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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 :
الوكيل/ 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 موقع
 الرشطة و بوابة سلطنة عامن التعليمية 

http://www.rop.gov.om/arabic/kidsmagazine.asp
http://home.moe.gov.om/arabic/index.moe
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اقرأ معنا في هذا العدد:

ما هي قصة بحرية البط؟!

سـالـم ومـنـارسـالـم ومـنـار

الرشطي الجسورالرشطي الجسور

كاما هي حكاية جديت؟! كاا ا

!!بط؟!بط؟!
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أصدقايئ األعزاء 
مرحبــاً بكــم يف عــدد جديــد مــن صفحــات الرشطــي الصغــري وعــام جديــد مــن عمــر الحيــاة وكل 
عــام وكل يــوم وأنتــم بخــري وســالمة .. تغــري التاريــخ وأصبحنــا بعــام جديــد وذلــك يعنــي أننــا 

كربنــا عامــاً وأصبحنــا أكــرث وعيــاً وفهــامً للحيــاة .. وأكــرث إدراكاً ملــا يــدور حولنــا .. 

أصدقايئ 
باألمــس وبينــام كنــت مــع أمــي بالســيارة رأيــت عــدداً مــن األطفــال الصغــار يقــودون دراجاتهــم 
وســط الشــارع ويســريون أمــام الســيارات وكأنهــم يتســابقون معهــا .. مــام اضطــر بعض الســائقني 
للوقــوف حرصــاً عــىل ســالمتهم .. تســاءلت تــرى كيــف يفكــرون هــؤالء األطفــال هــل يعتقــدون 
أن مــا يفعلونــه شــجاعة ومغامــرة؟؟ أال يعلمــون أنهــم يعرضــون أنفســهم للخطــر؟؟ وأن كثــرياً 
ــل هــذه األســباب .. وكــم طفــل صغــري كان  ــت مبث ــد حدث ــات ق مــن الحــوادث وحــاالت الوفي
ــه بالفعــل ســاءين مــا حــدث ولكــن مل  ــا معهــم ألن ــة ملثــل هــذا اللعــب الخطــري .. تحدثن ضحي

يعــريوا انتباهــاً ملــا نقــول .. فكــم أمتنــى أن يكــون لدينــا وعــي كاف ملثــل هــذه املخاطــر ..

أصدقايئ ..
ــوم الرشطــة ..  ــا أال وهــي ي ــزة عــىل قلوبن ــر مبناســبة عزي ــا يف  الخامــس مــن شــهر يناي احتفلن

وهــذه االحتفاليــة هــي دافــع لنــا لبــذل مزيــد مــن الجهــود مــن أجــل حيــاة آمنــة 
.. وال تنســوا أننــا كلنــا رشطــة ولنــا أدوار كثــرية نقــوم بهــا مهــام كانــت أعامرنــا 

ععععصغــرية .. وال تنســوا أن تقولــوا ال أمــام الخطــأ مــن أجــل ســالمة الجميــع ..  يي ج ج ن م و و و ري

ة 
ا 
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إعداد الضابط المدني/ منى الكليبية
تصميم/ شريفة الطالعية

� أصلــه مــن و	يــة أدم، 
الشــيخ درويــش بــن جمعــة المحــرو��

ــابع  ــرن الس ــري / الق ــ*( الهج ــادي ع ــرن الح � الق
ــاش �, ، ع

عــ*( الميــ0دي.

اللــوازم   �
,� «الد	ئــل  كتابــه  الشــيخ  كتــب  أشــهر  مــن 

ويقــدم   ، الفقهيــة  للمســائل  فيــه  يتعــرض  والوســائل» 
مقدمــات فيهــا وعــظ وإرشــاد وتذكــ�B وتهذيــب للنفــوس 
ــان  ــر ، وبي ــوم ا	Hخ ــ�B بالي ــا وتذك ــوس ببارئه ــل للنف ، ووص
الحيــاة الدنيــا إنمــا هــي متــاع ، والتذكــ�B بنعــم K ســبحانه 

ــاده. ــR عب ــا ع � أنعمه
�Sــ ة ال �Bــ ــاV الكث وتع

يُــروى عنــه - رحمــه K -أنــه كان حريصــاً عــR اســتغ0ل 
فــراغ وقتــه 	̀جــل المطالعــة والقــراءة ، ففــي بعــض ا	̀حيــان 
يزجــر (يســتخرج المــاء مــن البــB̀ عــن طريــق ســحبه بالثــور) 
� أثنــاء قيامــه بالزجــر ، يضــع كتابــا عنــده 

لســقي مزرعتــه ، و�,
 �Sحــ B̀قعــر البــ �

� وقــت وصــول الدلــو �,
ليســتغل قراءاتــه �,

.R̀يمتــ

منه نتعلم أن:
* العمــل لــم يثنيــه عــن العلــم والقــراءة ، واشــتغاله بالعلــم 

لــم يثنيــه عــن كســب عيشــه ومراعــاة أمــور دينــه.
 �

ــه �, ــ�r حال ــة تح ــه ، القص ــتغ0له لوقت ــاً اس ــم أيض * نتعل
ــغاله).  ــت انش ــر (وق ــت الزج وق

فما ظنك بنشاطه للعلم وقت فراغه؟؟
املصدر « كتاب ٢٠٠ قصه من قصص أهل عامن »

الرشطي الصغري



سيناريو ورسوم الرشطية/ راوية الخليلية

هيا بنا يا قطقوط 
نلعب لعبة صيد 

السمك.

أنظر لقد اصطدت 
سمكة!!

هيا بنا نعود للمنزل.

ك؟؟ مياااووو
سم

ك؟؟ مياااووو
سم

لقد عدنا منذ 
دقائق وها هو قطقوط 

قد اختفى.

قطقووووط!!

أنت تسبب 
املشاكل دامئاً يا 

قطقوط.

ميااوو
ولكنني مل أنته من 

صيد السمك!!

