
١١

العدد الخامس والثالثون / ربيع األول ١٤٣٥ ه - يناير ٢٠١٤ م

final.indd   1final.indd   1 1/27/14   2:33 PM1/27/14   2:33 PM



٢

الرشطي الصغري
Ashurti AssagheerAshurti Assagheer

ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحريرمسؤولة التحرير
الضابط املدين/ رشيفة بنت عيل التوبية

الرتجمةالرتجمة
النقيب/ عبدالله بن سعيد  الحاريث

التصميم و التنفيذ الفنيالتصميم و التنفيذ 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:التدقيق اللغوي:
املالزم/ ثريا بنت أحمد الكلبانية

التصوير :التصوير :
الرقيب أول/ سامل بن محمد الشحي

الرقيب/ بدر بن نارص الرزيقي

املراسالت :املراسالت :
باسم مدير العالقات العامة

القيادة العامة للرشطة

الرشطي الصغريالرشطي الصغري

ص ب: ٣٠٢  الرمز الربيدي: ١١٦
ميناء الفحل

موقع رشطة عامن السلطانية
عىل الشبكة العاملية للمعلومات

www.rop.gov.omwww.rop.gov.om  
الربيد اإللكرتوين للملحق

ropkids@rop.gov.omropkids@rop.gov.om

جميع الحقوق امللكية الفكرية
محفوظة لرشطة ُعامن السلطانية

اقرأ معنا في هذا العدد:

ماذا يفعل قطوط فوق 
الشجرة؟!

تابعوا املذيعني 
الصغيرين في مبدعون

النادي  في  حصل  ماذا 
بعد  مباراة كرة القدم؟!

في  ناصر  يفعل  ماذا 
األكادميية؟!
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١٦¢U¢U

٣٥¢U¢U

٤٤¢U¢U
أصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل بوابةأصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل بوابة

سلطنة عامن التعليمية ( االصدارات )سلطنة عامن التعليمية ( االصدارات )
http://home.moe.gov.om/arabic/index.moehttp://home.moe.gov.om/arabic/index.moe
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أصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل بوابة
سلطنة عامن التعليمية ( االصدارات )

http://home.moe.gov.om/arabic/index.moe

أصدقايئ األعزاء ..أصدقايئ األعزاء ..
مرحبــاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن ملحــق الرشطــي الصغــري .. بــكل مــا يحويــه مــن 
موضوعــات جديــدة ومتنوعــة ، وقبــل كل يشء أهنئكــم مبناســبة العــام الجديــد عــىس أن 
يجعلــه اللــه عــام خــري وبركــة علينــا جميعــاً .. وعــىس أن تتحقــق أمنياتكــم الصغــرية التــي 

تكــرب معكــم ..
أصدقايئ ..أصدقايئ ..

يف هــذا العــام يل أمنيــات كثــرية أهمهــا أن تقــل نســبة الحــوادث يف شــوارعنا وتقــل أعــداد 
الوفيــات .. وأن تختفــي الجرميــة بكافــة أشــكالها يف العــامل أجمــع .. ومــع بدايــة كل عــام 
ــم  ــىل الفه ــدرة ع ــرث ق ــا أك ــربت وأصبحن ــت وك ــا نضج ــي أن تجاربن ــك يعن ــإن ذل ــأيت ف ي
وإدراك الصــواب مــن الخطــأ ، ويف هــذا العــام ســنحرص عــىل التجديــد يف صفحــات ملحــق 
الرشطــي الصغــري مبــا يتناســب  مــع املســتجدات التــي تحــدث وبشــكل رسيــع عــىل هــذا 
العــامل  ، وحريصــون عــىل مشــاركتكم معنــا وتلقــي أراؤكــم مبــا يــرثي امللحــق بــكل مــا هــو 

مفيــد لكــم .
أصدقايئ ..أصدقايئ ..

احتفلــت رشطــة عــامن الســلطانية بيومهــا الســنوي (الخامــس مــن ينايــر) .. وكان للرشطــي 
ــرىض  ــال امل ــارة األطف ــالل  زي ــن خ ــك م ــة وذل ــذه االحتفالي ــارض يف ه ــري دوره الح الصغ

ــم  ــدم له ــة وق ــوادث املختلف ــني يف الح ــاً املصاب ــفيات وخصوص باملستش
أعــداداً مــن الرشطــي الصغــري والهدايــا .. آملــني أن يكــون الجميــع بخــري 

وعافيــة وكل عــام والجميــع بخــري. 

٣٣
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قيل ألعرايب:
لقد أصبح رغيف الخبز بدينار!

ولو  ذلك  همني  ما  والله  فأجاب: 
أصبحت حبة القمح بدينار أنا أعبد الله 

كام أمرين وهو يرزقني كام وعدين !!! 

وقـفـة:وقـفـة:
َال تحزْن إن ضاَقت علَيك أُموُر الَحيـَاة ...َال تحزْن إن ضاَقت علَيك أُموُر الَحيـَاة ...

فالَقَمُر يزداُد َروعًة كلام زاد َحولَُه الظالمفالَقَمُر يزداُد َروعًة كلام زاد َحولَُه الظالم

إعداد ضابط مدين/ منى الكليبية

٤٤

جـواهـر اإليــمان
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أين ذهب هذا القط 
الشقي؟!

املكان جميل 
من هنا.

