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ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

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

املراسالت :
باسم مدير العالقات العامة

القيادة العامة للرشطة

ص ب: ٣٠٢  الرمز الربيدي: ١١٦
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 ُعامن السلطانية

أصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل بوابةأصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل بوابة
سلطنة عامن التعليميةسلطنة عامن التعليمية

http://home.moe.gov.om/arabic/index.moehttp://home.moe.gov.om/arabic/index.moe
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اقرأ معنا في هذا العدد:

ماذا حصل يف قرية السناجب؟!

سـالـم ومـنـارسـالـم ومـنـار

هدايا الوطنهدايا الوطن

ما هي حكاية جديت؟!

ناجب؟! ال ية ق يف ؟حصل نا ناجب؟!ل ال ية ق يف حصل

كا كاا ا
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مــــــرحــــــبــــــا

أصـدقـائـي األعــزاء 
ــة  ــم بخــري وهم ــام وأنت ــري .. وكل ع ــن ملحــق الرشطــي الصغ ــد م ــدد الجدي ــاً بكــم يف هــذا الع مرحب
ونشــاط مبناســبة العــام الــدرايس الجديــد ، فرسعــان مــا انقضــت اإلجــازة الصيفيــة وعدنــا إىل مقاعــد 

ــه. ــإذن الل ــات رائعــة .. ملســتقبل مــرشق ب الدراســة نحمــل يف نفوســنا أحــالم وأمني
أصدقايئ ..

مــع بدايــة العــام الــدرايس ومــع فرحتنــا بهــذه البدايــة .. ومــع كل األشــياء الجميلــة التــي نحملهــا يف 
نفوســنا .. يبقــى هنــاك يشء أذكّركــم بــه وكــام اعتــدت دامئــا وهــو ســالمتكم أثنــاء ذهابكــم إىل املدرســة 
ــاع  ــزام واتب ــم االلت ــة .. فعليك ــة املدرس ــار حافل ــذ انتظ ــدرايس ومن ــوم ال ــة األوىل يف الي ــذ اللحظ .. من
قواعــد الســالمة .. فكــم مــن الحــوادث التــي حدثــت نتيجــة بعــض الترصفــات الطائشــة مــن بعــض 
الطــالب كالجــري أمــام الحافلــة أو اللعــب خلفهــا أو حتــى إخــراج اليــد مــن نافــذة الحافلــة والقيــام 
ببعــض الحــركات غــري االئقــة وغــري مناســبة .. فــال تنســوا أنكــم القــدوة الحســنة لآلخريــن وال تنســوا أن 

التزامنــا وســلوكنا يــدل علينــا.
أصدقايئ األعزاء ،، 

أرحــب مبســاهامتكم ومشــاركاتكم واقرتاحاتكــم يف صفحــات امللحــق .. فكــم أكــون ســعيداً بتواصلكــم 
ــا .. ويف هــذا العــدد ســتقرأون الكثــري مــن املوضوعــات الجديــدة واملفيــدة .. وال تنســوا مذاكــرة  معن

دروســكم أوالً بــأول .. أمتنــى لكــم النجــاح والتوفيــق.  

أصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل بوابة
سلطنة عامن التعليمية

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

 الـشـرطــي الـصغـيـر
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روى البخــاري عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه عــن رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم أن رجــالً ســأل رجــالً أن يســلّفه ـ يقرضــه 
ـ ألــف دينــار.

املقرض : ائتني بالشهداء أشهدهم ؟
املقرتض : كفى بالله شهيدا.

املقرض : فائتني بالكفيل؟
املقرتض : كفى بالله كفيال.

املقــرض : صدقــت ! فدفعهــا إليــه إىل أجــل مســمى .. فخــرج يف البحــر، فقــىض حاجتــه ، ثــم التمــس مركبــا يركبــه ، فلــم يجــد 
ــه ، ثــم ســد موضعهــا وذهــب إىل البحــر.  ــه إىل صاحب ــار .. وصحيفــة من ــا ، فاخــذ خشــبة فنقرهــا فأدخــل فيهــا ألــف دين مركب
املقــرتض: اللهــم إنــك تعلــم أين كنــت تســلفت مــن فــالن (اقرتضــت منــه) ألــف دينــار ، فســألني كفيــال ، فقلــت: كفــى باللــه كفيــال 
، فــريض بــك ، وســألني شــهيدا ، فقلــت : كفــى باللــه شــهيدا . فــريض بــك ، وأين بذلــت جهــدي أن أجــد مركبــا أبعــث إليــه الــذي 
لــه ، فلــم أقــدر ، وأين أســتودعك إياهــا ، فرمــى بهــا يف البحــر حتــى ولجــت فيــه ثــم انــرصف وهــو يف ذلــك يلتمــس مركبــاً يخــرج 

إىل بلــده ، فخــرج الرجــل الــذي كان أقرضــه ينظــر: لعــل مركبــاً قــد جــاء مبالــه فــإذا بالخشــبة التــي فيهــا املــال!! 
فأخذها ألهله حطبا فلام نرشها وجد املال والصحيفة!! ثم قدم الذي كان أسلفه ، فأىت بألف دينار . 

املقرتض : والله مازلت جاهداً يف طلب مركب آلتيك مبالك ، فام وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. 
املقرض : هل كنت بعثت إيل بيشء؟

املقرتض : أخربك أين مل أجد مركبا قبل الذي جئت فيه .
املقــرض : فــإن اللــه أدى عنــك الــذي بعثــت يف الخشــبة فانــرصف باأللــف 

دينــار راشــدا.

القرض:
هــو الســلف أي دفــع املــال ملــن ينتفــع بــه ثــم يــرده بعــد 

لك. ذ
املقرض:

من يدفع املال ملن يحتاجه. 
املقرتض: 

الذي يطلب ماال سلفة حتى يرجعه بعد وقت اخر.



رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

نورة تحب هذا الطائر 
الساذج أكرث مني.

مـا أجمل طائري 
الجديد!!

أين أنت يا 
قطقوط؟!

ماذا بك يا 
قطقوط؟!

مــيــاوووووو
أنِت تفضيل الطائر 

عني!
نحن أصدقاء يا 

قطقوط .. وال تفضيل 
بني األصدقاء.

