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ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحرير
الدرجة املدنية ٤ /رشيفة بنت عيل التوبية

التصميم واإلرشاف الفني
املالزم أول/ 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 أول/ ثريا بنت أحمد الكلبانية

الرتجمة
الدرجة املدنية ٧ /بشري عبدالدائم بشري

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 وبوابة سلطنة ُعامن التعليمية 

http://www.rop.gov.om/arabic/kidsmagazine.asp
http://home.moe.gov.om/arabic/index.moe

اقرأ معنا في هذا العدد:

قققققققققققققق الالالالالالالالالالالاللللللللل لللل ططططط لللل لللل

٨¢U¢U

١٦¢U¢U

٢٤¢U¢U

٣٦¢U¢U

لعب األصدقاءلعب األصدقاء

خاتم الخطوبةخاتم الخطوبة

حرصاً عىل حرصاً عىل 
سالمتكسالمتك

جزاء الصابرينجزاء الصابرين
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خاتم الخطوبة

أصدقايئ األعزاء
قبل خمسة وأربعني عاماً ويف ٢٣ يوليو من عام ١٩٧٠م كانت ُعامن الغالية عىل موعد مع 

بداية جديدة .. وحياة جديدة وعرص آخر يختلف عام كانت عليه يف السابق ، إنه اليوم الذي 
توىل فيه صاحب الجاللة مقاليد الحكم يف البالد .. لتشهد عامننا الغالية نهضة شاملة يف كل يشء 

ولتصبح ُعامن عىل ما هي عليه اليوم من تقدم وتطور وأمن واستقرار .. فاللهم احفظ  والدنا وقائدنا 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم وأَِطل يف عمره .. وألبسه ثوب الصحة والعافية .. 

أصدقايئ ..
كل عام وأنتم بخري بهذه املناسبة الجميلة والغالية عىل قلوبنا ، وكل عام وأنتم بخري مبناسبة العودة إىل 
املدارس والتي سبقتها اإلجازة الصيفية وهي بال شك كانت فرصة لكم ملامرسة هواياتكم املتعددة ورمبا 
قد استفاد البعض منها يف تعلم مهارات حياتية جديدة أو قرأ كتباً مفيدة أو سافر لدول مل يزرها من 

قبل .. وقد كانت فرصة أيضاً لتجديد النشاط والعزم للسري نحو عام درايس جديد لتحقيق مزيد 
من النجاح ..

 أمتنى  أن تكونوا دامئاً بخري وأمان ..
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جـــواهـــــر جـــواهـــــر 
اإليــــمــــــاناإليــــمــــــان

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

            قال رسول اهللا           :- «األناة من اهللا ، والعجلة من الشيطان». (الترمذي)

للمسلم أخالق وآداب 

علمنا إياها رسولنا 

الكرمي ، ومن هذه 

اآلداب ما هي متعلقة 

بالطريق.

السري يف جانب الطريق:
املسلم يسري يف جانب الطريق ، وال 
يسري يف وسطه ؛ حتى يتالىف الحوادث.

التأين وعدم العجلة:
املسلم يتمهل يف عبور الطرق ، وال 

يرسع يف سريه.

االلتزام بقواعد املرور:
املسلم ال يخالف قواعد املرور ، بل هو 
أحرص الناس عىل االلتزام بها واحرتامها.

ومن آداب الطريق األخرى:
الحفاظ عىل نظافة الطريق.

٤
الرشطي الصغري
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سيناريو ورسوم الرشطية/ راوية الخليلية

لقد 
جمعت مبلغاً كبرياً 

يا قطقوط ، سنشرتي 
الكثري من الحلوى.

هيا 
سنذهب إىل 

الدكان..

ميااو 
أخاف الذهاب 

لوحدنا.

إىل 
أين يا نورة؟!

لوحدنا.

لن 
يحدث يشء .. 

أمي مشغولة اآلن!

سوف 
نعاقب 
اآلن!!

نووووورة!!
رة!! نوو
نووووورة!!ووووورة!!

إىل 
الدكان يا أمي 

لرشاء الحلوى .. 
فاليوم عيد!

انتظري 
قليالً .. 

أكمل ما بيدي 
وسأرافقك.

أمل أحذرك يا 

صغرييت من عدم 

الذهاب مبفردك 

إىل الدكان؟!

أنت ما زلِت 

صغرية ، ال بد 

أن يذهب معك 

شخص كبري.

هيا 
معنا يا 
أمي!!

اآلن أنا يف أمان 
وسالم..

٥
الرشطي الصغري
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الــســـبـلــة

إعداد وتصوير الرشطي/ 
محمد الرشيقي

(فـرز العـسـل)(فـرز العـسـل)

مرحبــا بكــم أصدقــايئ الصغــار ، نتعــرف اليــوم عــىل حرفــة فــرز العســل الطبيعــي ، 
وفيــام يــيل خطــوات الفــرز: 

 
فــرز العســل: يف البدايــة نقــوم بإخــراج براويــز العســل مــن الخليــة ، ونزيــل مــا عليهــا 
ــن  ــص م ــث يقل ــان املنبع ــل ، ألن الدخ ــاد النح ــة إلبع ــتخدم املدخن ــل ، تس ــن نح م
هيجــان النحــل ويجعلهــا متتــص جرعــات كبــرية مــن العســل وبذلــك تكــون هادئــة 
ــز  ــراج براوي ــد إخ ــل ، وبع ــة النح ــع وعدواني ــة للس ــل عرض ــال أق ــل النح ــام يجع م
العســل مــن الخليــة توضــع يف صناديــق فارغــة ، وتغطــى مــن الجهتــني ، وتنقــل إىل 
ــة لكشــط  ــة الفــرز. تســتخدم ســكاكني كشــط ، أو ميكــن اســتخدام ســكني عادي غرف
ــدوي أو  ــراز الي ــز يف الف ــع الرباوي ــك توض ــد ذل ــراز ، بع ــا يف الف ــل وضعه ــة قب الخلي

ــدور الفــراز فيخــرج العســل بالطــرد املركــزي.  ــايئ. ي الكهرب

تقليــب الرباويــز: يــدار الفــراز برسعــة بطيئــة أوالً ، ثــم تقلــب الرباويــز عــىل الجهــة 
األخــرى، ثــم يــدار برسعــة ثــم يقلــب عــىل الجهــة األوىل ، ويــدار برسعــة. والفكــرة من 
ذلــك هــي منــع تهتــك الشــمع حتــى ميكــن اســتخدامه مــرة أخــرى. يوجــد يف أســفل 
الفــراز صنبــور يُفتــح لنقــل العســل مــن الفــراز إىل الزجاجــة الفارغــة الخاصــة لتعبئــة 
ــيك  ــام ؛ ل ــدة أي ــج ع ــل يف املنض ــل العس ــل. يظ العس
ــزال مــن ســطح  ــو الشــوائب وقطــع الشــمع ، وت تطف
العســل ، ثــم يصفــى العســل مــن خــالل قــامش رقيــق ، 
ويعبــأ يف زجاجــات خاصــة. تعــاد الرباويــز الفارغــة بعد 
الفــرز إىل الخاليــا ؛ حيــث يلعقهــا النحــل ، ويســتعملها 

يف تخزيــن العســل أو تربيــة الحاضنــة. 