٥
الرشطي الصغري



مرحبــا بكــم أصدقــايئ األطفــال لنتعــرف جميعا يف هــذا العدد 
ــاء  ــرص اآلب ــري يف ع ــر الكب ــا األث ــة كان له ــة جميل ــىل حرف ع
واألجــداد ،وهــي صناعــة املجــز ، وكــام تعلمــون املجــز هــوه 
أداه تشــبه املنشــار قليــل وتســتخدم حتى اآلن لقطع الربســيم 
واألعشــاب للامشــية ، ويطلــق عليــه ، محليــاً (الــداس) حيــث 
يقــوم الصانــع بوضــع مــادة حديديــة شــديدة الصالبــة يطلــق 
ــذه  ــح ه ــى تصب ــه ، حت ــاص ب ــرن الخ ــحل يف الف ــا املس عليه
األداه شــديدة األحمــرار ، ثــم يتــم طرقهــا بواســطة مطرقــة ، 
ويشــكل املجــز عــىل كيــف مــا يشــاء الصانــع ، وعــىل الفــور 
مــن االنتهــاء مــن تشــكيل املجز يقــوم بتشــكيل أســنانه  بإداة 
أخــرى ، حتــى يعطينــا شــكل مســننات حــادة  ، بعدهــا يتــم 
التثبيــت بواســطة حلقــة دائريــة الشــكل يف املقبــض املصنــوع 
ــدة يف  ــة الحدي ــع الحلق ــت الصان ــاف ، ويثب ــجرة ألغ ــن ش م
املقبــض بواســطة مســامر ، وعــىل فــور االنتهــاء يتــم عرضــه يف 
األســواق املحليــة بقيمــة بــني ثالثــة إىل ســبعة ريــاالت عامنيــة 

ودمتــم بحفــظ اللــه.

إعداد وتصوير الوكيل/ سامل الشحي

٦
الرشطي الصغري



إعداد وتصوير/ علياء النعامنية

٧

مكان اللعب:
تُلعــب هــذه اللعبــة يف أي مــكان مفتــوح ولهــا دائرتــان 

قطــر كل منهــام ٦ أمتــار .
بينهام مسافة (٢٥ - ٤٠) مرتاً.

عدد الالعبني :
- تتكــون مــن فريقــني عــدد كل منهــم (١٠- ١٥) العبني.    

- زمــن اللعبــة مــن ١٠- ١٥ دقيقــة.
األدوات:

كــرة صغــرية مــن اإلســفنج (كانــت قدميــا تصنــع مــن ليــف 
أشــجار النخيــل) - مــرضب مــن الخشــب طولــه ٦٠ ســم.

طريقة اللعب :
ــذي  ــق ال ــد الفري ــني لتحدي ــني الفريق ــة ب ــرى القرع تج
املرمــى.  دائــرة  داخــل  ويكــون  أوال  اللعبــة  ســيبدأ 
يقــوم أفــراد الفريــق بدخــول الدائــرة ويكــون أحدهــم 
حامــال للمــرضب متأهبــا لــرضب الكــرة التــي ترمــى مــن 
ــم  ــا يت ــر وعندم ــق اآلخ ــن الفري ــحني م ــني املرش الالعب
ــإن الالعــب الضــارب يحــاول الجــري إىل  ــرة ف رضب الك
الدائــرة األخــرى بينــام يعمــل أفــراد الفريــق اآلخــر عــىل 
منعــه مــن ذلــك مــن خــالل إصابتــه بالكــرة وإذا مــا نجح  
ــاء  ــتطيع البق ــه يس ــرى فإن ــرة األخ ــول إىل الدائ يف الوص
ــة األخــرى  ــراد فريقــه باملحاول ــام أحــد أف ــا لحني قي فيه
إىل دائرتــه مــع تجنبــه ملحــاوالت الفريــق اآلخــر بإصابتــه 
بالكــرة ، ويتحــدد لــكل العــب ثالثــة محــاوالت إذ يعتــرب 
(خــارج اللعبــة). وتتكــرر هــذه العمليــة مــن قبــل 
الرشطي الصغريجميــع أفــراد الفريــق قبــل أن يــأيت دور الفريــق اآلخــر.



 يبدو أن الحر هذا العام شديد
 فنحن ال نكاد نخرج من البحرية إال

 انظري اىل حواف البحريةقليال جدا
 بدأت البحرية تتبخر لقد

تقلص حجمها

يا ويلنا 
سنموت بدون 

املاء !!

ال تخايف 
سرنحل ونأخذكم 

معنا.

ال نريد 
ترك بحريتنا 

الجميلة.

ال يصلح.. 
سنموت مبجرد تركنا 

للامء
نطلب مساعدتكم 
فكام ترون البحرية 

تجف.

بعد عدة  أيام

يا إلهي مل ننتبه ، 
بالفعل بحريتنا الجميلة 

تجف.

سيناريو/ غالية الحجرية
رسوم/  مريم الحجرية

٨
الرشطي الصغري



سنستعني 
بالقنادس

أرسعي ما 
هو؟!

ال نستطيع ولكن ما 
رايكم لو تجدو من الحيوانات 

من يساعدنا بشق قناه من النهر 
للبحرية

حلّقت البطات يف السماء يف كل االجتاهات تبحث 
عن حل للمشكلة 

استطاعت البطات ومبساعدة القنادس شق جمرى 
صغري تسللت منه مياه النهر لتغذي البحرية باملاء.

فرحت األسماك وتراقصت لنجاتها وشكرت 
البطات والقنادس على املساعدة

 هناك نهر صغري
 خلف تلك الشجريات

سننقلكم اليه

 وجدت الحل
 وجدت الحل

ر

٩
الرشطي الصغري
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ــي مدرســة أروى  ــات الشــرطي ف فعالي
بنــت عبداملطلــب ، لتوعيــة الطــالب 
عــن احلــوادث املروريــة وذلــك بتاريــخ 

٢٠١٤م. /١٢ /١٧

١٠
الرشطي الصغري



مشاركة فريق الشرطي 
الصغير في مهرجان 

مسقط ٢٠١٥ بحديقة 
العامرات بالتعاون مع فريق 
األمن والسالمة باملديرية 
العامه للمدارس اخلاصة.

