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العدد الحادي واألربعون  /شعبان ١٤٣٦ه  -يونيو ٢٠١٥م
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Ashurti Assagheer
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحرير

الضابط املدين /رشيفة بنت عيل التوبية

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

الرتجمة

الضابط املدين /بشري عبدالدائم بشري

اقرأ معنا في هذا العدد:

الـقرد الـمرح �ص٨
الـجـائـزة �ص١٦

التدقيق اللغوي:

املالزم /ثريا بنت أحمد الكلبانية

التصوير :

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

املراسالت :

الرشطي املنقذ �ص٢٤

باسم مدير العالقات العامة
القيادة العامة للرشطة

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

وفــاء جـمـل �ص٣٦

www.rop.gov.om

الربيد اإللكرتوين للملحق

ropkids@rop.gov.om

جميع الحقوق امللكية الفكرية
محفوظة لرشطة عُ امن السلطانية

أصدقايئ ميكنكم تصفح ملحق الرشطي الصغري من خالل موقع
الرشطة وبوابة سلطنة ُعامن التعليمية
http://www.rop.gov.om/arabic/kidsmagazine.asp
http://home.moe.gov.om/arabic/index.moe

مــرحــبــا

أصدقايئ األعزاء..
مرحبــا بكــم يف العــدد الحــادي واألربعــن مــن ملحــق الرشطــي الصغــر ..
والــذي يصــدر مــن أجلكــم ولكــم  ..ففــي هــذا العــدد العديــد مــن األفــكار
والقصــص الجديــدة واملفيــدة والتــي تعنيكــم بشــكل مبــارش  ..فهنــاك الكثــر
مــن املواضيــع التــي يجــب علينــا أن نناقشــها مع ـاً لــي نســتفيد.
أصدقايئ ..
يف زيارتنــا األخــرة إلحــدى املــدارس  ..التقينــا بعــدد مــن األصدقــاء وتحدثنــا
عــن طريقــة التــرف مــع الغربــاء أو كيفيــة التــرف يف حالــة محاولــة أحدهم
االعتــداء عليــك إذا الحظــت ترصفـاً أو ســلوكاً ســيئاً منــه كمحاولــة ملــس منطقــة
ال يجــب ملســها يف جســمك  ..بعــض أصدقــايئ تــرددوا كثـرا ً وقالــوا أنهــم قــد ال
يجيــدون التــرف أو يشــعروا بالخــوف منــه يف مثــل هــذه الحالــة ألن هنــاك
مــن يقــوم بتهديــد الطفــل باإلســاءة إليه  ..ولكــن ال تخافــوا وال تــرددوا فعليكم
وقايــة أنفســكم أوالً مبعرفــة أمــور دينكــم وعــدم الوثــوق بالغربــاء وعليكــم
إبــاغ والديكــم عنــد حــدوث أي يشء أو حــن تواجهكــم مشــكلة ألنهــم األقــدر
عــى حاميتكــم  ..وأين عــى ثقــة بأنكــم قــادرون عــى التــرف  ..وال تنســوا
بــأن هنــاك إجـراءات قانونيــة تتخــذ ضــد مــن يحــاول اإلســاءة لكــم  ..فالقانــون
يحميكــم  ..واللــه يحفظكــم.

جواهر
اإلميان

بر الوالدين

رسوم الشرطية /راوية اخلليلية

ـى َربُّـ َـك أَالَّ ت َ ْع ُب ـ ُدوا ْ ِإالَّ ِإيَّــا ُه َوبِالْ َوالِ َديْــنِ إِ ْح َســانًا
قــال تعــاىلَ { :وقَـ َ
ـر أَ َح ُد ُهـ َـا أَ ْو كِالَ ُهـ َـا فَ ـاَ تَ ُقــل لَّ ُهـ َـآ أُ ٍّف
إِ َّمــا يَبْلُ َغ ـ َّن ِعن ـ َد َك الْ ِكـ َ َ
ـاح ال ـذ ُِّّل
َوالَ تَ ْن َه ْر ُهـ َـا َوقُــل لَّ ُهـ َـا قَ ـ ْوالً كَ ِر ًميــا َ .وا ْخ ِفـ ْ
ـض لَ ُهـ َـا َج َنـ َ
ـان َص ِغ ـ ًرا َّ .ربُّ ُك ـ ْم أَ ْعلَـ ُم
ِم ـ َن ال َّر ْح َم ـ ِة َوقُــل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُهـ َـا كَـ َـا َربَّ َيـ ِ
بِ َــا ِف نُف ِ
ُوســ ُك ْم إِن تَكُونُــوا ْ َصالِ ِحــ َن فَ ِإنَّــ ُه كَا َن لِألَ َّوابِــ َن َغفُــو ًرا}.
{اإلرساء}25-23/

�أحب �أمي و�أبي ولكن كيف �أعرب لهما عن حبي..؟!

 أن أطيعهما وال أعصي لهما أمراً. أن ال أرفع صوتي أمامهما عند احلديث معهما. أن أســاعدهما فــي كل شــؤون احليــاة وأكــون بــارا ًبهمــا  ،وخصوصــا ً عنــد الكبــر ألنهمــا يكونــان فــي
إلــي.
أمــس احلاجــة
ّ
 أحترمهما وأستأذن قبل الدخول عليهما. -أق ّبل يدهما ورأسهما كل صباح ومساء.
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الرشطي الصغري

نورة األمورة

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

هيا
يا قطقوط اركب
معي!!

هيييه
 ...هيا ننطلق!!

ِ
أنت
تتجاوزين الرسعة
املحددة يا نورة!!

سوف
أغمض عيني
حتى ال أرى نفيس
تحت العجالت.

ال
حدود للرسعة
أيها الخائف.

ررة!!!

جـرر

شـ

مي
ا
ا
ا
ا
وو

و!!