٦
الرشطي الصغري
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إعداد وتصوير/ علياء النعامنية

(لعبة يا فاطمة يا عائشة)(لعبة يا فاطمة يا عائشة)

عدد الالعبات:
ست العبات أو أكرث

طريقة اللعبة:
تصطــف الالعبــات عــىل شــكل نصــف دائــرة وتعــني 
قائدتــان عــىل نهايــة منتصــف الدائــرة وتلقبا بعائشــة 

وفاطمــة. 
فتقول فاطمة (يـا عائشة) 
تجيب عائشة (يـا فاطمة) 

فاطمة (مـا تـأكـيل؟)
عائشة (حـب الذرة)

فاطمة (مـا ترشبـي؟)
عائشة (مـاء الهـناء)
فاطمة (تـفـضـلـي)

فتدخــل عائشــة والالعبــات املمســكات بيديهــا وســط 
ــة األوىل  ــف الالعب ــة إىل أن تلت ــق فاطم ــات فري العب
ــس  ــا عك ــاه وجهه ــح اتج ــة ويصب ــق فاطم ــن فري م
اتجــاه الالعبــات األخريــات ، وتســتمر اللعبــة هكــذا 
ــة  ــق فاطم ــن فري ــات م ــع الالعب ــف جمي إىل أن تلت
ــن  ــات ويغمض ــع الالعب ــس جمي ــم تجل ــة ، ث وعائش
ــام  ــاق بينه ــة باالتف ــة وفاطم ــوم عائش ــن وتق أعينه
ــن  ــىل م ــرف ع ــن تتع ــات ، وم ــرص ورضب الالعب بق
ومــن  الجنــة  فريــق  يف  تدخــل  ورضبهــا  قرصهــا 

ــار.. ــق الن ــل يف فري ــة تدخ ــأت يف اإلجاب أخط

٧
الرشطي الصغري
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سيناريو/ غالية الحجرية
رسوم/ مريم الحجرية

خرج الخروف الصغري يحمل كرته ليلعب بها ، 
فصادفته بطة بيضاء جميله يف الطريق.

إىل أين 
تذهب؟!

للعب بالكرة 
يف الحديقة.

هل أستطيع 

اللعب معك؟!

نعم بالتأكيد 

أيتها البطة.

وصلوا ملكان اللعب فوجدوا قطة 
حمراء صغرية.

 أخذ الثالثة يلعبون وفجأة طارت الكرة عالياً 
باتجاه القطة التي قفزت لإلمساك بها.

ودون أن تشعر القطة ، شمرت عن مخالبها 
لتمسك بالكرة فانغرست يف الكرة..

هل تلعبون الكرة؟؟ 
أريد اللعب معكم !!

حسنا لنلعب معاً 

نحن الثالثة.

وبدون أن تقصد تسببت يف متزقها فلم 
تعد الكرة صالحة للعب بل هوت إىل 

األرض فارغة من الهواء

٨
الرشطي الصغري
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حزن الخروف عىل كرته الجديدة وتقدمت 

القطة منه معتذرة وهي تحمل كرته.

ورجعت القطة للمنزل.

ويف الصباح حملت القطة كرتها الجديدة 
وقدمتها للخروف

ولكن الخروف حمل كرته بصمت وعاد 
للبيت حزينا ومل يرد عىل القطة بيشء.

 أنا جداً آسفة مل 
أقصد ذلك ، أرجو 

أن تسامحني.

 أين كنِت ؟؟

كنت مع الخروف نلعب 
بكرته الجديدة ولكن 

بدون قصد مني تسببت يف 
متزيقها مبخالبي. 

ال تحزن يا صديقي هذه الكرة لك 
هيا لنلعب معا يف الحديقة وسأنتبه 
عند التقاطي للكرة يك ال أتسبب يف 

متزيقها مرة أخرى.

ال تحزين وخذي غداً كرتك 
الجديدة وقدميها لصديقك 
الخروف بدل كرته التي  

متزقت. 

٩
الرشطي الصغري
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F

الِجــامل أكــرث الحيوانــات عالقة باإلنســان ، مــن أنواعها ظبيــان ، صوغان، 
الــوري ، ومحصيــان. ذكــر الجمــل يســمى (بعــري) أمــا األنثــى فتســمى 
(ناقــة). واملولــود ســواء كان ذكــراً أم أنثــى يســمى (حــوار) أمــا القعــود 
فهــو ذكــر الجمــل بعــد الفطــام ، والبكــرة أنثــى الجمــل بعــد الفطــام .

معلومة عن اإلبــــــــــــل

 ، صوغان،
ىى فتســمى
مــا القعــود
 اللففططــاامم .

هاجر بنت صالح البلوشيةهاجر بنت صالح البلوشية

عامر بن محمد البلويش عامر بن محمد البلويش 

هــل تعلــم أن تنــاول موزتــني إىل خمــس مــوزات يف اليــوم يبعــد خطــر ارتفــاع ضغــط 
الــدم، وميكنــه أن يخفــض ضغط الدم املرتفــع إىل املعدل الطبيعي خالل أســبوع واحد 
فقــط ودون اســتعامل أدويــة حافظة للضغط ، حيث أن املوز يحتوي عىل نســبة عالية 
مــن البوتاســيوم ونســبة قليلــة مــن الصوديــوم وهــو النــوع املوجــود يف ملــح الطعــام.

هل تعلم!!!!!!

ببأأققــــــــــالالممننــــاــــا

١٠
الرشطي الصغري
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قيص بن إبراهيم الدرويش قيص بن إبراهيم الدرويش 

يوسف بن عبدالله الجرداين يوسف بن عبدالله الجرداين 

رمياس بنت سامل الحمحميةرمياس بنت سامل الحمحمية

ــا  ــه: إين أشــعر بفــراغ شــديد ي ــدأت اإلجــازة قــال ســامل ألبي حــني ب
ــة. األب  ــات الناري ــادة الدراج ــذين لقي ــك أن تأخ ــد من أيب ، أري
ــد  ــامل: لق ــردك. س ــا مبف ــن تقوده ــن ل ــامل ، ولك ــا س ــناً ي : حس

ــردي. ــأقودها مبف ــا أيب وس ــرياً ي ــت كب أصبح
قاد سامل الدراجة برسعة هائلة واصطدم بصخرة كبرية 

ــامل؟!  ــا س ــت ي ــاذا فعل ــي. األب :م ــي أبـــ ــامل: آخ آخ أبــــ س
نصحتــك ومل تســمعني ، أال تعلــم إين ال أنصحك إال ملصلحتك؟!.

