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بني نورة وقطقوط؟!!!!
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الرشطي الصغري
Ashurti AssagheerAshurti Assagheer

¢U¢U١٠

ماذا حدث ملنار؟!

¢U¢U١٤

من رسق خزنة 
املدير؟!

¢U¢U٢٤

الغابة الحزينة!

¢U¢U٣٠

من هذه الفتاة 
املبدعة؟!
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الرشطي الصغريالرشطي الصغري
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موقع رشطة عامن السلطانية

عىل الشبكة العاملية للمعلومات
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الربيد اإللكرتوين للملحق
ropkids@rop.gov.omropkids@rop.gov.om

أصدقائي ميكنكم تصفح ملحق الشرطي الصغير من خالل بوابة سلطنة عمان

وزارة التربية والتعليم



kÉ`Ñ`Mô`e
     أصدقائي األعزاء ،،

بداية  مع  إصداره  وقت  تزامن  والذي   ، الصغير  الشرطي  من  اجلديد  العدد  هذا  في  بكم  مرحباً 

اإلجازة الصيفية لهذا العام ، أبارك لكم جناحكم وتفوقكم ، وأبارك لكم اإلجازة التي كنتم 

تنتظرونها بفارغ الصبر ؛ لكي متارسوا هواياتكم التي حتبونها.

أصدقائي 

جميلة هي اإلجازة ، ولكن ال يعني ذلك أن ننسى قواعد السالمة ، ونحن نلعب أو منارس هوايتنا 

التصرف  سوء  نتيجة  للمخاطر  يتعرض  األصدقاء  من  فالبعض   ، الصيف  فصل  في  خصوصاً 

وعدم اإلنتباه ، وعدم اإلصغاء ملن هم أكبر منه سناً ، ففي فصل الصيف ميارس الكثيرون رياضة 

السباحة وقيادة الدراجات الهوائية ، وهذه الرياضات بحاجة إلى حرص وحذر ، وعليكم احلرص 

وجود  ومع  اصصة  املسابح  في  السباحة  مثل:  السباحة  أثناء  السالمة  قواعد  اتباع  على 

مدرب ، أو من هو أكبر منكم سناً ، وكذلك أمتنى أن تقودوا دراجاتكم الهوائية بعيداً عن الشارع 

رضوا أنفسكم للخطر. والسيارات ؛ حتى ال تعّ

أصدقائي 
أثق كثيرا بأنكم أذكياء مبا يكفي لتبتعدوا عن كل ما يجعلكم معرضني للخطر ، حفظكم اهللا 

أينما كنتم وأمتنى لكم إجازة سعيدة بإذن اهللا.



٤

مخلوقة صغيرة، دقيقة احلجم ، ضئيلة اجلسم من أصغر

دواب األرض ، تعلمنا في سورة النمل دروس عدة ، يقول اهللا
الَتْ لِ قَ لَى وَادِ النَّمْ ا عَ تَّى إِذَا أَتَوْ تعالى في سورة النمل (حَ

مْ ال  هُ وَهُ نُودُ انُ وَجُ لَيْمَ مْ سُ نَّكُ مَ طِ مْ ال يَحْ نَكُ اكِ سَ لُوا مَ لُ ادْخُ ا النَّمْ يُّهَ
ْلَةٌ يَا أَ منَ

). سورة النمل اآلية (١٨) رُونَ عُ يَشْ

النمل  فيه  يكثر  وادٍ  على  يوماً  مروا  قد  وجنوده  سليمان  سيدنا  أن  والقصة 

، ويعرف به ، فقالت منلة منهم ألفراد فصيلتها: ادخلوا مساكنكم ، حتى 

ال تبقون فوق األرض فيهلككم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون ، سمعها 

سيدنا سليمان والذي خصه اهللا مبعجزة معرفة حديث احليوانات والدواب ، 

وتبسم ضاحكاً من قولها ، وسروراً بنعمة اهللا عليه من سماع قول النملة 

وفهمه ملا تقول. دعونا نتعلم دروساً من هذ اآلية:

جنسها  وبني  النمل  من  جماعتها  يداهم  باخلطر  أحست  عندما  النملة   *

أعلنت منذرة وحملت همهم ، وأدركت مسؤوليتها بنصحهم ، ولم تستأثر 

نفسها بالفرار عنهم.

