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العدد الثالث واألربعون  /صفر ١٤٣٧ه  -نوفمرب ٢٠١٥م

كل عــام وأ نــت بخيــر
يــا أ بــي قا بــوس..
كل عــام وأ نـتِ الســام
ي ــا ُع ـم ــان..

العيد الوطني

الـ
املجيد
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Ashurti Assagheer
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحرير

الدرجة املدنية  / ٤رشيفة 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  / ٧بشري عبدالدائم بشري

املراسالت :

باسم مدير العالقات العامة
القيادة العامة للرشطة
ص ب 302 :الرمز الربيدي116 :
ميناء الفحل
موقع رشطة عامن السلطانية
عىل الشبكة العاملية للمعلومات

www.rop.gov.om

الربيد اإللكرتوين للملحق

ropkids@rop.gov.om

جميع الحقوق امللكية الفكرية
محفوظة لرشطة عُ امن السلطانية
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اقرأ معنا في هذا العدد:

الغابة
ضيف
�ص٨
الثقيل

حريق �ف
ي
�ص١٦
المؤسسة

شجرة الوطن �ص٢٨

�ص ١٦فهيمة
أصدقايئ ميكنكم تصفّح 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

مـرحـبـا

أصدقايئ األعزاء..
ما أجمل الشعور الذي أعيشه هذه األيام  ..شعور بالفرح والسعادة واملحبة والفخر واالعتزاز ..
وأنا العامين الذي يحتفل بعيد وطنه الغايل الحبيب  ..والذي يوافق الثامن عرش من نوفمرب من
كل عام  ..فكم أنا فخور بقائدي وأيب السلطان قابوس بن سعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه  -فهو
رجل السالم يف وطن السالم ..
جميع أصدقايئ  ..يعيشون الشعور الذي أعيشه  ..تزينت الشوارع  ،تزينت البيوت باألنوار
واألعالم  ،األطفال يرتدون مالبسهم التقليدية الزاهية  ..احتفلنا يف املدرسة  ..واحتفلت مع أرسيت
يف البيت وأيضاً احتفلت مع أصدقايئ  ..دعوت الله أن يديم عىل أيب قابوس نعمة الصحة والعافية
وأن يطيل الله يف عمره أعواماً وأعواماً  ..فام أجمل الشعور بهذا اليوم ؛ لذلك علينا أن نكون أبناء
صالحني لهذا الوطن ونكون عند حسن ظن قائدنا بنا  ..فهناك الكثري من األشياء التي يجب علينا
أن نفعلها لتحقيق ذلك  ..من أهمها أن نجتهد يف دروسنا لننجح  ..وأن نتحىل باألخالق اإلسالمية
النبيلة  ..وأن نحافظ عىل تراث اآلباء واألجداد  ..وال ننساق وراء كل ما يُعرض لنا أو علينا من
جديد يف هذا العامل  ..علينا أن نقتدي بقائدنا ونكون ُرسل سالم ومحبة يف هذا العامل  ..فعامن
وطن السالم واألمان واملحبة  ..وكل عام وأنتم بألف خري ..
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جــواهــر
اإليـــمـــان
تاسعاً :نغسل
القدم ن
اليم� ومن
ثم القدم اليرسى.
ثامناً :نمسح أ
الذن
من داخلها وخارجها
مرة واحدة  ،ومن
ثم نمسح الرقبة.

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

أوالً :نبدأ الوضوء
بالنية والبسملة
ونقول (بسم هللا)

ثانياً :نغسل اليدين
ين
الرسغ� ثالث
إىل
مرات مع التخليل
ب� أ
ين
الصابع.

ن
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أ
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!

مرحباً أصحايب  ،اليوم
تعلمت يف املدرسة
طريقة الوضوء
الصحيحة وأردت أن
أخربكم بها:

رابعاً :نستنشق ثالث
والستنشاق
مرات  ،إ
أ
هو تنظيف النف
بقليل من الماء.

سابعا  :نمسح رأسنا
مرة واحدة.
سادساً :تغسل يدنا ن
اليم�
ين
المرفق� ثالث
أوال ً إىل
مرات ،ثم نغسل يدنا
ين
المرفق� ثالث
اليرسى إىل
مرات.
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ثالثاً  :نتمضمض
ثالث مرات ،
والمضمضة تحريك
الماء داخل الفم.

خامساً :نغسل
وجهنا ثالث مرات.

نورة األمورة

سيناريو ورسوم الرشطية /راوية الخليلية
أمي لقد أعطونا باملدرسة
هذا العلم مبناسبة العيد
الوطني ال٤٥

سوف أصنع كعكة
لذيذة مبناسبة العيد
الوطني وسأحتفل مع
صديقايت بهذه املناسبة!!

كل عام و ُعامن
الغالية بخري
وسلطاننا املفدى
بخري.

ماذا تفعلني يا
نورة؟!

الحمدلله أن أمها أتت
إىل املطبخ وإال ألصبحنا
فحمتني اليوم!!

سوف أساعدك يف
االحتفال يا نورة
 ..إذهبي ِ
أنت
وقطقوط وزينا
غرفة املعيشة
استعدادا ً لالحتفال.

أطبخ كعكة
لنحتفل مبناسبة
العيد الوطني!!
وهذه كعكة
الحفل..