سوف أصطاد 
العصافير

أنت هنا وأنا أبحث 
عنك أيها الشقي

تفضل يا قطقوط وال 
تفكر باصطياد العصافير 

مرة أخرى

سوف أحضرك 
يا شقي

لن أتسلق 
الشجرة مرة 

أخرى
نعم ، فأنتِ 
لستِ قط 

مثلي!
آآآه

 .. آ
ه آه

آ

آآآه
 .. آ

ه آه
آ

ميمممميممم

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

٥٥

قطوط فوق الشجرة
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الـسـبـلـة
إعداد وتصوير رقيب أول/ سالم الشحي

صصصننااععةةة اللددووواببــييي صناعة الدوابـي 

ــة  ــى حرف ــرف عل ــا لنتع ــا بن ــي هي ــا بكــم أصدقائ مرحب
صناعــة أقفــاص الصيــد أي (الدوابــي أو القرقــور)، وتتكــون 
الدوبايــة مــن الدائــر والفــراش واملدخــل الــذي مــن خاللــه 
ــي  ــة الدواب ــم صناع ــده ،وتت ــم صي ــل الســمك ،ويت يدخ
ــارج  ــن اخل ــام م ــي) اخل ــلك املعدن ــيم (الس ــب الس بجل
وبعدهــا يتــم تســميته أي يتــم فكــه بشــكل طولــي بعد 
ــا يقــاس  ــد اســتيراده ، وبعده ــري عن ــا كان بشــكل دائ م
ــد  ــد بع ــطة الي ــاع بواس ــروف بالب ــي املع ــاس احملل بالقي
ــره بطــول  ــى حســب تقدي ــع قياســه عل ــذ الصان أن يأخ
يتــراوح مــن (٧_١٠) أبــوع ، ويعتمــد علــى حجــم الدوبايــة 
فــي احلجــم، بعدهــا يقــوم الصانــع بإدخــال الســيم 
بعضــه ببعــض ، ويشــكله بشــكل دائــري حتــى اإلنتهــاء 
مــن صناعتهــا وبعدهــا يتــم قــص مــكان خــاص باملدخــل ، 
وبعــد االنتهــاء يتــم جتميــع األجــزاء الثالثــة ويتــم تركيبها 
وعلــى ذلــك تكــون جاهــزة للصيــد وتعــرض فــي األســواق 

ــي). ــال عمان ــراوح مــن (١٥ إلى٢٠ري بقيمــة تت

الحرفة التقليدية

الحرفة التقليدية
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الـسـبـلـة
إعداد وتصوير/ علياء النعمانية

لعبة الـعـصـا
اهداف اللعبة:

ــود  ــى الصع ــد األوالد عل ــا تعوي ــدف منه ــلية اله ــة مس لعب
ــي الرطــب. ــاء جن ــردد أثن ــوف أو ت ــل دون خ ــى النخي إل

عدد الالعبني: غير محدد
كيفية اداء اللعبة:

ــق القرعــة  ــار العــب واحــد مــن اموعــة عــن طري يتــم اختي
ــا  ــث يرميه ــه عصــا حي ــار تُرمــى ل ــه االختي ــذي يقــع علي وال
العصــا أحــد أفــراد اموعــة وتكــون الرميــة ألبعــد مــا يكــون 
، وعنــد ســقوط العصــا أو قبــل ســقوطها بقليــل يقــوم أفــراد 
اموعــة بالصعــود إلــى النخيــل حيــث أن هــذه اللعبــة تــؤدى 

داخــل املــزارع.
ويركــض الالعــب ألخــذ العصــا ويقترب مــن الالعبــني املوجودين  
ــم إذا أراد  ــاول ملســهم بالعصــا أو ضربه ــل ، ويح ــى النخي عل
أحدهــم النــزول مــن علــى النخلــة ، فــإذا ملــس أحــد الالعبــني 
ــاه  ــذي ملســه بعص ــب ال ــه الالع ــون محل ــو ويك ــيتحرر ه س
ويحــاول كل العــب مداعبــة الالعــب املوجــود علــى األرض 
وذلــك عــن طريــق محاولــة إنزالــه إذا اســتطاع أحدهــم القفــز 
مــن النخلــة يقــول (عنــي وعــن رباعتــي) أي قفــز بالنيابــة عــن 
نفســة وزمالئــة وتبــدأ اللعبــة بنفــس الالعــب إذا لــم يســتطع 

ملــس أحــد الالعبــني.

ة  
اا  
نن  
د  
ى  

نن    
دددد  
ني  
ه  
ض  
زز  
ن  
ع  

ــسسس أأححــــدد ااالالعبببــنينينيني.

اللعبة الشعبية

اللعبة الشعبية
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رسوم/ برشى الهاديةسيناريو/ غالية الحجرية

٨٨

ــاء ،  ــني ذات مس ــاده اجلميل ــود بأحف ــد محم ــع اجل اجتم
ــالة العشــاء ،  ــة العشــاء وأداء  ص ــوا وجب ــد أن تناول وبع
جلســوا حتــت ضــوء القمــر ليــروي لهــم جدهــم حكايــة 
مــن حكاياتــه اجلميلــة ليســتخلص منهــا األحفــاد 
ــوم  ــاده : الي ــود ألحف ــال اجلــد محم ــرة واحلكمــة . ق العب

ــجاع. ــي الش ــة الراع ــم حكاي ــأروي لك س
اشــترى العجــوز محمــود كلبــا مرقطــا باألبيض واألســود 
ليســاعده فــي رعــي األغنــام وكان يخــرج فــي كل صبــاح 
ــي املراعــي  ــه ف ــر يرعــى أغنام ــه الصغي ومبســاعدة كلب
ً جــدا  اخلضــراء الواســعة فقــد كان الكلــب متيقظــا
ً عــن املــكان احملدد. وحريصــا علــى أال ترعــى األغنــام بعيــدا

وبخاصــة عندمــا يغــط العجــوز فــي نومــه العميــق، ومع 
اقتــراب فصــل الشــتاء جفــت املراعــي اخلضــراء فاضطــر 
الراعــي للصعــود بأغنامــه لســفوح اجلبــال لترعــى، وقــد 
أظهــر الكلــب براعــة وشــجاعة كبيــره فــي حرصــه علــى 

األغنــام عــن الوقــوع مــن احلــواف اجلبليــة.
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ويقــول اجلــد محمــود: وهكــذا يــا أحفــادي 
ــن  ــتفيد م ــة ونس ــت احلكاي ــزاء انته األع
حكايتنــا بــأن الوفــاء والشــجاعة صفتــان 
يحبهمــا النــاس جميعــا وعلينــا التحلــي 

بهمــا.