ــام  ــوم الشــرطة) ... ق ــر (ي ــن يناي ــس م ــبة اخلام مبناس
الـشـرطـي الصـغـيـــر بزيارة أصدقائه في املستشفيات 
ــا وأعــداد مــن ملحــق الشــرطي  ... وقــد مت توزيــع الهداي
ــة  ــة والعافي ــم الصح ً له ــا ــم ، متمني ــر عليه الصغي

والســالمة.

١١
الرشطي الصغري



رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو رقيب أول/ أصيلة العامرية

١٢
الرشطي الصغري
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الرشطي الصغري
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دعاء بنت أحمد بني عرابةراشد بن منذر املنوري

محمد بن أحمد املزينيثراء بنت سيف احلوسنية

أسيل بنت سالم 
البوسعيدية

مازن بن خالد الشرجي

عبداهللا بن سعيد العامري
سلطان بن سالم 

البوسعيدي
منذر بن عبداهللا النعماني

شهاب بن حمد العبريياسني بن يعقوب السليمي

مغاز بنت عبداهللا النعمانية

ثرياء بنت سيف احلوسنية

حور بنت جمال العامريةخالد بن أحمد بني عرابة

عبداهللا بن فيصل املشايخي عيسى بن محمد اجلابري

أصــدقــاءأصــدقــاء
الــشـــرطـــي الــشـــرطـــي الـصـغيـرالـصـغيـر

محسن بن جمال العامري
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مرمي بنت سالم البوسعيديةجود بنت خالد اجلديديةمعاذ بن مصبح النعماني

سالم بن صالح الغافرينايف بن جالل الرمحي

رهيفة بنت فؤاد الرواحيةأحمد بن فؤاد الرواحي

فرح الغافرية

أزد بن خلفان اخلروصي

يوسف بن يعقوب السليمي

أسيل بنت أحمد احلضرمية أبرار الغافرية

اليزن وأسيل أبناء خلفان 
اخلروصي

شذى بنت يعقوب السليمية

مرمي بنت حمود الغافرية

هديل بنت أحمد احلضرمية

محمد بن سالم البوسعيديرتال بنت سالم التوبية وئام بنت سالم التوبيةعهد بنت خالد العامرية
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سيناريو/ خلفان الحنظيل

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

أنا سأصلحها 
بنفيس..

ما لون ورد هذه 
الشتالت عندما تزهر؟!

أحمر اللون وذو 
رائحة زكية.

إذا سأشرتي 
عرشة منها هدية 

لزوجتي..

ال 
تتدخل يا 

حسن!!

هذا 
نعمكثري!!

هل ما زلت مرصا 
أن تأخذ خمسة عرش رياالً 

لتصلح مسالك املياه؟!

πà°ûŸGπà°ûŸG

الرشطي الصغري
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بأربعة رياالت
سوف أشرتي شتلة 

املانجو هذه .. بكم قيمتها؟!

إذا كنت تريد الرشاء فهذه 
أسعارنا أو أرحل!!

إذاً ال أريدك أن 
تصلحها يا يوسف.

قلت لك ال .. 
سنصلحها بأنفسنا

سأصلحها 
بعرشة رياالت 

فقط!!

هذا سعر 
السوق!!

إنني زبون دائم 
لديكم يا إقبال .. اخفضوا 
يل السعر ولو ملرة واحدة.

حسناً يا كريم خذوا 
بضاعتكم ال أريدها.

إذا سوف أعيد هذه البضاعة 
إىل املخزن .. أحرض العربة 

يا إقبال.
لن أشرتي منكم 

أي يشء بعد األن!!

لقد خرسنا زبائننا بسببه.. 
سوف يندم!!

سعرها النهايئ ثالث 
رياالت ونصف.

إنها 
غالية!!

الرشطي الصغري
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 ثالث عادات تقنية يجب التوقف عنها فوراً

أسعارك دامئا عالية ، سوف أشكيك 
ملحمود عندما يحرض!!!

أنت ال تصدقني 
وتصدق عاملك 

هذا؟؟!

هل ميكنكم 
أصدقائي اكتشاف 
الفاعل ومواجهته 

بالدليل؟!

إن حسن يبيع الشتالت 
بسعر عاٍل.

ال يستطيع ذلك فأنا 
أراجع فواتري البيع أول بأول.

يعقوب لقد أزهرت الشتالت أخرياً 
ولكن لونها أبيض وليس لها رائحة!!

لقد خدعني ذلك 
العامل .. سوف يرى 

ما سأفعل!!

كل األشجار التي يف املشتل 
قطعت .. والتي يف املنطقة 

الجديدة رسقت!!

سوف أتصل 
بالرشطة حاالً..

الرشطي الصغري



  ثالث عادات تقنية يجب التوقف عنها فوراًثالث عادات تقنية يجب التوقف عنها فوراً
أوالً: عــدم اســتخدام كلمــة املــرور نفســها لحســابات أو أجهــزة مختلفة 
ــرور  ــة امل ــن عــدم اســتخدام نفــس كلم ــة م ــد حــذر خــرباء التقني ، وق
ــال  ــة يف ح ــأرضار مضاعف ــبب ب ــام يس ــاز م ــاب أو جه ــن حس ــرث م ألك
ــرور املســتخدمة. ــة امل ــن الوصــول إىل كلم ــن أحــد املســتخدمني م متك

ــادي  ــكان لتف ــن م ــرث م ــا يف أك ــم وتخزينه ــظ الصــور لديك ــاً: حف ثاني
ــدم عــىل فقدانهــا ،وعليكــم تخزينهــا يف أكــرث مــن مــكان ، ويفضــل  الن
أن تكــون يف إحــدى الخدمــات الســحابية التــي توفرهــا رشكات التقنيــة.

ــىل فيســبوك ، هــذه  ــة ع ــدادات الخصوصي ــرتاث إلع ــدم االك ــاً: ع ثالث
العــادة تســبب الكثــري مــن املشــاكل لعــدد ال يســتهان بــه مــن 
مســتخدمي فيســبوك ومــا عليكــم هنــا إال الرجــوع إىل إعــدادات 
ــه ــام ب ــد القي ــا تري ــد م ــة لتحدي ــب الرغب ــا حس ــة وضبطه الخصوصي

عىل املوقع.

