العدد السادس والثالثون  /رجب  ١٤٣٥ه  -مايو  ٢٠١٤م

ما هي عاقبة
الطمع؟!
هذا ما سنعرفه في
حكايات جدتي

مـا هـي إشـارة املـرور؟!
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الرشطي الصغري
Ashurti Assagheer
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

اقرأ معنا في هذا العدد:

مسؤولة التحرير

الضابط املدين /رشيفة بنت عيل التوبية

الرتجمة

النقيب /عبدالله بن سعيد الحاريث

التصميم واالرشاف الفني

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

التدقيق اللغوي:

املالزم /ثريا بنت أحمد الكلبانية

التصوير :

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

ما هي لعبة نورة هذه املرة؟! �ص٥

ماذا فعل سامل ليخيف منار؟! �ص١٢

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

ropkids@rop.gov.om
جميع الحقوق امللكية الفكرية
محفوظة لرشطة عُ امن السلطانية
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ماذا حصل يف سيارة ال ُعرس؟! �ص١٦

ما نصيحة فهيمة هذه املرة؟! �ص٢٥

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

مــرحــبــا

أصدقايئ األعزاء ..

مرحبــاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن ملحــق الرشطــي
الصغــر الــذي يحــوي بــن صفحاتــه عــى العديــد مــن املواضيــع
الهادفــة والجميلــة والجديــدة  ...فالرشطــي الصغــر يحــرص دامئ ـاً
عــى أن يقــدم الجديــد ألصدقائــه مــن خــال القصــص املرســومة
الشــيقة وذلــك بهــدف توصيــل املعلومــات واألفــكار والخــرات
التــي تســاعدهم عــى وقايــة أنفســهم مــن الكثــر مــن املخاطــر .

أصدقايئ ..

كان للرشطــي الصغــر دوره امللمــوس والواضــح يف الكثــر مــن
الفعاليــات املتعلقــة بالجانــب املــروري أو حتــى الجوانــب
األخــرى املتعلقــة بالســامة العامــة فقــد شــارك يف فعاليــات
أســبوع مــرور مجلــس التعــاون الخليجــي والتقــى بالعديــد مــن
أصدقائــه الذيــن يحبهــم ويحبونــه  ..وكذلــك زار عــدد مــن
أصدقائــه أيضــاً يف املــدارس وقــدم لهــم النصــح واإلرشــادات
..لذلــك أصدقــايئ علينــا أن تذكــر بــأن لنــا دور كبــر يف مجتمعاتنــا
وعلينــا أن نلتــزم بقواعــد املــرور وقواعــد الســامة العامــة ..
وأن نكــون القــدوة الحســنة لآلخريــن يف تطبيــق هــذا االلتــزام
 ..وليــس خطــأً أن ننصــح حتــى مــن هــو أكــر منــا ســناً إذا
كان ســلوكه غــر صحيــح  ..وال تنســوا بــأن الغايــة ســامتكم.
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جـواهـر اإليــمان

إعداد ضابط مدين /منى الكليبية

«ال�صاحب �ساحب»
لغســال كان يبحــث عــن مــكان يســتأجره :تعــال ياصاحبــي ،واســكن يف
يحــى أن ف ّحام ـاً قــال يوم ـاً ّ
الغســال قائ ـاً :أشــكر لــك يــا صاحبــي
بيتــي ،إنــه بيــت كبــر ويســتوعب أمتعتــك وأمتعتــي .أجــاب ّ
لطفــك وطيبــة قلبــك  ،يب ـ ُد أننــا ال نســتطيع أن نســكن مع ـاً إذ إن فحمــك قــد يســود قــايش الــذي
أشــقى يف غســله  ،أخــذ الف ّحــام يضحــك  ،ثــم قــال بلطــف وأدب :صدقــت  ،فاألبيــض واألســود ال يتفقــان
أبــدا ً  ،إن مــا يحــدث للقــاش األبيــض الجميــل بفعــل مالمســته للفحــم يحــدث أيض ـاً لألنفــس
النقية الطاهرة التي تصاحب أناساً سيئي السلوك.
والجليس
الصالح
وهذا ما أوضحه رسول الله عندما قالَ ( :مث َُل الجليس
ُ
ُ
السو ِء كحا ِملِ املسك  ،وناف ِخ ال ِك ْ ِي
فحامل املسك :إِما أن يُ ْح ِذيَ َك  ،وإِما
ُ
أن تبتاع منه ،وإِ َّما أن ت ِج َد منه ريحا ط ِّيبة  ،وناف ُخ الكري :إِما أن
يَ َ
حرق ثِ َيابَ َك ،وإِما أن تجد منه ريحا خبيثَة).
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«همسة»
قل يل من
تصاحب؟ أقل لك
من أنت؟

رسوم الرشطية /راوية الخليلية
هيا يا قطقوط
العب معي الكرة.
أشعر بامللل!!

حسناً..

هيا أيها الشقي
اركض أللتقاطها.

سوف أمسك
بها!!!

لم تكن فكرة
صائبة أبدا ً أن
نلعب داخل البيت
يا قطقوطي
العزيز.

ميااا
ميااا

ووو
و
و
و
و

ووو
وووو

هيا يا
قطقووط..

5

ة التق

ليدية

الحرف

الـــســـ

إعداد وتصوير رقيب أول /سالم الشحي

صناعة املحقبة
أحبايئ..
نتعــرف يف هــذه الحرفــة عــى إحــدى الحــرف التــي
تســتخدم يف ربــط عتــاد املطيــة  ،وهــو جــزء مهــم
يســتخدم لربــط وســادة راكــب املطيــة بشــدة ؛
حتــى يثبــت أثنــاء الســر عليهــا  .وهــي املحقبــة ،
ويتــم صناعتهــا بواســطة صــوف املاعــز مــن بعــد
أن يتــم أســتجالبه  ،يتــم تصفيتــه مــن الشــوائب
وينفــث (يفــكك) مــن بعضــه البعــض  ،بعدهــا
يتــم غزلــه بواســطة املغــزل عــى أشــكال خيــوط
صغــرة ثــم يتــم تجميعــه بواســطة املحقبــة (األداة
املســتخدمة يف التثبيــت والتجميــع) يف نفــس الوقــت
 ،وفــور االنتهــاء مــن نســج املحقبــة  ،وتـراوح طولهــا
بالقيــاس املتعــارف عليــه محلي ـاً بالبــاع إضافــة ذراع
 ،وبعدهــا يتــم تزينيــه بجلــب كريــات الصــوف
الجاهــزة امللونــة بألــوان مختلفــة  ،وتربــط بأطـراف
املحقبــة لــي تظهــر األلــوان الزاهيــة  ،وتتكــون
أطرافهــا مــن الصفيحــة والتبســرة وهيلبســات ،
ويســتغرق الصانــع يف صناعــة هــذه الحرفــة أســبوعاً
كامـ ًا ويتــم طرحهــا يف األســواق بقيمــة تـراوح بــن
( 10إىل 15ريــاال عامنيــاً).
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ــبـــلــــة
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إعداد وتصوير /علياء النعمانية