ــه  ــوم بعمل ــب يق ــا الكل ــام وبينم ــد  األي ــي أح وف
ــام  ــع يحــاول اغتن ــب مــن القطي ــرب ثعل ــاد اقت املعت
الفرصــة للحصــول علــى غنيمتــه، وكان يختبــئ 
ــات   ــدى الغنم ــل إح ــور لع ــجار والصخ ــف األش خل
يبتعــد عــن القطيــع فيهجــم عليهــا ولكــن الكلــب 
املتيقــظ انتبــه حلركــة الثعلــب وتنقالتــه مــن خــالل 
حركــة ذيلــه فنبــح بقــوة موقظــا العجــوز وراكضــا 
نحــو الثعلــب مطــاردا لــه فأطلــق العجــوز رصاصاتــه 
القويــة خلــف الثعلــب الهــارب وبعــد أن تأكــد 
ــرح  ــه ، ف ــب رجــع لصاحب ــاد الثعل ــن ابتع ــب م الكل
ــام  ــه بطع ــح يكافئ ــه وأصب العجــوز بشــجاعة كلب

ــي ســعادة. ــع ف ــاش اجلمي ــر وع أكث

٩٩
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  الشرطي الصغير ينظم فعاليةالشرطي الصغير ينظم فعالية
  توعوية في مدرسة الموالحتوعوية في مدرسة الموالح

  الخاصة عن السالمة المروريةالخاصة عن السالمة المرورية
بتاريخ  بتاريخ  ٥٥ / ديسمبر / / ديسمبر /٢٠١٣٢٠١٣

  شهادة شكر وتقدير منشهادة شكر وتقدير من

  مستشفى جامعة السلطانمستشفى جامعة السلطان

  قابوس لمشاركة الشرطيقابوس لمشاركة الشرطي

الصغير في اليوم المفتوحالصغير في اليوم المفتوح

١٠١٠
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  مشاركة فريقمشاركة فريق

  الشرطي الصغير الشرطي الصغير فيفي

  أسبوع السالمة المروريةأسبوع السالمة المرورية

  بمركز عمان الدوليبمركز عمان الدولي

للمعارضللمعارض

١١١١
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رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية يسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية ا ريم وم/ ر

١٢١٢
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ضــربــة جــزاء..
سيناريو/ خلفان الحنظيلرسوم الرشطية/ راوية الخليلية

هذا هيثم ، يجب أن 
أكلمه.

على العكس يا 
أمين أنت الذي 
يجب أال حتضر 
لتشجيع ناديك.

استمع يا هيثم ، من األفضل 
لك أال حتضر لتشجيع ناديك في 

مباراة اليوم.

أين أنت يا أمين؟ يجب أن 
نذهب إلى امع اآلن.

أمتنى أن ال يحضر 
هيثم وأصحابه اليوم 

لتشجيع ناديهم.

تعال بسرعة ، إني 
أنتظرك عند باب البيت.

بل سيحضرون.

لن يحضروا

١٦١٦
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هذا احلكم 
متحيز وغير 

عادل

بل ناديكم ال 
فائدة منه وال 
في العبيه

قلت لكم إنهم 
سيحضرون.

حلظة فوز فريق هيثم

١٧١٧
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سوف أنتقم 
منك

لن يفعل شيئاً

لقد توعد هيثم 
باالنتقام

ً ، يجب أن حتذر  فعال
منهم يا محمد.

أعزائي نتمنى أن تساعدونا في معرفة اجلاني ودليل إدانته.

في املساء

١٨١٨

وفي صباح اليوم التالي 
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٢٠
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ـر يـوم الـش

نظمت 
إدارة العالقات العامة 

بشرطة عمان السلطانية 
ممثلة قسم الشرطي الصغير مبناسبة 

يومها السنوي الذي يصادف اخلامس من 
يناير زيارة لألطفال املرضى في أقسام التنومي 
باملستشفيات ، حيث مت توزيع هدايا رمزية 

ومجالت الشرطي الصغير عليهم.
ً على االهتمام  وتأتي هذه اللفتة تأكيدا

املتواصل بأبناء اتمع وبث الفرح 
والبهجة لدى األطفال.

٢٠٢٠
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٢١٢١

-كيف أكون إنساناً ساملاً من الحوادث -كيف أكون إنساناً ساملاً من الحوادث 
املرورية؟املرورية؟

االلتزام بقواعد املرور منها:االلتزام بقواعد املرور منها:

*عدم التكلم  بالجوال.*عدم التكلم  بالجوال.
*لبس حزام األمان.*لبس حزام األمان.

*عدم الرسعة.*عدم الرسعة.

-ما هو شكل خطوط عبور املشاة وما  -ما هو شكل خطوط عبور املشاة وما  
لونها؟لونها؟

* هي خطوط بيضاء ترسم عىل * هي خطوط بيضاء ترسم عىل 
الطريق  من الرصيف األمين إىل الطريق  من الرصيف األمين إىل 
الرصيف األيرس يف شكل مستقيم.الرصيف األيرس يف شكل مستقيم.

- ماهي األخطار املتعلقة بالسياقة أثناء - ماهي األخطار املتعلقة بالسياقة أثناء 
هطول األمطار؟هطول األمطار؟

* االنزالق* االنزالق
*عدم وضوح الرؤية بسبب األمطار *عدم وضوح الرؤية بسبب األمطار 

والرياح.والرياح.
*وجود برك مائية يف الطريق تعيق حركة *وجود برك مائية يف الطريق تعيق حركة 

السري.السري.

٢١٢١
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�  أنأن  أقرأأقرأ
�ح��
منمن  ح��

انضمت سلطنة ُعامن إىل حقوق الطفل مبوجب املرسوم السلطاين رقم انضمت سلطنة ُعامن إىل حقوق الطفل مبوجب املرسوم السلطاين رقم ٥٤٥٤//٩٦٩٦..