أشــهر  عــىل  يحتــوي  والتســلية  الرتفيــه  مواقــع  مــن   (famous Arcade)
ــن  ــاب األكش ــا الع ــاء منه ــن األصدق ــري م ــا الكث ــي يحبه ــت الت ــاب  االنرتن ألع
والســباق والرياضــة باإلضافــة إىل  االلغــاز واملغامــرات ..... عنــوان املوقــع

www.famousarcade.com 

الربيد االلكرتوين مللحق الرشطي الصغري
ropkids@rop.gov.om        

أشهر األلعاب  على الشبكةأشهر األلعاب  على الشبكة

حاسوبيحاسوبي
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اســتقل مــازن دراجتــه متجهــا إىل املدرســة ، كان الطريــق مزدحــام 
ــن الزحــام ، تصــادف يف  ــه أن ميــر م ــه اســتطاع مبهارت بشــدة ، لكن
ــه هــو اآلخــر  ــم يســتقل دراجت ــم ، كان كري ــه كري ــه بصديق طريق
ــق ، وفجــأة  ــة وســارا معــا يف الطري ــادال التحي ــا للمدرســة. تب متجه
توقفــت الســيارات جميعهــا ، كانــت إشــارة املــرور قــد تحولــت إىل 
اللــون األحمــر، وهــذا يعنــي أن تتوقــف الســيارات للحظــات ، وهنــا 
ملعــت عينــا كريــم بشــدة ، وعــىل الفــور نظــر لصديقــه قائــال: مــا 
رأيــك لــو عربنــا الطريــق اآلن برسعــة. أجابــه مــازن: اإلشــارة حمــراء.. 
يجــب أن نقــف كاآلخريــن. مل يســتمع كريــم لنصيحــة صديقــه 
ــق،  ــور الطري ــل نجــح يف عب ــا ، وبالفع ــه مرسع ــق بدراجت ــل انطل ب
ــى تغــري  واصــل طريقــه إىل املدرســة بينــام ظــل مــازن منتظــراً حت
ــه متجهــا إىل  ــا تحــرك بدراجت ــون اإلشــارة إىل اللــون األخــرض وهن ل
املدرســة. بعــد نهايــة اليــوم الــدرايس أخــذ كريــم يســخر مــن صديقــه مــازن ، فقــد ســبقه إىل املدرســة بذكائــه وحســن 
ترصفــه ، ولكــن مــازن اعــرتض بشــدة عــىل مــا فعلــه كريــم ، فهــو يعــرض حياتــه للخطــر ، كــام أنــه يعــرض حيــاة اآلخريــن 

للخطــر ، لكــن كريــم مل يهتــم مبــا قالــه صديقــه. يف اليــوم التــايل فوجــىء مــازن بعــدم حضــور 
كريــم للمدرســة ، شــعر بالقلــق عــىل صديقــه ، وعقــب انتهــاء اليــوم الــدرايس قــرر مــازن زيــارة 

صديقــه لالطمئنــان عليــه ومعرفــة ســبب غيابــه.

٢٠
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سيناريو: حمدي هاشم حسانني
رسوم: حسام الدين عبدالغني

كانــت املفاجــأة قاســية عــىل مــازن حينــام فوجــىء بصديقــه يف فراشــه وقــد كُــرست ســاقه اليمنــى، 
وهنــا أخــذ كريــم يقــص عــىل صديقــه مــازن مــا حــدث ، لقــد حــاول كعادتــه عبــور الشــارع بدراجتــه 
ــا مل  ــذات حــدث م ــه ســينجو ككل مــرة ، ولكــن هــذه املــرة بال رغــم أن اإلشــارة حمــراء، وظــن أن
يكــن يف الحســبان، فوجــىء بســيارة مرسعــة تــأيت مــن الطريــق اآلخــر فتصدمــه وتكــرس ســاقه. حــاول 
مــازن أن يحفــف عــن صديقــه ، ونصحــه بــأن يحــرتم إشــارات املــرور، وهنــا اعتــذر كريــم لصديقــه 

ألنــه مل يســتمع إىل نصائحــه فيــام مــىض، ووعــده أن يحــرتم إشــارات املــرور مــن اآلن.

٢١
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!!

 أحدهم يسأل صديقه : اليوم
 السبت أو ا�حد ؟ قال صديقه :

 اليوم ا#ثنين ؛ قال : ما شاء ا�
!كلهم مجتمعين

الرشطي الصغري



رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو رقيب أول/ أصيلة العامرية
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هنــاك مهمــة جديــدة يف انتظــارك 
أيهــا الضابــط الجســور.

ــادات  ــات واإلرش ــن الكتيب ــري م ــل الكث ــا بعم قمن

ــة  ــة القانوني ــيارات بالرسع ــائقي الس ــزم لس يك يلت

ــع..  ــت الحــوادث تق ــا زال ــم كل هــذا م ولكــن رغ

ــه. ــت ب ــتقوم أن ــر آخــر س ــا يف أم ــذا فكرن ل

ومــا الحــل يــا ســيدي .. الحــوادث 
تقــع والعديــد مــن اإلصابــات تحــدث 
لســائقي  املركبــات جــراء الســياقة غــري 

الحكيمــة.

ــة  ــة الجنوني ــن الرسع ــج ع ــا ينت حــوادث الطــرق معظمه
ــيارة. ــائق الس لس

تحت أمرك يا سيدي.

تابع معي هذا الفيديو القصري. ذات صباح

ــد  ــي بالتحدي ــة مهمت ــا طبيع وم
ــيدي؟ ــا س ي

أيهــا  اللــه  وفقــك 
. بــط لضا ا

فكــرة مدهشــة .. يســعدين القيــام بتنفيذهــا 
عــىل الفــور وســأبلغ ســيادتكم بالنتائــج.

ــة أطفــال املــدارس بخطــورة الســياقة   توعي
هــؤالء  اســتطاع  رمبــا   .. فائقــة  برسعــة 
أمورهــم  أوليــاء  عــىل  التأثــري  األطفــال 
ــة. ــا التوعوي ــه حمالتن ــزت عن ــا عج ــل م وعم

سيناريو: حمدي هاشم حسانني
رسوم: حسام الدين عبدالغني

برس
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأل
وع ٢٤
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كيف يلقي شخص عاقل بنفسه للتهلكة؟!