آسفة
يا قطقوط  ..ما
يل أن أرسع!!
كان ع ّ

5

الرشطي الصغري

إعداد وتصوير املالزم /بدرية التوبية

الحرفة
التقليدية

الـســـ

صناعـ ـ ــة بخ ـ ــور ع ـ ـ ـ ــود الشرقيــة

نتتطــرق يف هــذه الحرفــة إىل صناعــة بخــور عــود الرشقيــة  ،حيــث يعــد البخــور مــن أهــم الصناعــات العطريــة
التقليديــة التــي برعــت فيهــا املــرأة العامنيــة واهتمــت بصناعتهــا وتطويرهــا عــى مــر العصــور  ،فهــو يســتخدم
يف الحيــاة اليوميــة ويف املناســبات الدينيــة واالجتامعيــة ومجالــس الضيافــة وتطييــب امللبوســات .ويتكــون هــذا
البخــور مــن املقاديــر اآلتيــة ٥ :تــوالت عطــر مســك  ،و ٥تــوالت عطــر ورد  ،و ٥تــوالت عطــر صنــدل
و ١٥تولة عطورات مخلطة محلية (عطر املخلط) وربع كيلو خشب العود  ،ويتم تحضريه كالتايل:
أوالً :نضع العود يف إناء زجاجي.
ثانياً :نضع العطورات بالتدريج مسك  ،ورد  ،صندل.
أخرياً :نضع عطر املخلط ونقلبه مع بعض ونخ ّمره ملدة شهر كامل
يف علبة زجاجية.

أشهر أنواع البخور:
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القطرة  ،مميز
أفنان  ،عود الرشقية
الباردة  ،عود الشمس ،
ريسوت.

ــبــلـة

إعداد وتصوير /علياء النعامنية

اللعبة
الشعبية

لعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أيام األس ــبوع

عدد الالعبني:

مثانية العبني فام فوق

كيفية أداء اللعبة-:

تبــدأ اللعبــة بتخصيــص رقــم معــن لــكل العــب يف اللعبــة بعدهــا يتــم اختيــار العــب واحد
مــن بينهــم ليقــوم بعمليــة العــد الحســايب لبقيــة الالعبــن  ،بعــد ذلــك يقــوم الالعبــون
باالنتشــار والتفــرق يف حــن يقــوم الالعــب املنتخــب بتســمية أيــام األســبوع وحينــا يصــل
إىل يــوم الجمعــة ينتــرون مــن أمامــه ويبــدأ مبطاردتهــم ورشــقهم بكــرة صغــرة مصنوعــة
مــن االســفنج  ،ومــن تصيبــه الكــرة يحــل محــل الالعــب املنتخــب ويقــوم بنفــس الــدور.
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الرشطي الصغري

الـقـرد املـرح
سيناريو /غالية الحجرية

رسوم /مريم الحجري

عــاش القــرد الصغــر يلعــب ويقفــز بــن األشــجار ويســتمتع بقفزاتــه ضاحــكاً ينــادي عــى والدتــه
مــع كل قفــزة يقــوم بهــا :أمــي انظــري لقــد قفــزت عاليـاً جــدا ً .فتبتســم والدتــه يف حنــان وتقــول:
انتبــه يــا صغــري يك ال تســقط  ،فبعــض األشــجار عاليــة جــدا ً.
ضحــك القــرد الصغــر وقفــز لحضــن والدتــه ونــام  ،ويف صبــاح اليــوم التــايل خــرج القــرد الصغــر
كعادتــه للعــب والقفــز ولــوح لوالدتــه مودعـاً فقالــت لــه والدتــه :انتبــه يــا صغــري يك ال تســقط
أثنــاء اللعــب .وبينــا القــرد يلعــب ويقفــز ملــح
مجموعــة مــن الثــار اللذيــذة يف قمــة إحــدى األشــجار
ولكنهــا كانــت بعيــدة جــدا ً.
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الرشطي الصغري

فكــر قلي ـاً وقــال أســتطيع الوصــول إليهــا  ،بــدأ حينهــا القــرد الصغــر يقفــز مــن غصــن آلخــر
وعندمــا شــارف عــى الوصــول انزلقــت قدمــه وســقط بــن األغصــان حتــى متســك بجــذع الشــجرة
وقــد أُصيــب بكــر يف ذراعــه وبعــض الجــروح  ،ومــن شــدة األمل أخــذ ينــادي عاليـاً عــى والدتــه
وهــو يبــي  ،أرسعــت والدتــه إليــه وحملتــه وعالجــت جروحــه ولفــت ذراعــه .وقالــت :أمل أقــل لــك
أن تنتبــه وأن ال تصعــد للقمــم العاليــة؟؟ رد القــرد الصغــر بحــزن :صحيــح ولكنــي ظننــت أين قــادر
عــى القفــز فأنــا أصبحــت خب ـرا ً ومل أنتبــه
أن املــكان عــا ٍل جــدا ً  ...أنــا آســف جــدا ً
يــا أمــي!
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الرشطي الصغري

أخباركم
أسبوع مرور مجلس
التعاون اخلليجي
فعاليــات الشــرطي الصغيــر مبعــرض أســبوع املــرور لــدول
مجلــس التعــاون اخلليجــي بجراند مــول بتاريــخ ٢٠١٥/٣/١٢-٩م
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الرشطي الصغري

وعلومكم

فعاليات أسبوع املرور مبدرسة اإليثار اخلاصة
بتاريخ ٢٠١٥/٣/٩م

11

الرشطي الصغري

سيناريو رقيب أول /أصيلة العامرية
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الرشطي الصغري

رسوم /مريم الحسنية
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الرشطي الصغري