لعبة بو حالن
أهداف اللعبة:
هــذه اللعبــة تتطلــب لياقــة بدنيــة عاليــة ألنهــا
تعتمــد عــى الجــري الرسيــع وتنشــيط الجســم يف
نفــس الوقــت.
عدد الالعبني:
 14العباً  ،يف كل فريق  7العبني.
كيفية اداء اللعبة:
يقــف الالعبــون يف صفــن متقابلــن وميــد أعضــاء
الفريــق األول أيديهــم إىل األمــام  ،ويقــوم العــب مــن
الفريــق الثــاين بالــدوران حــول الفريــق األول وهــو
يقــول:
الالعب                   الالعبون
بو حالن                     بوحلة
صبي دهان                يف امللة
ويســتمر الالعــب بالــدوران حــول الفريــق حتــى
يلمــس كــف أحــد الالعبــن  ،فريكــض الفريــق الثــاين
وخلفــه الفريــق األول للوصــول اىل نقطــة نهايــة
امللعــب  .وإذا تــم ملــس أحــد الالعبــن يف الفريــق
الثــاين فــإن الالعــب الــذي ملســت يــده يخــرج مــن
اللعبــة.
وتســتمر اللعبــة حتــى يخــرج جميــع الالعبــن وتبــدأ
اللعبــة مــن جديــد مــع تغيــر مواقــع الفريقــن.
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تأليف/غالية الحجرية
العشــاء وصلّــوا
اجتمــع اجلــد محمــود بأحفــاده احللويــن ذات مســاء  ،وبعــد أن تناولــوا وجبــة َ
العشــاء جلســوا حتــت ضــوء القمــر ليــروي لهــم جدهــم حكايــة مــن حكاياتــه اجلميلــة
صــاة ِ
ليســتخلص منهــا األحفــاد العبــرة واحلكمــة  .قــال اجلــد محمــود ألحفــاده  :اليــوم ســأروي لكــم
حكايــة كعكــة الفراولــة:
اســتيقظ أرنــوب ذات صبــاح ورائحــة الكعــك الزكيــة متــأ املــكان  .....فخــرج ســريعا يتتبــع مصــدر
الرائحــة حتــى وصــل للمطبــخ فوجــد والدتــه تعــد كعكــة الفراولــة اللذيــذة التــي يحبهــا ....تقــدم
أرنــوب ليمــد يــده ويتــذوق الكعكــة ولكــن والدتــه أمســكت بيــده وقالــت :أرنــوب عزيــزي انتظــر فمــا
زالــت الكعكــة ســاخنة ووالــدك ينتظــر بعــض الضيــوف  ،لــو انتظــرت ســأعطيك قطعــة كبيــرة
فقــال أرنــوب :كال يــا أمــي بــل دعينــي أتذوقهــا اآلن !!  ...ولكــن والــدة أرنــوب أدخلــت الكعكــة بداخــل
الفــرن وهــي تقــول قلــت كال ،وخرجــت مــن املطبــخ نظــر أرنــوب للكعكــة بداخــل الفــرن وقــد كان
شــكلها لذيــذاً ،تلفــت أرنــوب حولــه ولــم يــر أحــدا ،
ثــم تقــدم بــكل هــدوء باجتــاه الفــرن وفتــح البــاب ومــد
ـغ
يديــه الصغيرتــن ليحمــل قالــب الكعكــة ولــم يصـ ِ
لــكالم والدتــه ،ولــم ينتبــه لســخونة قالــب الكعــك
فلــم يتحمــل أرنــوب حملهــا فتــرة طويلــة فســقطت
الكعكــة مــن يــده علــى أرضيــة املطبــخ !!
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رسوم /برشى الهادية

حــزن أرنــوب لضيــاع الكعكــة ،وخــاف أن تــراه والدتــه فتغضــب منــه تــدارك املوقــف وجمــع قطــع الكعــك
املتناثــرة فــي القالــب وأعــاده للفــرن وخــرج ســريعا ً مــن املطبــخ وكأن شــيئا لــم يحــدث  ،ثــم عــاد لغرفتــه
نــادت والدتــه عليــه تعــال يــا أرنــوب فــرد عليهــا مشــغول يــا أمــي ألنــه خــاف أن تكــون اكتشــفت مــا
حــدث وبعــد مــرور ســاعة ســمع صــوت الضيــوف فخــرج وتفاجــأ عندمــا شــاهد أمــه حتمــل كعكــة
الفراولــة بشــكلها اجلميــل وهــو غيــر مصــدق ويقــول بينــه وبــن نفســه يبــدو أننــي كنــت أحلــم احلمــد
هلل الكعكــة لــم تتأثــر وبعــد مغــادرة الضيــوف قالــت والدتــه :هــذا نصيبــك مــن الكعكــة وأخرجــت لــه
الكعكــة التــي ســقطت خجــل أرنــوب مــن تصرفــه واعتــذر لوالدتــه  ،تبســمت والدتــه وقالــت :كان مــن
املفــروض أن تخبرنــي ولكــن مــن اجليــد أنــي انتبهــت وقمــت بعمــل كعكــة ثانيــة للضيــوف فقــال أرنــوب:
صحيــح اخطــات ،ومــن املفتــرض أن أخبــرك ولكــن خفــت أن تغضبــي أعــدك أن ال أكررهــا  ،ثــم ناولتــه
كعكــه الفراولــة اللذيــذة  ،تبســم أرنــوب وتنــاول الكعكــة بشــراهة.