ما أجملها يا
أمي!!

كل عام وعامن الغالية
بخري وقائدنا السلطان
قابوس بخري وعافية.
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الــســـبـلـــة
إعداد وتصوير /علياء النعامنية

احلرفة

ســوف نحدثكــم اليــوم عــن صناعــة العلــب والصناديــق الســعفية وهــي نــوع مــن أنــواع املصنوعــات الســعفية
التــي عرفــت قدمي ـاً وتتميــز بأشــكالها الجميلــة الحديثــة والجذابــة  ،وتتميــز هــذه الحرفــة بالدقــة واإلبــداع
لتكتمــل القطعــة عــى أكمــل وجــه وهــي تحمــل طابعـاً فريــداً يكــون قــادراً عــى الدمــج بــن الـراث والحداثــة
معـاً.
مراحل صناعة املنتج:
 -1مرحلة التبطني (قامش أسود الصق  -قامش عامين -خوص أبيض  -لوح خشبي  -خيوط)
 -2مرحلة تجفيف الخوص األبيض وصبغه باللون املطلوب.
كيفية الصباغة:
 وضع املاء عىل النار يف وعاء لدرجة الغليان. وضــع الخــوص يف الوعــاء بعــدالغليــان.
 وضــع امللــح يف *الخــوص املغــيلتثبيــت الخــوص
 يرتك يغيل ملدة نصف ساعة تنظيف الخوص باملاء والصابون -3مرحلــة التجهيــز (قــص اللــوح
حســب حجــم العلبــة (ارتفــاع-
عــرض -طــول)
 -4مرحلــة إخــراج املنتــج (قــص
الخــوص ولصــق الســفّه بالقــاش
وتجفيفهــا يف الشــمس  -لصــق
الســفة بالقــاش األســود  -خياطــة
كل قطعــة  -لصــق القــاش يف
اللــوح أو خياطتــه  -تركيــب العلبــة
بالشــكل املطلــوب.
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*الخوص :يعني السعف.

اللعبة الشعبية

لعبة الشايب التعبان
عــدد الالعبــن :خمســة أو أكــر وهــي لعبــة
خاصــة للذكــور.
طريقة اللعب:
يعــن باالتفــاق بــن الالعبــن شــخص ميثــل
الشــايب ( الشــيخ الكبــر ) والبقيــة ميثلــون األوالد
وتبــدأ اللعبــة مبالحقــة الالعــب الــذي يأخــذ دور
الشــايب ويحاولــون االقــراب منــه ومالمســته
ويكــون بيــد الشــايب عصــا فيطاردهــم وأول
مــن تلمســه عصــاه يأخــذ مــكان الشــايب وتعــاد
اللعبــة بنفــس الطريقــة.
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ضـيـف الـغـابـة
الـثـقـيـل
رسوم /مريم الحجرية

سيناريو /غالية الحجرية
وصل الفيل ذات صباح اىل مملكة الطيور يف إحدى
الغابات فوجد الطيور الجميلة يف أعشاشها

اهالً بك ضيفاً
معنا..

هل أستطيع
العيش يف غابتكن
الجميلة؟

كانت الطيور تجمع للفيل الثامر من األشجار
وتسقطها حوله ليستمتع بأكلها..

ولكن احذر من
التسبب يف هدم
أعشاشنا.

ال داعي للخوف
فانا أميش عىل
األرض وال أتسلق
األشجار

ويف الصباح مر حصان بالفيل

ما رأيك أن
تريني مهارتك؟!
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ماذا تقصد؟؟ هيا لنتسابق ونرى
من األرسع يف
الغابة..

نيس الفيل تحذيرات الطيور وأخذ يتسابق مع الحصان بكل قوة  ،فتسبب ثقل وزنه بهزات
قوية يف الغابة جعلت بعض أعشاش الطيور تسقط عىل األرض وتتهدم ويتكرس البيض..
لقد تسبب الفيل
يف هدم أعشاشنا
وفقد بيضنا

هيا نذهب..

أيها الضيف العزيز
سنطلب منك الرحيل
عن أرضنا

وهل حذرتم
الفيل مسبقا؟؟

نعم..

عندما استقبلتك العصافري طلبت منك أن
تحرص عىل أعشاشها ولقد تسببت باألمس
يف هدم بعض األعشاش..

وملاذا أرحل؟؟

أنا آسف حقا  ً،مل
أقصد أن أحطم
أعشاشكن

ونحن نقبل
اعتذارك

أنا شاكر لكم الضيافة ومن اليوم سأحرص
عىل عدم االقرتاب من مملكتكن  ،وسوف
أصلح ما تهدم من أعشاشكن.
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العيــد ا

45

45

يل رأي

رمياس بنت أحمد العامرية -أهنئ وطني الغايل مبناسبة العيد
الوطني الخامس واألربعني وكل عام وسلطاننا بألف خري  ،وأمتنى
أن تعود عىل بالدنا وعىل جاللة السلطان قابوس بن سعيد
املعظم هذه املناسبة بالخري والربكة.

الوارث بن سليامن أمبوسعيدي– يرسين أن أرفع للمقام
السامي حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس أطيب
التهاين والتربيكات ونسأل الله العيل القدير أن يبقيه ذخراً
لهذا البلد املعطاء.