شكراً إلدارة مدرسة أروى بنت عبد املطلبشكراً إلدارة مدرسة أروى بنت عبد املطلب
٢٢٢٢
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رسوم/ مريم الحسنيةسيناريوا الرقيب/ أصيلة العامرية

٢٣٢٣
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األب: يف أي فصل يسقط املطر؟!

األبن: يف الفصل الذي ليس له 

سقف.

مّدرس العلوم: حني تصبح يف أحد أيام 

الشتاء البارد ، وتفتح الحنفية فال يخرج 

ماء ، فامذا يعني ذلك؟!

التلميذ: بالتأكيد أن أيب مل يدفع فاتورة 

املاء...!!

كل ما فيها لذيذاً.العاملة: نعم سيديت ، ووجدت الثالجة جيداً؟!السيدة للعاملة: هل نظفت 

سألت األم ابنها الذي توقف 
فرد: ال ، لكني أسرتيح!البكاء؟!عن البكاء: هل انتهيت من 

اضحك من قلبك

٢٤٢٤
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اســمي عبدامللــك بــن إبراهيــم احلمدانــي ، عمــري اســمي عبدامللــك بــن إبراهيــم احلمدانــي ، عمــري 
٧٧ ســنوات،  هوايتــي املغامــرة وحــب االكتشــاف ،  ســنوات،  هوايتــي املغامــرة وحــب االكتشــاف ، 

ً بالشــرطة . ً بالشــرطة .وأمتنــى أن أصبــح ضابطــا وأمتنــى أن أصبــح ضابطــا

اســمي ميــان الهوتيــة ، عمــري اســمي ميــان الهوتيــة ، عمــري ٦٦ ســنوات ،  ســنوات ، 
أحــب الرســم والتلويــن وقــراءة اــالت ، أمتنــى أحــب الرســم والتلويــن وقــراءة اــالت ، أمتنــى 

ــر.  ــا أكب ــة رســم عندم ــون معلم ــر. أن أك ــا أكب ــة رســم عندم ــون معلم أن أك

اســمي عبدالرحمــن بــن حامــد القاضــي ، عمــري اســمي عبدالرحمــن بــن حامــد القاضــي ، عمــري 
ــة ،  ــور اجلن ــاة طي ــة ،  ســنوات ،  أحــب مشــاهدة قن ــور اجلن ــاة طي ٣٣ ســنوات ،  أحــب مشــاهدة قن
 ً ــا ــون  مهندس ــى أن أك ــة ، أمتن ــوم املتحرك ً والرس ــا ــون  مهندس ــى أن أك ــة ، أمتن ــوم املتحرك والرس

ــر . ــا أكب ــر .عندم ــا أكب عندم

اســمي ســماء بنــت نبيــل الغســانية ، عمــري اســمي ســماء بنــت نبيــل الغســانية ، عمــري ١٠١٠  
ســنوات ، هواياتــي الرســم ، وحفــظ القــرآن الكــرمي ســنوات ، هواياتــي الرســم ، وحفــظ القــرآن الكــرمي 
ــا  ــرآن عندم ــظ الق ــة حف ــون معلم ــى أن أك ــا ، أمتن ــرآن عندم ــظ الق ــة حف ــون معلم ــى أن أك ، أمتن

أكبــر.أكبــر.
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بنت  هناك  كانت  األيام  من  يوم  في 
حديقة  في  أخيها  مع  الكرة  تلعب 
 ً املنزل  ،  وعندما ركلت الكرة بعيدا
الكرة  إلحضار  الصغير  األخ  ذهب 
السيارة  لقدوم  ينتبه  لم  ولكن 
رأت  وعندما   ، فدهسته  املسرعة 
إلى  مسرعة  ذهبت  احلادث  البنت 
أبيها لكي تخبره عما حدث ألخيها 
بالشرطة  أبوها  اتصل   ، الصغير 
وذهبوا  مسرعني  فأتوا  واإلسعاف 
إصابته  وكانت  املستشفى  إلى  به 

خطيرة جدا.

أخـي الصـغـيرأخـي الصـغـير
اجلبل  إلى  أسرتها  مع  أميرة  خرجت 
وأخرجت  النافذة  وفتحت  األخضر 
كان  وأبوها  النافذة  من  رأسها 
بالسيارة  اصطدم   وفجأة  مسرعاً 
التي أمامه مما أدى إلى سقوط أميرة 
واتصل  الشارع  إلى  النافذة  من 
اإلسعاف  وجاءت  باإلسعاف  أبوها 
لتأخذ أميرة إلى املستشفى وجاءت 
صديقتها فاطمة لتزورها ونصحتها 
مرة  النافذة  من  رأسها   التخرج  بأن 
أخرى ، وطلبت منها أيضاً أن تنصح 
قوانني  يتبعوا  وأن  اليسرع  بأن  أباها 

السالمة املرورية.

قـصـة أمـيـرةقـصـة أمـيـرة

سند بن سيف الصلتيسند بن سيف الصلتي
حور بنت عبدالله الصلتيهحور بنت عبدالله الصلتيه

٢٦٢٦
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بعد  البيت  إلى  عائدة  سلمى  كانت 
وبينما   احلاجيات  بعض  اشترت  أن 
كانت  املشاة،  عبور  من  متشي  كانت 
اإلشارة خضراء  اللون وحني وصلت إلى 
يبحث  وهو  أعمى   ً عجوزا رأت  النهاية 
مكان  من  يعبر  عندما  مساعدة  عن 
كانت  إن  اليعرف  ألنه  املشاه  عبور 
أشفقت   ، خضراء  أو  حمراء  اإلشارة 
عليه سلمى واجتهت نحوه وإذ هو يعبر 
ولكن  حمراء  اإلشارة  كانت  الطريق 
كان  املرور  شرطي  أن  احلظ  حسن  من 
السيارة   تصدمه  أن  قبل  وانتبه  هناك 
سلمى  شكرت  حياته،  نهاية  وتكون 
تعد  لم  يومها  ومن  املرور،  شرطي 
سلمى صغيرة بل صارت كبيرة، ألنها 
الناس  وتساعد  نفسها  على  تعتمد 
املرور  شرطي  أن  وتعلمت  العبور،  على 

شخص مهم لنا.

