العدد الرابع والثالثون من محرم ١٤٣٥ه  -نوفمرب ٢٠١٣م

عام وعُ مان وقائدها
بخري
مبنا�سبة العيد الوطني
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الرشطي الصغري
Ashurti Assagheer
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحرير

الضابط املدين /رشيفة بنت عيل التوبية

الرتجمة

النقيب /عبدالله بن سعيد الحاريث

التصميم و التنفيذ الفني

اقرأ معنا في هذا العدد:

ما هي نصيحة ماما؟؟

�ص٨

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

ماذا حصل في محالت
بيع النارجيل؟!

�ص١٦

التدقيق اللغوي:

املالزم /ثريا بنت أحمد الكلبانية

التصوير :

الرقيب أول /سامل بن محمد الشحي
الرقيب /بدر بن نارص الرزيقي

املراسالت :

باسم مدير العالقات العامة
القيادة العامة للرشطة

الرشطي الصغري
ص ب 302 :الرمز الربيدي116 :
ميناء الفحل
موقع رشطة عامن السلطانية
عىل الشبكة العاملية للمعلومات

www.rop.gov.om

الربيد اإللكرتوين للملحق
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ropkids@rop.gov.om

ماذا فعال سالم ومنار
هذه املره؟!

�ص٢٨

عن ماذا يبحث حمود
في الثالجة؟!

�ص٤٥

أصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل البوابةالتعليمية
وزارة الرتبية والتعليم

مرحبا ً

أصدقائي األعزاء
مرحبا ً بكم في هذا العدد اجلديد من ملحق الشرطي الصغير والذي يتزامن
صدوره بحلول مناسبة غالية على قلوبنا وهي مناسبة العيد الوطني الثالث
واألربعني اجمليد  ،حيث تعيش ُعماننا الغالية أيام جميلة من الفرح واجلمال
احتفاال ً بالثامن عشر من نوفمبر  ،وهو اليوم الذي ولُد فيه حضرة صاحب
اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه ..
في هذا اليوم كان ميالد األب القائد الذي قاد البالد بحكمة  ..لتصبح ُعمان
الغالية في مقدمة الدول في كل اجملاالت  ،وفي هذا اليوم ولد رجالً أحب بلده
فأخلص له ليكون مثاال ً للحب واإلخالص  ،هذا اليوم ميالد لفجر جديد لدولة
ضاربة جذورها في أعماق التاريخ  ..فهنيئا ً لنا بقائدنا العظيم  ،فيا رب احفظ
لنا جاللة السلطان.
أصدقائي ..
نحتفل كشرطة صغار بهذه املناسبة الغالية على قلوبنا  ..ولكن االحتفال
لعمان
ال يعني الكلمات فقط  ..أننا بحاجة ألن نكون قدوة لألخرين في حبنا ُ
الغالية التي تنتظرنا لنكبر ونخدم ترابها الغالي  ..فعلينا أن نكون نعم الصغار
العماني  ،وعلينا أن نعمل
العمانية وانتمائهم ُ
امللتزمني بأخالقهم وهويتهم ُ
منذ اآلن كطلبة مجتهدين وأبناء مطيعني وملتزمني من أجل وطن ينتظر منا
الكثير وأب قائد أعطانا الكثير والكثير .
أصدقائي ..
كل عام واألب القائد السلطان قابوس بخير  ..كل عام و ُعمان بخير  ،كل عام
وأنت بخير ..
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َج َوا ِه ُر اإليِ َا ِن
إعداد ضابط مدين /منى الكليبية

املتوكل عىل اللَّه
يحىك أن إبراهيم بن أدهم (وهو أحد املعروفني بشدة زهده)
ايب عىل ناقة له  ،يقول له:
أنه كان يسري إىل بيت الله فإذا بأعر ٍ
يا شيخ إىل أين؟!
فقال إبراهيم :إىل بيت الله.
قال األعرايب :كأنك مجنون ال أرى لك مركباً وال زاداً والسفر طويل.
فقال إبراهيم :إن يل مركباً ولكنك ال تراه .قال :وما هو؟
قال :إذا نزلت يب بلية ركبت مركب الصرب  ،وإذا نزلت ع ّ
يل نعمة
ركبت مركب الشكر  ،وإذا نزل يب القضاء ركبت
مركب الرضا  ،وإذا دعتني النفس إىل يشء
علمت أن ما بقي من العمر أقل
مام مىض.
فقال االعرايب :رس بإذن الله فأنت
الراكب وأنا املايش.
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نسبه ومولده:

هو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد
بن حمد بن محمد بن خلف بن سعيد بن مبارك البوسعيدي العتكي األزدي ،فهو بذلك السلطان
الثامن املنحدر رأسا من املؤسس األول للدولة البوسعيدية (اإلمام أحمد بن سعيد)
عام 1741م .ولد جاللته في مدينة صاللة مبحـافظة ظفار في  18شوال 1359هـ
املوافق 18نوفمبر 1940م،

مراحل طفولته:

في سنواته املبكرة تلقى جاللته التعليم في عمان ,فحفظ القرآن الكرمي
وقرأ السنة النبوية وتعلم قواعد اللغةالعربية والنحو وأصول الدين
والفقه والفرائض  ،وقرأ السير وأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأ ّلم بها
 ،وقرأ الدواوين الشعرية وحفظ الكثير من األشعار على أيدي أساتذة
مختصني  ،كما درس املرحلة االبتدائية في املدرسة السعيدية بصاللة.

تسلمه الحكم يف السلطنة:

تسلم حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم –
حفظه اهلل ورعاه -مقاليد عرش سلطنة عمان في  23يوليو 1970م ( يوم
النهضة املبارك) .في هذا اليوم انبثق فجر جديد بأمل ن ّور فضاء السلطنة
من جنوبها إلي شمالها) ,فما أن تولى جاللته مقاليد احلكم حتى أخذ
يعمل بكل ِج ِّد وإخالص ,فدفع بنا إلي املقام الذي يليق باإلنسان العماني
البار .وأسرع في إقامة إصالحات ومنجزات ضخمة في مختلف امليادين
السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية والثقافية.

اهتامماته:

جلاللة السلطان املعظم اهتمامات واسعة بالدين واللغة واألدب والتاريـخ
والفلك وشؤون البيئة ،حيث يظهر ذلك جليا في الدعم الكبير واملستمر
من لدن جاللته للعديد من املشروعات الثقافية ،وبشكل شخصي ،محليا
وعربيا ً ودوليا ،سواء من خـالل منظمة اليونسكو أو غيرها من املنظمات
اإلقليمية والعاملية.

5

الـسـ

إعداد وتصوير رقيب أول /سالم الشحي

�صناعة اجلنب

من احلرف اجلميلة التي نتعرف عليها في هذا العدد
حرفة صناعة اجلنب والتي اشتهر بها آباءنا وأجدادنا في
املاضي العريق وحتى يومنا احلاضر .حيث يتم صناعة
اجلنب بعد أن يتم حلب املاعز ويتم جتميع احلليب في
إناء كبير حتى يسهل عملية خثله بواسطة غوض
سمكة السهوة أو اجليذر أي (معدة السمكة) بعد أن
يتم تنظيفه متاما من الشوائب ويتم إضافة امللح إليه
ويجفف ملدة يوم في الشمس ثم يتم حتريك احلليب
به حتى يتخثر في حدود نصف ساعة تقريبا ً  ،ثم
يوضع اإلناء على النار ملدة خمس دقائق بعدها يتم عزل
احلليب اخلالص عن املاء ويتم تكويره على شكل دوائر
 ،بعدها يوضع في إناء مغلق  ،وبعد ذلك يتم وضعه
في الثالجة ويعرض في األسواق باحلبة ( 7إلى  10حبات
بريال عماني).
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ـبـلـة

إعداد وتصوير /علياء النعمانية

لعبة �أم الفخ

عدد الالعبني :خمسة فما فوق.
طريقة اللعبة:
يقوم أحد الالعبني بالعد على
جدار وهو مغمض العينني  ،بينما
يختفي بقية الالعبني في مكان
ما بحيث ال يتمكن من إيجادهم
وعندما ينتهي من العد يذهب
ليبحث عنهم  ،ومن يجده يسرع ليخبر عنه أي يعلن
بإسمه ومن لم يجده يسرع ليلمس مكان العد وهو
اجلدار ثم تعاد اللعبة باتفاق الالعبني على العب يقوم
بالعد والبحث عنهم.
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نصائح ماما