عالء بنت هديب السعدية -كل عام وأيب قابوس بخري وأمتنى له
دوام الصحة والعافية والعمر املديد وعىل الشعب العامين باملزيد
من التقدم واالزدهار والرقي.

45
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عبدالحميد بن عبدالله الخلييل  -أرفع اسمى التهاين
لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
بهذه املناسبة الغالية وكل عام والجميع بخري .وأحب
وطني الغايل ُعامن الذي ولدت فيه وأعطاين الكثري ،
بلد عظيم معطاء.

45
مياسة بنت خميس الكلبانية -للعيد ذكرى جميلة يف
نفوس الجميع وعيدك يا أيب قابوس قد أضاء عامن  ،فهنيئا
لك أيب قابوس بعيدك الوطني الخامس واألربعني املجيد.

حمــد بــن عيــى الســليمي -أهنــئ جاللــة الســلطان قابــوس
بــن ســعيد املعظــم بهــذه املناســبة فإنهــا مناســبة عزيــزة
عــى قلوبنــا فهــي تضيــف لنــا شــيئا جديــداً عامـاً بعــد عــام
فنشــعر بالفخــر واالعتــزاز عندمــا نحتفــل بهــذه املناســبة.

45

45
45
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سيناريو رقيب أول /أصيلة العامرية

12

رسوم /مريم الحسنية
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شوق بنت بدر اجلنيبية

إكرام بنت عمار البدوية

ميسم بنت محمد الكندية

سعيد بن محمد الكندي

املهند بن سيف املعمري

عبدالعزيز بن أكرام الهنائي

سالم بن صالح الرزيقي

ندى بنت حمود الهنائية فاطمة بنت يعقوب البلوشية فرات بنت سيف املعمرية

زياد بن فايز الرواحي

زهراء بنت ياسر احلابسية

غيداء بنت فايز الرواحية وفاء بنت محمد الكندية

عاهد بن هالل املعمري

رناد بنت حمد املعمري الوليد بن سليمان أمبوسعيدي

احلارث بن خالد احلمداني

علي بن جمال اليحمدي

خليفة بن بدر اجلنيبي

منى بنت خالد احلمدانية خلود بنت خالد اخلميسية

بشار بن أحمد الشكيلي

ملى بنت سامي الشكيلية

بلقيس بنت أحمد الشكيلية إمتنان بنت مسلم احملرزية عبدالعزيز بن مسلم الشكيلي راشد بن محمد املطيرفي

تركي بن خالد الشرجي همس بنت سيف املعمرية

شفاء بنت راشد احلسنية داؤد بن سليمان أمبوسعيدي

امليثم والهيثم أبناء مبارك
الربعاني

ماجد وفجر أبناء عمر
احلبسي

ترتيل بنت زايد احلسنية

الوليد بن خالد الشرجي

سلطان بن هالل املعمري زكريا بن سليمان أمبوسعيدي جود بنت جمعة الكيومية

الفضل بن حمد العبري

الوارث بن سليمان أمبوسعيدي منار وفاطمة بنات علي
العجمي

إيثار بنت سليمان الصبحية هشام بن محمد الكندي محمود بن سليمان الصبحي محمد بن سالم العبري منار وميار بنات محمود
العبري

حـريـق فـي

الـمؤسـسـة

سيناريو /خلفان الحنظيل

أمل أمنعك من التدخني
خلف مكتبي يا عزان؟؟!

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

أنا آسف يا
أستاذة نوال!!

هود  ..لقد طلبني املدير هالل يف
مكتبه  ،سوف أذهب إليه اآلن .أخرب
بركاش ليأيت ليصلح مكيف الهواء يف
مكتبي.
حسناً أستاذة
نوال..
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متى سرييحني الله
منك يا نوال؟!

سوف يأيت فريق من
الوزارة ليفتش مؤسستنا
خالل األيام القادمة ..
تأكدي من أن كل امللفات
واملعامالت املالية سليمة.
حسناً يا أستاذ
هالل..

لقد أصلحته أخريا ً
 ،أنا يف عجلة من
أمري يجب أن
أذهب اآلن.

أخريا ً أصلحتم
مكيفي يا كساىل!!

يقول بركاش يجب أن
نرتك مكيف الهواء يعمل
إىل الغد حتى نتأكد أنه
يعمل بشكل صحيح.

فعالً إنها مغرورة ..
ولكنها ستندم يوماً ما
وستعرف قيمتنا.

إنها ال تهتم بأحد..
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يجب أن تختفي هذه
امللفات نهائياً قبل
قدوم فريق التفتيش!!

جيد أن املطايف والرشطة
وصلوا برسعة!!
من أين بدأ الحريق؟!

هل ميكنكم أصدقايئ معرفة
املتسبب يف نشوب الحريق
وما هو الدليل؟!