ــيــاوووو
م

ــيــاوووو
م

٥
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إعداد وتصوير رقيب أول/ سامل الشحي (حصري النسل)(حصري النسل)

نتتطرق 
إىل  الحرفــة  هــذه  يف 

املتعــارف  النســل  حصــري  صناعــة 
عليــه يف الســلطنة الحبيبــة ،ففــي البدايــة 

ــل  ــجرة النس ــن ش ــام م ــواد الخ ــتجالب امل ــم اس يت
املتواجــدة يف الســهول والوديــان ، حيــث يتــم قطــع 

ــام  ــة أي ــم تجفيفهــا ملــدة ثالث أغصــان شــجرة النســل ، ويت
ــر  ــة وحج ــبية دائري ــطة أداة خش ــا بواس ــم طرقه ــا يت ، بعده

ــى  ــبة حت ــجرة بالخش ــان الش ــرق أغص ــم ط ــكل. يت ــري الش دائ
يتســنى للصانــع صناعــة الحصــري بشــكل مــرن ، وكــام هــو معلــوم 

يتــم تثبيــت خشــبة ومرفــاع حتــى يرفــع الحصــري عــن األرض وبالتــايل 
ــدر  ــه وتق ــي تثبت ــوط الت ــة صــف الحصــري وإدخــال الخي تســهل عملي

بثامنيــة عــرش خيطــاً ، بعدهــا يتــم شــده حتــى يســتخدم لفــرتة زمنيــة 
ــار والعــرض  ــة أمت ــرتاوح طــول الحصــري حــوايل أربع ــة وي طويل
مــرتاً واحــداً أو عــىل حســب رغبــة املســتهلك وعنــد االنتهــاء 
مــن صناعــة الحصــري يتــم عرضــه يف الســوق مببلــغ مــن 

خمســة إىل عــرشة ريــاالت عامنيــة.



عدد الالعبات: أربع فتيات أو أكرث.

كيفية أداء اللعبة:
هــي عبــارة عــن مربعــات متصلــة تنتهــي بدائــرة كبــرية ترســم عــىل 
ــاة (حصــاة صغــرية مســطحة)  الــرتاب ، ويجــب أن يكــون لــكل فت
ــم  ــع األول ث ــاة األوىل برمــي الحصــاة عــىل املرب حيــث تقــوم الفت
تقفــز إىل املربــع الثــاين برجــل واحــدة ، ويجــب عليهــا أال تالمــس 
رجلهــا خطــوط اللعبــة وال املربــع املُرمــى عليــه الحصــاة ، وتظــل 
تقفــز برجــل واحــدة إىل أن تصــل للدائــرة ومــن ثــم ترجــع بنفس 
الطريقــة إىل أن تصــل إىل املربــع املرمــى عليــه الحصــاة فتأخذها 
ــع اآلخــر ، وإذا ســقطت أو ملســت  ــل للمرب وإن نجحــت تنتق
رجلهــا خطــوط اللعبــة ينتهــي دورهــا وتعتــرب مهزومــة ، 
وتأخــذ الفتــاة األخــرى دورهــا بنفــس الطريقــة فــإذا نجحــت 

ــات  ــع املربع ــي جمي ــب إىل أن تنه ــتمر يف اللع ــا تس فإنه
مــع الدائــرة ، فــإذا انتهــت بنجــاح تنتقــل ملرحلــة أخــرى 

أصعــب وهــي َرمــي الحصــاة يف املربــع األول مــع 
إغــامض العينــني ، وإن نجحــت يف ذلــك فإنهــا متــيش 

عــىل املربعــات وهــي مــا زالــت مغمضــة بــرشط 
أال تالمــس رجلهــا الخطــوط فــإن نجحــت 

وتنتهــي  الفائــزة  هــي  فتعتــرب 
اللعبــة هنــا.

(الـبـيـلـوه)(الـبـيـلـوه)إعداد وتصوير/ علياء النعامنية
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ــني  ــاده الرائع ــود بأحف ــد محم ــع الج اجتم
ذات مســاء بعــد أن تناولــوا وجبــة العشــاء 
تحــت  فجلســوا   ، العشــاء  صــالة  وصلــوا 
ضــوء القمــر لــريوي لهــم جدهــم حكايــة مــن 
حكاياتــه الجميلــة ليســتخلص منهــا األحفــاد 
العــربة والحكمــة . قــال الجــد محمــود ألحفــاده: 
ــرية: ــاب الخط ــة األلع ــم حكاي ــأروي لك ــوم س الي

اقــرتب يــوم املهرجــان الســنوي الــذي تقيمــه قريــة 
ــتعدادات  ــغل باالس ــع ُمنش ــث الجمي ــناجب حي الس
فرحــا  املصابيــح  وتعليــق  الغابــة  أشــجار  وتزيــني 
واســتقباال للمهرجــان ، يف هــذه األثنــاء اجتمع ســنجوب 
وأصدقــاؤه ، وقــال ســنجوب: مــا رأيكــم هــذا العــام أن 
ــا  ــاؤه: وم ــال أصدق ــداً يف املهرجــان؟ فق ــّدم شــيئاً جدي نق
هــو؟ فقــال ســنجوب: عندمــا كنــا يف رحلــة للمدينــة رأيــت 
ــاً يســطع ضوؤهــا ليــالً وتنــري املــكان بألــوان جميلــة  ألعاب
فقــال أصدقــاؤه: أليســت خطــرية يــا ســنجوب؟ فقــال: كال. 
وأخــرج كميــة مــن األلعــاب واملفرقعــات الناريــة فاتفــق 
األصدقــاء أن يضعوهــا يف جــوف شــجرة يابســة بعيــداً عن 
القريــة ليشــعلوها مــع حلــول املســاء ، انشــغل الجميــع 
ــاء  ــرتاب املس ــع اق ــر وم ــاح الباك ــن الصب ــان م يف املهرج
توجــه ســنجوب وأصدقــاؤه إىل الشــجرة التــي أخفــوا فيها 
ألعابهــم الناريــة ومعهــم علــب الكربيــت ، وبينــام هــم 
يحاولــون إشــعالها احرتقــت يــد ســنجوب فرمــى العــود 
املشــتعل باتجــاه األلعــاب الناريــة فاشــتعلت جميعهــا، 

ومبــا أن الشــجرة

األلـعاب
اخلـطـيرة

٨



األلـعاب
اخلـطـيرة

فــرصخ  كذلــك  اشــتعلت  ؛  يابســة   
الجميــع. اجتمعــت الســناجب جميعهــا 

إىل  ميتــد  أن  قبــل  الحريــق  وأطفــأت 
أشــجار الغابــة ويحــرق قريــة الســناجب ، 

اجتمعــت القريــة حــول الســناجب الصغــار 
مســتفهمني عــام حــدث والــكل يشــري باتجاه 

ــدث ،  ــا ح ــفه مل ــدى أس ــذي أب ــنجوب ال س
تقدمــت والــدة ســنجوب وقالــت: ملَ مل تطلبــوا 

منــا إشــعالها لكــم؟ ، فقــال ســنجوب: كنــا 
ــدة  ــت وال ــل. فقال ــود مفاجأتكــم مبنظــر جمي ن

ســنجوب: انظــر ليــدك امللفوفــة بالتأكيــد تؤملــك 
ــار ، وانظــر للشــجرة  ، هــذا ناتــج عــن لعبــك بالن

ــق  ــا للحري ــوال تداركن ــاً ، ول ــت رسيع ــف احرتق كي
ــذه األلعــاب  ــة بســبب لعبكــم به ألشــتعلت الغاب
ــىل  ــار ع ــة الصغ ــنجوب وبقي ــذر س ــرية. اعت الخط

ــا . ــد أن ال يكرروه وع
وهكــذا يــا أحفــادي األعــزاء انتهــت الحكايــة 
ونســتطيع القــول أن ننتبــه ، فليــس كل األلعــاب 
مناســبة لنــا وبخاصــة اللعــب بالنــار فهــذا 