* جتنب اللعب بالقرب من الشارع
* ال تعبر الشارع إال بعد التأكد من إشارات املرور
* انتبه قبل العبور وانظر ميينا ويسارا لتتأكد
من خلوه من السيارات
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�شارك فريق ال�شرطي ال�صغري
مدر�سة �أروى بنت عبداملطلب يف
احتفالهم مبنا�سبة �أ�سبوع ال�سالمة
املرورية.
وقد ت�ضمنت الفعالية �إلقاء حما�ضرة
وم�سابقة للطالبات كما مت توزيع
الهدايا واعداد من ملحق ال�شرطي
ال�صغري.
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رو�ضة املطار يحتفلون
بأداء منا�سك احلج.

براءة بنت ســيف الهنائية
من مدرســة الغبرياء للتعليم
االسايس ( )٤-١قامت
باخرتاع مجســم مصباح
مكتبي باســتخدام اعواد
خشــبية ومصباح مكتبي.
علي بن مو�سى العامري قام باخرتاع جم�سم
مروحة م�صنوعة من أقرا�ص �صلبة تعمل
ببطاقة الكمبيوتر.
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�أحـبـك يـا �أبــــي
بحلــول العيــد الوطنــي اجمليــد  ،أرفــع آيــات التهانــي والتبريــكات
ملوالنــا صاحــب اجلاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم.
وكل عــام وأنتــم بخيــر.
جاسم بن أنور احلبسي

يشــرفني أن أبــارك وأهنــيء بابــا قابــوس بالعيــد الســعيد  ،وأن
يبقــى لنــا ذخــرا ً وفخــرا ً للوطــن الغالــي .داعــن اهلل عــز وجــل أن
يعيــد عليــه هــذه املناســبة الكرميــة بوافــر الصحــة والســعادة.
وكل عــام واجلميــع بألــف خيــر.
فنان بنت ناصر الهنائية

العمانيــون
مــع أطاللــة العيــد الوطنــي اجمليــد الــذي يستبشــر ُ
بقدومــه  ،يشــرفني يــا مــوالي أن أرفــع أصــدق وأســمى آيــات
التهانــي والتبريــكات ملقامكــم الســامي .وكل عــام وأنــت يــا بابــا
قابــوس بألــف خيــر.
رتاج بنت أسعد الشبيبية

مبناســبة العيــد الوطنــي اجمليــد أهنــيء بابــا قابــوس وأقولــه لــه
كل عــام وانــت بخيــر يــا أبــي قابــوس ،فبلــدي عمــان بوجــودك هــي
أجمــل البلــدان.
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ميره بنت فارس اجلابري

قـابــو�س
كل عــام وأنــت بخيــر يــا بابــا قابــوس  ،وأســأل اهلل أن يــدمي عليــك
الصحــة والعافيــة  ،وأن تبقــى ذخــرا ً لهــذا الوطــن الــذي بنيتــه.
والــذي أصبــح مــن أجمــل األوطــان  ،فالثامــن عشــر مــن نوفمبــر
هــو يــوم نفتخــر بــه فــي تاريــخ بالدنــا الغاليــة.
املعتصم بن سعيد العذوبي

يســرني ويشــرفني أن أرفــع إلــى املقــام الســامي موالنــا حضــرة
صاحــب اجلاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم  -حفظــه
اهلل ورعــاه ـ أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات مبناســبة العيــد
الوطنــي.
مؤيد بن صالح الفارسي

مبناســبة العيــد الوطنــي اجمليــد أدعــو اهلل العلــي القديــر بــأن
يطيــل اهلل فــي عمــر بابــا قابــوس ،وكل عــام وأبــي قابــوس بألــف
خيــر.
دُرر بنت حميد الرواحية

أشــعر بالفــرح والفخــر ألننــا نحتفــل بالعيــد الوطنــي اجمليد،أطــال
اهلل بعمــره وجعلــه فخــرا ً للدولــة.
مريان بنت علي البلوشية
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حمالت بيع النارجيل

سيناريو /خلفان الحنظيل

 ٥حبات
بريال واحد

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

بكم
النارجيل؟

أنا أبيعك  ٦حبات
بريال واحد

بل
هو لي

ابتعد يا سليم
هذا الزبون لي

إنه
يقف أمام
محلي
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بل هو
يقف بني محلينا

بل
بسببك انت

بالهدوء
يا جماعة  ،تعال
معي يا غالم.