بدأ من مكتب
األستاذة نوال..
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حـاسـوبـي
ء

الخطوة االوىل:

اتبع يا صديقي الخطوات
التالية لفتح امللف
بطريقة سهلة:

نذهب إىل الرابط التايل:
http://b1.org/online
كيف أستطيع فتح
امللف املضغوط؟

الخطوة الرابعة:

نقــوم باالنتظــار قليــ ًا حتــى
يتــم االنتهــاء مــن فــك امللــف
الــذي قمنــا باختيــاره وتســمى
هــذه املرحلــة ()extracting

الخطوة الثانية:

بعد الدخول عىل واجهة
املوقع نقوم بالضغط
عىل  selectباختيار امللف
املضغوط الذي سوف نقوم بفك
ضغطه.

الخطوة الثالثة:

نالحــظ ظهــور نافــذة أخــرى والتــي ســوف
نختــار منهــا امللــف املضغــوط الــذي ســوف
نقــوم بفــك ضغطــه نقــوم باختيــار امللــف
والضغــط عــى فتــح (.)open
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عيد بالدي
ســلطنة عمــان هــي أ
الحــى
ُ
عيــدك أشــعر بالنشــوة
ف ي�
ِ
حــول
والنــاس تُغــن ي ِمــن
ي
ســـعيد مــرو ٌر
والـكـــل
ٌ
ن
ن
يغمــر�
ــب
فـــي وطــ ي ُح ٌ
ي
ن
و ُعـــمان
ٍ
كـــأم فتحضنــ ي
ولــذا يــا وطــن ي ي� عيــدك
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مــان
مــا أجمــل ســلطنة ُع ْ
قلــ� يـــا وطــن
فرحــان
ْ
بي
ي
أ
وطــان
فرحــاً فـــي عيــد ال
ْ
مــكان
والـزيـنـــة فـــي كـــل
ْ
ن
وأمــان
أمــن
ْ
ٌ
فـــي وطــ ي
تمـنـحـــن ي عـــطفاً
وحـــنان
ْ
ســأغ� أحــى أ
ن
لـحـــان
ال
ْ
ي

شعر :حمدي هاشم حسانني
رسوم /حسام الدين عبدالغني

أقالمنـــا

ب

ألـغـاز

 ما هو اليشء الذي كلام زاد نقص ؟ العمر مــا هــو الــيء الــذي ال ميــي إال بالــرب؟معلومة عن طائر النورس
ـ يعيــش طائــر النــورس قــرب الســواحل و الجــزر املســار.
واملــدن املطلــة عــى البحــار  ،وطيــور النــورس تحــب  -مــا هــو الــيء الــذي إذا أخذنــا منــه إزداد وكــر؟
الحيــاة ىف مســتعمرات لبنــاء أعشاشــها و حاميتهــا الحفــرة.
 له أسنان وال يعض  ،ما هو؟ املشط.أي ريــاح قويــة .
مــن ّ

ـ يطلــق عليــه لقــب قرصــان البحــر  ،حيــث يقــوم
برسقــه بيــض الطيــور األخــرى و رسقــة الغــذاء منهــم.

رهف بنت محسن الشرجية

جلني يزن سمور

فائدة حزام االمان
ـ استخدام حزام األمان يقلل من معدل الوفيات يف حوادث السري.
ـ منع اصطدام األشخاص املوجودين داخل املركبة بعضهم ببعض.
ـ مينع االصطدام باألسطح الداخلية للمركبة.
ـ مينع االنقذاف خارج املركبة.
راشد بن عزيز احلديدي

هل تعمل

ـ يستطيع الفيل شم رائحة اإلنسان عىل بعد ما يقارب  500مرت.
ـ هل تعلم أن من أقوى الحيوانات ذاكر ًة هو الجمل.
ـ هل تعلم أن عدد عظام الجمجمة  22عظمة.
ـ هل تعلم أن أول معجم لغوي عريب هو معجم العني للخليل بن أحمد.
نواف بن سالم الدفاعي
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سيناريو رقيب أول /أصيلة العامرية
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رسوم /مريم الحسنية

إضحك من
قلبك
سأل
أ
ح
د
هم
ص
د
ي
ق
فإذا ع
ر
ه:
ف
ت
ما
ي� الكيس ذا معي
سأ
سمك عطيك
ة..
قال
ص
د
ي
ق
ه
 :بحر!!

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

صاحت أ
الم ف ي� ابنها
الصغ� :لماذا تأخرت؟! ألم
ي
أقل لك إرجع من البقالة
برسعة؟!
فقال االبن :نعم يا أمي
تقول يل أن أذهب
ولكن لم ي
برسعة!!

قا
ل
ب
ي خيل ل أ
نجح من بنائ
ه
:
سيار آ كم س من
ة اليسك أريه
ري
م!!