ــدا. ــري ج خط

سيناريو:                             إعداد ورسوم:
غالية سعيد الحجرية             رشيفة الطالعية

(القصة بالعدد السابع والثالثني .. رسوم مريم الحجرية)
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ورشة  يف  الصغير   الشرطي  مشاركة 
تكنولوجيا  مبركز  الصغير  الصحفي 

بتاريخ  واإلعالن  والنشر  الصحافة 
٢٠١٤/٠٨/١٢ م
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١٢

رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية
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١٤

إسحاق بن عبداهللا البلوشييعقوب بن عبداهللا البلوشي

الوسن بنت طالل الوهيبيةالوليد بن طالل الوهيبي

بشاير بنت سلطان احملرزيةحازم بن خالد احلزامي

مروان وليان أبناء موسى 
اجلابري

معاذ بن أحمد العبريجود بنت أحمد العبرية

مرمي بنت سلطان احملرزيةزينب بنت سلطان احملرزية

مبارك وفاطمة أبناء املعتصم 
ايني

احلسن بن هيثم الزعابياملهلب بن هيثم الزعابي

إبراهيم بن خليل الكنديإلياس بن موسى اجلابري

`أسعد بن سعيد الريامي لشكو بن محمد البلوشي

أصــدقــاءأصــدقــاء
الــشـــرطـــي الــشـــرطـــي الـصـغيـرالـصـغيـر



١٥

رهف بنت هيثم احلسينيةرمي بنت هيثم احلسينية

محمد ورحيل أبناء سعيد 
العبري

عمران بن طارق اجلهوريعلي بن طارق اجلهوري

يونس بن يعقوب اجلهورييوسف بن يعقوب اجلهوري

فاطمة ومحمد أبناء أحمد 
املقيمي

إبراهيم بن سالم اجلهوري

قصي بن داود الهادي

محمد بن حسن العامريسعيد بن حسن العامري علياء بنت حسن العامرية

قدس بنت داود الهادية

الزهراء بنت سالم اجلهورية

هود بن عبدالعزيز البلوشيرنا بنت عبدالعزيز البلوشية

خالد بن عبدالعزيز البلوشي فيصل بن عبدالرحيم البلوشيعيسى بن عبدالرحيم البلوشي



١٦

رسوم الرشطية/ راوية الخليليةسيناريو/ خلفان الحنظيل

إن الجو حار جداً 
اليوم!!

فلنذهب إىل 
املستشفى أوالً.

كم أنت عنيد يا 
فيصل ، مل تستطع 
الصرب لصباح الغد؟!

نعم .. نعم
ال تخايف

هل أنت متأكد 
أنك قد أحرضت 
كل ما سنحتاجه؟!

لقد عقدت العزم اآلن يا أيب ، 

سأذهب ألستعد للسفر، مع 

السالمة جميعاً. 

كيف ستذهب 
اليوم؟! سيؤذن 

املغرب بعد قليل ، 
انطلق فجر الغد.

بعكس الجو يف 
صاللة ، لو كانت 

لدي إجازة لذهبت  
إىل صاللة.

أما أنا فال أملك 
املال ألذهب.

يف الطريق إىل صاللة..

أأأي رأيس يؤملني 
، يكاد ينفجر من 

الصداع.



١٧

يجب أال تقود السيارة بعد تناول العالج 
الذي سأوصفه لك اآلن .. ويجب أن 

ترتاح ملدة يومني عىل األقل.

ال تقلق .. صحتك 
عندنا أهم من الرحلة.

أنا يف طريقي إىل 
صاللة.

يبدو أن أحداً ما يف بيت فيصل ، 
سأذهب ألرى من يكون!!

مل يشأ لنا اللّه أن 
نذهب يف هذه الرحلة.

يف املستشفى..
أنت تعاين من 

اإلرهاق لقلة النوم!!

لقد كان هناك أحد 
داخل البيت قبل 

وصولكم!!

إن الباب الداخيل 
مخلوع!!

لقد تغيبنا عن 
البيت حوايل ساعة 

ومتت رسقتنا..



١٨

سوف أبلغ الرشطة 
إنني أشك يف عدة 

أشخاص!!

هل ميكنكم أصدقايئ 
اكتشاف الفاعل 

ومواجهته بالدليل؟!

وأنا سأشهد بالذي 
رأيته..



رسوم/ أمل الخوالدية

 سلوكيات خاطئة

الشارع ليس مكاناً للعب يا صديقي
فقد تؤذي نفسك واآلخرين.

رميك لألوساخ يف الشارع يعرض سائقي السيارات للحوادث ، كام 
أن إخراج رأسك من النافذة أثناء حركة السيارة يعرضك للخطر.

١٩



طريـق السـالمـةطريـق السـالمـة
سامل .. حافلة املدرسة 
أوشكت عىل الوصول.

إياك أن تفعلها .. قد تسقط 
وتصيبك إصابات بالغة.

 سأنتهي من ترتيب حقيبتي 
وأهبط حاالً للشارع.

ال تكن جباناً .. هذه حركات 
املحرتفني باألفالم وأراها دوما.

ملاذا تستهرت بسالمتك.. لو مرت سيارة مرسعة اآلن 
بجوار النافذة ماذا تتوقع أن يحدث لذراعك؟

ليس كل ما نراه نطبقه.

يا إلهي .. ماذا تفعل؟

ألوح بذراعي للامرة.

سأبتعد متاما عن النافذة.

ال .. اجلس ولكن ال تخرج ذراعك 
خارجها.

يا للكارثة .. 
ستحدث مصيبة.

سأقفز داخل الحافلة قبل أن تتوقف. 

سيناريو ورسوم/ حمدي هاشم
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سأجلس بجوار قائد الحافلة.

وما أن وصال للمدرسة

ممنوع .. ممنوع .. لقد كرهت 
هذه الكلمة.

تريد أن تتحدث معه وتشغله 
عن القيادة .. هذا ممنوع.

وأخذ سامل يقص عىل والده ما حدث هذا الصباح. كل ما أمتناه لك هو السالمة يا 
صديقي .. فال تفرط يف سالمتك.

الحمد لله أنه عرف 
خطأه ، ووعدين 
بعدم تكراره. 

بالتأكيد صديقك مخطئ فهو يعرض 
نفسه للخطر.

أمتنى أن تحافظ عىل سالمتك كام 
تحافظ عىل سالمة اآلخرين.

وإذا كانت اإلشارة خرضاء ماذا 
تفعل؟

ههههههه .. أعرب الطريق بكل 
تأكيد. 

بالطبع يا أيب ، والدليل أين أقف إذا كانت 
إشارة املرور حمراء وال أعرب الشارع.

أعدك أال أكرر أفعايل 
الغريبة مرة أخرى.
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س١: هل يعترب التجاوز من الخط األصفر مخالفة مرورية؟
نعم ؛ ألنه يؤدي إىل حوادث مرورية.

