أخرى  كثيرة  بأعمال  قمت  ولقد   ، وعملهم  الشرطة  عن   ً كثيرا
وقد  املدرسة  في  لزمالئي  توعوية  محاضرة  نظمت  أنني  منها 
ساندتني مشرفة جماعة الشرطي الصغير والذي كان العمل 
حتت إشرافها ، كما أنني أقوم  بتوزيع مجلة الشرطي الصغير 
التوعوية  النشرات  بعض  وكذلك   ، صدورها  عند  زمالئي  على 
اخلاصة باجلانب املروري ؛ألن كثير من املشاكل التي يعاني منها 
جلهلهم  نتيجة  ذلك  وكل   ، املرورية  باحلوادث  مرتبطة  الطالب 
وعدم التزامهم بقواعد املرور ، لقد مت تكرميي في املدرسة ومن 
ً للدور الكبير الذي أقوم به  كشرطي  قبل الشرطة وذلك نظرا

صغير وال تنسوا بأننا كلنا شرطة .
صديقكم / عبداهللا      

ً إلدارة وطالب مدرسة النبراس للتعليم األساسي  لقيامهم بأدوار هذه القصة . شكرا
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معرض 
السالمة 
املرورية
الثاني
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بريشة / ريانة بنت يحيى احلرمية

بريشة / جلني بنت سعيد الوردية

بريشة / األبرار بنت حمد احلبسية

بريشة / آيات بنت سعيد الرحبية
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موهبة األشغال اليدوية:
اسم الطفلة: مآثر بنت محمد بن سيف الهنائية.

العمر: ٨ سنوات
املد رسة: غال للتعليم التكاملي

الهواية: صناعة األشغال اليدوية، 
القصة،  ـــراءة  وق  ، ــرســم  وال

والسباحة.
عندما  هوايتها  متارس  بدأت 
كانت في الصف التمهيدي، 

شجعتها أمها على ذلك ومعلمتها 
في الروضة.

ومن   ، البيئة  خامات  تستغل 
تاج  تصنعها  التي  األشياء 

ما  بتطبيق  وتقوم  امليالد،  أعياد 
تعلمته في املدرسة بالبيت، كما 
شاركت  في احتفاالت املدرسة.

إعداد / موزه السعودية
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البنت واألمير 
والزمان  العصر  سالف  في  يحكى 
أن رجالً لم يعش له أوالد ، وال بنات 
بعد اإلجناب ، وفي ذات يوم نذر وقال 
أذهب  سوف   ً ولدا ربي  رزقني  إذا   :
إلى احلج عندما يبلغ الطفل سبع 
 ، بنتاً  الرجل  ذلك  فرزق   ، سنوات 
ما  وبعد  احلج  موسم  جاء  وعندما 
ذهب  سنوات  سبع  البنت  بلغت 
ترك  ذهابه  وقبل  احلج   إلى  الرجل 
هذه   : له  وقال  أخيه  عند  ابنته 

رعايتك  في  أتركها  سوف  ابنتي 
وذهب   ، احلرص  كل  عليها  فاحرص 
األخ  علم  وعندما   ، احلج  إلى  الرجل 
بقرب عودة أخيه من احلج أخذ البنت 
وتركها  البلدة،  خارج  إلى  بها  وذهب 
هناك حتى نامت ، وحينما نامت ذهب 
املكان  ذلك  في  مبفردها  وتركها  عنها 
البنت  استيقظت  وعندما   ، املوحش 
عمها  تنادي  فأخذت   ، عمها  جتد  لم 
ولكن دون فائدة ، وملا يأست رأت شجرة 
كبيرة فصعدت فوقها ، وكان حتت تلك 
الشجرة مورد ماء ، فشربت البنت من 
امللك  ابن  كان  الوقت  ذلك  وفي   ، املاء 
أصدقائه  بعض  مع  نزهة  في  خارجاً 
وخدمه وعندما ذهب إلى مورد املاء رأى 
املاء  مورد  على  منعكساً  الفتاة  وجه 
املاء  من  اإلقتراب  من  خدمه  فمنع   .

لذلك  اخلدم   اكتشاف  من  خشية 
األمر ، وقال خلدمه : سوف أوصل املاء 
لكم بنفسي ، فاستغرب اخلدم من 
: ياسيدي إن هذا خطأ  ذلك وقالوا 
باحضار  نقوم  فدعنا  حقك  في 
رغبتي  هذه   : األمير  فقال   ، املاء 
ميأل  بنفسه  املاء  على  األمير  ووقف 
للطبخ  الستعماله  للخدم  املاء 
الطعام  جهز  وعندما  وللشرب، 
الطعام  من  بعضاً  األمير  أخذ 
األكل  من  انتهائهم  وبعد  وعزله 
أمر األمير خدمه بالتحرك من ذلك 
املكان والذهاب إلى القصر وعندما 
القصر  إلى  وخدمه  األمير  وصل 
قال لهم : أني نسيت شيئا خاصاً 
أن  أريد  وال  إلحضاره  وسأرجع  بي 
األمير  فرجع   ، منكم  أحد  يتبعني 