ط
لب المدر
س
م
ن
أ
حد
التالميذ أ
ن
ي
ر
س
م
أ
ك ب�
حيوان ع
ىل
ا
ل
س
ب
و
فقام التل
رة ،
م
ي
ذ
ب
ر
س
م نقط
فس
ة صغ ي�ة.
أله المدر
س
:
م
ا
ه
ذا
الطالب :هذا فيل ؟! فأجاب
بعي قادم من
د!!
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جاري العزيز
قصة /محدي هامش حسانني
رسوم /حسام الدين عبدالغين

سليم طفل مهذب يحب جميع جريانه.
ذات صبــاح خــرج ســليم محتضنــاً كرتــه
الصغــرة يك يلعــب بالحديقــة املقابلــة
لدارهــم  ،وفجــأة ظهــر جــاره كريــم
املشــاكس ،واقــرب كريــم مــن ســليم قائ ـاً:
اعطنــي هــذه الكــرة أللعــب مــع أصدقــايئ قليــ ًا ثــم أعيدهــا لــك.
أجابه سليم بأدب :ولكنها كريت وجئت أللعب بها  ..ميكنني أن أنضم إليكم ونلعب معاً.
وهنــا جــذب كريــم الكــرة بعنــف مــن ســليم قائــاً :قلــت لــك ســأقرتضها أللعــب بعــض الوقــت مــع
أصدقــايئ وســأعيدها لــك  ..اآلن لــن أعيدهــا لــك ولــن تلعــب بهــا.
ظهرت عالمات الغضب عىل وجه سليم وهو يقول :لو سمحت أعد يل كريت.
أجابــه كريــم بلهجــة ســاخرة :إنهــا مل تعــد كرتــك  ..أصبحــت كــريت  ،واغــرب عــن وجهــي وإال لقنتــك درسـاً
لــن تنســاه.
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حــزن ســليم كث ـرا ً مــن تــرف جــاره كريــم وعــاد إىل داره وهــو يشــعر بالحــزن ألن جــاره يعاملــه
هــذه املعاملــة  ،يف اليــوم التــايل يف املدرســة وأثنــاء الفســحة أخــرج ســليم شــطرية الجــن يك يأكلهــا
وقبــل أن يقضــم منهــا قضمــة واحــدة فوجــئ بجــاره كريــم يقــف أمامــه قائ ـاً :اعطنــي شــطريتك
هــذه فلقــد نســيت أن أحــر طعامــي.
هتف سليم بدهشة :ولكنها شطرييت.
كرش كريم عن أنيابه قائال :اعطني الشطرية وإال رضبتك.
ناولــه ســليم الشــطرية قائــا :تفضــل شــطرييت  ..ولكــن ليــس هــذا ضعفــا منــي  ..بــل ألين أحــرم حــق
الجار.
أطلق كريم ضحكة ساخرة وهو يقول :بل ألنك ضعيف يا سليم  ..وال تستطيع مواجهتي.
وما أن أنهى كريم عبارته حتى ابتعد وهو يأكل الشطرية برشاهة شديدة.
يف اليــوم التــايل الحــظ ســليم تغيــب جــاره كريــم عــن الحضــور للمدرســة ،ســأل عنــه فأخــروه أنــه
مريــض ويرقــد يف داره ،وعــى الفــور وعقــب عــودة ســليم مــن املدرســة اشــرى هديــة وأرسع يطــرق
بــاب جــاره كريــم ،فوجــيء كريــم بزيــارة جــاره ســليم وشــعر بالخجــل مــن نفســه ،قــال كريــم :هــل
تــزورين يــا ســليم يف مــريض رغــم كل األذى الــذي أســببه لــك؟
ارتســمت ابتســامة رائعــة عــى شــفتي ســليم وهــو يقــول :لقــد أوصانــا رســول اللــه بالجــار ..قــال لنــا
أننــا يجــب أن نحســن معاملــة جارنــا وأن نــزوره إذا كان مريضـاً.
وهنــا هتــف كريــم يف صــدق :يبــدو أين خالفــت وصيــة رســول اللــه كثـرا ً  ..ولكننــي أعاهــدك بــأين
ســأكون مــن اليــوم جــارا ً وفيـاً لــك يــا جــاري العزيــز.
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لقــد كان يومـاً جميـاً.

* هـذه الصفحــة خا
صة بإبداعــات أصدقايئ
الصغــار وكتاباتهــم
يف كافــة املجــاالت
األدبيــة  ..وبانتظــار
م
ــا
ت
خ
طـ
ـه
أق
الم
كــ
م
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ـ
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الســطور لكاتــب
كبــر يف املســتقبل...

رسـوم :يُمن

تأل

يف :يمان

الحمدانية
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شـجـرة الـوطـن
فكرة رائعة يا ابنتي..
سنتعاون معاً لنجعل
حديقتنا أروع حديقة.

سيناريو :حمدي هاشم حسانني
رسوم :حسام الدين عبدالغني
سنهتم بحديقتنا يك تنمو األشجار رسيعاً.

وحني تكرب األشجار ستجدين
أسفلها ظالً ظليالً تجلسني
تحته  ،ومثارا ً طازجة تأكلينها.

أيب  ..أمتنى لو تصبح حديقتنا
خرضاء ممتلئة باألشجار التي
تغرد فوقها البالبل والعصافري.
وبعد مرور عام..

هل تعني يا أيب أن العصافري
لن تغادر الشجرة أبدا ً؟
بالتأكيد يا صغرييت  ..الشجرة هي
الوطن ومن الصعب أن يغادر
أحدنا وطنه ولذا فالعصافري لن
ترتك الشجرة أبدا ً.
انظر يا أيب ..العصافري تبني ِعشاً
فوق الشجرة.
الشجرة هي وطن العصافري
يا ابنتي.