إذا كان يقــود ســيارته ويخالــف 
ــو  ــررة فه ــة املق ــة القانوني الرسع

ــة. ــه للتهلك ــي بنفس يلق

أدعو الله أن يوفقني 
يف هذه املهمة.

           أعتقد أنكم تتساءلون عن سبب 
وجودي بينكم اليوم ؛ سبب وجودي أنني 

أحبكم وأمتنى لكم السعادة.

ويف الفصل

وهكذا انطلق الضابط بدر 
ألداء مهمته الجديدة..

ولكن الكبار يف كثري من األحيان 
يلقون بأيديهم للتهلكة.

بنفســه  يلقــي  أن  يريــد  منكــم  مــن 
تأكيــد. بــكل  أحــد  ال  للتهلكــة؟؟ 

٢٥
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أيب دامئا يقود السيارة برسعة لدرجة 
أين أشعر بالفزع من رسعة السيارة.

يجب عليك أن تنصحه بلطف من 
اآلن .. اطلب منه أن يلتزم بالرسعات 

املحددة.

ولكن أحيانا نكون يف عجلة من أمرنا ونريد 
اللحاق بأمر هام فنرسع بالسيارة ، هذا ما 

يفعله أيب دوما يك يلحق باجتامعاته.

أنت أيضا يجب أن تنصح أباك وتخربه أن 
يف العجلة الندامة ويف التأين السالمة.

 اسمح يل أن أروي لك موقفاً حقيقياً 
حدث مع أيب.

أخربوا آباءكم أنكم تحبونهم وأنكم تخافون عليهم من 
الرسعة الزائدة .. اطلبوا منهم أال يلقوا بأيديهم إىل التهلكة.

٢٦
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خرجت بصحبة أيب وكان ينطلق بأقىص 
رسعة فطلبت منه تخفيف الرسعة.. 
أخربين أنه سائقا محرتفاً وطلب أال 

أخاف.

وفجأة اكتشف أيب أن الفرامل ال تعمل 
وكان حادثا مروعا خرجنا منه بالعديد 

من الجروح والكدمات.

أرأيتم.. هذا ما كنت أقصده.. 
الرسعة الزائدة تقود ملخاطر 

كبرية عىل سائق  السيارة 
وأرسته وأطفاله.

من اليوم سأرجو والدي أن يلتزم  
بالرسعات املحددة حفاظا عىل 

حياته وحياتنا.

وأنا أيضآ سأطلب من والدي أن يسري 
بالرسعات القانونية.

كلنا سرنجوهم من أجل 
سالمتهم وسالمتنا.

 فليقل كل منكم ألبيه بحب ، يا أيب التزم 
بالرسعة املحددة .. من أجل سالمتك .. 

وسالمتنا.
وأنا أيضاً.

وكذلك أنا.

وما أن رسد 
التلميذ قصته
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٢٠١٥ملــي رأي بعــام  أصدقائــي  يتمنــى  مــاذا 
حفصــة بنــت صابــر البلوشــية .. يل أمنيــات كثــرية ولكــن أهمهــا 
ــي  ــع وع ــدى املجتم ــون ل ــة وأن يك ــوادث املروري ــل الح أن تق
كامــل بقواعــد املــرور و أن يلتــزم الجميــع بربــط حــزام اآلمــان 
وعــدم الحديــث بالهاتــف النقــال أثنــاء القيــادة وأن تــزود 

ــالب.  ــالمة للط ــائل الس ــة وس ــدارس بكاف ــالت امل حاف

أنــس بــن أحمــد الرحبــي .. أمتنــى أن تكــون باملــدارس حافــالت 
ــالمة  ــائل الس ــة وس ــزودة بكاف ــرية .. وم ــدة وكب ــية  جدي مدرس
ــادة  ــة يف قي ــائقني دورات خاص ــاء الس ــم إعط ــان ... وأن يت واألم

ــامن. ــوادث يف ع ــل الح ــالت .. وأن تق ــذه الحاف ه

ــال  ــامن ب ــون ُع ــى أن تك ــية .. أمتن ــل البلوش ــت فاض ــب بن زين
حــوادث .. وأن تكــون شــوارعنا واســعة جــداً وآمنــة حتــى ال يكون 
هنــاك زحــام .. وأن يلتــزم الطــالب بربــط حــزام األمــان يف الحافلة 

املدرســية حتــى نضمــن ســالمتهم.

ــا 
ي 
ن 
د 
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ة 
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مؤيــد بــن نبيــل الفــاريس .. أمتنــى أن يكــون هــذا العــام أجمــل 
مــن العــام املــايض .. وأن يكــون الجميــع ملتــزم بقوانــني املــرور 
وقواعــد الســالمة العامــة .. وأن تكــون الحافــالت املدرســية 
جميعهــا حديثــة ويوجــد يف كل حافلــة مرشفــة مختصــة باإلرشاف 

عــىل الطــالب داخــل الحافــة.

إرم بنــت أحمــد التويجريــة .. أمتنــى يف عــام ٢٠١٥ أن يكــون عامــاً 

للســالم لجميــع العــامل وأن تختفــي الحــروب وأن تقــل الوفيــات 
بســبب الحــوادث املروريــة .. وأن يلتــزم الجميــع بقواعد الســالمة 

حتــى تكــون عــامن وطنــاً بــال حــوادث.

عبداللــه بــن فيصــل الزدجــايل .. العــام الجديــد أجمــل مــن العــام 
املــايض بــإذن اللــه .. ففــي هــذا العــام أمتنــى أن يتم عقــد دورات 
مكثفــة لألطفــال حــول الســالمة العامــة وخصوصــاً الســالمة 
املروريــة .. ألن كثــري مــن األطفــال يجهلــون هــذه القواعــد .. وأن 

يتــم إدراج القواعــد املروريــة يف املناهــج املدرســية.

اليقــني بنــت عبداللــه العمريــة .. يف عــام ٢٠١٥ أمتنــى  أن يكــون 
هنــاك نظــام يف الســيارات مينــع اســتخدام الهاتــف أثنــاء القيــادة 
وذلــك بانقطــاع اإلرســال يف هــذه الهواتــف ..حتــى تقــل الحوادث 

التــي تســببها .. أمتنــى أن يصبــح الجميــع ســعيداً يف حياتــه.