ركوب الدراجة وخطورتها

ـا 
ببببببب 
 

 !

حكـــــــــــم

األلغـــــاز 

-اعمل الطيب وارمه البحر.
-أفضل الجود أن تبذل من غري مسألة.

-أقلل عتابك فالبقاء قليل والدهر يعدل تارة ومييل.
-إن الحياة عقيدة وجهاد.

١- يش يف السامء و ليس يف املاء ، فام هو؟

               حرف السني 
 ٢- ما هو الباب الذي ال ميكن فتحه؟ 

              الباب املفتوح 
٣- ما هو اسم الشهر امليالدي الذي إذا حذفت أوله ، تحول إىل اسم فاكهه؟

                       متوز 
٤- ما هي الكلمة التي يبطل معناها إذا نطقنا بها؟

                     الصمت 

١١
الرشطي الصغري
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رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو رقيب أول/ أصيلة العامرية

١٢
الرشطي الصغري
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١٣
الرشطي الصغري
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إياد بن سرور احلضرمي

إلياس بن مهنا الهنائي

اليزن بن خالد السعدي

شهالء بنت شبيب البلوشيةرائد بن نصر العامري

غزل بنت علي البلوشيةرنس بنت أحمد السوطيةرميا بنت سعيد السباعيةرمياس بنت مهنا الهنائية

حمد بن حارب البوسعيديمحمد بن عبدالعزيز اجلابري

رغد بنت أحمد السوطيةاخلليل بن أحمد احلضرمياملهند بن أحمد اخليارياليمان بن سالم الريامي

ممحمد بن خالد السعدي

سلطان بن محمد البطاشي

ثويبة بنت خليل السليميةرمي بنت بدر العلويةأبرار بنت بدر العلويةألني بنت سالم الصاحلية

مالك بنت أحمد البلوشية
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محمد بن صالح الرحبي

ة

عمر بن بدر الرواحي

عبداهللا بن عبدالرحمن 
السليماني

فاطمة بنت سلطان املعمرية

لؤي وريهام أبناء سالم اجلامودي

ميثاء بنت خلفان البريكية ميا بنت يحيى السعدية

ناصر بن خميس السعديمحمد بن ماجد احلزاميمدرك بن يحيى الفليتيمعني بنت سعيد الهنائية نور بنت سعيد البوسعيدية

ملا بنت يحيى السعدية

محمد وخالد أبناءمحمد بن قايد اجللبوبي
يوسف الريامي 

صخر بن سليمان البكري

شي

ية

شهد بنت محمود الزدجالية

سيف بن أيوب الرواحي

فاطمة بنت صالح السباعيةفضة بنت إبراهيم الصبحيةفهد بن حمد الرحبيفيصل بن سيف الرواحي

يحيى بن خلفان السيابيسهام بنت سالم اجلامودية عبداهللا وربوه أبناء
عمر القصابي
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رسوم الشرطية/ راوية اخلليلية سيناريو/ خلفان احلنظلي

كم 
أحب هذا 

الخاتم

يا 
له من خاتم 
جميل جداً

كل 
القطع جميلة 

يا أمنة!!

أنا 
أحب هذا الخاتم 

بشكل كبري

إنه 
جميل جداً

حسناً يا 
أماين..

سوف تأيت 
بنات خالتي 
لرؤية ذهب 

خطبتي يا أمي..

١٦
الرشطي الصغري
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حارض يا 
أمي!!

أنا 
ذاهبة إىل املطبخ 
ألصنع الخبز للعشاء

سآخذ 
الذهب إىل غرفتي 

وأعود حاالً..

ــون  ــا أن تك ــد توقعن لق
خطبتــك أنــِت يــا عليــاء قبــل 

أمــاين ألنــك أكــرب منهــا. 

بل 
ألنك أكرب منا 

جميعاً.

جرس الباب 
يرن .. افتحي 

الباب يا أماين فأنا 
مشغولة

ج

حارض
أمي

يجب 
أن نذهب 

اآلن..

ال 
نستطيع ، 

فأمي طلبت منا أال 
نتأخر!!

لقد 
عاد أيب للتو ، 

اجلسن لتناول العشاء 
معنا يا مريم.

١٧
الرشطي الصغري
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ي يا 
لقد ُرسق خامت

أمي!!!

هل ميكنكم أصدقايئ 
معرفة سارق الخاتم 
ومواجهته بالدليل؟!!

١٨
الرشطي الصغري
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لطططريقة التخلص وإزالة الفريوسات من الكمبيوتر: ال لقةة اال قةة
.(Anti-virus software) أوالً يجب مراجعة وتحديث برنامج املضاد للفريوسات –

– ثم نقوم بفصل االنرتنت عن الكمبيوتر.

ــر حــال تشــغيل  ــر عــىل الوضــع اآلمــن (safe mode) وإذا مل يظه ــم نقــوم بتشــغيل الكمبيوت – ث

 (safe mode) أثنــاء تشــغيل الكمبيوتــر ليظهــر (F8) الكمبيوتــر نقــوم بالضغــط املســتمر عــىل زر

ونقــوم بالضغــط عليــه.

– بعــد تشــغيل الكمبيوتــر عــىل نظــام الوضــع اآلمــن بــدون االتصــال باالنرتنــت نقــوم بعمــل فحــص 

.(complete scan) كامــل للكمبيوتــر

– يف حال قام برنامج الحامية باصطياد فريوس أثناء الفحص نقوم بعمل حذف أي ملفات

. (Autorun.inf) 

– بعد إزالة الفريوس الذي تم اكتشافه نقوم بعمل إعادة تشغيل للكمبيوتر مرة أخرى.

ــر ، ميكــن االتصــال  ــة الفريوســات املوجــودة عــىل الكمبيوت ــن إزال ــدم التمكــن م – يف حــال ع

بالرشكــة املــزودة لالنرتنــت واالســتعانة بهــا للحصــول عــىل وســيلة أو برنامــج حديــث للحاميــة 

ــر. ــة الفريوســات مــن الكمبيوت وإزال

. (C) بعد اتباع خطوات التخلص من الفريوسات ، نقوم بإعادة تهيئة للقرص الثابت –

ما هي الفريوسات؟؟ما هي الفريوسات؟؟
هــي برنامــج أو جــزء يف الشــفرة التــي تدخــل إىل الحاســب 
ــا عــىل نســخ نفســها إىل  ــز بقدرته اآليل بهــدف التخريــب وتتمي
نســخ كثــرية وقدرتهــا عــىل االنتقــال مــن مــكان إىل مــكان ومــن 

ــه. ــة محتويات ــاء وتغطي ــب واالختف ــب إىل حاس حاس

١٩
الرشطي الصغري
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 أمي .. أرجوك أيقظيني وقت 
السحور فأنا أود الصوم معكم 

هذا العام.