�أ�صــــدقــــاء
الـــ�شرطي الــ�صــغــري

ميار بنت ماجد القاسمية

بدر بن إبراهيم القاسمي

عمر بن محمد السعيدي

أساور بنت يوسف القاسمية أروى بنت حمدان العامرية

يوسف ومحمد أبناء طارق
السيايب

أنفال بنت سليامن الهادية

أشجان بنت سليامن الهادية

نوف بنت يوسف القاسمية جامنة بنت أحمد السليامنية

مدى وآرام ك ّنان شقرا

حال بنت سعيد الشبيبية

تيمور بن فيصل السيايب

آالء بنت محمد الوهيبية

معتز بن صالح الشبيبي

الزبري بن كامل الشبيبي

تيامء بنت تيمور الصبحية

عبدالله بن نبيل الحسني

أسيد بن صالح الشبيبي

ماجد بن عمر الحبيس

فجر بنت عمر الحبسية

حور بنت خالد السليامنية

عبدالعزيز بن محمد الهنايئ
الرشطي الصغري

وئام بنت محمد الشبيبية

تريك بن سعود السليمي

جنتان بنت خالد الخروصية

حمود بن أحمد السليامين

14

حمد بن عبدالله العامري

حمزه بن أحمد الهادي

ريناس بنت عبدالله الراشدية

راحيل بنت كامل الشبيبية

فرح بنت خليفة املصلحية

نوح بن أيوب العامري

محمد بن سلطان البلويش

مجتبي بن غريب البوسعيدي

خديجة بنت وائل الشيبانية

ريناد بنت عبدالله الراشدية

شفاء بنت عبدالله العامرية

آالء بنت حاتم الرحبية

عبدالله العمريي

معاذ بن صالح الشبيبي

جود بنت محمد الوهيبية

مرية بنت محمد السيابية

عبدالعزيز ومحمد
أبناء عيىس الرحبي

عبدالرحمن بن محمد الهنايئ

درر بنت سامل البطاشية

عامر بن خلفان املحرزي

الياس بن أحمد البلويش

الهنوف بنت محمد الشبيبية

حور بنت سعيد الشبيبية

الخنساء بنت عيل الحسنية

مسك بنت جامل الشبيبية

عبدالله بن صالح السليامين

عدي بن حاتم الرجيبي

والء بنت حاتم الرجيبية

فادي بن عيىس األغربي
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قابوس بن سعيد السليمي

الرشطي الصغري

قصة الجريمة

الــجـــائــــزة
غدا ً يف االحتفال
سوف نكرم زميلكم
أسعد.

ملاذا تكرمونه من بيننا؟؟
نحن أقدم منه يف العمل

ألنه أكرثكم نشاطاً
وإلتزاماً يف العمل يا
عامر.
يبدو أن أسعد سيأخذ
مكانك يف رئاسة القسم
يا سليامن!!

لدينا حفل يف
املؤسسة غدا ً ورمبا
سأتأخر .
حسناً يا أسعد

هذا لن يحدث
أبدا ً
انظر إليه وكأنه
ال يعلم بأمر
التكريم!!
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يا له من
خـبـيـث!!!

سيناريو /خلفان الحنظيل
رسوم الرشطية /راوية الخليلية

يضع أسعد الجائزة يف املقعد الخلفي
لسيارته.

ونحن
كذلك

مبارك لك التكريم يا
أسعد..

كم أكره أسعد
هذا..

شـكـراً جـزيـالً!!
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من كرس نافذة سياريت
ورسق الجائزة؟؟!

هل ميكنكم يا أصدقايئ
اكتشاف الفاعل ومواجهته
بالدليل؟!

سوف أتصل
بالرشطة!!
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ما هو جهاز كندل () Kindle؟

الكنــدل هــو قــارئ إلكــروين أنتجتــه رشكة أمــازون ( )Amazonمــزودا ً بشاشــة تعتمد تقنية الحــر اإللكرتوين
( ، )E-Inkهــذه التقنيــة صممــت ملحــاكاة مظهــر الحــر عــى الــورق العــادي ليكــون الجهاز أقرب مــا يكون
للكتــاب العــادي  ،وأ َّن أكــر مــا مييــز هــذا الجهــاز إمكانيــة القـراءة مــع مراعــاة راحــة العني  ،حيــث ال يوجد
بالجهاز إضاءة تزعج العني بوهجها أو ســطوعها باســتثناء اإلضاءة الجانبية يف اإلصدارات الحديثة من الجهاز،
والتــي يتــم التحكــم بســطوعها  ،كــا أن الجهــاز مــزود ببطارية تــدوم لفرتة طويلــة تصل ألكرث من أســبوعني.

خصائص جهاز كندل ( ) kindle

 -١التحكــم يف حجــم النــص ويف نــوع الخــط ولــون
الخلفيــة والبعــد مــا بــن الســطور وحجــم الحــوايش.
 -٢املُزامنــة مــا بــن أكــر مــن جهــاز حيــث ُيكــن
للقــارئ ُمواصلــة ق ـراءة كتــاب رشع يف قراءتــه عــى
جهــاز آخــر.
 -٣القواميــس املُدمجــة  ،حيــث يكفــي النقــر عــى
الكلمــة لتظهــر نافــذة صغــرة تحتــوي رشحــا لهــا (ال
أعتقــد بــأن هنــاك قاموســا عربيــا لكــن هناك قاموســا
إنجليزيــا  -إنجليزيــا وآخــر فرنســيا  -فرنســيا).
 -4البحــث ُمبــارشة يف ويكيبيديــا (أو عــى )Google
مــن داخــل الكتــاب.