وهكذا يا أحفادي األعزاء انتهت الحكاية ونستطيع القول أن التعجل قد يؤدي إىل
الحرمان وبخاصة من أشياء نحبها.

9

�أخبـاركم وعلـومكم
فعاليات الرشطي
الصغري يف مدرسة
النهضة الحديثة
الخاصة  ..لتوعية
الطالب عن
الحوادث املرورية.
مــشــاركـــة فـريـــقالرشطــي الصـــغري فـــي
القريــة التعليميــة التــي
أقيمــت بـــمهرجان مســقط
لـــعام 2014م ؛ فـــي حـديقـــة
العـــامرات بالتعــاون مع فـــريق
األمــن والسـالمـــة باملديرية العامة
للمــدارس الخاصــة.
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مـن مـدرسـة الـغبرياءللـتعليم األسايس ()4-1
قــام سيف بن بدر بن
سيف املـعمــري بـاختـراع
جهاز قــيـاس (تـحسـس
أعـصـاب اإلنسان).

فعاليات أسبوعاملرور بـمدرسة
اإليثار الخاصة بتاريخ
2014/3/9م
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سيناريو الرقيب /أصيلة العامرية

12

رسوم /مريم الحسنية

13

أصــدقــاء

الــشـــرطــــي الـصـغيـر
الرباء واأليهم أبناء
عيل الغافري

أحمد بن هالل الراشدي اياس بن عبدالله اليوسفي

بيان بنت أحمد العربية

تيامء وأحمد أبناء
نارص الهاشمي

شيامء بنت نارص الهاشمية

خالد بن أحمد الرواحي

ردينة وسعيد أبناء
وليد الجابري

ريناس بنت وليد الجابرية

ريان بنت نارص املحروقية

سعود بن فيصل البلويش

سهيل بن سليامن الهاشمي

توالي وإميان بنات
محمد زياد

عامر بن أحمد العربي

ريم بنت أحمد الرواحية

شذى بنت غدير السعيدية

فهد وليث أبناء
هيثم العلوي

مريم بنت عبدالله البلوشية

مصعب وعبدالكريم أبناء
يوسف الرسيحي

شموخ وعبدالله أبناء
يوسف الرسيحي
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اليقني بنت سليامن الحبسية بطي بن ضاوي الجامودي

نارص بن أحمد املحروقي هبه بنت خالد الشعيبية محمد بن خالد الشعيبي نواف بن محمد البلويش هديل بنت عامر الحجرية

شموخ بنت خلف املرشفية شمسة بنت سلطان الجهوري مريم بنت سامل الجابرية

أحمد ودميا أبناء
أحمد الفاريس

محمد بن عبدالعزيز البلويش

الوارث بن بدر العربي شيخة بنت نارص الصبحية عبدالله بن محمود املعمري محمد بن عيل الحبيس نارص بن مسعود الحبيس

عبدالله بن بدر السيايب

منار بنت محمود العربية

ميار بنت محمود العربية

زكريا بن أحمد الرواحي

محمد بن أحمد الشمويس عبدالرحمن بن أحمد الشمويس شهاب بن أحمد الشمويس أسامء بنت أحمد الشموسية

شهاب بن أحمد الرواحي

املؤثر بن بدر السيايب15

الــ ُعـرس

سـيـارة

سيناريو /خلفان الحنظيل

مل يبق إال أسبوع واحد
وتصبحي متزوجة يا منى!!

يوسف ابن عمي  ،ويفرتض
به الزواج يب أنا..

16

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

ألف مربوك يا
منى.
تغاىض عن
النقص يا يوسف
ألنهي هذه
املعاملة  ،لقد
تعبت منها.

الله يبارك
فيكم..
معاملتك ما زالت
ناقصة يا سلامن.

آسف ال أستطيع
ذلك..

إن يوسف يؤخر
املعامالت.

مل تبق إال أيام وتصبح
متزوجاً.

إن شاء الله..

يجب عليه أن
يتأدب معنا..
ما هو املقلب الذي
تحبان أن ترياه يف
يوسف اليوم؟؟

لقد شكيته للمدير عدة
مرات ولكن بال جدوى ،

كأنه غريب عنا وليس
من قريتنا.

ما رأيكم أن نتعبه يف يوم
عرسه كام يتعبنا يف إنجاز
معامالتنا؟!
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فـي الـصـالـون
ماذا تقول؟؟!..
من فعل ذلك بالسيارة؟؟

ال أعرف  ..ولكن
الرشطة يف طريقها
إىل هنا.

يا لها من قضية!!
نرجوا يا أصدقايئ أن تساعدونا يف معرفة الجاين ودليل إدانته.
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ما فائدة ترك مسافة بني
سيارتك واآلخرين؟

لتكن هناك مسافة أمان يف الحاالت الطارئة
كالتوقف مثالً.

ما هو املكان األكرث أماناً
داخل السيارة؟
يف املقعد الخلفي  ،خلف كريس السائق أو
املرافق رشط أن يكون املكان مجهزاً مبسند
للرأس وحزام أمان.
هل يعترب رفع صوت مسجل املركبة
أسلوب حضاري؟وملاذا؟

ال  ..ألنه يكون مزعج لآلخرين يف الخارج
ويسبب عدم االنتباه أثناء القيادة.

19

إشـارة المـرور
سيناريو ورسوم /حمدي هاشم

ملاذا أنت دائما جتعلنا نسير على
هذا الرصيف الضيق ونترك هذا
الطريق الواسع؟

أسرعي يا سلمى ..ال نريد
أن نتأخر عن موعد املدرسة.

هذا الرصيف مخصص
للمشاة  ،كي نسير فيه
بأمان.

صبرا فأمي
جتهز لي شطائر
اجلنب.

أما هذا الطريق الذي تشيرين إليه فهو مخصص
للسيارات فقط ومن اخلطر أن نسير فيه يا أختي.
آااه ..فهمت.

وفجأة توقف سالم عن السير.
ملاذا توقفت فجأة؟ ألن
نواصل طريقنا؟
أال ترين أن إشارة املرور
حمراء؟

وما شأن اإلشارة احلمراء
مبرورنا من عدمه؟

20

سأشرح لك األمر يا
سلمى  ..انظري إلشارة
املرور جيداً.