á`∏`ª`æ`dGá`∏`ª`æ`dG

* من صفات النملة الصبر.
فقد ثبت بالدراسات العلمية ، أن بيت من بيوت النمل يسقط فتعاود 

ً بناءه مرة أخرى ، ثم يسقط فتعاود بناءه مرة ثانية ، وثالثة ، ورابعة  فورا

، حتى يستقيم البيت ، مما يدل على صبرها ومثابرتها وجهدها.

رسوم / محمود البطاشيإعداد ضابط مدني/ منى الكليبية



سوف تشترك 

معي في السباق يا 

قطقوط.

هذه املرة سأكون 
فريسة حتت عجالت 

الدراجة..
مياوووووووو

هيا يا قطقوط .. بدأ 
السباق .. انطلق ..

سوف أسبقك يا 

قطقوط ، وأفوز عليك.

مياوووو!!

يا إلهي ، أمي .. أمي

ساعديني

أنا هنا مياوو ، 
لقد جنوت

بأعجوبة

انزل يا قطقوط ، لن 

نتسابق مرة أخرى.

أين أنت يا 
قطقوط ، ال شك 

أنه خاف وهرب!!

 مياوو.. عليكِ أن

 تعترفي بالهزمية ،
مياووووو

٥

رسوم الشرطية/ راوية اخلليلية



á`````∏```Ñ````°ù````dG
 ، املصنعة  والية  إلى  العدد  هذا  في  نأخذكم   ، أصدقائي 

الطبول  صناعة  على  لنتعرف  ؛  الباطنة  جنوب  محافظة 

البيئة  من  الطبل  صناعة  خامات  جلب  يتم  حيث  العمانية. 

قياس  يتم  ثم  واملاجنو   ، والبيذام   ، الزام  شجرة  من  العمانية 

صنفرته  ويتم   ، اليد  بواسطة  صناعته  املراد  اخلام  الطبل 

حادة  واحلفر  السنفرة  (أداة  الرندة  الدريزو  بواسطة  وحفره 

القطع) وبعدها يتم النقش عليه قبل حفره حتى ال يتشقق 

بعد أخذ مقاسات الطبل املراد صناعته ، ويستوحي الصانع 

نقوشه على الطبل من البيئة العمانية ، وهناك الكثير من 

 ، الرزحة  وكاسر   ، والرحماني   ، (الكاسر  منها  الطبول  أنواع 

واملسيندو...إلخ) وتستخدم هذه الطبول في األعياد الوطنية 

واألعراس وجميع احملافل في السلطنة احلـبيـبـة ، وتـعرض

بأسـعار تتـراوح بيـن (ثالثني رياالً إلى

ستني رياالً عمانياً).

إعداد وتصوير رقيب أول/ سالم الشحي

∫ƒÑ£dG áYÉ`æ`°U∫ƒÑ£dG áYÉ`æ`°U
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عدد األشخاص في اللعبة:
تتكون اللعبة من فريقني متساويني في العدد

من الذكور.

كيفية أداء اللعبة:
يصطف الفريقان املتنافسان وجهاً لوجه ، بحيث يقف 
من  هناك  ويكون   ، فقط  واحدة  رجل  على  العب  كل 
الفريق  أن  حيث  الهايب.  ويسمى   ، العب  األول  الفريق 
الثاني يطلب من الفريق األول حتديد الالعب الذي يهوب. 
خلف  الهايب  ويقف   ، الهدف  بلوغ  معناها:  ويهوب 
فريقه ، ويبدأ الفريقان في اللعب ، ويتالحم الالعبون مع 
بعضهم ويحاول كل العب أن يسقط الالعب اآلخر من 
الفريق املنافس ، والالعب الذي يسقط يخرج من اللعبة 
الفرصة  اغتنام  الهايب  الالعب  يحاول  األثناء  هذه  وفي 

للوصول الى الهدف ، وبوصوله تنتهي اللعبة ، بحيث
يتم احتساب هدف للفريق الهايب ، وتبدأ املباراة

مرة أخرى بنفس الطريقة ، وتستمر اللعبة الى
أن يفوز أحد الفريقني.

وهناك كلمات تردد أثناء اللعب:

لعب اللكد مافيه خير ،، شل رجله وسار يطير

á`````∏```Ñ````°ù````dG
إعداد وتصوير/ علياء النعمانية
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 Ò¨°üdG »Wô°ûdG ácQÉ°ûe
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رسوم/ مرمي احلسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية
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١٤

ô`jó`ŸG á`fõ`Nô`jó`ŸG á`fõ`N

درب السالمة إن شاء اهللا

يجب أن تنهي معاملة 
الصفقة التجارية اليوم 

يا زهران.