 أصدقاء الرشطي الصغري املشاركني بأرائهم يف هذه الصفحة من
مدرسة خولة بنت ثعلبة والثناء للتعليم األسايس بوالية بركاء.
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١- ماهو اليش الذي يطري وال يرجع ؟
الدخان 

٢- ماهو اليش الذي يأكل وال يشبع؟
النار

ــذي يوضــع يف الثالجــة    ٣- مــا هــو الــيش ال
ــربد؟ وال ي
الفلفل

معتز بن عادل البطاشي 

الثقالن: األنس والجن
الجديدان: الليل والنهار

القمران: الشمس والقمر
الداران: الدنيا واآلخرة

الرافدان: نهر دجلة ونهرالفرات

ــرة ، موطنــه األصــيل  ــار نــوع مــن النباتــات املعّم * الصّب
جنــوب أفريقيــا، ويســتخلص منــه مــادة تســتخدم يف 

ــة. ــراض الطبي ــض األغ بع

* يســتخدم طائــر الــزرزور أربــع نغــامت أساســية يف 
إخــراج عــرشات األصــوات املختلفــة ، بعضهــا للتحذيــر أو 

ــا. ــرح وغريه الخــوف أو الف

*الحوت يسمع مرتني أكرث من اإلنسان.

هنادي بنت هاشل الهنداسية

- هل تعلم أن أعىل درجة حرارة سجلت عىل األرض 
هي ٦٧ فهرنهايت يف منطقة رشق إيران.

- هل تعلم أن السائل املحيط بالعينني والذي يعرف 
باسم الدموع هو أقوى مطهر.

- هل تعلم أن أول صالة صالها الرسول (صىل الله عليه 
وسلم) هي صالة الظهر.

- هل تعلم أن عدد فقرات عنق الزرافة يحتوي عىل 
نفس عدد الفقرات املوجودة يف اإلنسان 

عبدالعزيز  بن مبارك المنذري 

- أول من فكر يف استخدام طوابع الربيد هو اإلنجليزي 
روالند هيل.

- أول من اكتشف طريقة لقياس كثافة املواد هو العامل 
أرشميدس.

-أول من اخرتع الديناميت هو السويدي الفريد نوبل.
-أول من سمى القرآن الكريم مصحفاً هو أبو بكر 

الصديق ريض الله عنه.

هـل تعـلم؟؟هـل تعـلم؟؟

أوائـــــلأوائـــــل

معلومات عامةمعلومات عامة

ألغازألغاز

كلمات ومعانكلمات ومعان

خالد بن سلطان البوسعيدي 

بأقـــــالمنـــــا 

بأقـــــالمنـــا 
المنا 

بأقــ

 منار بنت موسى الحسنية ٣٠
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ــة - بالصــف الثالــث.  فاطمــة بنــت محمــد الجابري
تحب الرســم ومشــاهدة الرســوم املتحركــة والقصص 

عــىل شاشــة التلفــاز.

أيــوب بــن محمــد الجابــري - ٥ ســنوات. أحــب 
الكاراتيــه وركــوب الخيــل ، وأمتنــى أن أصبــح طيــاراً 

يف ســالح الجــو.

ســال بنــت جمعــة الكليبيــة ، أدرس مبدرســة خولــة بنــت 
ثعلبــة بواليــة بــركاء بالصــف التاســع. أحــب اإلذاعــة كثــرياً 
ــى أن أكــون  ــم اســتضافتي يف برنامــج الشــباب ، وأمتن وت

مذيعــة يف املســتقبل.

ريم بنت عبدالله العدوانية - بالصف التمهيدي.
أحب الرسم واإلنشاد ، أمتنى أن أصبح طبيبة.

أحـــالمأحـــالم
                    صـغـيـرة                    صـغـيـرة
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• األدوات املطلوبة:
صحــن ورقــي + ألــوان فرشــاة 
فرشــاة+   + مائيــة  ألــوان   +
 + مقــص   + شــمعي  لصــق 
قلــم رصــاص + ورق ملــون.

• أرســم شــكل حــوض الســمك 
ثــم  الورقــي  الصحــن  عــىل 

ــه. أقص

• ألــون الشــكل وأتركــه 
ــم  ــم أرس ــف ث ــى يج حت

بداخلــه. الحشــائش 

إعداد وتصوير/ شيخة الرشيقية
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• أرســم األســامك وأقصهــا 
ثــم أُلصقهــا عــىل الحوض.

التــي  الفقاعــات  أرســم   •
ــامك. ــم األس ــن ف ــرج م تخ

• وهــا هــو حــوض 
الســمك الخــاص يب 

أصبــح جاهــزاً.

شكراً لصديق الرشطي الصغري:
٣٣يوسف بن سليامن الخلييل.
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أنا رشطي املرور أقوم ببعض األعامل أنا رشطي املرور أقوم ببعض األعامل 
ومن أهمها:ومن أهمها:

 تنظيم حركة املرور ، وتوعية سائقي  تنظيم حركة املرور ، وتوعية سائقي 
املركبات من الحوادث املرورية ، املركبات من الحوادث املرورية ، 

وتخطيط الحوادث وأدوار كثرية أخرى.وتخطيط الحوادث وأدوار كثرية أخرى.
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أنا رشطي املرور أقوم ببعض األعامل 
ومن أهمها:

 تنظيم حركة املرور ، وتوعية سائقي 
املركبات من الحوادث املرورية ، 

وتخطيط الحوادث وأدوار كثرية أخرى.
تهرس البطاطس وتضاف إليها الجبنة والفلفل األسود

وامللح وتعجن وتكور بشكل دائري.
ــب  ــخ – مكع ــة طب ــاج إىل ٢ كأس كرمي ــة نحت ــل الكرمي لعم
ماجــي - جــنب مبشــور. تخلــط الكرميــه واملاجــي عــىل النــار 
ثــم تــوزع عــىل كــور البطاطــس وتــرش بالجبنــة ، ومبســاعدة 
ــن ٧ إىل ١٠  ــرن م ــل الف ــناً ، تدخ ــم س ــرب منك ــو أك ــن ه م
دقائــق مــن تحــت ثــم تحمــر مــن فــوق .. وبالهنــاء والعافيــة.