سلمى وشرطي المرور

حـكـمحـكـم

اآلوائــلاآلوائــل

أول داعية في عمان
مصعب بن عمير

أول جبل وضع في األرض
جبل أبي قبيس مبكة

أول من أضاف اسم اهللا إلى اسمه من اخللفاء
         املعتصم , وقيل املعتصم باهللا.

* من زادت شهرته زادت مرؤته.

* من أصغى إلى الذم كان مشاركاً لقائله.

* التصدق كل ماتسمع والتصف كل ماتراه.

* من العلم له السالح له.

ي المروري المرور

محمد بن سليامن السيباينمحمد بن سليامن السيباين

٢٧٢٧شموخ بنت خالد العامريةشموخ بنت خالد العامريةعبدالله بن بدر الجسايسعبدالله بن بدر الجسايس
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ااالسم: أحمد بن حمد العميري - السم: أحمد بن حمد العميري - العمر: العمر: ١٢١٢ سنة سنة

يقول: أتبع القوانني وأنصح اآلخرين باتباعها بالطرق الصحيحة 
وأن يربطوا حزام األمان ، وأيضا أنصح الكبار من يقوم بتصرف 
أجتهد  أن  على  ويجب   ، الصحيح  بالسلوك  يلتزم  أن  خاطيء 

ً في املستقبل. وأثابر في دراستي حتى أصبح شرطيا

التوعية  علينا  يجب  التي  احلوادث  من  الكثير  هناك  تقول: 
املرور  قواعد  فهم  في  زمالئي  أساعد  لذلك   ، بخصوصها 
وأتصرف مثل الشرطة وأحب قراءة ملحق الشرطي الصغير 

فيما يتعلق اإللتزام بقواعد املرور.

يقول:أنصح كل من أركب معه في السيارة أن ينتبه وال  يسرع أو 
يستخدم الهاتف النقال سواء يرد على املكاملات أو يقرأ الرسائل 
ميتنع  حتى  ؛  وحميد  طيب  بأسلوب  الكبار  مع  أتعامل  و  النصية 
عن السلوك اخلاطئ ، ويعجبني أقرأ ملحق الشرطي الصغير ألنه 

ينبهنا بأن أن ال نسرع في الطريق.

ااالسم: أحمد بن إبرهيم البوسعيدي- السم: أحمد بن إبرهيم البوسعيدي- العمر: العمر: ١٣١٣ سنة سنة

شــــــرطـــــــــــــي شـــــأنـــــــــا  أنـــــــــا  يل رأي

٢٨٢٨

ااالسم: ليال مصطفى جبارة - السم: ليال مصطفى جبارة - العمر: العمر: ١٠١٠ سنوات سنوات
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أجل  من  صغيرة  شرطية  أنا  لذلك  الشرطة  عمل  أحب  تقول: 
له   وأبني  خاطئة  بسلوكيات  يقوم  من  وأنصح  احلبيب  وطني 
أصبح  ولكي   ، ارتكبه  الذي  اخلاطئ  سلوكه  جراء  من  العقوبة 
شرطية في املستقبل يجب أن أتدرب حتى أصبح شرطية قوية 
ً ألنه يعلمني آداب  وقواعد  ، واقرأ ملحق الشرطي الصغير كثيرا

الشرطة.

املكان  ألنه  اخللف  في  يجلسوا  بأن  األطفال  أنصح  يقول: 
بأن  خاطىء  سلوك  يرتكب  من  أوجه  وكذلك  أمانا  األكثر 
 ، مجتمعه  في  قدوة  ليكون  الصحيحة  بالسلوكيات   يلتزم 
وأجنح  أدرس  أن  يجب  املستقبل  في  شرطة  رجل  أصبح  ولكي 
الصغير  الشرطي  ملحق  في  فهيمة  قصة  قراءة  ويعجبني   ،
ومساعدة الناس  وهذا يدفعني بأن أكون شرطيآ في املستقبل.

ااالسم: فهد بن أحمد الزدجالي - السم: فهد بن أحمد الزدجالي - العمر: العمر: ١٣١٣ سنة سنة

ااالسم: عهد بنت أحمد احلضرمية - السم: عهد بنت أحمد احلضرمية - العمر: العمر: ١١١١ سنة سنة
وأطبق   صغيرة  كشرطية  دوري  على  أحافظ   أن  :علي   تقول 
خاطئة  بتصرفات  يقوم  ملن  النصيحة  أقدم  كذلك  و  القانون 
ألكون    ً جيدا أدرس  أن  السجن،ويجب  يدخله  اخلاطئ  فعله  وأن 
ألنه  الصغير  الشرطي  ملحق  وأحب    ، املستقبل  في  شرطية 
حدوث  حالة  في  أتصرف  وكيف   ، القانون  أطبق  كيف  يعلمني 

حريق في املنزل.

شــــــرطـــــــــــــي ـــرطـــــــــــــيأنـــــــــا 

٢٩٢٩شكراً إلدارة مدرسة املوالح الخاصة وقسم املهارات الحياتيةشكراً إلدارة مدرسة املوالح الخاصة وقسم املهارات الحياتية

ااالسم: شهد بنت عزان احلسينية- السم: شهد بنت عزان احلسينية- العمر: العمر: ١٠١٠ سنوات سنوات
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	 الـروضة

أنـا �

	 الـروضة

أنـا �

• األدوات املطلوبــة: ( ورق ملــون+ ورق 
كورشــيه أخــرض+ مقــص+ قلــم رصــاص 

+ قلــم ألــوان أســود+ لصــق شــمعي.