 إن شاء اهللا

ال  مرحباً مرمي .. أين عمّ

الصيانة ، لِم لم يأتوا 

ليصلحوا مكيف الهواء في 

مكتبي؟؟

مرحباً أستاذ عبدالعزيز 
.. سأتصل بهم حاالً.

رسوم الشرطية/ راوية اخلليلية سيناريو/ خلفان احلنظلي

أنا ذاهب إلى العمل 
، اهتمي بنفسك 

ألنك حامل.



١٥

أنا قادم حاالً.

حان وقت 
الوالدة!

بعد قليل ذهب عبدالعزيز لوضع مبلغاً من املال باخلزنة.

في الساعة التاسعة دخل كومار لتنظيف املكتب.
بعد ساعة دخلت مرمي إلى املكتب 

لوضع بعض األوراق على طاولة املكتب.



١٦

كال

حسناً

ألم يعد املدير بعد؟
لقد نسيت هاتفي في 
مكتب املدير ، سأدخل 

ألخذه.

ألف مبروك

لقد رزقك اهللا بنتاً جميلة

احلمداهللا

١٢:٤٥

١:٣٠
احلمدهللا لم ينتبه أحد لوجود 

مفتاح اخلزنة على الطاولة!

يا إلهي
لقد سرقت أموالي!!

أصدقائي فلنساعد املدير على معرفة 
مرتكب اجلرمية.



عــنــدي عــنــدي   ســـؤالســـؤال؟؟ 
طايشرسـوم/ محمود البطايش 

  ـ ملـاذا يتم وضع السياج حول حوض السباحة؟ملـاذا يتم وضع السياج حول حوض السباحة؟

ـ ليكـ ليك يحمي األطفال من اإلنزالق أو السقوط.  يحمي األطفال من اإلنزالق أو السقوط. 

ـ كيف ميكن إطفاء حريق املواد الصلبة؟ـ كيف ميكن إطفاء حريق املواد الصلبة؟

ـ يتم إطفاء الحريق بـواسـطـة املـاء ألنـه ـ يتم إطفاء الحريق بـواسـطـة املـاء ألنـه 
من الوسائل املالمئة إلطفاء الحريق.من الوسائل املالمئة إلطفاء الحريق.

ـ ماهي أنواع اللوائح املرورية؟ـ ماهي أنواع اللوائح املرورية؟

* التحذيرية* التحذيرية
* املانعة* املانعة

* اإللزامية* اإللزامية

١٧



نضع الفواكه في 

كوب زجاجي

نقطع الفواكه إلى قطع 

صغيرة مبساعدة من هم 
أكبر سناً

نضع عليها كرات

اآليس كرمي

تفاحة واحدة يومياً تكفي
إلبعاد الطبيب عنك يوماً آخر

º`jôc ¢ùjBG

¬cGƒa

١٨

تصميم/ خديجة مقيبل
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 ÖMCG , äGƒæ°S 5 …ôªY , »°SQÉØdG »∏Y âæH ≈∏«d »ª°SG
 ≈æ“CGh  ,  º°SôdG  :»àjGƒg  ,  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdG  IógÉ°ûe

.á«æa á«HôJ áª∏©e ¿ƒcCG ¿CG

 ¢SQOCG , äGƒæ°S 9 …ôªY , »°SQÉØdG ¿GóªM âæH ∞«W »ª°SG
 É¡fC’ ; IAGô≤dGh , º°SôdG :»àjGƒg , »FGóàHE’G ™HGôdG ∞°üdG ‘

 ™«ªL ‘ Êó«ØJ äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ÊóYÉ°ùJ
.á«°SGQódG πMGôŸG

 ‘ ¢SQOCG , äGƒæ°S 5 …ôªY , …ôHÉ÷G ≈«ëj øH Oƒg »ª°SG
 Ö©dh ,  äÉLGQódG  IOÉ«b :»àjGƒg ,  á°UÉÿG  ióàæŸG  á°SQóe

.πÑ≤à°ùŸG ‘ kGQÉ«W íÑ°UCG ¿CG »æ“CGh , á«fhÎμdE’G ÜÉ©dC’G

 ¢SQOCG  ,  äGƒæ°S  9  …ôªY  ,  »ë°ûdG  ⁄É°S  øH  óªfi  »ª°SG
 ¢ü°üb IAGôbh , Ωó≤dG Iôc Ö©d :»àjGƒg , ôFÉ°üÑdG  á°SQóÃ
 áHÉHO óFÉb ¿ƒcCG  ¿CG  πÑ≤à°ùŸG ‘ ≈æ“CGh ,  Ò¨°üdG  »WöûdG

.¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á«©aóe ‘



نحن  أما   ، أستاذ  يا  التطور  هكذا 

فيولد طفل واحد كل تسعة أشهر

هذا الوجه أنا رأيته من قبل!!