 ما زلت صغرياً يا سعيد .. ستصوم حني تكرب.

 هل ستعاملينني كأخي األصغر سامي.. 
لقد كربت يا أمي.

ههههه .. ال تغضب 
سأوقظك.

 سأوقظ سعيد يك يتسحر معنا.

 سعيد ما زال صغرياً عىل الصوم.. 
سنجعله يصوم العام املقبل بإذن الله.

كل رفاقه باملدرسة مل يصوموا بعد ، وسيأخذون 
طعامهم معهم لذا قد يضعف أمامهم.

 أشعر بتأنيب الضمري.. 
كنت أود لو نرتكه يجرب.

 أعدك أين سأدربه عىل الصوم يف 
رمضان القادم.

إن شاء الله.

 لقد استيقظت لتناول  ما الذي أيقظك اآلن يا سعيد؟
السحور معكم.

الصائم الصغري
رسوم: حسام الدين عبد الغنيسيناريو: حمدي هاشم حسانني

٢٠
الرشطي الصغري
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 لقد حذرتك ومل تسمعي كالمي.

 سأعود لفرايش .. لقد 
نويت الصوم من الليل.

 تناول إفطارك قبل خروجك 
للمدرسة.

 إفطاري!! سأفطر معكام عند 
آذان املغرب.

 ال بأس ستصوم غداً .. خذ سندوتشاتك 
ومرصوفك.

 أمي .. لست يف حاجة 
ملرصوف .. فأنا صائم.

 لقد جئت بشطائر لحم ساخنة 
لذيذة.. سنقتسمها يف الفسحة.

شكرا لك يا منري .. ولكنني 
صائم.

 جرب هذه الشطرية .. إنها 
لذيذة .. باللحم.

 أخربتك أين صائم.

 يا الهي .. إنها لذيذة جداً.. 
تخفف حرارة الجو.

 بالهناء والشفاء يا صديقي.

 لقد أذن الفجر.. بدأ هل أضع لك طعاما؟
الصيام يا أمي.

٢١
الرشطي الصغري
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 خذ جرب .. لن تندم.

 هههه .. أخربتك أين صائم .. 
ثواب الصائم عظيم يا صديقي.

 ماذا بك يا سعيد؟! يبدو عليك اإلرهاق.

 كم أنا سعيدة بك .. سيكون لك ثواب كبري.

 بسـم الله.

 هنيئا لك أجر الصائم يا سعيد.

 هل تقصد أنك صائم إىل اآلن؟!!

 هذا ما أمتناه .. فطاعة 
الله ثوابها عظيم.

 نعم يا أمي .. لن أفوت هذا الثواب 
العظيم.

 لحظات وينطلق مدفع اإلفطار ونفطر 
يا سعيد.

ال بأس يا أيب .. فالصوم جميل.

هل ستوقظينني 
للسحور الليلة؟

 وهل يف ذلك شك؟ 
طبعا سأوقظك.

 اللهم باسمك صمت وعىل 
رزقك أفطرت.

 رمبا ألين مل أتسحر هذه 
الليلة معكم.

٢٢
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سأل رجل صديقه: كم الساعة؟ 

قال له: عشرة وعشرة، 

رد عليه: إذن قل عشرين وخلصنا.

ذهب أحد الكسالى إلى 
احلالق

 وجلس على الكرسي 
ورأسه لألسفل 

قال له احلالق: شعر أو 
ذقن؟ وقال الكسول: ذقن. 
قال له احلالق: ارفع رأسك: 

قال الكسول
ال خليه شعر.

ضرب  وعندما 
صديقه، 

لزيارة  األشخاص  أحد  ذهب 

اجلرس 

يا  عليكم  السالم  له:  فقال  الصغير  ابنه  له  خرج 

موجود.  نعم  الولد:  قال  موجود؟  أبوك  هل  حبيبي 

ال له:  طيب تعرف اسمي؟
فق

سرعة 
ى أبيه ب

 الولد إل
 فذهب

عند الباب ال يعرف اسمه.
ل له: أبي يوجد شخص 

وقا

دقائق، حتى  بخمس  موعده  قبل  الدواء  شرب  ساذج   *

يفاجىء اجلراثيم.

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

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

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

، التلميذ: في يد أمي.
ستاذ: أين يكثر الذهب

* األ

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

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

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

وأنا  أخيه:  له  قال  املكيف..  من  بردان  أنا  أحدهم:  قال   *

أحمد من بيتنا.

إضحك من قلبك

٢٣
الرشطي الصغري
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أرى الكثري من األطفال يجلسون يف املقعد األمامي بجوار آبائهم. سأجلس يف املقعد األمامي بجوارك يا أيب.

 وفجأة أخرج سليم ذراعه من نافذة السيارة ملوحا ألحد أصدقائه.

 وفجأة رن هاتف الوالد..

هذه من األخطاء املرورية الواجب 
تفاديها حرصا عىل حياة هؤالء الصغار.

 من الخطأ أن تخرج ذراعك أو رأسك خارج 
السيارة فهذا يعرضك للخطر.

أيب هناك من يتصل بك ألن ترد عىل املكاملة؟

سأتوقف عىل جانب الطريق ثم أرد عىل املكاملة.

 فهمت رمبا تكون سيارة قادمة مرسعة وتصيب 
ذراعي بكرس أو ما شابه .. لن أخرج ذراعي من      

السيارة أبدا. 

األطفال يجلسون يف املقعد الخلفي يا 
ولدي حرصا عىل سالمتهم.

 أدخل ذراعك برسعة 
يا سليم.

ملاذا يا أيب!!

حرصاً على سالمتك
رسوم/ حسام الدين عبد الغنيسيناريو/ حمدي هاشم حسانني

٢٤
الرشطي الصغري
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وبالفعل توقف الوالد عىل جانب الطريق وأجرى مكاملته 
الهاتفية يك ال يعرض حياته وحياة ابنه للخطر.

عليك عدم عبور الشارع حني تكون إشارة املرور حمراء.. 
بل تنتظر حتى تتلون باللون األخرض ثم تعرب يف أمان.

وأعدك أن أتفادى جميع األخطاء 
املرورية التي تعرض حيايت 

للخطر.. وسأعلّم جميع أصحايب 
يك يتفادون هذه األخطاء مثيل.

عليك حني تستقل دراجتك أن تلتزم بتعليامت املرور 
فتسري عىل الرصيف املخصص للدراجات.