Kindle
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المحفظة الضائعة

سيناريو :حمدي هاشم حسانني

رسوم :حسام الدين عبدالغني

منــذ فــرة والشــاب منصــور ال يعمل
فلقــد أغلقــت الرشكــة التــي كان
يعمــل بهــا أبوابهــا وأصبــح بشــكل
مفاجــئ بــا عمــل .خــرج منصــور
للصــاة يف املســجد  ،وبينــا هــو يف
طريقــه الحــظ شــيخاً فقـرا ً يعرفــه ،
نظــر منصــور يف جيبــه فوجــد بعــض
الريــاالت القليلــة التــي كان ينــوي
رشاء العشــاء بهــا ،فكــر قلي ـاً قبــل
أن ميدهــا للشــيخ الفقــر قائـاً :خــذ
يــا عــم لتشــري عشــاء الليلــة.
شــكره الفقــر بشــدة عــى معروفــه بينــا واصــل منصــور طريقــه إىل املســجد وهنــاك صــى مــع
النــاس وظــل قليـاً بعــد الصــاة يقــرأ القــرآن ثــم خــرج عائــدا ً ملنزلــه  ،ومــا إن مــى خطــوات خــارج
املســجد حتــى وقعــت عينــاه عــى محفظــة نقــود ملقــاة عــى األرض.
أرسع منصــور يلتقــط محفظــة النقــود وينظــر حولــه بحثـاً عــن صاحبهــا  ،شــعر بالحــرة فالشــارع
شــبه فــارغ  ،مــاذا يفعــل؟ هــل يذهــب ويســلمها للرشطــة؟ نعــم هــذا هــو الحــل املناســب ،
وبالفعــل اتجــه منصــور إىل قســم الرشطــة لتســليم املحفظــة.
يف طريقــه للرشطــة كان منصــور يشــعر بالجــوع الشــديد  ،إنــه ال
ميلــك ريــاالً واحــدا ً فلقــد آثــر الفقــر املســكني عــى نفســه،
هــو شــاب ويحتمــل الجــوع لكــن ذلــك الشــيخ الفقــر
ال يحتمــل  ،يف تلــك اللحظــة وصــل منصــور لقســم
الرشطــة وأعطــى املحفظــة لرجــل الرشطــة املختــص.
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كانــت املفاجــأة حينــا فتــح رجــل الرشطــة
املحفظــة وطالــع محتوياتهــا هتــف
مندهش ـاً :يــا للمصادفــة  ..صاحــب هــذه
الحافظــة أبلــغ عــن فقدهــا منــذ قليــل..
إنــه هنــا ينهــي بعــض اإلج ـراءات فانتظــر
قليــا .مل يصــدق صاحــب املحفظــة نفســه
وهــو يراجــع محتويــات محفظتــه  ،إنهــا
كاملــة مل ينقــص منهــا شــيئاً  ،وهنــا أخــرج
صاحــب املحفظــة مبلغـاً ماليـاً يك يناولــه ملنصــور قائـاً :أنــت إنســان أمــن  ..أرجــو أن تقبــل هــذه
املكافــأة البســيطة .رفــض منصــور رفضـاً قاطعـاً أن يأخــذ شــيئا نظــر أمانتــه  ،ازداد إعجــاب الرجــل
مبنصــور فقــال لــه :كنــت متجهــا للمطعــم لتنــاول العشــاء  ..هــل تقبــل دعــويت للعشــاء ألتحــدث
معــك يف أمــر هــام؟ أجابــه منصــور :ال بــأس  ..مــا دمــت يف حاجــة إ ّيل.
ويف املطعــم الفاخــر وبينــا هــا يتنــاوالن الطعــام أخــره الرجــل أنــه يحتاجــه للعمــل معــه نظ ـرا ً
ألمانتــه الشــديدة  ،دمعــت عينــا منصــور بشــدة  ،كان منــذ ســاعات جائعـاً مفلسـاً وبــا عمــل  ،واآلن
يتنــاول عشــاءه الفاخــر ورزقــه اللــه بعمــل دائــم  ،شــكر منصــور اللــه كثـرا ً عــى نعمــه الكثــرة التــي
خصــه بهــا.
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اضـحـك مـن
قـلـبـك
قالــت امــرأة لزوجهــا:
لقــد حلمــت باألمــس
بأنــك اشــتريت لــي
ســاعة!!
فقال زوجها :إلبسيها
في احللم القادم.

قــال املعلــم للطالــب:
ضــع كلمــة حليــب
فــي جملــة مفيــدة .قــال
الطالــب :اشــترى أبــي بقــرة
مــن الســوق .قــال املعلــم:
أيــن احلليــب ؟
قــال الطالــب :فــي البقــرة يــا
أستاذ!!

االبــن :هــل تعلــم يــا أبــي أننــي
الوحيــد الــذي أجــاب علــى ســؤال
املعلــم اليــوم!
االب :وما هو السؤال؟
االبــن :مــن الــذي لــم
يكتــب الواجــب!!!
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قــال األســتاذ لتالميــذه :أنتــم
مصابيــح الغــد ..وقــف تلميــذ
وأشــار بإصبعــه إلــى تلميــذ
نائــم علــى الطاولــة
بجانبــه  ،قائــا ً:
أنظــر يــا أســتاذ لقد
احتــرق املصبــاح
الــذي بجانبــي!!

سيناريو رقيب أول /أصيلة العامرية

رسوم /مريم الحسنية
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الشرطي المنقذ
رسوم :حسام الدين عبدالغني

سيناريو :حمدي هاشم حسانني

ذات صباح انطلق املالزم بدر لتفقد الحالة
املرورية يف شوارع املدينة.

وظهرت تلك الشاحنة
العمالقة!!

فجأة...

ما الذي يفعله هذا الرجل؟! إنه
يعرض حياته للخطر.

يا إلهي رحامك  ..يجب أن
أتدخل فوراً يك ال تحدث كارثة.

ضع جوالك جانبا وانتبه للطريق
فوراً.

مممامذا؟!
حارض.

24

الرشطي الصغري

ونجح املالزم بدر يف إنقاذ املوقف.

بالعكس كنت أسري بالرسعة
املحددة.