اثنان من اانني ،  رأى أحدهم صورته في املرآه ، 

وجلس ينظر في وجهه ويحك رأسه. 

؟؟ ماذا بكَ

أيها الغبي هذا وجهي!!

في الصني كل شهر

 يولد طفل واحد

øøee

٢٠

رسوم/ محمود البطاشي



ألن املـدرس أتـى بنفس 
أسئلة العام املاضي!!

ملـاذا رسبت؟؟

٢١

إنه مسافر ، فهل 

بإمكاني أن أحضر 

صورته؟

غداً يجب أن حتضر 
لي ولي أمرك.



التي  احليوانات  على  البرمائيات  تسمية  التي تطلق  احليوانات  على  البرمائيات  تسمية  تطلق 
املاء  في  العيش  وتستطيع  املاء،  في  بيوضها  املاء تضع  في  العيش  وتستطيع  املاء،  في  بيوضها  تضع 
وعلى اليابسة معاً. وينتمي إلى فصيلة البرمائيات وعلى اليابسة معاً. وينتمي إلى فصيلة البرمائيات 

الضفدع والعلجوم "ضفدع الطني"، وسمندل املاء.الضفدع والعلجوم "ضفدع الطني"، وسمندل املاء.

خالل فصل الشتاء تغط البرمائيات في نوم عميق خالل فصل الشتاء تغط البرمائيات في نوم عميق 
يعرف باسم السباتيعرف باسم السبات

الـشـتـوي , ألنـهـا الالـشـتـوي , ألنـهـا ال

تستطيع احلفاظ علىتستطيع احلفاظ على
درجة حـرارة جسمهادرجة حـرارة جسمها

ثابتة خالل هذا الفصل.ثابتة خالل هذا الفصل.

الـقـمــرالـقـمــرالـبـرمـائياتالـبـرمـائيات

فيه  يوجد  وال  األرض  حجم  ربع  القمر  حجم  يبلغ 
واحدة  دورة  القمر  يدور  حياة.  وال   ، ماء  وال   ، هواء  ال 
 ٢٧٫٣ إلى  القمر  ويحتاج  يوم.   ٢٧٫٣ كل  األرض  حول 
يوم للدوران حول نفسه أيضاً. ولهذا السبب يبقى 
باستمرار،  لألرض  مواجها  القمر  من  اجلانب  نفس 
ولم يشاهد اجلانب اآلخر للقمر سوى رواد الفضاء. 

ً نهارا. سطح القمر بارد ليال وحار جدا
وعلى الـرغم من أن القمر

يبـدو المـعا ، إال أن السـماء
دومـا مـن حـولــه ســوداء
ألن سطح القمر ال يعـكس
سوى ٧٪ من ضوء الشمس.

٢٢

أن الغدة التي تفرز مادة األنسولني هي غدة البنكرياس ،
ة غدد أهمها: الغدة النخامية، والغدة الدرقية،    وفي اجلسم عدّ
النمو  معدل  مثالً:  عدة  وظائف  منها  ولكل  الكظرية.  والغدة 

اإلجمالي  والوزن   ، الشعر  وتوزيع   ، للجسم  النهائي  واحلجم 

وغيرها... 

هل تعلم!!هل تعلم!!

منار بنت إبراهيم القاسميةجيهان بنت عبداهللا اخلليلية

عمر بن مهند الزدجالي

رسوم \ محمود البطاشي



ً ضعيفاً ، ويبدو مريضاً قرب  ً صغيرا في يوم من األيام وجدتُ عصفورا
كنت   ، املاء  وأسقيته   ، احلبوب  وأطعمته   ، البيت  وأدخلته   ، البيت 
املدرسة  إلى  أذهب  وعندما   ، البيت  في  معي  بوجوده   ً جدا سعيدة 
كانت أمي تعتني به حتى كبر ، ولكن أمي قالت: إنه يجب أن أطلق 
فطار  اخلارج  في  أطلقته   ، وأسرته  بيته  إلى  يعود  وأجعله  سراحه 
ً على فراقه ، ولكني كنت  ً وكأنه يقول لي وداعاً ، حزنت كثيرا بعيدا

سعيدة على أنني ساعدته ليكون قوياً .