وأنت يا أيب .. رجاء ال تنس أن تربط حزام األمان عند 
القيادة.. وأن تلتزم بالرسعات القانونية.

 هل ممنوع أيضا أن تتحدث يف 
الهاتف أثناء القيادة ؟

طبعا .. يجب أال يشغلك يشء 
عن القيادة.

 وماذا أيضا يا أيب الحبيب؟!

 سأفعل من أجل سالمتي 
وسالمتكم يا ابني الحبيب.

هيا سأدعوك للعشاء يف 
هذا املطعم الجميل.

 سأكون ممتنا يا أيب .. ولكن 
أخربين عن األخطاء املرورية 
التي قد تعرضني للخطر يك 

أتفاداها.

٢٥
الرشطي الصغري
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اسم الدولة:
سـلـطـنـة ُعـمـان 

العملة: الريال الُعامين

أهم املنتجات الزراعية:
النخيل (التمور) والليمون ، 

واملانجو ، واملوز ، والنارجيل ، 
ويتم ري املزروعات عن طريق 
األفالج واآلبار .. وكذلك وسائل 

الري الحديثة. 

      املناسبات الوطنية:
العيد الوطني ١٨ نوفمرب 

من كل عام.
يوم النهضة ٢٣ يوليو

 من كل عام.

        التقسيم اإلداري:
تنقسم سلطنة عامن إدارياً إىل 
محافظات ، وتشمل املحافظات 

عدداً من الواليات واملدن.

مانمان سلطسلطـنة عُـنة عُ

ة. 

ةة::
ممربربربرب 

و

يي:
 إإدددارريييااًً إىلىلىل 
ململححححافففظظظاتتت 

وواململددنن.

٢٦
الرشطي الصغري
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رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو رقيب أول/ أصيلة العامرية

٢٧
الرشطي الصغري
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محمــد بــن ســامل الحمحمــي .. يف اإلجــازة زرت أقــاريب  وأهــيل 
، ولعبــت بألعــايب اإللكرتونيــة  التــي أحبهــا .. ولكنــي كنــت حريصــاً 
عــىل انتقــاء األلعــاب املناســبة لســني وتجنــب املواقــع الســيئة .. 
وكذلــك كنــت ألعــب تحــت رقابــة أمــي .. ولكــن ال يجب االنشــغال 

بهــذه األلعــاب فقــط .. فعلينــا قــراءة الكتــب أيضــاً .

عبدالله بن سعدالله الهنايئ .. يف اإلجازة حفظت كثرياً 
من سور القرآن الكريم ، وقدت دراجتي الهوائية التي 

اشرتاها يل والدي ولكني كنت حذر جداً أثناء قياديت لها 
حيث كنت أرتدي الخوذة عىل رأيس ، وأبتعد عن الشارع 

والسيارات تجنباً للحوادث.

ٹٹٹماذاٹفع�لتٹف�يٹٹٹ   لـي رأي

وفاء بنت يعقوب الراشدية .. كانت اإلجازة بالنسبة لنا فرصة 
لزيارة األهل ، كذلك شاركت يف دورة لحفظ القرآن الكريم .. 
وأمتنى من أصدقايئ عدم العبث باألشياء القابلة لالشتعال ألن 
حرارة الصيف مرتفعة وقد تؤدي إىل رسعة اشتعال هذه املواد .

٢٨
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ماجد بن هالل  الهشامي .. خالل اإلجازة الصيفية سافرت مع 
أمي وأيب إىل ماليزيا وشاركت يف دورة لتحفيظ القرآن الكريم ، 

وكذلك شاركت يف دورة لرياضة التكواندو ، والصيف فرصة ملامرسة 
هواية السباحة ولكن يجب علينا اصطحاب شخص كبري معنا 

ملراقبتنا حتى ال نتعرض للغرق.

فجــر بنــت عــارف الزدجاليــة .. التحقــت بأحــد املراكــز الصيفية  
ومتكنــت مــن حفــظ جــزء عــم مــن القــرآن الكريــم ، وقــد تدربــت 
ــباحة  ــاء الس ــر أثن ــب املخاط ــى أتجن ــباحة حت ــة الس ــىل مامرس ع
ــا  ــباحة ، ألنه ــيات الس ــة أساس ــدرب ومعرف ــع بالت ــح الجمي وأنص

مهمــة يف الصيــف وهــي رياضــة مفيــدة أيضــاً .

سامي بن يعقوب الرواحي .. يف إجازيت الصيفية لعبت مع 
أصدقايئ بدراجتي الهوائية ولكننا كنا نقودها بعيداً عن الشارع ، 
وكذلك لعبت بألعايب اإللكرتونية ، ولكنني كنت حريصاً عىل عدم 

دخول املواقع السيئة والتي ال فائدة منها.

ٹٹٹٹاإلجازةٹالص�يف�ية?ٹ

٢٩
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احلمدهللا
عــادل طفــل صغــري منــذ والدتــه ال يــرى الدنيــا فلقــد فقــد نعمــة البــرص. عــادل يذهــب للمدرســة بصحبــة أختــه ســلمى 
التــي معــه بنفــس املدرســة ، تصطحبــه صباحــا حتــى فصلــه وتذهــب بعــد نهايــة اليــوم الــدرايس لتعــود بــه للدار.جميــع 
املعلمــني باملدرســة معجبــون بــذكاء عــادل وفهمــه للــدروس ، يجلــس منتبهــاً يســتمع بإنصــات شــديد وحــني يســألونه أي 

ســؤال يجيــب الســؤال بثقــة شــديدة وتكــون إجابتــه كالعــادة صحيحــة.
ذات يــوم اتجــه ســمري إىل عــادل قائــالً: عــادل .. كيــف تفهــم الــدروس وأنــت فاقــد لنعمــة البــرص؟ ابتســم عــادل قائــالً: 
الفهــم ال يحتــاج عينــني .. يحتــاج عقــال مفتوحــا ومؤهــال الســتقبال املعلومــات. ســأله ســمري يف حــرية: أال تتمنــى أن تــَر 
الفراشــات يف فصــل الربيــع والشــمس التــي تنــري كوكبنــا والعصافــري التــي تزقــزق يف الســامء .. أال تتمنــى رؤيــة كل هــذا؟ 
أجابــه عــادل بحكمــة تفــوق ســنه: حــني يجــيء الربيــع أشــعر بالفراشــات تحلــق مــن حــويل بأجنحتهــا وكأنهــا تداعبنــي 
، والعصافــري أعرفهــا مــن زقزقتهــا التــي متــأل الكــون مــن حــويل شــدوا ، والشــمس أجــد دفئهــا يف جســدي الصغــري وكأين 

أراهــا متامــا.
تطلــع ســمري لعــادل قائــال يف دهشــة: أنــت تصــف األشــياء وكأنــك تراهــا بالفعــل .. ولكــن كيــف تعــرف كل هــذا وأنــت 
فاقــد لنعمــة البــرص؟ ارتســمت ابتســامة رضــا عــىل وجــه عــادل وهــو يجيبــه قائــال: البــرص نعمــة يــا صديقــي .. ولكــن 
اللّــه أعطانــا الكثــري مــن النعــم التــي يســتحق أن نشــكره عليهــا 
، هنــاك نعــم كثــرية معنــا وال نشــعر بهــا وال نشــكر اللّــه عليهــا.
هتــف ســمري يف حــرية: مــاذا تقصــد يــا صديقــي؟ أجابــه عــادل يف 
إميــان: أقصــد أن نحمــد اللـّـه عــىل نعمــه التــي وهبنا إياهــا .. وان 
كان ريب حرمنــي البــرص فلقــد أكرمنــي بنعــم تفــوق البــرص ولــذا 

فللــه الحمــد والشــكر عــىل نعمــه الكثــرية.