اإلشارة احلمراء تعني أن نتوقف..
والصفراء أن نستعد ملواصلة
السير ..واخلضراء إشارة أمان تعني
أن نتحرك.

انظر ..لقد تغير لون
اإلشارة من األحمر إلى
األصفر.

وما أن حتولت اإلشارة إلى اللون األخضر.

معنى هذا أن نستعد
فسنتحرك بعد قليل.

اآلن نستطيع عبور الشارع
بأمان.

هل ستقدمني فقرة باإلذاعة
املدرسية اليوم؟

وما الفقرة التي ستكتبينها
كي تقدمينها يا أختي العزيزة؟

ستكون فقرتي عن سالمة األطفال عند
مرورهم الطريق.

بالتأكيد فاإلشارة اخلضراء
تعني أن نعبر بكل أمان.

نعم ..كنت جهزت فقرة
ولكنني سأكتب موضوعا آخر
أكثر أهمية ليحل محلها؟

سأنقل لهم جتربتي مع إشارة املرور
وألوانها الثالثة ..كي يتعلمون مثلي.

ستكون فقرة إذاعية رائعة
ومتميزة ومفيدة.
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رسوم/

هناء الكميانية

قال األول :حلمت إنني يف فرنسا.
فقال الثاين :وأنا حلمت إنني عملت عزمية.
غضب األول وقال :ملاذا مل تعزمني؟؟
فقال الثاين :ظننتك يف فرنسا!!

األول :كم الساعة؟؟
الثاين :الثامنة مسا ًء
األول :أمتنى أن يقول يل أحدهم الحقيقة
 ،فأنا طوال اليوم اسأل نفس السؤال
وأحصل عىل إجابة مختلفة.

ذهب أحدهم إىل طبيب األسنان ،
قال له الدكتور :تحتاج أسنانك إىل
تقويم.
قال املريض :هجري أو ميالدي؟؟!
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بخيل يسمع الراديو ،
وكان يذاع برنامج لجمع
التربعات  ،فأغلق الراديو
برسعة!!

العم صالح

تصرفات خاطئة
ما هذا ..علبة

سيناريو ورسوم /زمزم خلفان الرحبي

!!

كنت أظنها سمكة ،لقد
لوث هؤالء األطفال املياه
آآه آ آه

إنها مخلفات
آآآه.آآه
بطني يؤملني..

هل هذا طعام

البشر استهتارهم
يؤذينا

سوف آكل منة..

أبنائي..
يجب احملافظة على احلياة البحرية
لنحميها من خطر املوت واالنقراض
وحتى تكون بحار وطننا احلبيب
نظيفة .رمي اخمللفات
إني أختنق
سوف أموت

في سلة املهمالت
واجبكم نحو وطنكم.

سااااعدوني..
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اسمي ملى بنت سيف الراشدية  ،عمري 9
سنوات .هوايتي الرسم واإلنشاد  ،أمتنى أن
أصبح طبيبة أسنان عندما أكرب.
اسمي عمر بن سع ّيد التويب  ،عمري
5سنوات.هوايتي كرة القدم  ،أمتنى أن
أصبح معلامً عندما أكرب.

اسمي زهاء بنت هيثم الزعابية  ،عمري  ٨سنوات.
هوايتي الرسم .أمتنى أن أصبح دكتورة عندما أكرب.

اسمي حمد بن مرهون الشكييل  ،عمري
 ٧سنوات .هوايتي الرسم وكرة القدم ،
أمتنى أن أصبح مهندساً عندما أكرب.

24

فهيمة

خماطر اللعب بالطريق

محمد كيف
احلال..
هيا بنا لنلعب
بالكرة؟

�سيناريو و ر�سوم وت�صميم /زمزم بنت خلفان الرحبي

ما هذااااا..
هؤالء األطفال يلعبون
بالكرة في الطريق
وكرتهم متجهة
للسيارة

حسناً..
جنب الطريق
مكان مناسب

يـاإلهــي
مـاهـذااا..

حتركت الكرة
نحو الطريق.
سوف أذهب
ألحضرها

أعتذر ..يا فهيمة
لقد أخطأنا
باللعب في الطريق ،سوف
نذهب ونلعب في أماكن
بعيدة عن السيارات.

ال ال  ..ياخالد
الطريق مزدحم بالسيارات..
خط ٌر عليك

ذهبت الكرة يا خالد
في الطريق ولقد أصابت
السيارات  ..اللعب في الطريق
خطر عليكم
وعلى اآلخرين.

25

حـكـم

 السيف يقطع بحده  ..املرءيسعى بجِده
 من سعى جنى  ،ومن نام رأىاألحالم.
 حفظ الرس أمانة القطرات القليلة تصنع جدوالً.آية بنت محمد الجردانية

األوائـل

يف اإلسالم ذات

ل معركة بحرية
 أوالصواري
هو عبدالله بن
ولود يف اإلسالم
 أول مجعفر.
ط األحرف هو
ل من أمر بتنقي
 أوجاج بن يوسف.
الح
يف اإلسالم  ،هي
ل رسية فدائية
 أولله بن جحش.
رسية عبدا
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نارص

خالد الفاريس
بن

هـل تـعـلـم
 إن منو ظفر إصبعك الوسطى أرسع ،بينام ظفر إبهامك هو األبطى.
 إن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أنيخرج معدته إيل الخارج هو نجم البحر.
 إن الجسم البرشي يتكون من ٢٠٦قطعة عظم.
محمود بن راشد الوهيبي

أمـي

أمي يـا كُل الـحـب ** أمي يا نبض القلب
ِ
أبـقـاك الـرحمن
الرب **
أمي يا هبة ِّ
ِ
أحضانك ض ّميني ** فالدفء بك يشفيني
فـي
وأىس ينسيني ** وشــقـاء األزمــان
حزناً َ
يا خفقة قلبي َهلُ ّمي ** غـني األشعار ولُـ ّمي
أزهار الحب ألمي ** لـتـنـيـر األكـوان
الخلق
أمي يا موطن حبي ** يـا ملكـاً بني
ِ
لن تشقى ال ولتبقى ** فـي حـفــظ املنان
زينب بنت سامل الحبسية
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يل رأي

أيــن أقــود دراجتي
الهوائية؟!