ــرية  ــع صغ ــيه قط ــع ورق الكورش • أقط
ــدي. ــري بي ــكل دائ ــوره بش ــم أك ث

ــىل  ــدي ع ــم ي • أرس
ثــم  البنــي  الــورق 
أجســمها:- باملقــص 
ــا  ــىل أنه ــا ع وألصقه

جــذع الشــجرة.

الشجرة الورقية

٣٢٣٢
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صص

• أرسم وأقطع وألصق حدود للورقة.

إعداد وتصوير/ شيخة الرشيقية

شكراً لصديقة الرشطي الصغري مريم بنت أحمد الراشديةشكراً لصديقة الرشطي الصغري مريم بنت أحمد الراشدية

• وها هي الشجرة الورقية أصبحت 
جاهزة.

الكورشــيه  ورق  ألصــق   •
علــى أصابــع اليــد كمــا فــي 

الصــورة.

٣٣٣٣
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منصور الشطور

هيا يا منصور تعال 
لتلعب معنا.

هيا بنا

املكان غير مناسب 
للعب ، لن أدعكم 

تلعبون هنا!

سوف نلعب يا 
منصور.

ـييييييب!!
بـ

!!!

ييييييييييييببب!!!
بب

ييييييب!!
ب

ييييييييييييبب!!!
بب

عندك حق ، 
هيا بنا.

ألم أنصحك يا 
صديقي؟!

هيا إلى امللعب 
 ً الذي أعددناه بعيدا

عن الشارع.

رسوم الرشطية/ راوية بنت عبدالله الخليلية

٣٤٣٤

final.indd   34final.indd   34 1/27/14   2:35 PM1/27/14   2:35 PM



 ميــان وحمــد .. مذيعــان صغــريان .. ميتلــكان موهبــة التقديــم اإلذاعــي ويحلــامن 
يف املســتقبل أن يصبحــا مذيعــان مشــهوران .. ميــان وحمــد يقدمــان فقــرة (الرشطي 
الصغــري) يف  برنامــج واحة الطفل بإذاعة ســلطنة عامن والذي يبث يف الســاعة العارشة 
صباحــاً يف يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع .. تقــوم املذيعــة املتألقــة لربامــج األطفــال 

مامــا ليــىل بتدريبهام من أجــل أن يخطوا خطوتهــام األوىل  يف درب النجاح.

المذيعان الصغيرانالمذيعان الصغيران
يمان وحمديمان وحمد

ميان بنت خالد الحمدانية
حمد بن مرهون الشكييل

٣٥٣٥

إعداد ض.م/ موزة بنت يوسف السعودي
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محافظتك على بيتك تعني
حافظتك على ممتلكاتكمحافظتك على ممتلكاتكمحافظتك على ممتلكاتك 

تعن تعنك ك

وه
وو
وو
وو

אאאאאאאאאאאא
�אאאאאא

٣٦٣٦

رسوم/ أمل اخلوالدية
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الطريقة:الطريقة:

بيكينج بودر

حليب

ــل).   تعجــن املــواد الســابقة مــع بعضهــا يف العجانــة  ــاز الخــاص بالكعك(الوف ــز يف الجه وبعدهــا تخب

طحني

زيتجهاز الوفل

اخلطوات:اخلطوات:

سكر

بيض

بصحة وعافيةبصحة وعافية

٣٧٣٧
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أخــذت الزوجــة تراقــب عــود الربســيم صبــاح مســاء ، وتــراه يذبــل يومــاً بعــد يــوم ، فعزمــت اللحــاق 
بزوجهــا وأبيهــا ، مــع أنهــا ال تعلــم ديارهــام وتنكــرت يف ثــوب بدويــة وحملــت زادهــا ، مؤنــة ســفرها 
ــت  ــاء ، وعندمــا وصل ــني األحي ــا لشــهرته ب ــار زوجه ــة دي ــا ، ومضــت ، وكان مــن اليــرس معرف ، وخيله
إىل مشــارف الحــي أنهكهــا التعــب ، وأخــذ منهــا كل مأخــذ ، فنزلــت لتســرتيح تحــت شــجرة الغــاف ، 
فغفــت مــن شــدة تعبهــا ، فحطــت ثــالث حاممــات عــىل األرض ، وأخــذن يأكلــن فتــات الخبــز املتبقــي 
مــن مؤنــة الزوجــة فقالــت األوىل: «يــااه انظــرن كــم تكبــدت هــذه املــرأة عنــاء الســفر ألجــل زوجهــا ، 
بعــد أن كانــت قريــرة البــال معــه» ، وردت الثانيــة «هــذا كلــه مــن جــراء غــرية  أختيهــا» فتابعــت الثالثــة: 

«يــا لوقاحتهــن اســتغلتا مــرض أختهــام لغــرس اإلبــر يف فــرش زوجهــا».
ــي  ــم تقلين ــوم ومــن ث ــي، ووضعــت يل الث ــي، وذبحتن ــو أخذتن ــرة األوىل ل فأردفــت األوىل:» ســتخرج اإلب
لزوجهــا «وواصلــت الحاممــة الثانيــة» وســتخرج اإلبــرة الثانيــة لــو أخذتنــي وذبحتنــي ورشــتني بجميــع 
ــو  ــة ل ــرة الثالث ــت: «ســتخرج اإلب ــة فقال ــة الثالث ــا الحامم ــا». أم ــي زوجه ــي وتطعمن ــم تقلين ــارات ث البه