هوووف  ..حمداً لله  ..حمداً لله.

ولكنك كنت تتحدث يف جوالك
وهذا ممنوع أثناء السياقة حرصاً
عىل حياتك وسالمتك.

ما الذي حدث أيها املالزم ..أنا مل
أرتكب خطأ أثناء سياقتي.

هذا ما تظنه يا سيدي ..لقد
كدت أن تعرض حياتك للخطر.
يا إلهي  ..حديثي يف
الجوال أثناء السياقة
خطر!!

بالتأكيد  ،يجب
أن تعطي كل
انتباهك للطريق من
أجل سالمتك.
أعدك أال أكررها مرة أخرى  ..لن يف املرة القادمة سأحرر لك
أتحدث يف جوايل أثناء السياقة.
مخالفة عىل الفور.

أشكرك أيها املالزم عىل إنقاذك يل ..يف
أمان الله.
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يف اجتامعنا اليوم سأقرتح اقرتاحاً هاماً أمتنى أن يحوز
رضاكم وموافقتكم.

هذه خريطة مصغرة للطرق الرئيسية يف املدينة  ،هل
ترون معي عدد السيارات؟

أعتقد أن هذا األمر نادر الحدوث أيها املالزم.
بالعكس ..لقد تدخلت
اليوم أثناء مروري بالدورية
إلنقاذ سائق سيارة كان
يتحدث يف جواله.
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حمداً لله تدخلت لتنبيهه
يف الوقت املناسب.

املشكلة تكمن يف
استخدامهم للجوال أثناء
السياقة  ..تخيلوا معي
حجم الكوارث التي ميكن
حدوثها.

ماذا تقرتح أيها املالزم؟
أقرتح أن نضع يف الطرقات
إشارة تحذيرية تحذر من
املكاملات الهاتفية أثناء السياقة.

فكرة رائعة أيها املالزم  ..ومن اآلن ميكنك أن
ترشف عىل تنفيذها بنفسك.

وستكون هناك عقوبات رادعة ملن يخالف هذه اإلشارة التحذيرية.

أشكرك يا سيدي..
سأنطلق لتنفيذ األمر
فورا.
وظل املالزم بدر يرشف عىل وضع اإلشارات التحذيرية بنفسه.
هيا يا رجال ..أمامنا
الكثري من العمل.

وبعد أيام قليلة.
هذه آخر إشارة تحذيرية
أيها املالزم.

أحسنتم ..ميكنكم العودة
ملنازلكم.
اآلن فقط ميكنني العودة
ملنزيل ألنال قسطا من
الراحة.
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لــي رأي

أستطيع حـماية
ئ
الهنا�
المجد بن برغش
ي

حذرتنــي أمــي مــن التعامــل مــع الغربــاء  ..لذلــك ال
أحتــدث مــع الغربــاء وال آخــذ الهدايــا منهــم  ..وال أســمح
ألحــد أن يلمــس جســمي ألن هنــاك الكثير من املشــاكل
حدثــت لبعــض األطفــال مــن قبــل بعــض الغربــاء ..
أمتنــى أن يتــم توعيتهــم أكثــر حــول هــذا اجلانــب.

مريم بنت راشد الحراصية

قــرأت قصــة عــن أحدهــم خطــف طفـا ً  ..بعد أن ســأله
عــن شــيء وقــام بخداعــه ..نحــن نــرى فــي اإلنترنــت صور
ســيئة ولكنــي أحذفها مباشــرة  ..أمتنــى أن يتــم توعيتنا
نحــن الصغــار فــي هــذا اجلانــب حتــى نكــون علــى وعــي
وإدراك ونعــرف كيــف نتصرف.

ش
البلو�
الجارس بن يارس
ي

لــن يســتطيع أحــد اإلســاءة إلــي  ..فأمــي احلمــداهلل قــد
نبهتنــي وأخوتــي مــن مثــل هــؤالء الذيــن يحاولــون إغراء
األطفــال واإلســاءة إليهــم  ..وأمتنــى أن تتــم معاقبــة مــن
يفعــل ذلــك عقوبة شــديدة.
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أصدقــايئ تذكــروا جيــدا ً  ..أن تأخــذوا حذركــم عنــد الحديــث مــع الغربــاء  ..وأن ال تدلــوا
عــدم الســكوت يف حالــة حــدوث يشء تشــعرون أنــه خطــأ  ..فليــس هنــاك مــا تخافــون

نـفسي
المجعل
عبدهللا بن محمد
ي

أســتطيع حمايــة نفســي  ..فأنــا قــد تعلمــت فنــون
الكاراتيــه  ..وإذا حــاول أحــد اإلســاءة لــي ســوف أخبــر
والــدي فــورا ً  ..أمتنــى أن يتــم عمــل محاضــرات باملــدارس
لتوعيــة الطــاب ليتمكنــوا مــن حمايــة أنفســهم.

ال�يدية
جنان بنت سليمان ب

هنــاك مشــاكل كثيــرة حتــدث كمــا قــرأت  ..وأجتنــب
الذهــاب مــع أحــد غريــب  ..وال أتواصــل عبــر اإلنترنــت
مــع أحــد ال أعرفــه  ..فهنــاك مــن يخدعوننــا حتــى
يحققــون أهدافهــم  ،وأمــي أخبرتنــي بكيفيــة التصــرف
إذا حــاول أحــد هــؤالء الغربــاء االقتــراب منــي  ..وذلــك
باالبتعــاد عنهــم.