صديقــي العزيــز  ..لديــك دراجــة هوائيــة جميلــة وأنــت فخــور بهــا وســعيد
بقيادتهــا  ..ولكــن يــا تــرى مــا هــي األماكــن املناســبة لقيــادة الدراجــة الهوائيــة؟!
أقود دراجتي
الهوائية بالقرب من املنزل أو يف فنائه ؛ ألين لو
لعبت يف الشارع سأفقد السيطرة أو أتسبب بحادث
 ،فقد تعرض أخي وهو يقود دراجته بالشارع لحادث
مؤمل بعد أن صدمته سيارة  ،فأصيب ببعض الكسور
والجروح بجسمه  ،فقد ذهب للشارع بالرغم من
تواجد أماكن آمنة لقيادة الدراجات الهوائية كفناء املنزل
واملساحات البعيدة عن الشارع  ،وأنصح جميع زماليئ
الذين تعرضوا ملثل هذه الحوادث أال
يحاولوا إعادة التجربة .مريم بنت محفوظ العرميية

 10سنوات

أقود دراجتي يف البيت
وذلك ألحمي نفيس من خطر السيارات
فبهذه الطريقة لن أتعرض بإذن الله ألي أذى بسبب
الدراجة الهوائية ألين ألعب يف األماكن املخصصة والبعيدة
عن الشارع وأخرياً أنصح أصدقايئ بقيادة الدراجة يف الحديقة
مع والديهم  ،وعدم اللعب يف الشارع أو عىل األرصفة .
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زمزم وقاس
 7سنوات

أقــود دراجتــي بجانــب منــزيل أو املــكان املخصــص
للدراجــات الهوائيــة لحاميــة نفــي مــن التعــرض
للحــوادث  ،فقيــادة الدارجــة الهوائيــة بالطرقــات قــد
يكــون الســبب الرئيــي لحــدوث الحــوادث ولكــن بــكل
أســف ال يوجــد أماكــن مناســبة للعــب يف املنطقــة مــا
يــؤدي إىل قيــاده الدراجــة بالقــرب مــن الشــارع أو
بالقــرب مــن األماكــن الســكنية وأخـراً أنصــح أصدقــايئ
بالحــذر عنــد قيــادة دراجاتهــم بالشــارع واألرصفــة  .عيل بن يحيى السليامين

 9سنوات

صديقي وأنت تقود دراجتك
الهوائية تذكر :

أن تقــود دراج
تــك الهوائيــة فــي
األماكــن اخمل
صصــة والبعيــدة
عـ
اآلـن الطرقــات غيــر
من
ة.
محمد بن هالل الرحبي
 11سنة

أقــود دراجتــي يف الحديقــة ألنهــا مــكان
آمــن واســتمتع كث ـراً باللعــب فيهــا مــع
أصدقــايئ  ،الحمــد للــه مل أتعــرض ألي
موقف بســبب قيــادة دراجتــي ألين ألعب
يف األماكــن الصحيحــة.
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أفــراح

الـصـغـار

سعود بن فيصل السليامين شهد بنت شهاب السعيدية
 ٣سنوات
سنة

مروان بن خالد السيايب
 ٣سنوات

أفنان بنت سليامن الهاشمية
 ٧سنوات

أالء بنت الخطاب الغاوية
سنة

نور بنت خالد السيابية
 ٦سنوات

اليقني بنت خالد السيابية
 ٧سنوات

اليامن بن أحمد الهطايل
سنتني

براءة بنت سامل العامرية
سنة

محمد بن سامل العامري
سنتني

أبرار بنت عيىس الحامدية أشجان بنت سليامن الهادية
سنة
 ٧سنوات

حسني بن عامر الراجحي
 ٥سنوات

حور بنت محمد ال توية
 ٣سنوات

ريم بنت نارص املفرجية
 ٤سنوات

فجر بنت عبدالله الرمضانية
سنة

قيص بن عبدالله الرمضاين
 ٤سنوات

سامل بن خلفان الراجحي
 ٣سنوات

عيىس بن خلفان الراجحي
سنة

ميثاء بنت خلفان الراجحية
 ٣سنوات

طارق بن طالب الفرعي
 ٣سنوات

ميا بنت طالب الفرعية
سنتني

سعيد بن سلطان الجهوري
سنتني

أنفال بنت سليامن الهادية
 ٤سنوات

محمد بن هالل الجابري
 ٣سنوات

وسن بنت محمد السوطية
سنة

عبدالله بن طالل الرحبي
سنة
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براءة بنت محمد الرحبية
سنتني

مؤيد بن محمد الرحبي
 ٤سنوات

بيان بنت محمد الرحبية
 ٦سنوات

ونيه بنت سيف الصبحية
سنتني

سهاء بنت محمد الرحبية
سنة

نهاء بنت محمد الرحبية
سنة

رغد بنت محمد الفارسية
سنة

سعيد بن عبدالله الراجحي عمر بن عبدالله الراجحي
 ٤سنوات
سنة

وصال بنت محمد املحروقية
سنة

فراس بن جامل العتبي
 ٣سنوات

مريه بنت خالد املحروقية
سنة

رسل بنت نبيل الحبسية
سنة

فرح بنت طالب الضامرية
سنة

محمد بن سلطان الحبيس
سنة

عبدالله بن محمد الشقيص
سنتني

أسيل بنت سامل الحجرية
سنتني

ميساء بنت ساعد الحبسية
سنتني

حور الصلتية
 ٤سنوات

شهاب بن يونس الرمضاين
سنة

الجلندى بن مسعود املعمري
سنتني

محمد سامل الحجري
 ٣سنوات

عمر بن عقيل باعمر
 ٥سنوات

أروى بنت مبارك الغامرية
سنة

الحواري بن يارس الضنيك
 ٥سنوات

هند بنت هالل العامرية
 ٤سنوات

ميثاء بنت هالل العامرية
 ٨سنوات

همس بنت خالد املعمرية
 ٣سنوات

رناد بنت وليد الندابية
 ٣سنوات

محمد بن هالل الجهضمي
31
سنتني

أنـا فـي

إعداد وتصوير /شيخة الرشيقية

الـروضـة

األدوات املطلوبة:
( فلني مطاطي ملون +ورق أبيض+
بالستيك مطاطي +مقص +قلم
رصاص +خرامة +لصق شمعي+
ألوان)

أرسم شكل القب ّعة واألذنان عىل
الفلني ثم أقصهم.