س٢: ما هي االحتياطات التي يجب القيام بها عند التجاوز ؟
-عدم وجود إشارة منع التجاوز. 

-التأكد من األمام والخلف.١١-عدم وجود إشارة منع التجاوز. 
٢٢-التأكد من األمام والخلف.

: ما هي الطريقة الصحيحة لركوب الحافلة؟

                     س٣٣: ما هي الطريقة الصحيحة لركوب الحافلة؟

الوقوف يف الصف بانتظام والتزام الهدوء ، ثم الصعود إىل الحافلة والجلوس عىل 
املقاعد أثناء السري بدون ضوضاء وال أصوات تزعج قائد املركبة.

املقاعد أثناء السري بدون ضوضاء وال أصوات تزعج قائد املركبة.

٢٢

: هل يعترب التجاو
يسس١١: هل يعترب التجاو نعم ؛ ألنهنعم ؛ ألنه

                   

تجاوز ؟



رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية
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شخص أخذ ثوبه من املغسلة ولبسه باملقلوب 
، فقالوا له: ملاذا لبسته باملقلوب؟؟

فقال: ليك ال يتوسخ!

دخل شخصان حديقة الحيوانات ، فسأل األول 
صديقه: ملاذا رقبة الزرافة طويلة؟!

فرد عليه: ألن رأسها بعيد!

األستاذ: ملاذا مل تأِت أمس إىل املدرسة يا 
خالد؟! خالد: كنت أحلم أين مسافر. األستاذ: 
وأنت يا وليد؟! ، وليد: كنت أودعه يا أستاذ!

قالت األم لطفلها: ضع اليشء الذي تخاف عليه 
يف الصندوق وأقفل عليه.

فقام بوضع املفتاح داخل الصندوق وأقفل عليه!

٢٤



          
  اسمي ريم بنت هيثم الزعابية  اسمي ريم بنت هيثم الزعابية

   عمري    عمري ١٠١٠ سنوات. سنوات.
هوايتي القراءة وكتابة القصص ، وأمتنى هوايتي القراءة وكتابة القصص ، وأمتنى 

أن أكون رشطية يك أحمي وطني.أن أكون رشطية يك أحمي وطني.

   اسمي محمد بن يونس الكيومي    اسمي محمد بن يونس الكيومي 
عمري عمري ٧٧ سنوات. سنوات.

هوايتي الرسم ومشاهدة الرسوم هوايتي الرسم ومشاهدة الرسوم 
املتحركة ، وأمتنى أن أصبح فناناً املتحركة ، وأمتنى أن أصبح فناناً 

تشكيلياً يف املستقبل.تشكيلياً يف املستقبل.
    اسمي أنفال بنت عبيد     اسمي أنفال بنت عبيد 

الزعابيةالزعابية
عمري عمري ١٠١٠ سنوات.  سنوات. 

هوايتي استخدام الحاسب اآليل والتصوير هوايتي استخدام الحاسب اآليل والتصوير 
ومساعدة اآلخرين ، أمتنى أن أعمل ومساعدة اآلخرين ، أمتنى أن أعمل 

بجهاز الرشطة ألمتكن من القبض بجهاز الرشطة ألمتكن من القبض 
عىل املجرمني.عىل املجرمني.
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سؤال وجواب
• ما هو أعرض نهر يف العامل ؟

األمــــــــــــــــــزون
• كم كان عدد األنصار يف العقبة األوىل ؟

اثنا عشـــــــــــــــــــــــر
• ماهي أصغر قارة يف العامل ؟

أستــــــــــــــــــراليا
• ماهي السورة التي يقرأها الرسول (صىل الله وعليه وسلم)

عادًة يف الركعة الثانية من صالة الفجر يوم الجمعة ؟
اإلنســـــــــــــــــــــــــان

• ماهي املعركة التي انترص فيها املسلمون عىل الروم يف عهد أيب 
بكر (ريض الله عنه) ؟

أجنــــــــــادين
• من هو صاحب قانون الجاذبية األرضية ؟

• إسحاق نيوتن

أمرية بنت نارص الهطالية

اا ؤؤاالل

بـــأقــالمــنــا

بية األرضية ؟

الية

هــــل تعلـــــمهــــل تعلـــــم

- أقوى عضلة يف جسم االنسان هي 

الفك.

- إن القطة األم تلد ثالث مرات يف 

السنة.

 

مساهامت

٢٦
ملك بنت محمود التوبية



بـــأقــالمــنــا

يف الغد سأحقق أحالمي *** وسأنشد أحىل األنغام
وأنـا اليـوم صـغـري أخطو *** خطوات الجد وإقدامي
أرسـم هديف أرسـم أميل *** من غري خمول أو كلل
ميـألين الشوق ليك أكرب *** وأصري مجدا يف عميل
ألعب وأرفـه عن نفيس *** لكني ال أنسـى دريس

وضـيـاء طريقي شمعـته *** شعت بالنور كام الشمس
أكـتب وأفـكـر ال أخـجـل *** وإن كنت بجهل أن أسأل

أطلب معرفة تنفعني *** وبأمري ال ال أتعجل
وبفارغ صربي أنتظر *** وعىل آالمي أنترص

وأكـون وفـيـاً لبـالدي *** وبفوزي دوماً أفتخر

زينب الحبسية

الصـداقـة والصـديـقالصـداقـة والصـديـق
- قال رسول الله صىل الله علية وسلم (إذا أحب أحدكم أخاه يف الله فليعلمه ، فإنه أبقى 

يف األلفة ، وأثبت يف املودة ).
- الصداقة كاألرض كنز ال يفنى أبدا إال بفناء العمر ، يذهب العمر ويبقى األثر من 

الصداقة.
قال الشاعر:

ما عاتب الحر الكريم نفسه             واملرء يصلحه الجليس الصالح
كام قال لقامن الحكيم :

- من يصحب صاحب الصالح يسلم ، ومن يصحب صاحب السوء ال يسلم. وقد يصل 
الصديق إىل درجة األخ فرب أخ لك مل تلده أمك ، وسمي الصديق صديقاً لصدقه ، 

فالصداقة رائعة جميلة ، ال يضاهيها يشء ، وهي كنز تدوم كام قيل بداوم العمر وأن 
مالزمة الصديق حسن املعرش هو فخر نفاخر به الناس.