سيناريو: حمدي هاشم حسانني

رسوم: حسام الدين عبد الغني

٣٠
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حور بنت طارق السيابية
 عمري ٨ سنوات

  أحلم أن أكون طبيبة أطفال 
  يف املستقبل.

سيف بن سليامن الشميل
عمري ٦ سنوات

أحلم أن أكون ضابط رشطة يف 
املستقبل.

حواري بن يارس الضنيك
عمري ٧ سنوات

أحلم أن أكون طبيب أسنان يف 
املستقبل.

رتاج بنت محمد السبتية
عمري ٥ سنوات

أحلم أن أكون معلمة لغة 
عربية يف املستقبل.

أحالم صغرية

٣١
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أنــا فـي
الــروضــة

١- األدوات املطلوبة:
(٢ م�عــق ب�ســتيكية + لصــق + أســ�ك 

+ مقــص + عينــان ب�ســتيكية).

�س�ك من المنتصف.�٢- أقطع ا

٣- أثبت الم�عق ك�ً فوق ا�%خرى.

(٢ م�عــق ب�ســتيكية +
+ مقــص + عينــان ب�س

�س�ك من ا�٢- أقطع ا

٣- أثبت الم�عق ك�ً فو

١

٢٣

إعداد وتصوير: شيخة الرشيقية

٣٢
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ــ3  ــوداء ع ــ�ك الس �س�ــف ا ــوم بل ٤- أق
ــق. الم�ع

�سفل.��س�ك إ> ا�< ا
٥- أح@?

ــة  ــة الملعق < مقدم
?E ? >Fــ ــق العين ٦- ألص

�و> فقــط.�ا

ــ3  ــوداء ع ــ�ك الس �س� ا

�سفل.�ك إ> ا

ــة  ــة الملعق < مقدم
?E ? >Fــ ن

٧- وهــا هــي النملــة 
أصبحــت  الظريفــة 

جاهــزة.

٤

٥٦

ً لصديقنا: أسيد بن  شكرا
خالد العامري

٣٣
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صصص

* هــذه الصفحــة خاصــة بإبداعــات أصدقــايئ الصغــار 

وكتاباتهــم يف كافــة املجــاالت األدبيــة .. وبانتظــار مــا 

تخطــه أقالمكــم الصغــرية .. رمبــا تكــون البدايــة مــن 

ــري يف املســتقبل... ــب كب هــذه الســطور لكات

بائعة الكعك

تأليف/ آيه بنت محمد 

الجابرية

ممبدعون

* ههــذذه الصصفححــة خخاصصــةة ببببببإإإإإإببببببدداععــاتت أصصدقــايئيئيئيئيئيئ الصصغغــاررررر 

ووووكتابببببباتهههههــمممممم يفيفيفيفيفيف كافــة اململججججججــاالتت األدببببببييييييــة .. ووووببببببانتظــارررر مــا 

تخطــه أقالمكــممممم الصغــريريريريرية .. رررمبمبمبمبمبــا تكــوووووننن البببببدايييييــة مــنننن 

تقبل ــري يف املس هــذه الســطووورر لكاتــببببب كببب
املســتقبببلل... يفيفيفيفيف ريريريريري بب

ــة مــن أم وأب  ــة صغــرية مكون ــاك عائل ــم الزمــان كانــت هن ــا مــكان يف قدي كان ي

ــه  ــاب ، واالبن ــر األلع ــك واألب يف متج ــز الكع ــل يف مخب ــت األم تعم ــاء وكان وأبن

ــن  ــوم م ــاً ، ويف ي ــام زال رضيع ــل ف ــا الطف ــة أم ــن يف الجامع ــز واالب ــا يف املخب تســاعد والدته

األيــام اســتلمت األم طــرداً كُتــب فيــه: مرحبــا يــا أم حنــان أريــد منــك أن تخبــزي لنــا كعكــة 

ــت: مــا هــذا؟ إن هــذا صعــب ، فهــذه  ــق .. املرســل جــارك محمــود. وقال مــن خمســة طواب

الكعكــة تحتــاج إىل جهــد كبــري ، ومــن ثــم وصلــت االبنــة لــيك تســاعد والدتهــا وصنعــت حنــان 

الكعكــة التــي تحتــوي الكثــري مــن الفانيــال والشــوكوالتة الســائلة وحينــام وصــل محمــود إىل 

املخبــز رأى الكعكــة وقــال: يــا لهــا مــن كعكــة جميلــة ، وقالــت األم: مل أعدهــا أنــا بــل إبنتــي 

ــا مــن قمــت بإعدادهــا وغــادر محمــود  ــان : نعــم أن ــاً!  قالــت حن ــال: حَق ــا. ق ــان أعدته حن

وهــو ســعيد جــداً.

 بعــد مــرور أربعــة أشــهر  أصيبــت والــدة حنــان مبــرض خطــري وال يوجــد لــه أي عــالج لهــا 

فامتــت بعــد فــرتة مــن املعانــاة ، وحزنــت حنــان عــىل أمهــا كثــرياً لكنهــا قــررت أن تكــون قويــة 

أمــام الحــزن وقــررت حنــان أن تفتــح مخبــزاً جديــداً تخليــداً لذكــرى أمهــا التــي كانــت تخبــز 

الكعــك الشــهي  وكان اســم املخبــز

(بائعة الكعك الشهي).