Ò¨°üdG …QƒØ°üYÒ¨°üdG …QƒØ°üY

إن اإلسعاف األولي للمغمى عليه يكون بإضجاعه على 

ظهره ، ثم ترفع رجاله لألعلى حتى ينزل الدم إلى الرأس 
وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد ، وينشق محلول 

النشاء إن وجد أو أي عطور أخرى. ويحدد سبب اإلغماء 
بواسطة النظرة املتفحصة للمصاب ، وما

á`«`dhC’G äÉ`aÉ`©`°SE’Gá`«`dhC’G äÉ`aÉ`©`°SE’G

أن  وبعد  املصاب.  وجه  لون  ومن   ، حوله 

ميدد املصاب يفحص بدقة، ثم يدفأ قليالً 

ويعطى سوائل ساخنة إذا أفاق ، وإذا بدأ 
فهذا  اإلرهاق  عليه  املغمى  وجه  على 

فيقتضي  باالختناق  مصاب  أنه  يعني 
ذلك نقله إلى مــركز صحــي.

٢٣

ميان بنت خالد احلمدانية

سعود بن فيصل السليماني



ما الذي حدث؟!

ما هذا الصوت؟؟

الصوت صادر  من جهة
النهر خارج الغابة!!

ووووم!
بووووو

سأذهب ألستطلع
 األمر وأعود سريعاًً..

ما هذا!!
لقد سد جذع الشجرة

مجرى النهر..
ماذا سنفعل؟؟

لقد سد جذع الشجرة

الضخم مجرى النهر ، الذي 

يغذي احليوانات والغابة.

بعد مرور ثالثة أيام
أوراق األشجار بدأت

تذبل وتصفر

 وتتساقط....!

رسوم/ محمود البطاشي سيناريو/ غالية احلجرية

٢٤



الغابة حزينة، نحن عندما نشعر
بالعطش نستطيع املشي والطيران
للنهر والشرب ولم نفكر في مساعدة

غابتنا احلزينة..

هل رأيتي أشجار
 الغابة الذابلة؟

أنا لدي احلل...

اسعفينا به

أين القنادس؟؟

نحن مستعدون 

للخدمة هيا للنهر

هيا أيتها القنادس القوية

قومي بقضم اخلشب وتقطيعه

 وستساعدك بقية احليوانات

لقد تعاونت جميع 

احليوانات

٢٥

نعم .. ورجع اجلدول للجريان
مره أخرى ومت التخلص من

اجلذع ، وفرحت جميع احليوانات
بتعاونهم.
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٢٧



٢٨
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٣٠

مـبـدعـون
جنان بنت سليمان بنت محمود البريدية ، عمرها ثمان سنوات في الصف الثاني 

 ، والرسم   ، القصص  كتابة  املفضلة  هواياتها  اجلنوبية.  باحليل  املشارق  مبدرسة 

والسباحة. شاركت في عدة فعاليات منها «براعم تتألق» في مدرسة حيل العوامر 

مسابقة  منها  مسابقات  عدة  في  شاركت  كما  قابوس.  السلطان  جامعة  وفي   ،

احلد من حوادث املرور ، بدأت معها املوهبة منذ كانت في الثانية من عمرها. بدأت 

سنها  في  هم  من  تفوق  رسوماتها  أن  الحظا  عندما  والديها  واكتشفها  ترسم 

وهي   ، موهبتها  على  اطلع  عندما   ، الفنون  في  نزوى  بجامعة  أستاذ  وشجعها 

في سن اخلامسة ، كما شجعتها معلماتها باملدرسة ومن خالل مشاركاتها في 

كما  جراحة  طبيبة  تكون  ألن  فتطمح  طموحها  عن  أما   ، الفعاليات  من  العديد 

 ، بنفسها  وألفتها  رسمتها  قصص  وتنشر   ، العاملية  إلى  بفنها  تصل  أن  تطمح 

وجنان حتب كل أعمالها وتعتبرها قريبة منها.

تصميم/ خديجة مقيبل إعداد ضابط مدني/ موزة بنت يوسف السعودي



ـاب وزوجـتـه ، فـقـيـران  كان هناك في قدمي الزمان حـطّ

في  يعمل  احلطاب  وكان   ، أوالد  بدون  كوخ  في  يعيشان 

قطع األشجار في الغابة ، ويبيعها ليحصل على طعام 

له وزوجته.