تولني رائد أحمد

ي

زينب
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االسم: رفال بنت هالل الحارثية - العمر ٩ سنوات 

 á``∏aÉ◊G  º``¡HƒcQ  ó``æY  á``Ñ∏£dG  ø``e  ó``jó©∏d  áÑ``°ùædÉH  IOÉ``Y  »``°SGQódG  Ωƒ``«dG  CGó``Ñj

 Ò``ãμdG  ¢``Vô©àj  ß``◊G  Aƒ``°ùdh  ,  á``∏aÉ◊G  √ò``g  ‘  º``¡dRÉæe  ¤EG  º``¡YƒLQ  á``∏MôH  »``¡àæjh

 √ò``g  ‘  É``¡d  ¿ƒ``°Vô©àj  ó``b  »``àdG  Ò``°ùdG  çOGƒ``M  ÖÑ``°ùH  IÉ``aƒdG  hCG  á``HÉ°UEÓd  º``¡æe

 É``æjôLCG  ´ƒ``°VƒŸG  Gò``g  ∫ƒ``Mh  ...  É``¡«a  É``aôW  á«``°SQóŸG  äÓ``aÉ◊G  ¿ƒ``μJ  »``àdG  äÓ``aÉ◊G

.º``¡JÉMÎ≤eh  º``¡FGQBG  á``aô©Ÿ  É``æFÉbó°UCG  ø``e  Oó``Y  ™``e   QGƒ``M

حـوادث الـحـافـالت 
المـدرسـيـة

تقــول: هنــاك عــدة أســباب رئيســية تــؤدي إىل وقــوع حــوادث الحافــالت املدرســية 
مثــل الرسعــة وعــدم فحــص الحافلــة املدرســية حيــث أننــا بعــض األحيــان تنقلنــا 
ــة داخــل  ــني الطلب حافــالت قدميــة جــدا ، وأيضــا إزعــاج الســائق واملشاكســات ب
ــاغبني  ــة املش ــة الطلب ــة معاقب ــىل املدرس ــادث ، فع ــوع ح ــبب يف وق ــة تس الحافل
وتوجيــه اإلرشــادات لســائقي الحافــالت ، وأخــريا أنصــح أصدقــايئ بااللتــزام بقواعــد 

الســالمة عنــد الصعــود والنــزول مــن الحافلــة.

التحقيق الصحفي
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االسم: برشى عبدالرحمن الحارثية -العمر ٩ سنوات 

االسم: حمد املنجي
العمر ١٢ سنة

االسم: محمود سامي
العمر ١٠ سنوات 

ــه  ــث مع ــة بالحدي ــائق املركب ــاج س ــول : إن ازع يق
واخــراج   ، الحافلــة  داخــل  زمالئهــم  ومشاكســة 
أيديهــم ورؤوســهم مــن نوافــذ الحافلــة ، ووقوفهــم 
داخــل الحافلــة ، حيــث تجــد العديــد مــن الطلبــة 
يقفــوا عنــد بــاب الحافلــة حتــى يكونــوا هــم أول 
ــذا  ــول فه ــد الوص ــة عن ــن الحافل ــرج م ــن يخ م
يتســبب يف وقــوع حــوادث ، وكذلــك عــدم صيانــة 
الحافلــة املدرســية فبعــض األحيــان يضطر الســائق 
  ، الحافلــة  للوقــوف بســبب وجــود عطــل يف 
وأخــريا أقــول لهــم بــأن أرواحهــم أمانــة وهــم 
ــىل  ــوا ع ــب أن يحافظ ــامن فيج ــتقبل ع مس

هدوئهــم داخــل الحافلــة حتــى يصلــوا 
ــم. ــالم إىل أهله بس

تقــول: مــن األســباب التــي مــن املمكــن أن تتســبب يف وقــوع حــوادث: ركــوب الطلبــة بعــدد يفــوق عــدد 
املقاعــد املتوفــرة لهــم يف الحافلــة ، وعــدم االلتــزام بالنظــام فتجــد الحقائــب أغلبهــا تحــت املقاعــد ويف ممــر 
الحافلــة ، فقــد يتعــرث الطالــب ويســقط إثــر عرقلتــه بتلــك الحقائــب ، وأيضــا عــدم التــزام الســائق بقواعــد 
الســالمة املروريــة مثــل عــدم ارتدائــه لحــزام األمــان وعــدم اســتخدام ســامعات األذن للهاتــف النقــال وتــرك 

بــاب الحافلــة مفتــوح مــام قــد يــؤدي إىل وقــوع حــوادث جســيمة ، لــذا أنصحهــم باتبــاع 
اإلرشــادات وقواعــد الســالمة املروريــة وقــراءة مجلــة الرشطــي الصغــري ألن 

بهــا معلومــات  مفيــدة عــن الســالمة املروريــة.

الحافلــة  داخــل  الطلبــة  رصاخ  إن  يقــول: 
وإخــراج رؤوســهم وأيديهــم مــن النافــذة 
وعــدم جلوســهم يف املقاعــد وإزعــاج الســائق 
ــذه  ــة ، فه ــلوكيات خاطئ ــا س ــرب جميعه تعت
الســلوكيات لهــا طــرف يف وقــوع حــوادث 
ســري ، فيجــب عــىل املدرســة توعيــة الطلبــة 

اثنــاء  بالهــدوء  االلتــزام  بــرضورة 
 ، املدرســية  الحافــالت  ركوبهــم 
وأخــريا أنصــح أصدقــايئ االلتــزام 
الســالمة  قواعــد  بإرشــادات 

املروريــة.



٣٠

أميرة بنت صالح الشيادية
٥ سنوات

موزه بنت حسن العامرية
سنة

رتاج بنت حمد الزكوانية
٧ سنوات

إسحاق بن سعيد السليماني
٥ سنوات

رامي بن خالد الزدجالي
٥ سنوات

حمد بن خالد اجلابري
٤ سنوات

عماد بن ياسر البحري
٣ سنوات

عبدالعزيز بن سعيد اجلرداني
٥ سنوات

سيف بن ناصر الشريقي
٣ سنوات

صالح بن محمود احلمداني
٧ سنوات

محمد بن صالح احلمداني
٧ سنوات

ملى بنت عدي العميرية
٩ سنوات

رصان بنت زايد احلبسية
٣ سنوات

عبدالرزاق بن إسماعيل الزدجالي
٣ سنوات

عمار بن ياسر البحري
٤ سنوات

شذى بنت عدي العميرية
سنة

بسام بن وليد العزري
سنة

ر

أحمد بن عوض الهطالي
٤ سنوات

نور بنت ناصر السيابية
٨ سنوات

فيصل بن ناصر السيابي
٥ سنوات

فرح بنت سالم البلوشية
٥ سنوات

رتاج بنت محمد العبرية
٦ سنوات

عمرو بن موسى الشحي
سنة

م

م

س

تر

حفصة بنت ياسر البحرية
سنة

سبأ بنت سامي العويسية
سنة

اليقني بنت خليل العبرية
٥ سنوات

ميامة بنت قاسم اخلاطرية
٣ سنوات

أأفـفــراا
مي االلـصـصـغـغـار
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منيرة بنت محبوب الرئيسية
سنتني