أقالم

صغيرة

٣٤
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صصص

موهبــة حفــظ القــر آن الكــرمي موهبــة حفــظ القــر آن الكــرمي 
مبدعونمبدعون

أحــد  مــع  خاصــة  وقفــة  لنــا  كانــت  اليــوم  الصغــار  أصدقاؤنــا 
املبدعــني مــن حفظــة كتــاب اللــه عــز وجــل ،، واســتحق هــذا البطــل 
الصغــري أن نجــري معــه هــذا الحــوار لتتعرفــوا معنــا عــىل قصــة 
تفوقــه يف حياتــه بعــد أن جعــل القــرآن الكريــم رفيــق دربــه .. 
خليفــة بــن بــدر الوائــيل مــن واليــة عــربي مبحافظــة الظاهــرة ، عمــره 
خمــس ســنوات واســتطاع أن يحفــظ جــزء عــّم مــع إتقانــه للتجويــد 
ــدأ  ــة: ب ــه قائل ــه عــن رس تفوق ــا والدت ــراءة الصحيحــة وتحــيك لن والق
خليفــة يتعلــم القــرآن وعمــره ٣ ســنوات ، حيــث كنــت أجلــس معــه 
وأقــرأ لــه قصــار الســور وعندمــا يحفــظ بعــض اآليــات أكافئــه بقطــع 
ــظ  ــن حف ــي م ــا ينته ــة ، وعندم ــارات تحفيزي ــع عب ــوى م ــن الحل م
ــي مبدرســة  ــك التحــق ابن ــد ذل ــة وبع ــة ترفيهي ــه برحل الســورة نكافئ
لحفــظ القــرآن الكريــم وأتقــن حفظــه لباقــي الســور وذلــك مبســاعدة 
معلمتــه أ.أمــل العربيــة والتــي كان لهــا الــدور البــارز يف ذلــك ..  
حيــث وجــدت معلمتــه  الحــامس والرغبــة يف خليفــة ألجــل أن 

ــة ،،  ــراً إىل املدرس ــب مّبك ــاً يذه ــم ، ودامئ ــرآن الكري ــم الق يتعل
أصبحــت  عــّم  جــزء  حفظــت  أن  بعــد  خليفــة:  ويقــول 
مــن  أنتهــي  عندمــا  بالفــرح  وأشــعر  مدرســتي  يف  متفوقــاً 
وأنصــح  أخــرى  ســورة  حفــظ  إىل  ألنتقــل  الســورة  حفــظ 
كثــرية.   فوائــد  فيــه  ألن  القــرآن  يحفظــوا  أن  األطفــال  بقيــة 

٣٥
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يحــىك إن رجــالً فقــرياً يدعــى ســامل ال يســتطيع إيجــاد لقمــة عيشــه ، وكان العمــل يف 
ــارج  ــم إىل الســفر إىل الخ ــري منه ــأ الكث ــاس ، فيلج ــكل الن ــرس ل ــري مي ــت غ ــك الوق ذل
للعمــل بســبب قســوة الحيــاة وإليجــاد لقمــة العيــش، وكان لهــذا الرجــل أرسة مكونــة 
ــرب الســن  ــل ، بســبب ك ــىل العم ــن ع ــري قادري ــوان غ ــة ، وكان األب ــن أب وأم وزوج م

فاضطــر االبــن للســفر إىل الخــارج للعمــل وإيجــاد لقمــة العيــش.
ودّع ســامل أرستــه ووعدهــم بأنــه ســوف يعمــل بجــد ليوفــر لهــم حيــاة طيبــة كرميــة، 
ووعدهــم بأنــه ســوف يرســل لهــم بعــد كل شــهرين مــا جمعــه مــن مــال مــع األشــخاص 
ــك  ــرة يف ذل ــري متوف ــك ألن املواصــالت غ ــد وذل ــن الخــارج إىل البل ــون م ــن يرجع الذي

الوقــت.
عندمــا وصــل ســامل إىل الخــارج كان هنالــك أصحــاب لــه دلــوه عــىل عمــل يف إحــدى 
املــزارع ، حيــث يعمــل يف الصبــاح يف 
املزرعــة ، أمــا يف املســاء فــكان يقــوم 

بجمــع بضائــع التجــار إىل املتاجــر.
تعــرف ســامل أثنــاء إقامتــه يف الخــارج 
عــىل رجــل كبــري يف الســن ، وكان دائم 
الجلــوس معــه يف أوقــات فراغــه ، كان 
ــاً  ــه دامئ ــه ويدل ــل ينصح ــذا الرج ه
ــامل  ــدم س ــري وال يق ــق الخ ــىل طري ع
عــىل أي فعــل إال وأســتأذنه فيــه ، وله 
جملــة يكررهــا دامئــاً «عليــك بالصــرب 
ــىل  ــم ع ــتعجال وال تحك ــدم االس وع
النــاس قبــل أن تعــرف مقاصدهــم».

حكايات جـدتـي
رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

٣٦
الرشطي الصغري
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اســتمر ســامل بالعمــل صباحــاً ومســاًء ، وبعــد نهايــة الشــهرين أرســل مــا جمعــه مــن 
مــال إىل أرستــه الفقــرية مــع رجــل عائــد إىل البلــد.

وهكــذا اســتمر يف عملــه بجــد وصــرب حتــى مــر عــرشون عامــاً ، وهــو عــىل ذلــك الحــال 
ــَر أهلــه طــول هــذه املــدة ، كان يســأل عنهــم بــني الحــني واآلخــر عــن طريــق  ومل  ي

أصحابــه الذيــن يســافرون إىل البلــد.
قــرر ســامل العــودة فرجــع يف شــوق كبــري لرؤيــة أهلــه ، وعندمــا وصــل إىل قريتــه كان 
الجــو عاصفــاً ممطــراً وقبــل أن يدخــل بيتــه وهــو عبــارة عــن كــوخ صغــري ، رأى زوجتــه 
ــاً شــديداً وأراد  وبجانبهــا شــاب يجلــس بجانبهــا مل يعرفــه ومل يــره قــط ، غضــب غضب
ــول الرجــل العجــوز  ــر ق ــه تذك ــىل فعلت ــدم ع ــل أن يق ــن قب ــه ، ولك أن يدخــل ويقتل
ــذي كان ينصحــه دامئــاً بالصــرب وعــدم االســتعجال. فقــال: ســأدخل عليهــم وأعــرف  ال
ورد  عليهــم  دخــل   ، جيــداً  املوضــوع 
ــعيدة  ــي س ــه وه ــت زوجت ــالم فقام الس
لرؤيتــه فقــال لهــا يف غضــب شــديد: مــن 
ــك  ــه: هــذا ابن ــت ل هــذا الشــاب؟! فقال
فلــذة كبــدك، ووضحــت لــه بأنهــا كانــت 
حامــالً فيــه قبــل ســفره ومل تشــأ أن 
تخــربه يك ال يقلــق عليهــم فرزقهــم اللــه 
ــه مل  ــرياً ألن ــرح ســامل كث ــم، ف ــر ابنه بعام
يســتعجل يف الحكــم عــىل زوجتــه وابنــه 
ــدم  ــذا الشــاب فتق ــه به ــه رزق ، وألن الل
مــن زوجتــه وابنــه وحضنهام ، وعاشــوا يف 