أثقب طريف الشكل بالخرامة.
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ألصق األذنني وأرسم العينني واألنف
والفم عىل الورق األبيض.وألصقهم.

آخذ الطول املناسب من البالستيك
املطاطي ثم أربطه عىل جانبي
الفلني.

وها هي القبعة أصبحت جاهزة.

شكرا ً لصديق الرشطي الصغري /رائف بن قيس بن راشد السيايب.
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أسـبـوع مـرور مـجـلـس
الـتـعـاون الـخـلـيـجـي
لـعـام  ٢٠١٤م
فعاليات الرشطي الصغري مبعرض أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي بجراند مول.
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احتفال مدرسة النرباس بأسبوع املرور

تحية اعتزاز

َح ّيوا رجل الرشطة َح ّيوا
ذب كال ْم
قولوا في ِه َع َ
هيا حيوا رجل الشــرطـة
فهو الساهـــ ُر حني ننا ْم
يحفظ أمني يحرس بيتي
ِمن رش ِ لصوص ٍ ولِئا ْم
هيا حيوا رجل الرشطة
فه َو جسو ٌر وه َو ُهام ْم
مثل الليث يطارد دوماً
َم ْن سلكوا درب اإلجرا ْم
هيا حيوا رجل الرشطة
رمز األمن ورمز سال ْم
يعمل دوماً ليل نهــا ٍر
وقت ظال ْم
وقت ضياء ٍ َ
َ
يفدي الوطن وال يتأخر
بطل يف الحق و ِمقدا ْم
ٌ
ٍ
صمت ال يشكو
يعمل يف
يعمل يف فط ٍر وصيا ْم
يف الشارع دوماً تلمحه
ُينهي مشكلة ًوزحا ْم
و ُي َيرس للناس أموراً
بسا ْم
بحديث حل ٍو َّ
ٍ
حكايات
لو أكتب عنه
ال تكفي أبداً أقال ْم
شعر ورسوم /حمدي هاشم
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إعداد /موزة بنت يوسف السعودي

مـبـدعـون

مــوهـبــة الرســـم
اسـم الـطـفـلـة :أفنان بنت زكريا الحارثية
الـعـمـر :عـشـر سـنـوات
الـصـف :الـرابع
الـمـدرسـة :مـدرسـة الـبـيـان بـالـمـعبـيـلـة
متتلــك عــدة هوايــات  ،وهوايــة الرســم أقــرب إليهــا وأحــب
مــن قلبهــا  ،بــدأت معهــا الهوايــة منــذ كان عمرهــا ســبع ســنوات
 ،وتقــوم أختهــا الكبــرة بتشــجيعها  ،وأفنــان تحــب رســم الطبيعــة
والوجــوه  ،وتتمنــى أن تنظــم إىل جمعيــة الفنــون التشــكيلية وأن
هــذه الجمعيــة تهتــم بالفنانــن الصغــار  ،وتتمنــى أن تصبــح فنانــة
تشــكيلية معروفــة متثــل وطنهــا الغــايل ُعــان يف املحافــل الدوليــة.
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طبق البسبوسة
الخطوات:
)(١

)(٣

)(٤

)(٢

املقادير:
كوب روب  ....كوب سكر
كوب زيت  ....كوب سميد
 ٣بيضات  .....كوب نارجيل وحبات اللوز
ملعقتني بيكينغ باودر

الطريقة:

تخلــط املكونات (الســميد والنارجيــل والســكر والبيكينغ
بــاودر والبيــض) مــع بعضهــا  ،ثــم يضــاف إليهــا الــروب
والزيــت .بعــد ذلــك تزين بحبــات اللوز  ،ثــم تخبــز الصينية
داخــل فرن متوســط الـحـــرارة بـمـساعـــدة أحد
الكبار  ،حتى تنضج  ،وبالهناء والشفاء.
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حكايات جديت
رسوم الرشطية /راوية الخليلية