لقد
رحل الزبون بسببك

أال ترى
يا سليم كيف
ينفر الزبائن؟

متى
حتل هذه النزاعات
التي بيننا؟

كم
نارجيلة تريد؟

أعطني
 15نارجيلة

ما هذا
الذي تفعله يا شوكت
؟!
أال ترى أن الزبون يقف أمام
محلي.

رمبا
 ،ولكنك لم تأت
إليه.
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لقد
ذهب الزبون
غاضبا ً بسببك

لقد
ذهب الزبون
غاضبا ً بسببك

أن
منازعاتكم دائما ً
تغضب الزبائن

بل
بسببك أنت
يجب
أن جند حالً
جلدالكم حول
الزبائن

ال
أرى أي حل

إنهم
يبعدون عني
الزبائن

احلمدهلل
هذا الزبون لي  ،ال
اعتقد إنك ستاخذه
مني

في اليوم الباكر

يا
إلهي لقد خسرت
كل شيء
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لقد
وجدنا هذه السكني في
موقع اجلرمية  ،أصدقائي ساعدونا
في القبض على اجملرم لنواجهه
بالدليل على فعلته.

يا لها من �أجواء
جميلة مع هذا

توقف يا �أبا را�شد
�أين �أنت ذاهب؟ وملاذا
را�شد يجل�س باالمام؟

التنظيم

�أال تعلم �أن جلو�سهم
باملقعد الأمامي
خطر على حياتهم
ب�سبب �صغر قامتهم

سيناري

-مخاطر املقعد األمامي-

و ور
سوم
زمز

مب

نت

لفان
خ

رحبي
ال

ال تقلقي يافهيمة
امل�سافة قريبة.

اهال يافهيمة..
ذاهب الو�صل را�شد �إىل
املدر�سة!

فج�أة..

وتعر�ضهم وقت احلادث
للموت ال قدر الله.

�أنها م�سافة قريبة ولكن ..
مفاج�أت الطريق التي يجب احلذر
منها :الو�ساده الهوائيه يف املقد
الأمامي خطر ج�سيم للطفل ب�سبب
�صغر قامتهم  ,ت�سبب الك�سر يف
اجلمجمة �أو باحيانا الأخرى باملوت.
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ألحمر.

رة؟

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

سنذهب إلى السوق
يا قطقوط

قطقوط أين أنت؟!

هيا يا قطقوط لم
نأت لشراء السمك
اليوم.
لقد
نسيت الكعكة سوف
اذهب ألحضرها  ،ال تذهب إلى
أي مكان يا قطقوط.

إنه يوم الثامن عشر من
نوفمبر ،إنه العيد الوطني
لبالدنا الغالية عمان.
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اسمي مرمي بنت عبداهلل اجلابرية ،عمري  8سنوات
هوايتي قراءة القرآن الكرمي  ،وكتابة القصص ،وأذاكر
دروسي باجتهاد  ،أمتنى أن أصبح مهندسة عندما أكبر .

اسمي األيهم بن يحيى احلنظلي عمري  6سنوات ،
هوايتي لعب كرة القدم وقراءة الكتب املدرسية ،
أمتنى أن أصبح شرطيا ً عندما أكبر.

اسمي فرح بنت فيصل الصبارية  ،عمري  3سنوات
هوايتي السباحة والرسم وكتابة الشعر  ،أمتنى أن
رسامة عندما أكبر.
أصبح ّ
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اسمي شريفة بنت عبدالوهاب احلمادية  ،عمري
 8سنوات  ،أدرس مبدرسة درة املعرفة للتعليم األساسي
 ،هوايتي الرسم  ،أمتنى أن أصبح
طبيبة عندما أكبر.
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أستطيع رفع خمسة
أشخاص بأصبع واحدة!!

ال أستطيع الرؤية
أحياناً.

متى يحدث
ذلك؟!

كيف
ذلك؟!

هل نسيت أنني
عامل مصعد؟؟

عندما أغمض
عيني.
سأل الشرطي طفلة تاهت عن البيت.

ما هي الريح؟!
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هواء مستعجل.

ما اسم أبيك يا صغيرتي؟
حتى أستطيع إعادتك إلى
البيت.