هل تقصد يا أيب أن سلطنة عامن كالشجرة ونحن كالعصافري؟
سلطنة عامن هي الوطن
الغايل وهو شجر ًة مثمرة
تحتاج أن نرعاها ونوليها
كل اهتاممنا لتكرب.
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فهمت يا أيب  ..يجب أن
نعمل ونجتهد يف دراستنا
يك نكون أفرادا ً نافعني
لوطننا.

أحسنت يا آمنة  ..شجرة
الوطن تحتاج منك أن
تتفوقي يف دراستك أنت
وزميالتك ليكون منكم طبيباً
ماهرا ً ومهندساً بارعاً ورشطياً
شجاعاً ومعلامً واعياً.

مرحبا بكن يف
حديقتنا.

أيب أعدك أن أذاكر
ليل نهار ألكون نافعة
لوطني حينام أكرب.

وهذا ما يريده منك وطنك يا
ابنتي  ..أن تكوين نافعة للجميع.

أنتظرك حاالً يا فاطمة أنت
وجميع الصديقات يك نحتفل معاً
باليوم الوطني لسلطنتنا الغالية.

يا للروعة! أشجار رائعة  ..وأعالم
السلطنة تجعل املكان أجمل وأروع.

سنقتدي بك يا صديقتنا
وسنزرع حدائقنا
باألشجار مثلك.

لقد تعلمنا منك أن
الشجرة كالوطن  ..كام
ترعانا وتهتم بنا يجب أن
نرعاها ونهتم بها.

كل عام وأنت بخري يا وطني الغايل
الحبيب.
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م
ال
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غ
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ح
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ر
أ
ة
اسمي :رتاج بنت أحمد العامرية
عمري  5 :سنوات
هوايتي الرسم والقراءة وأمتنى أن
أصبح إحدى منتسبي جهاز الرشطة يف
املستقبل.
اسمي :محمد بن حمدان الحسني
عمري ٦ :سنوات.
هوايتي حفظ القرآن الكريم ،ومتابعة أفالم
الكرتون وأمتنى أن أصبح تاجراً يف املستقبل.
اسمي :ياسمني بنت حمود الهنائية
عمري ٦ :سنوات
هوايتي التصوير  ،وأمتنى أن أصبح
مصورة محرتفة يف املستقبل.

اسمي  :أحمد بن سعيد الجرداين
عمري ٧ :سنوات
هوايتي التعليق الريايض  ،وأمتنى أن أصبح
طياراً يف املستقبل.
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ُعـمـان
يا وطن األمان والسالم

رسوم /مريم الحسنية
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أنا يف
الروضة

كيـف أصنـع

احلـوت األزرق؟!

إعداد وتصوير /شيخة الرشيقية

• األدوات املطلوبة:
(ورق ملون أزرق +أبيض ،لصق
شمعي ،قلم رصاص ،مقص)
• نثني الورق األزرق إىل نصفني
ونقصه من النصف.

• نرسم شكل ذيل الحوت ونقصه.
• من الجهة األخرى من الورقة نثني
طرف الورقة إىل الداخل مبقدار ()5سم.
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• نلصق الذيل والرأس كل مع اآلخر.

• نقص قطعة صغرية من الورق األبيض لفم
الحوت  ،ونرسم أسنانه ثم نلصقها عليه من
األمام  ،ونرسم العينان ونلصقهام.
• نقص شكالً مستطيالً من الورق األبيض ثم
نطويه بشكل طويل ونلصقه من الطرفني ثم
نقص الشكل اإلسطواين من الداخل ،ونلصق
النافورة عىل رأس الحوت.

وهذا هو الحوت األزرق أصبح
جاهزاً.
شكرا ً لصديقة الرشطي الصغري /ريان بنت
عبدالله املعمرية.
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رسوم  :زمزم خلفان الرحبي
فهيمة تسير في الشوارع املزينة
باألعالم واملصابيح

ما هذا ياصديقي أال
تعلم أن ذلك مخالف
للقوانني وأن هناك حد
مسموح به للزينة بحيث
ال يغطي الزجاج وال
حتجب الرؤية

ماهذا..
أن هذا مخالف
للقانون ويحجب
الرؤية
أال ترين بأنني
أصبحت أجمل من
قبل!

في اليوم التالي..
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بال شك ..
ولكن لكل شئ
حدود..

واآلن ماذا أفعل
حتى ال أتعرض
ملخالفة من قبلك يا
فهيمة؟!

أنا أحتفل كما
حتتفل بقية
السيارات

عليك أن تخفف
هذه امللصقات
لكي نفرح بال
حوادث!

نعم هكذا يجب أن
نتصرف وأن نكون ..
لنحتفل ونفرح دون
الدخول في مغامرة..
فالشارع ليس مسرح
لالحتفال!!..