يوم  كل  مثل   ، احلطب  لــجــمــع  ــاب  الــحـطّ ذهــب 
بكاء  صوت  سمع  األشجار  بني  ميشي  كان  بينما  لكنّه 
مثل  يلمع  وشعرها   ، القمر  من  أجمل  فتاة  فرأى  فتقدم  ؛ 
الـطـفـلـة  بـهـذه  ــاب  الــحــطّ فرح   ، اخلالص  الذهب 

املغطاة باحلشائش. 

عاد   ، ويعلمها  ليربيها  ؛  منزله  إلى  يأخذها  أن  اب  احلطّ قرر 
احلطاب  الزوجة  رأت   ، الفرح  من  يطير  يكاد  وهو  احلطاب 
الطفلة  هذه  سنربي  لها:  قال   ، جميلة  طفلة  وبيديه 

لتصبح مثل ابنتنا ، فغرقت عيناها بدموع الفرح.  

اهتما الزوجان برعاية هذه الطفلة ، وعندما كبرت ذهب 

لؤلؤة  وسادة الفتاة  حتت  ، فوجد  احلطاب إليقاظ الفتاة 
العجيب  بسرها  فأخبرته   ، لؤلؤة  يجد  يوم  كل  وكان 
 ً وطلبت منه أن يأخذ هذا اللؤلؤ لكي يحصل على مبلغا

ً لشراء منزل جميل ، وطعام شهي. كافيا

ب

٣١

á`HÉ`¨`dG IÉ`à`a
رسوم وتأليف: جنان بنت سليمان البريدية
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مان إلى اتفاقية حقوق الطفل مبوجب املرسوم السلطاني رقم ٣٢،٩٦/٥٤ انضمت سلطنة عُ
ً إلدارة حضانة السعادة وروضة اخلطوة األولى) (شكرا



الشطرجن لعبة ذهنية ، وهي لعبة لوحة ، أي أنها تلعب على لوحة (الرقعة) 

يكون  بحيث  لونني  من  مربعات)   ٨  × مربعات   ٨)  ، مربعاً   ٦٤ إلى  مقسمة 

ً األبيض أو األسود)،  كل مربع من لون ، وبجانبه مربع من اللون الثاني (غالبا 

وتعد الشطرجن واحدة من أشهر األلعاب الذهنية في العالم. ميلك كل العب 

مقسمة  واألحجار  محددة،  باجتاهات  منها  كل  تتحرك  (قطعة)  حجرًا   ١٦

ملكة)  (أو  ووزير   ، وفيلني   ، وحصانني   ، وقلعتني   ، بيادق  أو  جنود   ٨ كالتالي: 

(األبيض  األول  اللون  من  باألحجار  الالعبَني  أحد  يتحكم  شاه).  (أو  وملك   ،

عادة) ، ويتحكم الالعب اآلخر باألحجار املماثلة من اللون اآلخر (األسود عادة). 

الهدف من اللعبة هو الوصول

 إلى حصـر املـلـك (أو الـشاه) 

بـحـيث ال يـستطيـع الهروب، 

وتنتهي اللـعبـة عـنـد تـلـك

النقطة.

٣٣

إعداد/ أسماء البسامية



صديقي ..
ال تلعب خلف السيارة ألن 
حياتك..!! على  خطر  ذلك 

٣٤
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رسوم/ مرمي احلسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية
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٣٦

عامر بن علي العلوي ، ١٧ سنة من مدرسة عزان بن قيس بالبرميي 

يل رأي
ماذاٹقالواٹفيٹمؤمترهمٹاألول??ماذاٹقالواٹفيٹمؤمترهمٹاألول??

مؤمترٹالطفولةٹاألولمؤمترٹالطفولةٹاألول

هذا املؤمتر يدل على أن هناك من يهتم بأمر الطفولة ، وأمتنى العمل 

وأن   ، األطفال  توصيات  خصوصاً  املؤمتر  بها  خرج  التي  بالتوصيات 

يعطى الطفل املعاق فرصة أكبر للمشاركة ، وأن تكون هناك برامج 

تلفزيونية هادفة لألطفال.

اخلاصة  احليل  مدرسة  من  سنة   ١٦  ، الكندية  خليفة  بنت  ليان 

لقد إلتقيت بالكثير من األطفال ، وعرضنا مشكالتنا ومنحنا املؤمتر 

ً ، وأمتنى أن يحصل كل  فرصة للتحدث عن أنفسنا بشكل صريح جدا

طفل على حقوقه كاملة.