عائشة بنت محبوب الرئيسية
٣ سنوات

رغد بنت الوليد الغافري
٥ سنوات

املعتز بن حمد البدري
٤ سنوات

املعتصم بن حمد البدري
٩ سنوات

يعقوب بن عبداهللا الالهوري
٥ سنوات

حميد بن عبداهللا الالهوري
٥ سنوات

رونق بنت هالل الشبلية
٩ سنوات

إياد بن هالل الشبلي
٥سنوات

ميثه بنت خلفان الراجحية
٧ سنوات

ميار بنت مهدي احلبسية
سنة

سعود بن سعيد الساعدي
سنتني

عبداهللا بن موسى الشيزاوي
٤ سنوات

زكريا بن موسى الشيزاوي
٩ سنوات

آمنه بنت فهد احلوسنية
٤ سنوات

احلسام بن مالك اللمكي
٣ سنوات

تركي بن يوسف البلوشي
٣ سنوات

ناصر بن علي اخلنبشي
٧ سنوات

محمد بن يونس الكيومي
٧ سنوات

كيوم بن هالل الكيومي
٦ سنوات

سندس بنت أحمد احملرزية
سنة

يعقوب بن يوسف البوسعيدي
سنة

شيخة بنت سالم الغيثية
٦ سنوات

مالك بن فهم الصقري
٦ سنوات

ناصر بن بدر الساملي
٤ سنوات

محمد بن بدر الساملي
سنة

تركي بن بلعرب البطاشي
٥ سنوات

منار بنت بلعرب البطاشية
٣ سنوات

محمد بن سيف الراشدي
سنتني

غزل بنت حمد الهنداسية
سنة



كيف أصنع غواصة كرتونيةكيف أصنع غواصة كرتونية

الشــكل  اســطواين  (كرتــون  املطلوبــة  األدوات   •
«رول» + قصبــة عصــري + ألــوان مائيــة + فرشــاة + 
أوراق ملونــة + لصــق شــمعي + مســدس الصــق + 

ــاص). ــم رص ــرشط + قل ــص+ م مق

ــه  ــر وأترك ــون األصف ــطواين بالل ــكل األس ــّون الش • أل
ــى يجــف. حت

ــام  ــورق األزرق وأقطعه ــىل ال ــر ع ــم (٤) دوائ • أرس
وألصقهــام عــىل جانبــي الشــكل األســطواين ، كــام 

ــف. ــرب يف الخل ــرى أك ــرة أخ ــق دائ ألص

• أحشــو الجســم الداخــيل لألســطوانة بالــورق امللــون 
حتــى يظهــر الشــكل األمامــي للغواصــة.

أنــاأنــا  فــي فــي 
الـــــروالـــــروضـــــةضـــــة

إعداد وتصوير/ شيخة الرشيقية
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• أثبــت مروحــة الغواصــة ذات الشــكل البيضــاوي 
يف الخلــف بعــد أن أقطعهــا. ثــم ألصــق الشــكل 
العلــوي عــىل االســطوانة وهــو عبــارة عــن ورق 
ــه  ــق بداخل ــري ، وألص ــكل دائ ــوف بش ــون ملف مل

قصبــة العصــري مســتخدما املســدس الالصــق.

• وهذا هو الشكل النهايئ للغواصة.

شكراً لصديق الرشطي الصغري/ يحيى بن عبدالله بن سعيد املحرمي.
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منصور  الشطورمنصور  الشطور

ما رأيك بدراجتي يا 
منصور؟؟

وملاذا خطري 
وخاطئ؟!

وز!!
. أنا سأف

ال تحاول .

وز!!
. أنا سأف

ال تحاول .

إنها جميلة وقوية أيضا 
.. ما رأيك أن نتسابق؟!

ألنك قريب من الشارع 
امليلء بالسيارات ، ومن 
املمكن أن تصاب باألذى.

جميلة جداً يا 
سامل.

لست خائفاً ولكن ما 
تقوم به خطري وخاطئ.

وكذلك دراجتي قوية 
... ال مانع لدي!!

هيا أيها الخائف 
، ملاذا توقفت؟!

هذا هو املكان املناسب 
لقيادة دراجاتنا الهوائية!!

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية
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ــم .. يســعدين أن أعرفكــم  ــم ..الـرســـ ــة  الــرسســـ ــــةةمـوهـبـ مممــووههههــبــ
بنفــيس ، إســمي شــيخة بنــت محمــد املرشــودية عمــري 
ــد  ــداً بع ــعيدة ج ــا س ــربي ، أن ــة ع ــن والي ــنة م ١٣ س
ــة  ــذه الفرص ــري يل ه ــي الصغ ــة الرشط ــت مجل أن  أتاح
الرســم  املفضلــة  هوايتــي  عــن  ألتحــدث  الجميلــة 
ــري ٩  ــذ أن كان عم ــم من ــب الرس ــت أح ــي كن ، بدايت
ــوت  ــات والبي ــورود والفراش ــم ال ــت أرس ــنوات ، فكن س
وأحــب التلويــن كثــرياً وبعــد أن وجــدت التشــجيع مــن 
ــت يف الرســم  ــز وجــديت ، واصل ــة وأيب العزي أمــي الغالي
ــا  ــجعني عندم ــكيلية تش ــون التش ــة الفن ــت معلم وكان
تــرى رســومايت ، وحتــى اآلن مــا زلــت أطــّور 
ــض  ــب بع ــدأت أكتس ــي وب موهبت
التصميــم.  يف  املهــارات 

إعداد/ برشى الحارثية



الرشطي الصغريالرشطي الصغري
أنا الرشطُي كْم أسعـَْد
بأْن أحمي وأْن أْحرُْس

ينام الناُس يف أمٍن
طواَل الليل ال أنَعْس
أنا الرشطُي يف الحارْة
عىل كتفي أنا َشارْة

أحب الناَس أحميهم.
وأحمي الجاَر والجارْة
أنا الرشطُي تلمحني
رسيعا حني آتيكْم

لنجدتكم فقط نادوا
سآيت يك ألبيكْم

أنا دوماً بخدمتكْم
بعمري سوف أفديكْم
بروحي سوف أحميكْم
وحني أجيء للنجدْة.
سأهديكم أنا وردْة.

شعر ورسوم: حمدي هاشم

٣٦



٣٧

املـقـاديـراملـقـاديـر  
علبتا قشطة - فنجان حليب سائل كرتون 

جيل - ١٠ حبات كيك جاهز - دريب ويب.

تقطيــع الكيــك بشــكل داوئــر ووضعــه يف اإلنــاء، 
ــب  ــم الوي ــب ودري ــطة والحلي ــط القش ــم تخل ث
 ، ناعمــة  تصبــح كرميــة  بحيــث  بعضهــا  مــع 
وتُصــب فــوق الكيــك ثــم نقــوم بتســخني كوبــني 
ــدة  ــربد م ــه ي ــيل ونرتك ــع الج ــع وض ــن املاءم م
ــة  ــا الكرمي ــكب فوقه ــا نس ــق ، بعده ــرش دقائ ع
ونزينهــا بأعــواد الشــكوالته حســب الرغبــة ، 
وأخــريا يوضــع بالثالجــة مــدة نصــف ســاعة. 

الـطـريقـــة:الـطـريقـــة:

اخلـطـوات اخلـطـوات 

تزا بالدجاج
بي

ــا تضــاف  ــري ، بعده ــز بشــكل دائ ــز جاه - نحضــر خب
ــوزع  الصلصــة بعــد خلطهــا مــع اخلــل والكاتشــب وي
علــى وجــه اخلبــز  ثــم يضــاف الدجــاج املســلوق بامللــح 
والفلفــل األســود بعــد تفتيتــه ، وبعدهــا يضــاف 
الزيتــون والطماطــم والفلفــل األخضــر ، وأخيــرا يوضــع 
اجلــنب وندخلهــا الفــرن ملــدة تســتغرق حوالــي ١٠ دقايــق.