ا ر سمني
فيصل البلويش
رسوم الرشطي/

رسل

بنت
وليد الهادية
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رسوم الرشطية /راوية الخليلية

حكايـات جـدتـي

ء
ا
ـ
ـ
ا
م
ل
ـ
و
ر
د

يحــى يف قديــم الزمــان أن رجـاً وابنــه كانــا يعيشــان يف قريــة صغــرة يف الجزيــرة العربية
 ،وكان األب كبـرا ً يف الســن .مــرض األب مرضـاً شــديدا ً  ،ويقــال أن دواء هــذا املــرض هــو
مــاء الــورد  ،وال يوجــد يف تلــك القريــة مــاء الــورد  ،بــل يوجــد يف القــرى البعيــدة التــي
تقــع يف الجبــال العاليــة عــى بعــد مســرة يومــن مــن القريــة التــي يســكن فيهــا األب
وابنــه.
ســافر االبــن  -أمـاً يف شــفاء والــده  -إىل تلــك الجبــال العاليــة لجلــب مــاء الــورد عــى أن
يكــون فيــه شــفاء ألبيــه  ،ويف الطريــق وجــد الرجــل امــرأة عجــوز فأخربتــه بأنهــا تبحــث
عــن عســل البنهــا الــذي ألــح عليهــا يف طلبــه وهددهــا بأنــه ســوف يرحــل إن مل تحــر
لــه العســل فاضطــرت إىل الرحيــل بحث ـاً عــن العســل البنهــا حتــى ال يرحــل  ،وأخربهــا
االبــن مبــرض أبيــه.
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اســتمر االبــن والعجــوز يف املســر كل منهــا يبحــث عــن مقصــده ويف الطريــق وأثنــاء
الليــل هبــت ريــاح شــديدة  ،وهطلــت أمطــار غزيــرة وانتــر الضبــاب وحــل الظــام
واشــتدت الــرودة  ،فعجــز االبــن والعجــوز عــن الســر  ،وحــن هــدأت العاصفــة ذهــب
االبــن واملــرأة لينامــا يف مــكان أكــر أمنـاً  ،وفجــأة ســمعا صوتـاً  ،فتبعــا الصــوت فوجــدا
شــيخاً كب ـرا ً  ،فقــال لهــا :عــم تبحثــان؟ فأخ ـراه مبقصدهــا وقــدم لهــا األكل  ،ونامــا
ويف الصبــاح وجــد االبــن مــا يريــد وهــو مــاء الــورد  ،وكذلــك وجــدت املــرأة مــا تريــد
وهــو العســل  ،ولكنهــا ملــا يجــدا الشــيخ الــذي اســتضافهام فتعجبــا لذلــك.

رجــع االبــن إىل والــده وهــو يحمــل مــاء الــورد فرحــاً آمــ ًا يف شــفاء
والــده  ،ورجعــت املــرأة وهــي تحمــل العســل فرحــة آملــة يف بقــاء
ابنهــاء .وجــد االبــن والــده قــد شــفي مــن املــرض الــذي يعــاين منــه ،
فســأل االبــن والــده عــن ســبب شــفائه فقــال لــه :لقــد مــر عــي شــيخ
كبــر فأعطــاين مــاء الــورد فشــفاين اللــه  ،فتعجــب االبــن مــن أمــر الشــيخ
وشــكر األب ولــده عــى طاعتــه لــه وامتثالــه ألوامــره.
وكذلــك رجعــت املــرأة العجــوز فوجــدت ابنهــا نــدم عــى مــا فعــل وتاب
إىل اللــه وأصبــح بــارا ً بوالديــه وشــكر أمــه عــى مــا فعلت.

املصدر من كتاب :القصص الشعبي يف ظفار
تأليف :محمد بن مسلم املهري
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ـــراح
أف ــصغار
الـ
رهف بنت سيف الصاحلية
 ٣سنوات

معتز بن محمد اجلرداني
 ٤سنوات

أمل بنت سالم احلامتية
سنتني

حسني بن علي اخلابوري
 ٣سنوات

تركي بن هشام الهاشمي
سنة

جنات بن جمعه الغزيلية
سنة

بشار بن أحمد الشكيلي
سنتني

علي بن سعيد اجلرداني
 ٣سنوات

رمي بنت جمال السديرية
سنة

جنى بنت حسن الهاشمية
سنة

رميا بنت عادل احلوسنية
سنتني

فجر بنت داؤد الكلبانية
سنة

حيان بن جابر احلبسي
سنة

رمي بنت داؤد الكلبانية ساره بنت وسيم البلوشية حياة بنت جابر احلبسية عبدالعزيز بن سعود البلوشي
سنتني
سنتني
سنتني
سنتني

تيمور بن كمال السليمي رهف بنت حسان اجلهورية آدم بن محمد الصبحي حواء بنت محمد الصبحية
سنتني
سنة
سنة
سنة

عذاري بنت حمد العبرية
 ٥سنوات

حور بنت خالد البلوشية
سنة

حمزة بن سليمان أمبوسعيدي
 ٤سنوات

غال بنت غالب الكيومية
سنة

يوسف بن جمعه السناني
سنة

تركي بن سعيد اخلليلي
سنة

إلهام بنت خالد اخلليلية
سنة

علي بن إبراهيم الرمضاني
سنة

زايد بن سلطان اجلهوري
 ٧سنوات

سليمان بن أسعد السعدي
سنة

هود بن سلطان اجلهوري
سنتني

عهد بنت جمعه احلديدية
سنة

هبه بنت حمد اليوسفية
سنة

سجى بنت زكي احلمدانية
 ٦سنوات

رمياس بنت خلفان احملرزية
 ٣سنوات

عبداهلل ومنيرة أبناء
علي اخلابوري

سجود بنت زكي احلمدانية
سنتني

فجر بنت سلطان اجلهورية
سنة

نبأ بنت هديب الفورية
سنة

وائل بن محمد احملرزي
سنة

جنة بنت عامر احلوسنية سرى بنت خالد احلوسنية
 ٦سنوات
 ٦سنوات

عبداهلل ومحمد أبناء
حمد العبري

مؤيد ومازن أبناء
مسلم احملرزي

احلسني وأحمد أبناء
طالب احلوسني

رمي ورتاج وفيصل أبناء
إبراهيم الرمضاني
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ما أجمل السالمة