سليمان بن سعيد الكندي

هنــاك أشــياء كثيــرة ال نعرفهــا ألننــا مــا زلنــا صغــارا ً
والبعــض يســتغل جهلنــا بهــا .مواقــع اإلنترنــت مليئــة
بصــور غيــر مناســبة ألعمارنــا .فأنــا أحــاول أن ال أنظــر
إليهــا وألتــزم باألخــاق والقيــم الدينيــة.
مبعلومــات عــن أنفســكم أو أهلكــم ســواء يف اإلنرتنــت أو الحيــاة العاديــة  ..وعليكــم
منــه  ..ألن القانــون كفيــل بحاميتكــم  ..أخــروا والديكــم فــورا ً واللــه يحفظكــم.
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بأقالمنا

 أن معدة اإلنسان تحتوي عىل نحو  ٣٥مليون غدة هضمية أن أطول سلسلة جبلية تقع يف املحيط األطليس. أن كل عام يتحطم أكرث من عرشة آالف منقار طائر بسبباصطدامها بزجاج النوافذ.
أن عبدالله بن جحش أول أمري يف اإلسالم.أن عضلة الفك أقوى عضلة يف جسم اإلنسان. أن ممحاة قلم رصاص اخرتعت بعد  ٢٢٠سنة من اخرتاعالقلم.
ماجد بن هالل الهشامي

إذا فاتـ أقوا
ل
ا
ل
أدركك ـك الخـ صالحني

ريض فاس ـبق ـر
ف
أ
د
ا
ه
قــا للــه عنـ (أب ـو بك ركــه،
ـه
ـر الص وإن
يــا ب ل ســ
ع
د
د
ي
ر
نــ
ـق)
بالقنا ي إذا طلىض الل
ـ
ـ
ه
والط عـة  ،فإنه بــت الغ عنــه
ال
ب
ن
بالي مـع  ،فإ ـا مـال نــى فا ــه:
ن
ـ
ط
إال أس فإن ـ ـه فقـر ال ينفـد و لبــه
أ
ح
إ
غنـ اك اللك مل تي ـأ ـارض  ،و يـاك
ع
س
ـ
ه عن ـه .م ـن يش ليـك
ق ـط
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الغسق :أول ظلمة الليل بعد الغروب
أهـاب :أخاف.
السامع.
س ّمـا َع :كثري ّ
الفلسفة :حقل للبحث والتفكري لجلب
الحقيقة.
ظمى املاء :أي ارتفع ومأل النهر.
يمان الحمدانية

أح ــام صغي ــرة
اسمي :عمر بن
عبدالعزيز الوهيبي
عمري  8سنوات،
هوا
يتي الرسم والرياضة
وأمنيتي أن
أصبح طيارا ً في
املستقبل.

اسمي:
طارق بن يعقوب
الرواحي،
عمري 4
سنوات ،أدرس في
روضة
شباب املستقبل،
هوايتي
القراءة ولعب
كرة الق
دم  ،وأمنيتي أن
أ
صبح شرطيا ً في
املستقبل..

ا
سمي :مرمي بنت علي
السيابية.
عمــري  8سنوات،
وأحب الكتابة
والرياضة،
وأمتنــى أن أصبـح
مهندسة بتــرول
في املستقبل.

ا
سمي :مين بنت خالد
احلمـــدانية.
عمــري  7سنوات،
وأ
حب الرسم وكتابة
القصص،
وأ
متنى أن أصبح طبيبة
ع
ظام في املستقبل
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أنا في
الروضة

ك

ي
ف
أ
ص
نع ع

ص
ف
و
ر
ي
ا
إعداد وتصوير /شيخة الرشيقية
مللون!

• األدوات املطلوبة:
ورق ملــون  +لصــق شــمعي  +مقــص
 +قلــم رصــاص  +قلــم أســود ملــون.

• أرســم دائرتــن عــى الــورق
امللــون إحداهــا كبــرة واآلخــرى
صغــرة ثــم أقصهــا.
• أثنــي الدائرتــن مــن املنتصــف
وألصــق الدائــرة الصغــرة فــوق
الدائــرة الكبــرة.
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!

• أرســم شــكل معــن للمنقــار وشــكل مســتطيل
للذيــل وأقصهــا وأثنيهــا مــن املنتصــف  ،وأقــص
املســتطيل مــن النهايــة عــى شــكل مثلــث.

• ألصقهام يف طريف الدائرة الكبرية.

• وبعد ذلك أحدد العينني باللون األسود.

• وها هو ذا عصفوري
امللون أصبح جاهزا ً.
شكرا ً لصديقة الرشطي الصغري /إطالل بنت
فيصل السيابية.
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جـال

يا

احفظ لنا
ا
ن
رب السـلـطـان
لـة
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مـ ــرح ـب ـ ـ ًا ب ــابـ ــا ق ــابـ ــوس
بوجــودك تس ــعد النفــوس
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حكايـات جـدتـي