ــا». ــي لزوجه ــي وتطعمن ــم تقلين ــح ث ــي ورشــتني باملل ــي وذبحتن أخذتن
ــزل أهــل  ــة حديثهــا حتــى غطتهــن الزوجــة بغطائهــا ومضــت بهــن إىل من فــام أن انهــت الحاممــة الثالث
ــا ســمعت  ــا ، أنه ــدوي ، وأخــربت أهــل زوجه ــا الب ــا أحــد بزيه ــت الزوجــة مل يعرفه ــا . عندمــا وصل زوجه
بعلّــة ابنهــم وتأمــل أن يكــون دواء علتــه معهــا فاســتبرش األهــل بعــد أن يأســوا مــن حالتــه ، فطلبــت منهــم 
ــة األوىل  ــذت الحامم ــن ، وأخ ــت بوصفته ــم عمل ــالث ث ــات الث ــت الحامم ــكينا ، فذبح ــا س ــرضوا له أن يح
وأطعمتهــا زوجهــا بعــد أن هرســتها ليتمكــن مــن أكلهــا ، فخرجــت اإلبــرة األوىل وهكــذا تناولــت الحاممــة 
الثانيــة والثالثــة فتخلــص الــزوج مــن اإلبــر ، ومكثــت عندهــم يومــني حتــى تطمــنئ عــىل حالتــه ، وبالفعــل  
ــزوج ،  ــا ، وشــكرها ال ــه ، فشــكر األهــل املــرأة وأكرموهــا ، وأجزلوهــا يف عطائه ــدأ يتعــاىف ، واســرتد عافيت ب
وعندمــا أرادت العــودة رجوهــا يف البقــاء معهــم لعــدة أيــام ، فاعتــذرت لهــم النشــغالها بتطبيــب النــاس ، 
وعندمــا حــان موعــد رحيلهــا جهــز لهــا األهــل املــال وأقمشــة الحريــر مبختلــف األلــوان ، كعرفــان لهــا عــىل 
جهدهــا ، وســعيها يف شــفاء ابنهــم ، فرفضــت أن تأخــذ شــيئاً منهــا ورجتهــا األم أن تأخــذ شــيئاً بســيطا ، أو إن 
كان هنــاك مثــة يشء تريــده ، فهــم رهــن اإلشــارة فــرأت مندوســاً يف زاويــة مــن زوايــا غرفــة األم ، عليــه آنيــة 
مــن النحــاس ، فاســتأذنت األم يف أن تأخذهــا معهــا ، فرحبــت األم بذلــك ، وأردفــت: «أتفضلــني تلــك اآلنيــة 

القدميــة عــىل كل هــذا؟! خذيهــا فلــك مــا طلبــت».
عــادت الزوجــة لحيهــا ورأت عــود الربســيم قــد أزهــر بعــد أن شــارف عــىل املــوت ، ومل يتأخــر زوجهــا يف العــودة 
، فبعــد أن شــفي متامــا اســتأذن مــن أهلــه بــرضورة العــودة لزوجتــه ، فــام إن وصــل حتــى اســتقبلته الزوجــة 
برتحــاب وأقامــت مائــدة غــداء ألهــل الحــي صدقــة شــكر للــه عــىل ســالمة زوجهــا ، وقــدم األهــايل ليســلموا 
عليــه ويحمــدوا املــوىل القديــر عــىل شــفائه ، وعندمــا انــرصف الجميــع أخــذ يحــدث زوجتــه عــن قصــة تلــك 

املــرأة التــي بفضــل اللــه عــز وجــل وفضلهــا شــفي.

تتتتت ففففعععزززمممم ،،، وووومممم يييي دددد ببببععععع ااااًًً ييييوووممم للل يييذذذذبببب ررااهه وتت ،، ااء مس احح صصب يييممم ااالللربربربسسس وووددد عع بببب تتتررراااققق ةةةة ًًًاااااللللززززووجج ةة

( ٢ )

الحكاية من كتاب روت يل جديت لفاطمة الهنائية

حكايـات جـدتـي

٣٨٣٨

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

تم نرش الجزء اآلول من هذه الحكاية يف العدد ( تم نرش الجزء اآلول من هذه الحكاية يف العدد ( ٣٤٣٤ ) )
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وكيــف رفضــت كل هداياهــم ، ورجعــت بآنيــة نحاســية ال تغنــي مــن جــوع: أســدي لهــا معروفــا ، وأمتنــى 
مــن اللــه أن يكرمنــي وألقيهــا ثانيــة ، وأعرفــك عليهــا وســتحملني لهــا الشــعور ذاتــه». ردت عليــه زوجتــه: 

يــااه يــا زوجــي العزيــز أنــا مشــتاقة لرؤيتهــا.
ثــم قــال لهــا: أو تدهشــني لــو قلــت لــك لــوال أننــي أعرفــك وواثــق مــن وجــودك باملنــزل وأعــرف أنك لســت 

مــن البــدو لقلــت أن تلــك املــرأة أنــت فقــد كانــت تحمــل الكثــري مــن خصالــك الطيبــة.
فردت عليه: أنت تبالغ يف كالمك كثرياً يا عزيزي.

نهــض الــزوج يتفقــد بيتــه ويتأمــل كل ركــن فيــه فقــد اشــتاق إليــه كثــرياً ، وعندمــا دخــل املطبــخ رأى اآلنيــة 
النحاســية ذاتهــا التــي أخذتهــا املــرأة البدويــة موضوعــة عــىل الروزنــة وأطلــق ســاقيه للريــح وذهــب لزوجتــه 
يقبــل يديهــا وميطــر عليهــا كلــامت الثنــاء ، فأدركــت أنــه رأى اآلنيــة ، وأخربتــه أن مــا قامــت بــه هــو رد جميــل 

لبعــض أفضالــه عليهــا وأنــه أمــر طبيعــي ال يســتحق كل هــذا التقديــر.
بعدها قصت عليه تفاصيل رحلتها ، وهكذا عادت السعادة ترفرف عليهام ورزقا بالبنني والبنات.