اسمه بابا
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بـــــأقــــــ
أوائـل

حـكـم

أول من فتح الفتوحات العظيمةهو عمر بن اخلطاب.
أول من استعمل احلبر والورقهم الفراعنة.
أول من دعا إلى تدوين احلديث الشريفهو عمر بن عبدالعزيز.
أول من رمى بسهم في سبيل اهللهو سعد بن أبي وقاص.

*من اعتاد على شيء حرص عليه.
*من لم يقتنع بالقليل لم يكتف بالكثير.
*من حلم ساد ومن تفهم ازداد.
وسن بنت عيل التوبية

عيل بن نارص الفاريس

نصائـح

*إذا

كنت يف ال

صالة فاح

فظ قلبك.

لس فاحف

ظ لسانك.

ت يف مج
* إذا كن
ناس فاحف
يف بيوت ال
*إذا كنت
البوصايف
ن مبارك
أحمد ب
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ظ برصك.

ـالمـــنــــا

الترصف الخاطئ

عند ركوبي في حافلة املدرسة  ،حدثت قصة حيث أن إحدى الطالبات تأكل
داخل احلافلة  ،والسائق لم ينتبه لها ألنه مشغول في قيادة احلافلة  ،وعند
إنتهاءها من األكل رمت بالقمامة من نافذة احلافلة  ،وهي لم تنتبه لوجود سيارة
خلف احلافلة  ،فاصطدمت الفضالت في السيارة وانكسرت الزجاجة األمامية ،
ثم اصطدمت السيارة باحلافلة  ،ومت استدعاء رجال
الشرطة ومت التحقيق في املوضوع ملعرفة أسباب
احلادث .فعليكم أخذ احلذر عند ركوبكم السيارة
وعدم رمي اخمللفات من النافذة.
طيف بنت محمد الحارثية

حدث مل أنساه!

في يوم من األيام كنت ذاهبة إلى املنزل  ،وكان خالي يقود السيارة وهو يتحدث في
الهاتف  ،وفجأة خرجت سيارة أمامنا واصطدمنا بها وخفنا خوفا ً شديدا ً  ،ولقد
تأذت خالتي قليالً وذهبنا بها إلى املستشفى  ،وجاءت الشرطة  ،ولكن هذا احلادث
ظل في ذاكرتي  ،لم أستطع نسيانه ؛ ألني خفت كثيرا ً على عائلتي وأخواتي
وأمي  ،لذلك أرجو من سائقي املركبات أخذ احلذر أثناء قيادة السيارة
وعدم االنشغال بغير الطريق كاالنشغال بالهاتف.
شموخ بنت خالد العامرية
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سيناريو الرقيب /أصيلة العامرية
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رسوم /مرمي احلسنية
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إعداد وتصوير /شيخة الشريقية

كيف أصنع

إطار لبطاقة العيد الوطني
األدوات املطلوبة (قطعتان من الفلني  +صورة بابا
قابوس +أوراق ملونة مرسوم عليها قلوب (أبيض ،
أحمر  ،وأخضر)  +لصق شمعي  +مقص  +مسطرة +
قلم رصاص  +مشرط  +رول).

 -1أرسم مستطيالن اثنان بنفس املقاس وأقطعهما
وأحفر أحدهما تاركا مسافة مبقدار 3سم وذلك
مبساعدة الكبار.

 -2ألصق الفلني احملفور على املستطيل اآلخر.
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 -3ألصق صورة بابا قابوس في منتصف الفلني
 ،ومن ثم أقص القلوب وأثنيها إلى نصفني
وألصقها من جانب واحد على حدود الفلني.

 -4أثبت الرول من اخللف كقاعدة للبطاقة.

وها هو الشكل النهائي للبطاقة.

شكرا ً للطفل عبدالعزيز بن علي السيابي.
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رسوم الرشطية /راوية الخليلية

ال
تلعبوا باملفرقعات
 ،فهي خطيرة.

أ نت
تخاف من كل
شيء هاها

أثناء اللعب باملفرقعات!
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أصدقائي..
هذههينتائجالعبث
باملفرقعات.