وفـاء جمل
رسوم الشرطية /راوية اخلليلية

يحــى فيــا مــى أن ثالثــة أشــقاء كانــوا يعملــون يف مجــال الزراعــة  ،ونتيجــة لربكــة
الزراعــة بــن أيديهــم اتجــه اإلخــوة إىل بيــع إنتاجهــم الزراعــي مــن الشــعري  ،والــذرة ،
واملــوز ،والبطاطــس الحلــوة (فنــدال)  ،وغريهــا مــن املنتجــات إىل املناطــق الجبليــة  ،التــي
تبعــد مســافة طويلــة ال بــأس بهــا عــن قريتهــم الســاحلية  ،كانــوا يقطعــون تلــك املســافة
س ـراً عــى األقــدام يحملــون إنتاجهــم عــى ظهورهــم.
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ويف يــوم مــن األيــام اجتمــع اإلخــوة الثالثــة وفكــروا يف رشاء جمــل يعينهــم عــى أعاملهــم،
فاشــركوا ببعــض املــال وقامــوا بـراء جمــل صغــر  ،فرحــوا كثـراً بالجمــل الــذي اشــروه
واســموه (ســبيغان)  ،ولشــدة فرحهــم بــه عــدوه واحــداً منهــم  ،وأخــذوا يرعونــه
ويطعمونــه ويهتمــون بــه ويأخذونــه إىل كل مــكان يذهبــون إليــه  ،ونتيجــة لذلــك تعلــق
بهــم الجمــل كث ـراً  ،وأخــذوا يقطعــون املســافة بــن الجبــل والحــر أكــر مــن مــرة يف
اليــوم مبســاعدة جملهــم  ،كــر الجمــل وازداد حجمــه وأصبــح مــن الصعــب عليهــم إدخاله
إىل القريــة معهــم  ،كانــوا يربطونــه يف طــرق القريــة أو عنــد مدخــل الســوق  ،ولكنــه يحــل
وثاقــه ويركــض خلفهــم ميينـاً وشــاال ً ،إىل أن يــأيت إليــه اإلخــوة الثالثــة  ،ومــا أن يراهــم
مقبلــن عليــه حتــى يهــدأ ويــرك.
ويف يــوم مــن األيــام أقيــم يف الســوق إحتفــاالً شــعبياً راقصـاً  ،أراد اإلخــوة الذهــاب إليــه
إال أنهــم فكــروا فيــا يفعلونــه بهــذا الجمــل  ،وكيــف يحولــون بينــه وبــن مــا يفعلــه يف
النــاس  ،وتوصلــوا إىل ربطــه عــى الســاحل بعيــدا عــن مدخــل الســوق.
وعندمــا أحــس الجمــل بطــول غيابهــم ثــار وهــاج  ،وأرغــى وأزبــد  ،وأخــذ يقفــز ويركــض
ميين ـاً ويســاراً إىل أن حــل وثاقــه وركــض إىل الســوق  ،وأخــذ يركــض خلــف النــاس وعــا
الصيــاح والـراخ بينهــم خوفـاً أن يهاجمهــم  ،وعندمــا ذهــب إليــه األخــوة بــرك الجمــل
واســتغرب النــاس منــه وتعجبــوا مــن حالــه.
وبعــد مــا حصــل ذلــك اليــوم كان اإلخــوة إذا ذهبــوا إىل مــكان ويأخذونــه معهــم انتظــر
أحدهــم معــه وذهــب اآلخـران لينجـزا مــا يريــدان إنجــازه  ،وعندمــا كــر وصعــب عليــه
العمــل معهــم رغــب أحــد أقربائهــم يف رشائــه وعــرض عليهــم مبلغ ـاً كب ـرا مــن املــال،
فاتفــق اإلخــوة فيــا بينهــم عــى بيعــه  ،لكــن الجمــل مل يذهــب مــع مالكــه الجديــد إىل
حظريتــه حتــى مــرض مرضـاً شــديداً  ،وتدهــورت حالتــه يومـاً بعــد يــوم  ،فأســتأذن قريــب
اإلخــوة يف ذبحــه خوفـاً عليــه مــن أن ميــوت فأذنــوا لــه  ،إال أنهــم قبــل أن يتمكنــوا مــن
ذبحــه مــات الجمــل فحزنــوا عليــه حزنـاً كبـراً ومتنــوا لــو أنهــم مل يبيعــوه أبــداً.
املصدر من كتاب :القصص الشعبي يف ظفار
تأليف :محمد بن مسلم املهري
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فـــراح
صغار
أ
الـــ

رتال بنت حمد العامرية
سنتني

ناصر بن أحمد العامري
سنتني

ثامر بن فهد الهنائي
سنة

تيمور بن كامل السليمي
سنة

زوردة بنت سعيد الذهلية
 ٧سنوات

فجر بنت سالم الهادية
سنة

سرايا بنت فيصل الهاشلية فاطمة بنت محمود الكيومية دعاء بنت سلطان اخليارية محمد بن سعيد الغداني
 ٤سنوات
سنة
سنة
سنة

يونس بن سعيد الذهلي
سنة

علي بن محمد الوهيبي
 ٧سنوات

وائل بن عادل الشهومي
 ٧سنوات

عبير بنت عبداهلل املسكرية إبراهيم بن خالد الوهيبي أنسام بنت حامت الشهومية
 ٤سنوات
سنة
سنة

تبيان بنت خالد اخلروصية حورية بنت وائل الشيبانية
سنة
سنة

رمي بنت جابر العامرية
 ٥سنوات

سالم بن عيسى الصقري
 ٦سنوات

محمد بن خالد الرواحي
 ٦سنوات

ليث بن سلطان العيسري
 ٤سنوات

محمد بن فيصل السيابي محمد بن عبداهلل العامري عبدامللك بن سعود اليماني عبدالرحمن بن سعود اليماني
 ٦سنوات
 ٧سنوات
٤سنوات
 ٧سنوات

رئام بنت عيسى الصقرية
 ٤سنوات

خالد بن فهد الزيدي
 ٦سنوات

عبداهلل بن جمعه الكيومي
 ٥سنوات

اليقظان بن يعقوب الفوري
 ٥سنوات

سيف بن محمد املغيري
سنتني

فاطمة بنت ناصر القطيطية
 ٣سنوات

نبراس بن سعيد الشريقي حواء بنت يونس القاسمية جنان بنت يونس القاسمية
سنة
 ٤سنوات
 ٤سنوات

آدم بن يونس القاسمي
 ٦سنوات

شروق بنت أحمد الغدانية
سنة

مالك بن جمعه الوهيبي تسنيم بنت خالد البوسعيدية مهره بنت محمد السيابية شيث بن باسم البلوشي
 ٦سنوات
سنه
 ٤سنوات
 ٧سنوات

إيالف بنت إبراهيم املرشودية إميان بنت إبراهيم املرشودية عبداهلل بن حميد الهنائي
 ٧سنوات
سنه
سنة

فارس بن ناصر القطيطي
 ٣سنوات

ميره بنت فهد الزيدية
 ٥سنوات

شماء بنت فهد الزيدية
 ٧سنوات

سلطان بن عبداهلل العامري عبداهلل بن حمد السليماني خالد بن عبداهلل التوبي
 ٤سنوات
 ٣سنوات
 ٥سنوات

براءه بنت أحمد البلوشية املعتصم بن عبداهلل املسكري نيره بنت أحمد البلوشية
 ٣سنوات
 ٧سنوات
 ٦سنوات

فيصل بن سلطان اخلياري عبداهلل بن جابر العامري
 ٦سنوات
سنتني

اخلليل بن أحمد اخلزيري
سنة

إسراء بنت جمال اخلروصية
سنة

منصور الشطور
ألف مبارك يا أصدقايئ مبناسبة عودة
صاحب الجاللة السلطان قابوس ساملاً
معافاً إىل الوطن.