املقاديراملقادير 

جنب البيتزا  .... فلفل أخرض 
طـمـاطـم ....... رشائح زيتون
دجــاج ............. خـــــــل

كاتشب .............. خــبــــــز 

تشيز كيك وصفة البيتزاوصفة البيتزا

اخلطواتاخلطوات 



حكايات جديت
رسـوم/ زمـزم الـرحـبـيـة

إال أنتِ يا أمي
حكــت إحــدى املســنات أنهــا كانــت تســكن يف قريــة بســيطة مــع أرستهــا وكان يســكن بجوارهــم شــاب اســمه فــالن 
وأمــه ، وكان فــالن متزوجــاً مــن فتــاة تعيــش يف قريــة أخــرى مــع أهلهــا ، ونظــراً للفقــر والحاجــة وعــدم توفــر فــرص 
العمــل قــرر فــالن الســفر إىل إحــدى دول الخليــج لطلــب الــرزق ، وبعــد فــرتة قصــرية مــن الزمــن رجــع مــن الســفر 
ومعــه بعــض الهدايــا ألرستــه ، وكان مــن ضمــن هــذه الهدايــا عقــد مــن الذهــب ، كان قــد فصلــه عــن بقيــة الهدايــا 
ووضعــه يف صنــدوق لوحــده ، وقــد أراد فــالن أن يهديــه لزوجتــه. أمــا بقيــة الهدايــا فقــد وزعهــا عــىل أمــه وأقاربــه ، 
وقــد رأت أم فــالن الصنــدوق الــذي يخفيــه عنهــا ، فــام كان منهــا إال أن اســتغلت الفرصــة عندمــا خــرج مــن البيــت 
يف حاجــة لــه ، فأخــذت الصنــدوق وفتحتــه فوجــدت عقــد الذهــب ، فحدثتهــا نفســها األمــارة بالســوء أن تأخــذ هــذا 
العقــد نظــراً لحاجتهــا الشــديدة  إىل املــال ، وخاصــة أنهــا هــي التــي تقــوم برعايــة أبقــار ابنهــا . فأخــذت العقــد ثــم 
أغلقــت الصنــدوق وأرجعتــه إىل مكانــه ، فلــام رجــع فــالن وجــد الصنــدوق يف مكانــه فأخــذه وتوجــه إىل بيــت جريانــه 
، ومل يكــن حينهــا يف البيــت إال فاطمــة ، فاســتأذن ثــم دخــل البيــت وســلم عليهــا وســألها عــن حالهــا وحــال أرستهــا ، 
فلــام أراد أن ميــيض أعطــى فاطمــة الصنــدوق وقــال لهــا ســأترك هــذا الصنــدوق ، فــام كان مــن فاطمــة إال أن أخــذت 
الصنــدوق كــام هــو ووضعتــه يف مــكان آمــن بحيــث ال يطلــع عليــه أحــد ومل تعلــم أحــداً مــن أرستهــا عــن هــذا األمــر . 
فلــام كان الغــد حــدث مــا ليــس يف الحســبان فقــد أُخــذ فــالن نظــراً لــرتدي األوضــاع واضطــراب األحــوال يف تلــك الفــرتة 
. وســجن فــالن ملــدة عامــني ، ثــم أفــرج عنــه بعدمــا اختــل عقلــه. وبالرغــم مــن ذلــك مل ينــَس فــالن األمانــة التــي 
وضعهــا عنــد فاطمــة فذهــب إليهــا ومــا كان منهــا إال أن رحبــت بــه وهنأتــه بالســالمة وبرشتــه بــأن األمانــة يف الحفــظ 
والصــون ، وأنهــا ال زالــت محفوظــة يف مكانهــا منــذ أن وضعــت فيــه ، فلــم يطلــع عليهــا أحــد ومل ميســها أحــد . ثــم 
ذهبــت وأحــرضت الصنــدوق وســلمته إيــاه وهــي تغمرهــا الفرحــة إلبــراء ذمتهــا وإرجاعهــا األمانــة إىل صاحبهــا . ففتــح 

الصنــدوق ، فأصابتــه الدهشــة عندمــا رأى الصنــدوق فارغــاً ، فنظــر إىل فاطمــة نظــرة شــك وريبــة .
وقــال: أيــن العقــد الــذي يف الصنــدوق؟ قالــت فاطمــة : أنــت أعطيتنــي الصنــدوق ومل تخــربين مبــا فيــه وطلبــت منــى 
أن أضــع هــذا الصنــدوق أمانــة عنــدي فلــم أجــد لنفــيس الحــق أن أســألك عــام بداخــل هــذا الصنــدوق فأخذتــه ومل 
أفتحــه ووضعتــه يف مــكان آمــن ال يطلــع عليــه أحــد ، ومنــذ تلــك اللحظــة وهــو يف مكانــه حتــى ســلمته إيــاك اآلن ، 
واللــه يشــهد أين صادقــة يف كل كلمــة قلتهــا لــك ، ولكــن هــذا الــكالم مل يلــق القبــول عنــد فــالن ، وأرص عــىل اتهامــه لهــا 

وظــل يــرتدد عليهــا كل يــوم ويكــرر نفــس الــكالم . ولكــن فاطمــة تلمســت 
لــه العــذر ، وظنــت أنــه يقــول هــذا الــكالم نظــراً الختــالل عقلــه. 
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ثــم قــررت أن تخــرب أمــه بالقصــة لعلهــا تجــد حــالً لهــذه املشــكلة . فذهبــت إليهــا وأخربتهــا بالقصــة كلهــا ولكــن أم 
فــالن تجاهلــت املوضــوع ومل تعلــق عليــه ببنــت شــفة . وظــل فــالن عــىل حالــه يــرتدد عــىل فاطمــة كل يــوم ويســألها 
عــن العقــد الــذي يظــن أنهــا أخذتــه إىل أن غــادر القريــة بأرسهــا فــارا عــىل قدميــه باتجــاه دولــة مجــاورة نظــراً لــرتدى 
حالتــه الصحيــة وازديــاد املــرض عليــه ومنــذ تلــك اللحظــة انقطعــت أخبــاره فلــم يعــد يعــرف أحــد أيــن هــي أراضيــه.
وبعــد فــرتة مــن الزمــن تناقــل النــاس خــرب شــاب وجــد مقتــوالً قــرب الحــدود ، ومــن وصفهــم ملالمحــه وشــكله تبــني 
أن ذلــك الشــاب املقتــول هــو فــالن . فتأثــر النــاس كثــرياً بهــذا الخــرب املأســاوي وحزنــوا كثــرياً عــىل هــذا الشــباب الــذي 
خطفتــه املنيــة وهــو يف مقتبــل عمــره وريعــان شــبابه وخاصــة أمــه وجارتــه فاطمــة بقصــة العقــد الــذي اتهمهــا فــالن 
برسقتــه ، بعــد ذلــك اعرتفــت أم فــالن لفاطمــة أخربتهــا أنهــا هــي التــي أخــذت العقــد لتنفقــه عــىل أبقــار فــالن التــي 
تتــوىل شــؤونها وتعتنــي بهــا والســيام يف غيابــه ، فتعجبــت فاطمــة مــن أم فــالن وقالــت لهــا: وملــاذا مل تخــربي فــالن 
بذلــك بعــد أن أخربتــك بقصــة األمانــة التــي وضعهــا عنــدي ومــا حــدث بعــد ذلــك مــن اتهامــه يل بــأين رسقــت العقــد 