يحيى العب كرة قدم

اسمي يحيى بن إسحاق بن يوسف احلارثي
عمري عشر سنوات في الصف اخلامس مبدرسة
راشد بن النظر للتعليم األساسي مسقط.
هواياتي :لعب كرة القدم والسباحة.
بدأت العب كرة القدم في احلارة مع إخوتي
وأصدقائي كما هو احلال مع أي العب كرة قدم ،
ثم تطورت الهواية لكي تصبح حلم يراودني ألصبح العبا ً موهوبا ً معروفا ً محترفا ً في
سماء املستطيل األخضر .إذ التحقت بفريق كرة القدم مبدرسة البستان للتعليم
األساسي مسقط-سداب إبان دراستي بتلك املدرسة حيث شكلت مع زمالئي
الطلبة فريق كرة القدم ومنثل املدرسة في املسابقات واملنافسات التي تنظمها
وزارة التربية والتعليم خملتلف املراحل التعليمية والسنية وقد أحرزنا مراكز مشرفة
في تلك املسابقات وأتطلع إلى تنمية مهاراتي وقدراتي الرياضية من خالل أخذ
املشورة من والدي الذي أعتبره قدوتي في اجملال الرياضي.
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حال الشوكالته

املقادير:
بسكويت أوريو  +جنب كيري
 +ألواح شوكالته  +درمي ويب +
قشطة

الطريقة :نطحن البسكويت ونضعه في
قاع األناء  ،ونخلط الدرمي ويب واجلنب والقشطة ،
ثم نضعه كطبقة ثانية فوق طبقة البسكويت
 ،ثم ّ
نذوب الشوكالته مع احلليب على حمام
مائي  ،ثم نضيفه كطبقة ثالثة.
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رسوم الرشطية /راوية الخليلية

حكايـات جـدتـي

�سليمان بن عايف

حان موعد سفر التاجر إلى رحلته التجارية  ،وتع ّود أن يسأل بناته الثالث ولم يتأخر يوما عن
تلبية طلباتهن  ،فكان يبدأ بسؤال الكبرى :ماذا تريدين أن اجلب لك من سفري هذه املرة؟
فأجابته أنها تريد عطور املسك ودهن الزعفران  ،وسأل الوسطى فقالت أنها تريد احلرير
وعطر أما الصغرى  ،فسكتت ولم حتدد بعد ماذا تريد  ،فقالت األختان إنها تريد (سليمان
بن عافي)  ،فاستغرب األب من أين سيأتي بهذا الرجل الذي سمع الكثير عن وسامته وكرم
خلقه وشهامته  ،دون أن يراه  ،فقد عرف بترحاله وكان األب يحب االبنة الصغرى كثيرا ً ،
ويحاول جاهدا ً تلبية طلباتها املتواضعة  ،فلم تكن كثيرة الطلب كأختيها فتوردت الفتاة من
اخلجل  ،ونكست رأسها وهي تنفي ما قالته أختاها  ،فقال األب :سأسال عن هذا الرجل ولن
أعود إال به .أخذت األخت الصغرى تلوم أختيها على صنيعهما وأردفت :أدرك مدى غيرتكما
ورغبتكما في اخلالص مني  .فأجابتا :ضقنا ذرعا من كثرة حديثك عنه وكثيرا ً ماحتلمني به
في منامك  ،فقد آن حللمك أن يصبح حقيقة  ،عليك أن تشكرينا على ذلك .ومضى األب في
رحلته وكان في كل مرة ينزل فيها حي معني يسأل عن رجل يدعى سليمان بن عافي  ،فيرشده
الناس إلى حي آخر  ،حتى لقى رجال ً ،فسأله إن كان يعرف منزل سليمان بن عافي فأجابه الرجل:
لقد وصلت إلى مبتغاك ولكن فيم تريده؟ فقال له :أرجوك دلني إليه أنا بحاجة ماسة له ال
من أجلي  ،بل من أجل ابنتي .فأخذا يتجاذبان أطراف احلديث  ،وأخذ الرجل يسأله عما يعرفه عن
سليمان بن عافي  ،فوصف له الطريق إلى منزل الرجل  ،وعندما فتح الباب تفاجأ  ،فقد رأى الرجل
الذي التقاه قبل قليل وعرفه بنفسه فهو سليمان بن عافي  ،ورحب بالرجل وأكرمه وأخبر األب
سليمان بن عافي قصة ابنته  ،فهو ال يريد العودة .دونه فاستبشر الرجل ورافق األب وعندما وصال
املنزل وأنزل حمولته  ،استغربت األخوات  ،فقد قدم سليمان بن عافي حقا ً وأعطى األب كل واحدة
ما طلبته منه  ،أما بالنسبة لألبنة الصغرى فقد توارت عن األنظار من شدة خجلها وقالت ألبيها
أنها ال تريدالزواج وتلك مزحة ثقيلة من مزحات أختيها إال أن األب انفرد بابنته وحتدث معها ،وأنه
قطع عهدا مع الرجل وليس من شيمه أن ينكث عهوده ،وأخبرها أنه تأخر في رحلته للبحث عنه
ليدخل في قلبها السعادة ،فليس عيبا أن تعجبي مبثل هذا الرجل النبيل ،فـأطرقت الفتاة هنيهة
بعدها رفعت عينيها وابتسمت :حسنا ً يا أبي فلتحدد معه موعد الزواج.
عاشت األخت الصغرى في هناء فقد سلبت لب زوجها بجمالها،وحنوها ،وطيب تعاملها ،فأكرمها
زوجها وأصبحت املودة بينهما واضحة وضوح الشمس ،فكانا مضرب املثل في السعادة ،مما زاد غيرة
األختني ،ففي أحد األيام توعكت األخت الصغرى ولم تكن قادرة على حمل نفسها للقيام بأعمال
املنزل ،فعلمت أختاها وقدمتا لزيارتها وللقيام بأعباء املنزل نيابة عنها،واصرتا أن جتهزا فراش زوجها،
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فلم تعارض األخت لتعبها  ،فانتهزتا الفرصة للخالص من زوجها فغرستا ثالث إبر حتت فراشه
 ،وعندما نام الزوج وانقلب على جنبه األمين  ،دخلت اإلبرة األولى  ،وانقلب على جنبه األيسر ،
فانغرست االبرة الثانية  ،ونام على وجهه فانغرست اإلبرة الثالثة في بطنه في البداية لم يبدو
عليه شيئا بعدها أخذت حالته تزداد سوءا وسهرت زوجته ال تدري ماذا تفعل له  ،وعجز كل طبيب
عن معرفة علته فاستأذن زوجته للرحيل  ،وناولها عودا ً من البرسيم طلب منها أن تضعه حتت
اآلنية التي يتجمع فيها املاء الذي يسقط من (اجلحلة) وتراقبه  ،فإذا ذبل العود فذلك دليل على
تدهور صحته  ،وإذا اشتد وأصبح نضرا ً فمعنى ذلك حتسن حالته  ،فودعت الفتاة زوجها وجهزت له
مؤونة السفر ورافقه والدها.....