عــودة قـائـدنـا

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

علينا
أن نحتفل بهذه
املناسبة!

سأكون
معكم..
سنذهب
اليوم يف مسرية!!
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رائع
أن نحتفل بطريقة
متحرضة ودون إحداث
فوىض بالشارع..

هــذه هــي األخــاق
التــي زرعهــا فينــا
صـــاحب الـــجاللة
السـلـطـان
قابـــوس بـــن
سـعـــيد املعظــم ،
أبقــاه اللــه ذخــرا ً
لهــذا الوطــن الغــايل
ُعــان.

أمــي
شعر :حمدي هاشم حسانني

أمـــي والـدتـــي مــوالتـــي
نــورك يغـمـرنـــي ميلؤنـــي
لــو أكـــتب عنــك أنــا كتـــبا
وحـــروفك يـــا أمـــي ور ٌد
أمــي يــا واحــة موســيقى
مـــا أجمــل اســمك أنطـــقهُ
كالنــجـمـــة أمـــي أملـحـهـــا
أهـدتـنـــي حـبـ ـاً أهـدتــــني
وألجـلـــي تـحـيـــا تـرعـانـــي
ولـــذا سـمـيـتـــك يـــا أمـــي

يا قــمــرا يسكـــن فـــي ذاتـي
ويــيء كــا الشــمس حيــايت
فاسـمـــك ســييضء ِكـتـــابايت
أنــثــــر ُه بـيـــن ِعــبــاراتـــي
يــا لـحـنــاً حـلـــو النـغـمــ ِ
ـات
فـيـفـــوح العـطـــ ُر بكلــايت
تلمــع مـــا بيــــن سـمـاواتـــي
املـاضـــي واآلتـــي
العـمـــر
ّ
يف صحــوي أو وقــت ســبايت
سـمـيتـــك وحـــدك مـــواليت
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مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول (صناعة الحصير)
الفائز :يارا بنت عيسى بن محمد
* إجابة السؤال الثاني (ممنوع التجاوز للشاحنات)
الفائز :أحمد بن عبداهلل البلوشي
* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم )٤٠
الفائزة :رفا بنت سعيد الشرجية
* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)
 -مزون بنت مهنا البوسعيدية

 -فرح بنت خليفة المصلحية

 -فرح بنت سعيد البلوشية

 -بلقيس بنت عبداهلل الهاشلية

* أما الذي خرب وسرق المشتل الزراعي في قصة (المـشـتـل) فهو:
كريم ؛ والدليل وجود نعاله الخضراء في المشتل.
الفائز :عمر بن عبدالعزيز الوهيبي
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م�سابقة العدد

٤١

* ما اسم الحرفة الموضحة في الصورة ؟
...........................................................................
* على ماذا تدل إشارة المرور ؟
...................................................................................

* هناك مجرم هارب من العدالة  ،لنبحث عنه ونسلمه للشرطي
الصغير  ،سنجده ظ ً
ال متخفيًا في صفحة رقم ..........................
ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة من كسر نافذة السيارة وسرق الجائزة

في قصة الـجائزة

 ،في 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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بصحة وعافية

الخبـيصـة

املقاديــر( :طحــن  -مــاء  -ملعقــة صغــرة
مــن الزعفـران  -الســكر  -ملعقــة كبــرة مــن
الهــال املطحــون  3 -مالعــق كبــرة مــن مــاء
الــورد  -ملعقتــان كبريتــان مــن جــوز الهنــد
املجفّــف  -زبــدة أو ســمن  -علبــة مــن
املحــى).
ّ
الحليــب املكثّــف

طريقة التحضري:

متوســطة الح ـرارة  ،ثــم يُقلّــب مــع االســتمرار يف
يُنخــل الدقيــق ويوضــع يف قــدر كبــر عــى نــار ّ
التحريــك حتّــى يصبــح لونــه بنيـاً أو ذهبيـاً .يُرفــع عــن النــار ويُنخــل مــن جديــد .يوضــع املــاء مــع
الزعف ـران والســكر والهــال ومــاء الــورد وجــوز الهنــد املج ّفــف ونصــف كميــة الزبــدة يف قــدر كبــر
ويُغــى املزيــج .يُضــاف الدقيــق املح ّمــص تدريجي ـاً إىل املــاء  ،مــع االســتمرار يف التحريــك .تُضــاف
الكميــة املتبقّيــة مــن الزبــدة ويُحـ ّرك املزيــج حتّــى يُخلــط جيــدا ً .يُغطّــى ويُطهــى عــى نــار خفيفــة
ملـ ّدة  30دقيقــة .ثــم يُرفــع عــن النــار ويُــرك ليــرد .يُضــاف الحليــب املكثّــف املحـ ّـى ويُحـ ّرك املزيــج
حتّــى يُخلــط جيــدا ً .تقــدم الخبيصــة عــى درجــة ح ـرارة الغرفــة وتُق ـ ّدم مــع القهــوة.
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قـــلــوبـنا الصـغـرية  ...تنبض بحبك الكبـري
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