سيناريو :حمدى هاشم حسانني
رسوم /حسام الدين عبدالغني
وقف حمد يتأمل السيارة الجديدة التي اشرتاها .
أيب هل تسمح يل بأن أضغط
ما رأيك لو نجربها ونتجول بها
عىل البوق ألين أشعر بالسعادة
سيارة رائعة بحق
يف شوارع املدينة.
بسيارتنا الجديدة.
يا أيب.

سيارتنا جديدة وأظن أنها أرسع من هاتني السيارتني
ملاذا ال تنطلق بأقىص رسعة لنسبقهم يا أيب.

وعند إشارة املرور..

البوق يكون للتنبيه فقط يا ولدي وال يجوز استعامله لغري
هذا فقائد السيارة ال يزعج اآلخرين أبدا ببوق سيارته.
ال ميكنني أن أتجاوز الرسعة القانونية املسموح بها داخل
املدينة فأنا دامئا ألتزم بتعليامت املرور.

انطلق يا أيب وال تهتم بإشارة املرور  ،لن يلحظ أحد.

ما تقوله خطأ يا ولدي  ..حينام تكون إشارة املرور حمراء
يجب أن أتوقف فتعليامت املرور تحميني وتحمي غريي.
ال أرى فائدة من ربط حزام
األمان سأحله فورا ً.
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ال تفعل  ..حزام األمان يحميك
من الصدمات ويحميك أيضا ال
قدر الله من الحوادث.

هههههه ..انظر يا أيب لهذا الصغري الذي
يسري بدراجته يف جانب الشارع ..لو كنت
مكانه لرست بدراجتي بجوارك هنا.

هذا طفل يحافظ عىل سالمته بإتباعه
لتعليامت السري.
أيب  ..ملاذا ال تتسابق مع هاتني
السيارتني؟؟

من الخطأ أن أتسابق مع السيارات األخرى بل يجب أن أعطي
الطريق حقه.

وفور عودتهام..

ما رأيك يف جولتنا القصرية بسيارتنا
الجديدة؟

جولة رائعة تعلمت فيها الكثري والكثري  ..تعلمت أن
أتفادى كل األخطاء املرورية يك أكون قائد سيارات
ماهر يف املستقبل.

هل تقصد يا أيب أن سريي بالدراجة فوق
الرصيف مينحني األمان؟!
بالطبع يا ولدي  ..ومن يسري يف غري املكان
املخصص للدراجات ويزاحم السيارات يعرض
نفسه للخطر.

وما املانع يف أن
تتسابق معهم؟

أهم نصيحة تعلمتها أثناء قياديت
للسيارة أن أحافظ عىل سالمتي
فالطريق ليس حلبة رصاع بل هو
وسيلة يك ننتقل بأمان للمكان
الذي نريده.

ستكون أفضل قائد إذا التزمت
بتعليامت املرور فهي لحاميتك وأمنك
وأمانك يا ولدي الحبيب.
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مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول ( صناعة المبخرة )
الفائز :حمد بن سليم الدرعي
* إجابة السؤال الثاني ( إلزم اليسار )
الفائزة :خولة بنت خالد الشرجي
* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم )١٣
الفائزة :رقية بنت خلفان الفالحية
* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

 -لجين يزن سمور

 -نواف بن سالم الدفاعي

 هاشم بن سلطان الدرعي -راشد بن عزيز الحديدي

* أما التي سرقت الخاتم في قصة (خـــاتـم الـخـطـوبـة) فهي:
علياء ؛ ألنها ذهبت لصنع الخبز والدليل أنه يوجد أثر الطحين في علبة الخاتم.
الفائز :سالم بن محمد الحراصي
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مسابقة العدد

٤٣

* 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 المتسبب في نشوب الحريق في قصة

حريق في

المؤسسة  ،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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وعـافـيـة
بـصـحـة
ز
ش
الخ� بالمرتديال
مق ّبالت �ائح ب

املقادير:

رشائــح الخبــز  -صلصــة البيتــزا  -زيتــون
 مرتديــا  -فلفــل أخــر مــن الحجــمالكبــر  -رشائــح الجــن.

الطريقة :

نقطــع رشائــح الخبــز بالشــكل الــذي نريده
ويفضــل أن يكــون صغــر الحجم.
نضــع عليــه صلصــة البيتـزا وقطــع الزيتــون
واملرتديــا والفلفــل األخــر  ،ثــم نضــع
رشيحــة الجــن ونســتعني مبــن هــو أكــر
منــا ســناً إلدخالهــا الفــرن وملــدة زمنيــة
قصــرة جــدا ً حتــى يــذوب الجــن  ..ومــن
املمكــن أن تكــون وجبــة عشــاء أو فطــور
خفيفــة.
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