سدمي بنت حمود بن سالم الرواحي ، ١٠ سنوات من مدرسة التوفيق 

العمل  ورشة   ، خصوصاً  آرائنا  عن  للتعبير  لنا  أتيحت  فرصة  املؤمتر 

حقوق  إتفاقية  بنود  عن  نعرف  ألن  فرصة  وكان   ، فيها  شاركنا  التي 
الطفل بشكل أوسع ، لذا أمتنى أن يكون هناك جيل واع مثقف يصنع 

قرارته بنفسه.

عن  خصوصاً   ، عنها  نعرف  ال  كثيرة  أشياء  هناك  كانت  بصراحة 
هناك  يكون  ألن  رائعة  فرصة  املؤمتر  هذا  كان  لقد   ، الطفل  حقوق 

جتمع لألطفال مبختلف فئاتهم ، أسعدتني املشاركة.

الدولية  الشويفات  مدرسة  من  اليحيائي  سالم  بن  عبدالشكور 



٣٧

ً مبشاركتي في مؤمتر الطفل األول ، لقد كان رائعاً  سعيدة جدا
أن أجد األطفال يتحدثون عن أنفسهم ، وعن مشكالتهم ، 
هذه  مثل  في  للتواجد  أكبر  فرصة  الطفل  يعطى  أن  أمتنى 

املؤمترات ؛ ألنه هو املعني بها قبل الكبار.

جود بنت عيسى لشكو من مدرسة الشويفات الدولية 

سلطان بن محمد اخلنجي من مدرسة الشويفات الدولية
وناقشنا   . جدد  أصدقاء  على  خالله  من  تعرفنا  رائعاً  لقاءً  كان 

األروع  ،وكان  وشفافية   موضوعية  بكل  ومشكالتنا  أفكارنا 

أن  أمتنى   ، للتحاور  فرصة  مينحنا  ومن  لنا  يستمع  من  هناك  أن 

تستمر مثل هذه اللقاءات .

الدولية الشويفات  مدرسة  من  سنة   ١٧  ، البراشدية   محمد  بنت  قمرية 
هذا املؤمتر فرصة للطفل ألن يعبر عن رأيه ، وأحمد اهللا أني كطفلة 

عمانية حصلت على كافة حقوقي ، وأمتنى أن يحصل كل طفل 

على التعليم ، والغذاء ، والكساء ، والسكن املناسب.

فيها  خرجنا  التي  العمل  ورشة  خالل  من  مشكالتنا  ناقشنا 

مستقبلنا  وتخدم   ، كأطفال  تخدمنا  جميلة  وأفكار  بتوصيات 

ومن  بنا  خاصة  تلفزيونية  برامج  هناك  تكون  أن  نحلم  جميعنا   ،

بيئتنا العمانية ، حتى ال ننجرف في تيار العوملة.

أنس بن سعيد املعمري ، ١٧ سنة من محافظة البرميي. 

املشاركة في هذا املؤمتر تعني لي الكثير ، وأجد أن هناك من يهتم 

بنا ألن نحصل على كافة حقوقنا ، وأمتنى أن تكون لنا قناة عمانية 

خاصة لألطفال.

أسامة بن محمد السعيدي  ، ١٠ سنوات من مدرسة التوفيق بسداب 



حكايـات جـدتـي

٣٨

كان إلمام مسجد القرية األعمى ثالث بنات ، وكانت األختان الكبرى والوسطى حادتي الطباع 

، في حني أن الصغرى أعطف وأحن ، وأقرب منهن إلى قلب أبيها ، وكانت األختان تكثران من 

وضع الثوم في الطعام ألبيها ، وكثيرآ ما نبهته الصغرى لذلك إال أنه يرد عليها: «أكل خواتش 

كله حلو».

وكان الناس في املسجد منزعجني من ذلك في كل مرة ، إلى أن طفح بهم الكيل ؛ وصارحوه 

األب  فغضب  املصلني  ينفر  مما   ، منه  تفوح  والبصل  الثوم  رائحة  إن  إذ   ، إماماً  يريدونه  ال  أنهم 

أن  بناته  من  فطلب   ، درسآ  ليلقنهما  حيلة  في  ففكر   ، البنتني  معاقبة  قرر   ، عاد  وعندما   ،

وقد  ؛  اجلني  مهمة  عليهن  لتسهل  طويلة  عصا  ومعهن   ، لديهن  احملبب  النبق  جلني  يتبعنه 
الذي  ما  يعرفن  أن  دون  البنات  وذهبت  ؛  (السمة)  ب  وغطاه  ؛  السدرة  حتت  فخاً  للبنتني  نصب 

ينتظرهن ؛ وما إن بدأت االخوات بضرب السدرة ؛ حتى تساقط النبق ؛ وهبت األخوات إللتقاطه 

فأراد األب اإلمساك باألبنة الصغرى.
ظلت األخوات في احلفرة يوما بأكمله ؛ فشعرن بالعطش وأخذت األخت الكبرى والوسطى                        

تناديان : «عطشانني عطشانني ربنا ارحمنا أجاويد».