الـطـمـع

يحــى يف قديــم الزمــان :أن رجــان مــن قريــة مــا وهــا
جــاران يف الوقــت نفســه قــد خرجــا للســفر لطلــب
الــرزق والبحــث عــن عمــل  ،وأثنــاء ســرهام يف إحــدى
الصحــارى البعيــدة عــن قريتهــم طمــع أحدهــا مبــال
صاحبــه  ،وبعــد مــدة قــررا أن يســريحا لبعــض الوقــت
 ،فجلســا معــا قــرب بــر مهجــورة ليــأكل كل واحــد زاده
فأنتهزهــا الــذي أضمــر لصاحبــه الــر أن ينفــذ مــا نوى
عليــه  ،بــأن يلقــي برفيقــه إىل قــاع البــر فقــال لصاحبــه
ناولنــي قليــا مــن املــاء مــن هــذه البــر فأطــاع اآلخــر
صاحبــه  ،فلــا وصــل إىل حافــة البــر عاجلــه صاحبــه
بــأن رمــاه إىل قــاع البــر دون تــردد  ،فأخــذ املــال والـزاد
وأنــرف  ،وبينــا اآلخــر يف البــر يبــي وينــدب حظــه
ملــح عــى أحــد جوانــب البــر غــار كبــر فقــال لنفســه:
لــن أستســلم لهــذا املصــر وســوف أقــي فيــه ليلتــي ،
وعنــد بــزوغ الفجــر لليــوم الجديــد ســمع أصواتــاً
غريبــة داخــل البــر فخــاف خوفــاً شــديدا ً لهــول
مــا رآه  ،فــأرسع لــي يتــوارى داخــل البــر فــإذا
هــا عفريتــان جــاءا إىل البــر ليســتحام ويف أثنــاء
اســتحاممها قــال عفريــت لصاحبــه :أيــن أنــت
طــول هــذه املــدة؟ مل أرك منــذ زمــن طويــل  ،فأيــن
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عســاك ذهبــت؟ فقال لــه العفريت اآلخــر :مل أذهب إىل
أي مكان ولكن أنا ســاكن يف رأس ابنة امللك  ،ألقي عليها
أصنــاف األمـراض كيــف مــا أشــاء وأنــا عــى هــذه الحال
مــدة طويلــة أروح وأجــيء كيــف مــا أشــاء وأكل وأرشب
مــا لــذ و طــاب مــن الطعــام والـراب وال أحــد يعــرف
رس طــردي وإبعــادي عــن تلــك الفتــاة  ،فقاطعــه
صاحبــه فقــال :أخــرين أنــا عــن ذلــك فأنــا صاحبــك
منــذ زمــن بعيــد ورسي هــو رسك فقــال لــه :ال بــأس
فأخــره بــأن الطريــق لطــرده هــو أن يتــم تبخــر ابنــة
امللــك بنــوى التمــر فقــط ألننــي ال أطيــق رائحتــه و
الدخــان املنبعــث منــه  ،فلــا فــرغ مــن هــذا الــكالم
قــال لصاحبــه اآلن أخــرين أنــت عــن ســبب غيابــك
يف هــذه املــدة فقــال لصاحبــه إننــي ســاكن فــوق
تلــة وتحــت هــذه التلــة دفــن كنــز عظيــم فــا ســبيل
للوصــول إليــه إال بطريقــة واحــدة فقــط فقــال لــه
صاحبــه :أخــرين عــن تلــك الطريقــة فأنــا صديقــك
الوحيــد .فقــال لــه :ال بــأس الطريقــة هــي أن يذبــح ثور
أســود ليــس بــه عالمــة أو عيــوب عــى هــذه التلــة فلام
فرغــا مــن كالمهــا ذهــب كل واحــد منهــم مــن حيــث
أىت دون أن يعلــا أن أحــد موجــود بقربهــا ويســمع
كالمهــا  ،وكان صاحبنــا مل يبـ ِـد ح ـراكاً أو نفس ـاً خــال
تلــك اللحظــات وفهــم كل كالمهــا وبعــد فــرة وجيــزة
أتــت قافلــة وحطــت رحالهــا قــرب البــر.
فأرســلوا واحــدا ً منهــم ليجلــب لهــم املــاء
منهــا  ،فلــا أنــزل الدلــو إىل البــر متســك
بــه صاحبنــا ورصخ بأعــى صوتــه قائــاً:
أيهــا النــاس أنقــذوين مــن هــذه املحنــة التــي أنــا فيهــا.
فلــا ســمع القــوم صــوت االســتغاثة هبــوا مــن فورهــم
وأدلــوا بالحبــال إليــه فتعلــق الرجــل بالحبــال وأخــذوا
يجرونــه إىل أعــا البــر حتــى أنقــذوه فشــكر الرجــل
اللــه عــى إنقــاذه ثــم شــكر القــوم عــى ذلــك وحســن
صنيعهــم  ،ثــم قربــوا لــه الطعــام وأخــذ يــأكل معهــم
وحــى لهــم مــا حــدث معــه مــن صاحبــه ملــا رمــاه إىل
البــر  ،واتفــق أثناء ذلــك بأن يذهب معهــم إىل املدينة ،
وملــا ســمعوا قصتــه تعجبوا ورقــوا له وســاعدوه وأعطوه

يف البــر مــدة قصــرة وبعــد ذلــك حــر العفريتــان مــن
جديــد إىل البــر وقــد الزمــا الصمــت لربهــة ومل يصــر
هــذا الرجــل فقــال لهــم بغضــب :ملــاذا أنتــم ال تتكلمون
حتــى اآلن يف حــن عندمــا كان هنــا فــان قلتــم لــه
كــذا وكــذا؟ فعندمــا ســمعاه التفتــا إليــه وقتــاه....
وبعــد أيــام ذهــب صاحبنــا لــي يطمــن عــى صاحبــه
ويرفعــه مــن البــر فشــاهد مــا حــدث لــه وبــى عليــه.

مــن املــال مــا يكفيــه ل ـراء قوتــه وبعــد أيــام قليلــة
وصلــت القافلــة إىل املدينــة ثــم قــام الرجــل وشــكر
القــوم عــى مــا القــاه منهــم مــن كــرم وحســن املعاملــة
 ،ثــم اســتأذنهم باالن ـراف  ،وبعــد ذلــك راح يطــوف
يف املدينــة حتــى وصــل إىل قــر امللــك فــرأى الحاجــب
بجانــب البــاب  ،فقــال لــه :إين أطلــب اإلذن منــك يــا
ســيدي ملقابلــة امللــك فلقــد ســمعت بــأن ابنــة موالنــا
قــد أصابهــا  ،مــرض لهــذا أتيــت لــي أعالجهــا وأشــفيها
(بــإذن اللــه) فلــا ســمع الحاجــب ذلــك نقــل الخــرإىل الحكمــة مــن هــذا أيهــا األحبــة أنــه لــو صــر مثــل
امللــك فوافــق امللــك عــى دخــول الرجــل  ،وملــا دخــل صاحبــه ومل يتكلــم ملــا حصــل لــه مــا حصــل وهكــذا
الرجــل ؛ ســلم عــى امللــك .فقــال لــه امللــك :إســمع أيهــا فــإن الطمــع يذهــب رأس املــال ويهلــك صاحبــه.
الرجــل لقــد حــر إىل قــري هــذا أكــر مــن طبيــب
ومل يفلحــوا يف عــاج ابنتــي وكان جزاؤهــم املــوت فامذا
تقــول أنــت؟ قــال لــه الرجــل :ســوف أحــاول يــا مــوالي
وعــى أن ميــن اللــه عــى ابنتــك بالشــفاء .فقــال لــه
احلكاية مستوحاة من التراث العماني
امللــك :إذًا هيــا ورافقــه بنفســه.
للكاتب /عبداهلل بن مبارك الشامسي
فلــا دخــل الرجــل عــى البنــت ورأى مــا أصابهــا مــن
أم ـراض وقــف مذهــوال ثــم قــال لهــم :آتــوين ببعــض
النــوى ومبخــرة بهــا جمــر مشــتعل  ،فأحرضوهــا ،
فقــام بتبخــر البنــت ثــم الغرفــة فــا هــي إال لحظــات
حتــى عــادت الحيــاة إىل بنــت امللــك  ،فقــام امللــك
وشــكر اللــه ثــم شــكر الرجــل وقربــه إليــه فزوجــه
ابنتــه وأعطــاه املــال الكثــر  ،وبعــد مــدة فكــر صاحبنــا
بــأن يذهــب إىل تحقيــق الــر اآلخــر وذهــب يفتــش
عــن التلــة املقصــودة حتــى عــر عليهــا ون ّفــذ الــرط
واســتخرج الكنــز الكبــر املدفــون تحتهــا ثــم أخــذه
إىل بيتــه و اشــرى أرضــاً وأقــام عليهــا بيتــا كبــرا ً ،
واشــرى مزرعــة كبــرة ثــم ســكن يف منزلــه الخــاص
وبعــد فــرة طلــب منــه صاحبــه بــأن يعفــو ويصفــح
عنــه ،فســامحه وأســكنه يف بيتــه وبعــد مــرور األيــام
بــدأ الحســد يــدب يف نفســه مــن جديــد فقــال
لنفســه ملــاذا ال أكــون مثلــه وأحصــل عــى أمــوال
كثــره ثــم جــاء إىل صاحبــه وأخــذ يرجــوه عــى أن
يلقيــه يف نفــس البــر الــذي ألقــاه هــو فيــه وأىب صاحبه
فعــل ذلــك ؛ ألنــه قــد ســامحه وعفــا عنــه إال إنــه أرص
عــى ذلــك ورمــاه إىل البــر حســب مشــيئته ورغبتــه فلبــث
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مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول (صناعة المبخرة)
الفائزة :آثار بنت سالم المعولية
* إجابة السؤال الثاني (أمامك دوار)
الفائز :محمد بن يعقوب الحراصي
* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ) 23
الفائز :خليل بن خميس السليمي
* ( الفائزون بقميص الشرطي الصغير )
		