وللحكاية بقية.

الحكاية من كتاب روت يل جديت لفاطمة الهنائية
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مبارك للفائزين
* إجابة السؤال األول ( صناعة المندوس)
الفائز  :حمزة بن بطي الدرعي
* إجابة السؤال الثاني (ممنوع إستخدام البوق)
الفائز  :ماجد بن هالل الهشامي
* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ) 1٠
الفائزة  :ريان بنت مبارك السيابية
* ( الفائزون بقميص الشرطي الصغير )
		
 -طيف بنت محمد الحارثية

 -علي بن ناصر الفارسي

		
 -عماد بن عدنان الشقصي

 -روان بنت فؤاد الحبسية

* أما سارق السيارة في قصة (السيارة الجديدة) هو :؟
سارق السيارة زاهر  ،والدليل وجود كشف الحساب البنكي الذي نساه بالسيارة بعد العثور عليها.
الفائزة  :دانة بنت مرهون الجهورية
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م�سابقة العدد

٣٤

* ما اسم الحرفة الموضحة في الصورة ؟
...........................................................................

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

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

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

ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة من أحرق محل سليم لبيع النارجيل
 ،في الصفحة  ، ١٦وما هو الدليل؟

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

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
اإلسم..............................................:العمر......................:

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

الهاتف...................:

* ترسل اإلجابات إلى بريد الشرطي الصغير ،أو بالبريد اإللكتروني للعنوان املوضح في الصفحة ()2
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؟
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سيناريو الرقيب /أصيلة العامرية

رسوم /مريم الحسنية
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رسوم /بهية النعامنية

أصدقايئ

الغــاز مــادة قابلــة لالنفجــار  ..فــا
تلعبــوا بالقــرب مــن أســطوانات الغــاز
تجنبــاً للمخاطــر!
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أفـتـخـر أنـي ُعـمـانـي
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