- ٦ حبات بطاطس مسلوقه يف ماء مع ملح. 

- فلفل اسود.
- ٢ مالعق كبريه جبنه كاسات.

١
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اســتيقظ الصيــاد كعادتــه مبكــراً ، وجمــع 
ــول  ــة لدخ ــه الرضوري ــه ومعدات كل أدوات
البحــر لســد رمــق أوالده ، ولحــق بــه ابنــه 
الصغــري وبينــام هــام يجهــزان القــارب 
ــاد أن  ــاول الصي ــار ، ح ــن الج ــام اب تبعه
يقنعــه بعــدم ركــوب البحــر ملــا فيــه مــن 
أهــوال ، وأخطــار ولكــن دون جــدوى ، 
ويف أثنــاء الحديــث أىت والــده وطلــب إىل 

ــاد أخــذه معــه. الصي
ــر  ــرض البح ــة إىل ع ــة الرحل ــل الثالث واص
وحــدث مــا كان يحــذره الصيــاد ، تجمعت 
وهبــت  األمطــار  وانهمــرت  الســحب 
ــواج. ــم األم ــف وتقاذفته ــم العواص عليه

تشــبثوا بصــدر القــارب  والحبــال ورسعــان 
مــا انقلــب القــارب وغــرق األوالد ، أرسع 
الصيــاد إلنقــاذ ابــن جــاره األمانــة وأمســك 
بشــعر رأســه بقــوة وواصــل الســباحة 
واألمــواج تعلــو كالجبــال ، كان الصيــاد ال 
ــه  ــا الل ــتغاثة ي ــداء االس ــانه ن ــارق لس تف
، يــا اللــه ، يــا اللــه. حتــى وصــل إىل 
الســاحل بســالم مــع الولــد األمانــة ، خــرج 
إىل اليابســة ونظــر خلفــه إذا بابنــه يصــل 
ــه  ــة الل ــو بعناي ــبه تطف ــىل خش ــاملاً ع س

ــاىل.   ســبحانه وتع

املصدر من كتاب: القصص الشعبي يف ظفار 
تأليف: محمد بن مسلم املهري

حكايـات جـدتـي

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية
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 اســمي شــذى بنــت أحمــد الربيــري يف الصـــــف العــارش مبدرســة خولــة بنــت 
ثعلبــة ، بــدأت موهبتــي منــذ كان عمــري الحاديــة عــرش ســنة ، تعلمتها بنفيس 
ــا  ــوب وبعده ــج الفوتوش ــق برنام ــن طري ــور ع ــم الص ــدأت بتصمي ــث ب حي

تعلمــت تصميــم املواقــع اإللكرتونيــة.
ــع  ــاين موق ــر ، وث ــوي للبحــوث والتقاري ــدى الرتب ــع يل هــو املنت كان أول موق
صبايــا الخليــج ، ثــم بعــد ذلــك تطــورت موهبتــي إىل تصميــم الربامــج ، ويف 
ــوال  ــج الفيج ــق الربنام ــن طري ــاص يل ع ــج خ ــت برنام ــة صمم ــنة املاضي الس
ــت  ــات وصمم ــزت العقب ــي آجت ــة ولكنن ــاقة ومتعب ــه ش ــت بدايت ــك كان بيس

ــة الفوتوشــوب . ــج باســم مكتب بببببببببببرنام ببببب مممممممممممم بببب ججججججج بببب

   موهبــة تصميــم املواقــع
اإللكرتونيــة
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٣٨

تقى بنت أحمد الدرعية
٧ سنوات

خالد بن أحمد الدرعي
٤ سنوات

حبيب بن محمد الصباحي
سنة

الوليد بن خالد املزيني
سنة

الكوثر  بنت صالح العجمية
٤ سنوات

إرتقاء بنت عيسى العامرية
٦ سنوات

إبراهيم بن حميد الصباحي
٧ سنوات

روميساء بنت وائل الصبحية
٤ سنوات

طه بن محمد اجلابري
سنتني

عالء بن عماد اجلابري
٣ سنوات

ملياء بنت رائد الزعابية
٣ سنوات

رناد بنت عدنان النعيمية
٩ سنوات

محمد بن ناصر الوهيبي
٦ سنوات

رفيدة بنت وائل الصبحية
٤ سنوات

رونق بنت حميد الصباحية
سنتني

أحمد بن عدنان النعيمي
٣ سنوات

عبداهللا بن عماد اجلابري
٥ سنوات

رونق بنت وائل الصبحية
٦ سنوات

معاذ بن رائد الزعابي
سنتني

عبداهللا بن علي مقيبل
٤ سنوات

اليمان بن أحمد الهطالي
٣ سنوات

محمد بن يونس الراشدي 
سنة

الهنوف بنت سعيد الناصرية
٣ سنوات

اللول بنت زايد اجلنيبية
سنة

حمد بن زايد اجلنيبي
٤ سنوات

ملى بنت صابر البلوشية
٥ سنوات

تركي بن سعيد الناصري
٦ سنوات

أفــرا
االلـصـصـغـغـارـار
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عبدالرحمن بن محمود الهادى
٣ سنوات

لني بنت سامي الكاسبية
سنة

أحمد بن صابر البلوشي
سنة

أيوب بن سالم املصلحي
٥ سنوات

فهد بن زهران الهشامي
٩ سنوات

أروى بنت حمدان العامرية
سنة

املعتصم وفراس أبناء حمود 
املعولي

وقاص بن وجدي السعدي
سنة

سيماف بنت حمود املعولية
سنة

سليمان بن أسعد السعدي
سنة

جنى بنت وليد اخلروصية
٥ سنوات

باسمة بنت سالم الفليتية
٣ سنوات

الفرات بنت حمود املعولية
 ٣ سنوات

فيصل بن حمود املعولي
سنة

إسراء بنت سعيد السليمانية
٤ سنوات

هالل بن محيي الدين ألبوسعيدي
٨ سنوات

ملك بنت فهد النبهانية
٤ سنوات

لني بنت عيسى اخلروصية
٤ سنوات

مهند بن عبداهللا الغابشي
٦ سنوات

ليلى بنت عبداهللا الغابشية
سنتني

رزان بنت محمود الهادية
سنة

خالد بن الوليد السعدي
٣ سنوات

نوران وروان بنات مروان 
احملروقي

حمد بن ناصر الوهيبي
سنة

رفد بنت سعيد الوهيبية
٥ سنوات

براءة بنت خليل الغافرية
٨ سنوات

فجر بنت خليل الغافرية
٧ سنوات

محمد بن سامي احلبسي
سنتني

سندس بنت خليل الغافرية
٥ سنوات

فلك بنت خليل الغافرية
سنة



عندي قطعتني من الحلوى سأعطي 
كل واحد فيكام واحدة ولتختبئا 

يف مكان بحيث ال يراكام فيه 
أحد وأنتام تأكالن الحلوى.