ــاء. رغــد وهن
املصدر من كتاب: القصص الشعبي يف ظفار

تأليف: محمد بن مسلم املهري

٣٧
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هبه بنت عيل الخيارية
٣ سنوات

هيام بنت سامل الجامودية
٣ سنوات

هالل بن خالد الناعبي
٧ سنوات

فرح بنت صربي الحرضمية
٣ سنوات

نزار بن نارص الحرايص
٥ سنوات

فراس بن نارص الحرايص
٥ سنوات

رمياس بنت سامل الحمحمية
٦ سنوات

عبدالرحمن بن إسحاق الهادي
٥ سنوات

أحمد بن هالل البوسعيدي
سنة

العذراء بنت يوسف الريامية
سنة

رؤفان بنت أحمد املقبالية
سنة

أسامء بنت عادل الصيادية
٣ سنوات

محمد بن فارس الحرايص
٣ سنوات

يارا بنت عيىس الحسنية
٦ سنوات

عبدالله بن إبراهيم الفاريس
٨ سنوات

طارق بن إبراهيم الفاريس
٥ سنوات

وئام بنت سامل الجامودية
٤ سنوات

وجدان بنت وليد الحراصية
٤ سنوات

وسن بنت أحمد السوطية
٦ سنوات

نوره بنت خلفان الربيكية
٤ سنوات

هبه بنت خلفان الربيكية
٦ سنوات

فا

ريان بنت سلطان الحزامية
٨ سنوات

الـــصغارأفـــراح

70383.indd   3870383.indd   38 9/21/15   11:17 AM9/21/15   11:17 AM



ي

جيفر بن إبراهيم الفاريس
٧ سنوات

ميار بنت نارص الكيومية
٦ سنوات

فاطمة بنت حارب البوسعيدية
٤ سنوات

رياء بنت سيف البوسعيدية
٤ سنوات

الصلت بن مالك الفرعي
٩ سنوات

رنيم وليد نصار
٧ سنوات

معتز بن سلطان الهاشمي
٤ سنوات

أحمد بن محمد الحامدي
٤ سنوات

أويس بن سلطان الحزامي
٧ سنوات

صخر بن سعيد الحجري
٤ سنوات

محمد بن سعيد الحجري
٦ سنوات

رناد بنت يحيى الفليتية
٦ سنوات

شيامء بنت أكرم الغابشية
سنة

محمد بن حمد السليامين
سنة

جنان بنت سلطان الحزامية
٥ سنوات

إسحاق بن سلطان الحزامي
سنة

عيل وبلقيس أبناء
سامل الحجري

األيهم بن هالل أمبوسعيدي
سنتني

مسك بنت محمد أمبوسعيدية
سنة

سليامن بن سامل الحمداين
سنة

ريم بنت نارص الكيومية
سنتني

األهيف بن سامل الحمحمي
٥ سنوات

محمد بن خليفة العامري
٦ سنوات

هزاع بن حمد الشعييل
٩ سنوات

مرينا سامي زايد
٥ سنوات
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املــــقاديــــر:

الــــــــــــــــــطريــــــقـــــــــــة:الــــــــــــــــــطريــــــقـــــــــــة:
ــب  ــع التقلي ــة م ــار هادئ ــالة عــىل ن - يحمــص السمســم يف مق

ــتمر. املس
- يوضــع املــاء والســكر يف وعــاء ويخلــط عــىل نــار مــع التحريــك 
حتــى يــذوب الســكر ويتــالىش متامــا ويــرتك يغــيل حتــى 

ــون. ــري الليم ــه عص ــاف ل ــم يض ــك ث يتامس
- ثم يضاف السمسم والهيل ويخلط جيدا.

- يصب يف الصينية املعدة ويوزع بصورة متساوية .
-تقطع بالسكني إىل قطع صغرية وبأشكال حسب الرغبة.

- ٣ أكواب سمسم
- كوب ونصف سكر

- ثلث كوب ماء
- ملعقة صغرية من مسحوق الهيل

- ملعقة صغرية من عصري الليمون الحامض

بالحليببالحليب
بالسمسم بالسمسم 

بالفول السوداين بالفول السوداين 
بالنارجيل بالنارجيل 

أنواع القشـــاطأنواع القشـــاط::

بصـحة وعافــــيةبصـحة وعافــــية

٤٠
الرشطي الصغري
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؟ �� كرا
ماذا أرسم ��

أرسم قمرا ين�� نورا
أرسم أشجارا وزهورا
أرسم أسماكا وغديرا

أم أرسم كروانا يشدو
ويحلق فرحا م+ورا

.....

�� كرا
ماذا أرسم ��

أرسم أمي أغ3 الناْس
بسمتها

� من ماْس ��ك
ضحكتها نبع ا;:حساْس
أرسمها تبتهج الصفحة
وتكاد تط�� من الفرحة

.....
ماذا أرسم.. 

� FGيا أصحا
كل الدنيا حلوة .. حلوة

واللوحات إذا أرسمها
تصبح لحنا تصبح غنوة

شكراً
شكراً يـا ألـوانـي.

شعر: حمدي هاشم حسانني

ممـاـاذاذا
أرأرسـسـمم

٤١
الرشطي الصغري
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* إجابة السؤال األول (صناعة المجز)

الفائزة: نجالء بنت محمد السيابية

الفائز: علي بن ناصر الشكيلي

- محمد بن سالم الحمحمي                   - ريم بنت عبداهللا البكرية

- سامي بن يعقوب الرواحي                          - تقى بنت أحمد الدرعية

سليمان ؛ والدليل على ذلك دشداشته الممزقة.

الفائز: عبداهللا بن حمد الحسيني

الفائزة: مريم بنت راشد اإلسماعيلية

* إجابة السؤال الثاني (صخور متساقطة)

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

* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

* أما الذي كسر نافذة السيارة وسرق الجائزة في قصة (الـجـائـزة) فهو:  

٤٢
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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 سارق الخاتم في قصة خاتم الخطوبة  
، في الصفحة ١٦ ، وما هو الدليل؟ .............................................
...........................................................................................
...........................................................................................
.........................................................................................

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

٤٣
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٤٦
الرشطي الصغري
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٤٧
الرشطي الصغري
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أصدقائي األعزاء:
احرصوا على اتباع 

اآلتي عند السباحة:-

-احـذر السباحة يف مكـان عميق إذا كنت ال حتسن 
السباحة.

- استعن مبدرب سباحة لتعليمك مهارات السباحة.
- لبس سرتة النجاة قد ينقذك من الغرق.

- ال تبتعد كثريًا عن الشاطئ .

70383.indd   5270383.indd   52 9/21/15   11:17 AM9/21/15   11:17 AM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