 -محمود بن راشد الوهيبي

 -آية بنت محمد الجردانية

 -وليد بن محسن الفليتي

-عبداهلل بن محمد الشقصي

* أما الذي سرق عجالت سيارة محمد في قصة (ضربة الجزاء)
هو:
أيمن  ،والدليل سقوط الخاتم على األرض بمسافة قريبة من السيارة .الفائزة:
شمائل بنت محمد المعمرية.
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* ما اسم الحرفة الموضحة في الصورة ؟
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* على ماذا تدل إشارة المرور ؟
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* هناك مجرم هارب من العدالة ،لنبحث عنه ونسلمه للشرطي
الصغير  ،سنجده ظ ً
ال متخفيًا في صفحة رقم

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

الـعـرس  ،في
ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة من خرب سـيـارة ُ
الصفحة  ، ١٦وما هو الدليل؟ ............................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...............................................................................................

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

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

الهاتف...................:

* ترسل اإلجابات إلى بريد الشرطي الصغير  ،أو بالبريد اإللكتروني للعنوان املوضح في الصفحة ()2
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اســمي دانــة  ،عمــري  ٩ســنوات .فــي
إحــدى األيــام دعتنــا صديقتــي إميــان
لزيارتهــا فــي منزلهــا  ،فهــي اســتعدت
لهــذه الزيــارة وقالــت بأنهــا ســتحضر
لنــا مفاجــأة جديــدة  ،كمــا أعــرف إميــان
فــإن مفاجأءتهــا كثيــرة ..وحينمــا وصلنــا
اســتقبل َتنا عنــد البــاب  ،بدأنــا بشــرب
الشــاي ولعبنــا قلي ـا ً  ،وكنــا متشــوقني
ملعرفــة املفاجــأة  ،وحينمــا أتــى موعــد
املفاجــأة قالــت إميــان :هيــا بنــا يــا
صديقاتــي  ،حــان موعــد املفاجــأة.
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بصراحــة كنــت قلقــة جــدا ً مــن املفاجــأة
 ،فســألتها :ومــا هــي؟  ،قالــت :هيــا!
 ..أخذتنــا إلــى املطبــخ .وكنــت فــي
نفســي أقــول هنــا موقــع اجلرميــة .كانــت
صديقتــي ســعادة متحمســة جــدا ً
للمفاجــأة وكذلــك ميــري  ..أحضــرت
إميــان أدوات الطبــخ  ،ثــم قالــت ســوف
نقــوم بتحضيــر (الكــب كيــك مبفردنــا).
ـت :ال يــا إميــان  ،مــا زلنــا صغيــرات
صرخـ ُ
علــى الطبــخ  ..إن فــي هــذا خطــورة
كبيــرة .لكنهــا قالــت :ال تخافــي يــا دانــة
 ،لــن يكــون خطــراً .فوافقتهــا ســعادة
وقالــت :طريقــة عمــل الكــب كيــك
ســهله جــداً.

بدأنــا بالعجينــة واألســتعداد للحظــة
احلاســمة  ..واألن نضــع العجينــة
داخــل الفــرن  ،هنــا بــدأ قلبــي ينبــض
بســرعة مــن شــدة اخلــوف .فتحــت
إميــان الفــرن  ،وبــدأت بالبحــث عــن
كبريــت إلشــعاله .أشــعلت ميــري
عــود ثقــاب لتشــعل الفــرن ولكــن مــا
هــي إال أقــل مــن ثانيــة حتــى ســمعنا
صــوت دوي كبيــر واشــتعال النــار داخل
الفــرن  ،بدأنــا بالصــراخ واإلنــزواء فــي
احــدى أركان املطبــخ  ،ثــم الهــروب.
حضــرت أم إميــان وســرعان مــا أغلقــت
الغــاز مــن اخلــارج وأطفــأت الكهربــاء
حتــى ال يتســبب ذلــك بحريــق كبيــر ،
احلمــداهلل نحــن بخيــر  ..تعرضــت إميان
للتأنيــب مــن أمهــا علــى فعلتهــا ،
فأعتــذرت إميــان مــن أمهــا ووعــدت أال
تفعــل ذلــك مــرة أخــرى  ،فالطبــخ
ليــس لعبــة للصغــار واملطبــخ ليــس
املــكان املناســب للعــب.
أعــدت أم إميــان طبــق الكيــك  ،فأكلنــا
الكيــك واعتــذرت إميــان منــا جميعـاً.

صديقتكم  ..دانة
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