وىى سأعطي
ئئاا خختت

سأعططي 

ما رأيكام يف لعبة 
ما هي اللعبة يا أخترب فيها ذكائكام؟!

منصور؟ 

رائع ، سأكون انا 
الفائز فيها.

بعد عدة دقائق 
يعود سعيد ومحمد..

ملاذا محمد مل يأكل 
الحلوى؟! ال يهم ، 
املهم أين أنا الفائز.

ملاذا عدت ومل تأكل قطعة 
الحلوى يا محمد؟!

مل أجد مكاناً 
أختبئ فيه وال 
يراين فيه أحد 

.. ألن الله يراين 
يف كل مكان . 

أحسنت يا 
محمد ، أنت 

الفائز!!

 يا 
نت 

لفاائئز!!
ت 

!

إخـتـبـار ذكـــاء
منصور   الشطورمنصور   الشطور

سيناريو ورسوم الرشطية/ راوية الخليلية

٤٠
الرشطي الصغري



يــوٌم ِمـْن أغ� ا��ياْم           يـوٌم من أح� ا��ياْم

& العـاْم
نتذوق دوما فرحـتـه            يأتينا يوماً )'

طة هو يوم الفرحة وال34

سنقدم ورداً وزهورا         ونوزع فرحا وعطورا

طة م4ورا & يوم ال34
& مبتهجا        )' BCويغرد قل

طة هو يوم الفرحة وال34

&�& صبحي أو لي
طة تسهر من أج�&     تعمل )' ال34

&�& أو حـاول قـتـ
'Cمن لٍص        يسـرق &

'Cوتدافع ع

طة فجزيل الشكر إO ال34

& BCطة أهديهم        كلماٍت تخرج من قل & عيد ال34
'(

& BCعن ح Wكلمات أنسج أحرفها            لتكون دلي

طة & الدائم لل34 BCعن ح

شعر: حمدي هاشم حسانني
رسوم: حسام الدين عبدالغني

٤١
الرشطي الصغري



٤٢

∑QÉÑe
øjõFÉØ∏d

* إجابة السؤال األول (خياطة الكمة العمانية)

الفائز: تسنيم بنت يوسف البكرية

الفائز: ندى بنت سيف الجهضمية

الفائز: سيرين بنت حمود الهاشمية

- أنس بن أحمد الرحبي                   - حفصة بنت صابر البلوشية

- مؤيد بن نبيل الفارسي                          - عبداهللا بن فيصل الزدجالي

الولد ذو القبعة الحمراء ؛ والدليل وجود قبعته الحمراء في مكان الجريمة.

الفائز: ندى بنت سيف الجهضمية

الفائزة: مياسة بنت سيف السليمية

* إجابة السؤال الثاني (ممـنـوع الدخول)

* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ١٦)

* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

* أما الذي ثقب إطارات الحافلة في قصة (حـافلة المـدرسة) 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 خرب وسرق المشتل الزراعي في 
قصة الـمـشـتـل  ، في الصفحة ١٦ ، وما هو الدليل؟ ..................
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
....................................................................................
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شــددت اململكــة املتحــدة الحصــار عــىل فرنســا ، وأرغمــت دول العــامل عــىل 
ــة ،  ــداد الكتاب ــدر م ــع ، ون ــن البضائ ــس م ــا ، وفرغــت شــوارع باري ــاف التجــارة معه إيق
فالجرانيــت القــادم مــن إنجلــرتا مســتحيل هنــا ، اســتدعى الجــرنال الزار الضابــط كونتــي 
يف البحــث عــن حــل مشــكلة األحبــار باســتخدام مكونــات محليــة ، وبعــد أســبوع .. خــرج 
كونتــي بإخرتاعــه قلــم إســطواين مكــون مــن الطــني وقطعتــني مــن الخشــب ، وقليــل مــن 

الجرافيــت ، كلهــا مــواد متوافــرة يف مخــازن فرنســا ، أنــه قلــم الرصــاص.
ــاً أو  ــاً وفيزيائي ــاماً وكيميائي ــاً ورس ــل كان ضابط ــاص ب ــم الرص ــرتع قل ــي مخ ــن كونت مل يك
مهندســاً، رافــق نابليــون يف رحلتــه إىل مــرص ، وقــام بتجــارب أوليــة عــىل الطــريان ببالــون 

ــون يف الطــريان. ــم نابلي ــواء الســاخن يف ســامء مــرص ، وحقــق حل اله
قال عنه الغازي الفرنيس إنه العبقري القادر عىل صنع فنون فرنسا يف

الصحراء العربية.

اخــرتع قلــم  الرصــاص يف عــام 
١٧٩٢م ، خرتعــه كونتــي ، إذ 
لــف قطعــة مــن الجرافيــت 
بخشــب أرز ، وقــد شــاهد األثر 
ــىل  ــت ع ــن الجرافي ــي م املتبق
الــورق ، إذ أن الــذرات الكونية 
ــهل  ــت س ــودة يف الجرافي املوج
مــادة  بــأن  علــام   ، مســحها 
الجرافيــت موجــودة منــذ عــام 

١٥٦٤م.
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٤٦
الرشطي الصغري



شيخة الوائلية

أروى الربيكيةمينى الحسنية

٤٧ريا الرواحية
الرشطي الصغري
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الخامس من يناير
يوم الشرطة 

ر
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