الــذي يزعــم أنــه كان يف الصنــدوق؟
ثــم رددت فاطمــة قائلــة: مســكني فــالن ظننــت أن العقــد الــذي يطالبنــي بــه كل يــوم إمنــا هــو وهــم مــن نســج خيالــه 
، وكنــت أظــن أن هــذا الــكالم الــذي يهــذي بــه كل يــوم عــن العقــد إمنــا هــو ناتــج عــن اختــالل عقلــه . ثــم تحــرست 

فاطمــة كثــرياً ألن فــالن تــويف وهــو يظــن أنهــا هــي التــي خانــت األمانــة وأخــذت العقــد.

القصة من كتاب/ حكايات شعبية 
ظفارية

الدكتور/ محمد مسلم دبالن املهري
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* إجابة السؤال األول (صناعة الجبن)

الفائز: سيف بن زهران اإلسماعيلي

الفائز: سلطان بن سيف العامري

- وسام بن سالم السالمي - أميرة بنت ناصر الهطالية                    

- غسان بن محمود البدوي                           - زينب الحبسية

نور ؛ والدليل آثار الدم على أحد صناديق خاليا النحل والجرح الذي بيد نور.

الفائز: مؤيد بن إبراهيم بن مرهون

الفائزة: أصالة بنت سعيد الفرعية

* إجابة السؤال الثاني (مخرج أو طريق فرعي لليسار)

* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ١٣)

* ( الفائزون بقميص الشرطي الصغير )

* أما الذي قتل النحل في قصة (خاليا النحل) فهو:  
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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 ..........................

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

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

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

ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة من سارق البيت في قصة ظل اللص 
، في الصفحة ١٦ ، وما هو الدليل؟ ................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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أول يوم مدرسة

أول يــوم مدرســة بالنســبة يل أشــبه بيــوم العيد 
.. فــكل يشء جديــد وســألتقي مــع زميــاليت مرة 
ــة .. جهــزت  ــة طويل أخــرى بعــد إجــازة صيفي
حقيبتــي املدرســية ووضعــت فيهــا الدفاتــر 
الشــكل  ذات  واملمحــاة  واألقــالم  الجديــدة 
والرائحــة املميزيــن .. كل يشء جميــل بالنســبة 
يل يف هــذا اليــوم لدرجــة أين نســيت أن أعرفكم 
باســمي مــن شــدة فرحــي  اســمي ريــم عمــري 
عــرش ســنوات ســوف أكــون بالصــف الســادس 
لهــذا العــام .. وســوف أدرس كتبــاً جديــدة 
مختلفــة .. ســأحدثكم عــن اليــوم األول ، كنــت 
حريصــة أن تكــون حقيبتــي مــن ماركــة معينــة 
ــت  ــا ، وقف ــىل رشائه ــاليت ع ــع زمي ــت م اتفق
أمــام املــرآة طويــالً يك أراقــب شــكيل وأطمــنئ 
عــىل كل يشء .. كنــت أبــدو جميلــة يف املــرآة 
تناولــت فطــوري  .. ومــع العلــم ليلــة البارحــة 
مل أنــم جيــداً فكانــت أحــالم كثــرية معــي 
طــوال الليــل كلهــا عــن املدرســة والصديقــات 
ــة املدرســة  واملدرســات .. وقفــت أنتظــر حافل
أمــام البيــت وكانــت أمــي بجانبــي .. دخلــت 
أمــي قليــالً إىل البيــت لتحــرض شــيئاً وحذرتنــي 

أال أتــرصف أي تــرصف فيــه خطــر عــّيل ..
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ولكــن مــا أن رأيــت الحافلــة املدرســية قادمــة مــن 
بعيــد حتــى ركضت نحوهــا أجر حقيبتي باســتعجال 
.. فالــكل كان ينتظــر قدومــي يف الحافلــة .. تقدمــت 
برسعــة .. كنــت أشــعر بــأين أطــري بجناحــني وال أســري 
بقدمــني .. ركضــت مرسعــة. رأيــت الحافلــة تتقــدم 
ــعر إال  ــا ، مل أش ــدم به ــدت أصط ــى ك ــوي  حت نح
ويــد متســك يب مــن الخلــف وتجــرين بعيــداً وصــوت 
قــوي يصــدر مــن الحافلــة يف محاولــة للوقــوف 
ــم  ــد أمــي متســك يب ث بشــكل مفاجــىء .. كانــت ي
ضمتنــي بحضنهــا .. وقــد كادت الحافلــة عــىل وشــك 
االنحــراف أثنــاء محاولــة الســائق للوقــوف ليتفــادى 
االصطــدام يب .. كنــت أســمع صــوت رصاخ صديقــايت 
يف الحافلــة خوفــاً وجزعــاً وليــس فرحــاً كــام كنــت 
أتوقــع وكــام كنــت أحلــم ... الحمدللــه لقــد لطــف 
اللــه يب ... ومل أصــب بــأي مكــروه .. ومل يصــب أحــد 
ــوء  ــن س ــة م ــا خجل ــة وأن ــت الحافل ــأذى .. دخل ب
ــع  ــفت للجمي ــوري .. فتأس ــي وته ــي واندفاع فعلت
عــىل مــا فعلــت ومــا كنــت سأســببه لهــم جميعــاً .. 
ولكنــي تعلمــت درســاً ذلــك اليــوم وهــو أال تنســينا 
الفرحــة أن هنــاك قواعــداً للســالمة وعلينــا االلتــزام 

بهــا مــن أجلنــا وأجــل اآلخريــن..
ــا املدرســة بآمــان وخــري .. وحينــام عــدت إىل  وصلن
ــل  ــرصف مث ــا أال أت ــي ووعدته ــذرت ألم ــت اعت البي

هــذا التــرصف مــرة أخــرى. 

صديقتكم/ ريـــم

٤٥



٤٦

إلـعـب وتـعـلـمإلـعـب وتـعـلـم
إعداد وتصميم/ مريم الحسنية



٤٧



أصدقائي األعزاء..
يجب االلتزام بقواعد آداب ركوب احلافلة كاآلتي:

ً عــن  - انتظــار احلافلــة فــي مــكان آمــن وبعيــدا
الشــارع.

- عدم اللعب في الشارع أثناء انتظار احلافلة.
- االنتظار حتى تتوقف احلافلة.

- الصعود بانتظام إلى احلافلة وعدم التزاحم.
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