٣٩٣٩الحكاية من كتاب روت يل جديت لفاطمة الهنائيةالحكاية من كتاب روت يل جديت لفاطمة الهنائية تم نرش الجزء اآلول من هذه الحكاية يف العدد ( ٣٤ )
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مرس�م�يأأل��ل��وواان�ن�يي وو

٤٠٤٠
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ممرس�رس�م�م�يي وو

هيثم بن حمد الشريقي

دالل بنت راشد ارفيةسمية بنت سعيد احلراصية

ميار بنت أحمد الصبارية

٤١٤١
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øjõFÉØ∏d ∑QÉÑe

* إجابة السؤال األول (صناعة شباك الصيد)

الفائز : داوود بن سليمان الشقصي

الفائز : علي بن حسن بن صالح

- سمية بنت سعيد الحراصية - وفاء بنت عبداهللا السيبانية  

- عبداهللا بن بدر الجساسي - عبدالرحمن بن حامد القاضي  

شوكت ، والدليل عندما كان يتحدث مع سليم كانت السكين في الطاولة وعندما ذهب شوكت اختفت 
السكين.

الفائز: مبارك بن يونس البوصافي.

الفائز : محمد بن صالح السلطي

* إجابة السؤال الثاني (ممنوع االنعطاف لليسار)

* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ٢١ )

* ( الفائزون بقميص الشرطي الصغير )

* أما الذي حرق محل سليم في قصة (محالت بيع النارجيل) 
هو: ؟ 

٤٢٤٢
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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 ..........................

* ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة من سرق عجالت سيارة محمد ، 
في الصفحة ١٦ ، وما هو الدليل؟ ......................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

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

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

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

٣٥

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

٤٣٤٣
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اســمي ناصــر أحلــم أن أصبــح رجل 
ــت  ــا زل ــر .. م ــا أكب ــرطة حينم ش
ــي  ــذي ف ــم ال ــن احلل ً ولك ــرا صغي
داخلــي أكبــر منــي ، ســألت وملــاذا 
ــا  ــح اآلن رجــل شــرطة .. رمب ال أصب
ً ألن  ً كثيــرا الوقــت ليــس مبكــرا
أحقــق هــذا احللــم .. كنــت أراقــب 

ــة  ــا الغرف ــدى زواي ــي إح ــة ف ــدي واملعلق ــكرية لوال ــس العس املالب
ــت  ــي ارتدي ــة ... فجــأة رأيتن ــك القبعــة اجلميل ــت تل ــو ارتدي ــاذا ل .. م
مالبــس الشــرطة بعــد أن مت قبولــي لاللتحــاق بالتدريــب ألنخــرط فــي 
ــل  ــح رج ــوف أصب ــم س ً .. نع ــا ً رائع ــعورا ــرطة .. كان ش ــلك الش س
شــرطة دخلــت األكادمييــة وبــدأت التدريبــات العســكرية .. لــم يكــن 
ً بــل كان ممتعــا ..اســتلمت الســكن الــذي سأســكن فيــه  األمــر شــاقا
ً فنــؤدي  ــا ننهــض مبكــرا ً .. كن ً واملــكان نظيفــا ــا حيــث الســرير مرتب
صــالة الفجــر وبعــد ذلــك نتجــه ملمارســة التماريــن الرياضيــة وتنــاول 

ــدأ بهمــة  وجبــة اإلفطــار .. حيــث نب
ونشــاط لنبــدأ التدريبات العســكرية  
لنكتســب اللياقــة البدنيــة التــي 
تؤهلنــا لنكــون رجــال شــرطة قادريــن 
علــى أداء مهمتنــا العســكرية علــى 

أكمــل وجــه.

من مذكرايت.. 

٤٤٤٤

يوم يف األكاديـميةيوم يف األكاديـمية
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 بعــد  إكمــال التدريبــات العســكرية 
.. اجتهنــا إلــى معهــد املســتجدين 
فــي  احليــاة  كانــت   ... للدراســة 
وأجمــل   ً جــدا جميلــة  األكادمييــة 
ــي منارســها  ــات الت ــا فيهــا  التدريب م
ــة  ــت حلظ ــد أت ــي ... وق ــكل يوم بش
فصائــل  جتمعــت  حيــث  التخــرج 
ألداء  املســتجدين  الشــرطة 
ــا  ــد أدين ــتعراض العســكري  وق االس
احلــركات العســكرية التــي تدربنــا 
التــي  اللحظــة  وحانــت   ... عليهــا 
كنــت أحلــم بهــا وأقــوم بعملــي 
ــي  ــت مالبس ــرطة .. ارتدي ــل ش كرج
ألســتعد  وقبعتــي  العســكرية 
للعمــل حيــث مت توزيعــي للعمــل فــي 
ــا أن  ــر .. وم ــرطي الصغي ــم الش قس
هممــت باخلــروج حتــى ســمعت صوت 
أمــي تقــول لــي .. انهــض .. اســتيقظ 
مالبســك  ارتــدِ  هيــا   .. ناصــر  يــا 
لتذهــب إلــى الروضــة ... ال ال يــا أمــي 
ســوف أذهــب للعمــل .. فأنــا تخرجــت 
أمــي  ضحكــت   .. األكادمييــة  مــن 
ــي وســتصبح  ــا بن ــت ســتكبر ي وقال
أحــد ضبــاط الشــرطة ولكــن اآلن 
انهــض مــن ســريرك الدافــئ واســتعد 
للذهــاب إلــى الروضــة ... آه لقــد كان 
سأســعى  ولكنــي   ً جميــال  ً حلمــا
األحــداث  تلــك  وكل  لتحقيقــه 
حدثنــي عنهــا والــدي ومــا زالــت 
.. وســوف أذاكــر  عالقــة بذاكرتــي 
ــف األول  ــى الص ــل إل ــد  ألنتق واجته

ــة. ــنة املقبل ــي الس ف

٤٥٤٥ شكراً إلدارة روضة أكادميية السلطان قابوس لعلوم الرشطة
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إلـإلـععـبـب وتوتـعــعـلـملـم

٤٦٤٦
هل تعلم بأن:
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إشــارة الـــمرورإشــارة الـــمرور 

وضعت هنـا.....وضعت هنـا.....
    لســالمـتـــك    لســالمـتـــك

فأرجــو ....فأرجــو ....
احــترامـهااحــترامـها

٤٧٤٧
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(اخلامس من يناير)

كل عام وأنتم خبري
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