أن  الصغرى  أختهما  من  فطلبتا   ، صدى  نداؤهما  يجد  فلم 
ربنا  عطشانني  «عطشانني  عذبا:  صوتها  وكان  املاء  تطلب 
تهافت  حتى  النداء  من  تنتهي  كادت  وما  أجاويد».  ارحمنا 

الناس لرمي قراب املاء ؛ فشربت األختان ورفضتا أن تسقيا 

أختهما ؛ وعندما رميا بالقربة أخذت األخت الصغرى تشرب 

ما تبقى بها من قطرات ؛ بعدها حمدت اهللا الذي روى ظمأها.
صوتهما  بأعلى  األختان  فنادت  باجلوع  شعرن  ساعات  وبعد 

وبشيء من احلدة: «جوعانني جوعانني ربنا ارحمنا أجاويد».

رسوم/ محمود البطاشيرسوم/ محمود البطاشي



فأخذت  األمر  بادىء  في  رفضت   ، الصغرى  أختهما  من  فطلبتا   ، لندائهما  أحد  يلتفت  فلم 

في  الشفقة  يبعث  وبصوت   ، بعذوبة  تنادي  فأخذت   ، الطعام  من  يعطياها  أن   ً عهدا عليهما 

قلوب الناس: «جوعانني جوعانني ربنا ارحمنا أجاويد». فأنهل عليهن الطعام والفاكهة ، وأصاب 

الفتات  تأخذ  الصغرى  وكانت   ، به  وأستأثرتا  الطعام  جتمعان  وأخذتا  أختيها  والطمع  اجلشع 

وبقايا طعامهما ، بعدها حمدت اهللا الذي أطعمها ، وقالت: «احلمد هللا شبعت أكثر منكن».

ومضت بهن األيام واحتجن لثوب جديد فصاحت األختان «عريانني عريانني ربنا ارحمنا أجاويد».

فرمى لهما الناس أثوابا تليق بقسوة أسلوبهما ، وحدة طباعهما ، ورفضتا مقاسمة أختهما 

الصغرى. فقالت : «سأطلب ثوبي بنفسي»، ونادت: «عريانني عريانني ربنا ارحمن أجاويد».
وكان احلرير وأدوات اخلياطة بني يديها فصنعت لها  ثوبا اشتدت غيرة أختيها حني رأتاه.

استمرت األخت الصغرى في دعائها هللا أن يخلصها وأختيها من هذه احلفرة ، فمر بائع بصل 

وأحست الفتيات بقدوم أحد ما ، فصاحت الكبرى: «بو يطلعني أنا أخته».

فسمع البائع الصوت ، وحني نظر إلى احلفرة رأى ثالث فتيات فرد : «ال زوجته». فردت الكبرى: « ال 

أخته». فرمى لها رؤوس البصل ليساعدها في اخلروج ، وتزوجا.

وفي اليوم التالي انتبهت الوسطى لصوت أقدام فصاحت: «بو يطلعني أنا أخته أخته»، فسمع 
بائع السمك الصوت وحني نظر إلى احلفرة رأى فتاتني فرد: «ال زوجته». فأنزل لها سمكة كبيرة 

ليخرجها من احلفرة وتزوجا.
وفي اليوم ذاته وقبل أن تنام الشمس

مر فارس بجواده ، يريد أن يروي خيله ، وقبل

أن يقترب من البئر ، نادت الصغرى بصوتها

العذب: «بو يطلعني أنا أخته» ، فرد:
«ال زوجته». فسكتت الصغرى ، فأيقن

الفارس أنها موافقة ، فأنزل جلام
اخليل  ليساعدها على اخلروج ، وحني
رأت الفارس وقد بدأت عليه عالمات

الثراء والنبل ، حمدت اهللا تعالى ، 

كما سلبت هي لب الفارس بجمالها
وكرم أخالقها.
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