رسوم / املهندس محمد العبري

القصة مستوحاة من التراث العمانيالقصة مستوحاة من التراث العماني
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إلى ذلك املكان وذهب إلى مورد املاء 
الشجرة  تلك  فوق  بأن  يعلم  وهو   ،
 ، صغيرة  فتاة  املاء  تظلل  التي 
إلى  نظر  املاء  من  اقترب  وعندما 
وهي  الفتاة  فرأى  الشجرة  أعلى 
على  من  إنزلي   : لها  وقال  خائفة 
الشجرة ، قالت الفتاة : ال أنزل حتى 
تعطيني األمان ، قال األمير : إنزلي 
 ، األمان  أعطيك  فإني  تخافي  وال 
الشجرة  على  من  البنت  فنزلت 
تركه  الذي  الطعام   من  وأكلت 
األمير ، ثم اصطحبها األمير معه 
إلى القصر وأدخلها القصر خلسة 
كي اليعلم باألمر أحد ، وقال ألمه 
: يا أمي أن هذه الفتاة ظلت أهلها 
تعتني  كما  بها  تعتني  أن  فأرجو   ،
األيام  واستمرت   ، بناتك  بإحدى 

وأخذت الفتاة تكبر شيئا فشيئاً ، وفي 
يوم من األيام فكر األمير في الزواج من 
الفتاة بعد أن بلغت سن الزواج، وتزوج 
ثالثة  منه  واجنبت  الفتاة  من  األمير 
أوالد ، وفي يوم من األيام ، قالت الفتاة 
لزوجها : إني فكرت في الذهاب للبحث 
عن أهلي وزيارتهم ، قال األمير ، ولكننا 
ال نعرف أهلك أين هم اآلن ، فقد مضت 
شيئاً  عنهم  نعرف  ال  ونحن  سنوات 
بعض  أتذكر  ولكني   : الفتاة  .قالت 
مالمح بلدتنا وسوف أعرف الطريق إلى 
تلك البلدة فقال األمير: : حسناً سوف 
وسوف  اخلدم  بعض  مع    ً غدا تذهبني 
أحلق بكم فيما بعد ، قبل أن تصلوا إلى 
البلدة  إلى  وصلت  .وحينما  أهلك  دار 
دخلت   ، والدها  فيها  يسكن  التي 
عليه فرد عليها السالم ، وكان والدها 

 : له  فقالت   ، البلدة  لتلك  حاكماً 
حكاية  لك  أحكي  أن  أريد  ياسيدي 
قدمية ، ولكن بشرط أن نتعاهد بأن 
هذا  مجلسك  من  يخرج  ال  اخلائن 
فقصت   ، عقابه  ينال  أن  بعد  إال 
البنت قصتها مع عمها من يوم أن 
ذهب أبوها إلى احلج ، إلى أن التقت 
األمير وعاشت معهم ، ثم تزوجت 
يستمع  والدها  وكان   ، األمير  من 
 ، ودهشة  باستغراب  قصتها  إلى 
فعرف أنها ابنته ، فقالت له : نعم 
أخيك  عند  تركتها  التي  ابنتك  أنا 
أخيه  وأدخل  ابنته  األب  فاحتضن   ،
السجن ، وبعد فترة  حلق بها زوجها 
في  جميع  وعاشوا  أبيها  عند  إلى 

محبة ووئام .
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صناعة حبل الطلوع ( الفائزة / شيماء بنت عبداهللا البوسعيدية ) 

انتبه عمال يشتغلون 
الفائز / عبدالرحمن بن سعيد السعيدي

الفائز / غسان بن هالل الصارمي
ود. ارم كان متخفي في الصفحة رقم (٢١) في حكاية حمّ

بعد البحث والتحري توصلت صديقتنا (يارا) في قصة قارب الصيد  إلى الفاعل ، وهو ولد 
مبروك ؛ والدليل وجود ( العصا ) بعد خروج والده ,وقد اعترف بفعلته ونال جزاءه ،

 ( الفائزة / يارا بنت يوسف التوبية )

١ - مرمي بنت ناصر العامرية ٢ - عيسى بن محمد اجلابري
٣ - إسراء بنت إبراهيم الراشدية  ٤ - جلني بنت سعيد الوردية
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رسوم / مرمي احلسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية
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كيف أستطيع حماية نفسي من الضياع في امعات التجارية 
الكبيرة أو في مدينة املالهي ؟

-عليك عدم السير بعيدا عن والديك واحرص على وضع يدك في يدهم ، وأن 
يكون لديك رقم هاتف والديك أو كتابته في ورقه واالحتفاظ به ،واحرص على 

معرفة اسمك كامال ومعرفة عنوان بيتك واذا حدث ال قدر اهللا ووجدت 
ً عن والديك فاحرص على البحث عن حارس األمن ، نفسك فجأة بعيدا

وال تتحدث إلى الغرباء الذين ال تثق بهم وال تذهب مع أي شخص يطلب 
منك مرافقته .

ماذا أفعل إذا ابتلع أحد إخوتي قطعة صغيرة ولم يستطع 
التنفس؟

ً من أي شخص كبير في البيت ، وإذا   عليك بطلب املساعدة فورا
ً أحد عليك بجعل رأس الطفل الصغير لألسفل  لم يكن موجودا

قرب ركبتك واضرب بقوة وبسرعة مابني كتفيه حتى يخرج الشيء 
الذي ابتلعه ، وفي حالة عدم استطاعتك عليك االتصال بأحد 

والديك وبسرعة لتتم عملية إنقاذه .

هل من املهم ربط حزام األمان أثناء جلوسي باملقعد اخللفي بالسيارة ؟
ً حتى أثناء اجللوس في  نعم وبكل تأكيد ، ألن حزام األمان يعتبر مهم جدا

املقعد اخللفي ؛ ألنه يقلل من االصابة واحتمال حدوث الوفاة  بنسبة ٧٠٪ 
، ألنه أثناء احلوادث تتوقف السيارة فجأة فيندفع الراكب بنفس سرعة 

السيارة إلى األمام .

رية 

 وأن 
 على

 

يء

بالسيارة ؟
ء اجللوس في
٪٧٠   بنسبة

س سرعة 
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العيد الوطني الـ ٤١
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