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العدد الرابع واألربعون  /ربيع الثاين ١٤٣٧ه  -يناير ٢٠١٦م

ترى ما حكاية هذه
الفتيات  ..مع الحظ؟!

Ashurti Assagheer
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحرير

الضابط املدين /رشيفة بنت عيل التوبية

التصميم واإلرشاف الفني

املالزم أول /بدريـة بنت راشد التوبـيـة
العريف /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

الضابط املدين /بشري 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

اقرأ معنا في هذا العدد:
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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

مرحبا

أصدقايئ األعزاء ..
يتجدد لقايئ بكم عرب صفحات ملحق الرشطي الصغري وتتجدد
املوضوعات يف سطور هذه الصفحات  ..متمنياً أن تجدوا ضالتكم من
املعرفة واملعلومة فيه  ..ليكون بذلك قد تحقق الهدف الذي أُصدر من
أجله هذا امللحق الذي بني أيديكم اآلن ..
أصدقايئ الرشطة الصغار ..
هنــاك الكثــر مــن املامرســات والترصفــات التــي يجــب أن نناقشــها معـاً  ..لنصــل إىل الــرأي
الصحيــح فيهــا  ..منهــا بعــض الترصفــات التــي يقــوم بهــا بعــض األطفــال يف الشــوارع
والتــي تكــون ســبباً مبــارشا ً لتعرضهــم أو تعــرض غريهــم للحــوادث  ..فبعضهــم يقــود
دراجتــه الهوائيــة وســط الشــارع أو عــى الرصيــف معتقــدا ً أنــه بذلــك يســابق الســيارات
 ،وأن نبهــه البعــض إىل خطــورة ســلوكه وأمــره باالبتعــاد فأنــه ال يبتعــد بــل يعانــد ويبقــى
معتقــدا ً بــأن ذلــك شــجاعة منــه  ..ويف الحقيقــة  ،ذلــك ليــس مــن الشــجاعة يف يشء بــل
نــوع مــن التهــور وســوء الخلــق  ..ألن الشــارع ليــس مكان ـاً لقيــادة الد ّراجــات الهوائيــة
وإمنــا للســيارات  ..وكــم مــن الحــوادث التــي كانــت نتيجتهــا املــوت أواإلصابــة بإعاقــة
بســبب هــذا التــرف  ..وهنــاك أيضـاً مــن يلعــب الكــرة قريبـاً مــن الشــارع  ..وحتــى تعم
الفائــدة ســوف نبــدأ اعتبــارا ً مــن العــدد القــادم بااللتقــاء مــع األطفــال املصابــن يف هــذه
الحــوادث ليتحدثــوا عــن تجربتهــم  ..وهــذه الصفحــة ســتكون مــن ضمــن الصفحــات
الجديــدة مــع الصفحــات األخــرى يف هــذا العــدد ...
أمتنى لكم السالمة والخري  ..وال تنسوا بأنكم القدوة الحسنة والناصح األمني ألصدقائكم
....

جواهر اإلميان
الـصـالة

مفهوم الصالة:

الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم  ،وهي فرض عىل كل مسلم ومسلمة.

*الصلوات املفروضة:

املســلم يصــى خمــس صلــوات يف اليــوم والليلــة  ،وهــي الفجــر :ركعتــان.
الظهــر :أربــع ركعــات .العــر :أربــع ركعــات .املغــرب :ثــاث ركعــات.
العشــاء :أربــع ركعــات.

*رشوط صحة الصالة:

ال تصــح صــاة املســلم إال إذا توافــرت فيهــا عــدة رشوط
 ،منهــا:
 -1أن يكون طاهر الجسم والثوب واملكان .
 -2أن يكون متوضئاً .
 -3أن يكون سات ًرا لعورته .
 -4أن يكون مستق ِبالً القبلة .
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نورة األمورة
رسوم الرشطية /راوية الخليلية

سوف نلعب اليوم
لعبة الرشطي
والحرامي..

أكون
وس
توقف أيها
املجرم!!

أهرب األن يا
قطقووووط!!!!

ولكن
ي
مل
شي أرسق
ئاً..

جرم!!

أنا امل

أين ذهب هذا
املجرم؟؟!
أعلم أنك فوق
الدوالب..

ميااااوو  ..لن
متسيك يب أبداً..

او
وه ال!!

ماذا قلت لك يا نورة عن
اللعب بطريقة سليمة
وبعيداً عن املشاكل!!

م
ي
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ووو
أسفة يا
أمي..

أم
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ال ش

ممي!!

أخبـاركم و علــومكم

احتفال
ر
يا
ش
ض
أ
ط
فا
ل
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�
ن
طة بالع
والأ
ن
يد الوط ي� الخامس
رب
ع
ي� بتاريخ
٨
١
ن
و
ف
م
�
ب
ل
عا
م
٢٠١ ٥م
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احتفال مدرســة الحارث بن خالد باليوم العاملي
للغة العربية.

احتفال مدرســة بديه للتعليم األسايس مبناسبة
العيد الوطنــي الخامس واألربعني املجيد.

ف
أ
مشاركة ش
ال�طي ال ي
صغ� ي� ملتقى المن والسالمة بمدرسة
الالجال ف
�
جنوب
ال
باطنة
بتاريخ
١١
ن
وفم�
ب لعام ٢٠١٥م.
ي
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الغزال الشجاع
رسوم /مريم الحجرية

سيناريو /غالية الحجرية

أمي  ،سمعت الكثري عن السهول
خارج الغابة!! وأريد أن أراها.

ال  ..ال نستطيع الذهاب ؛ فاملكان
خطري ونخاف من شباك الصيادين
ومن النسور والصقور..

حسناً  ،ولكن حاول أن تلتزم
الحذر فال تعرض نفسك للخطر!

فجأة يلتفت الغزال ألنه يسمع صوتاً غريباً خلفة ويتفاجأ
بشباك الصيادين متسك بوالدته وتعلقها بأحد أغصان الشجرة.
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أرجوك يا أمي خذيني ولو أراها
من بعيد  ..أرجوك!!

وهام ميشيان باتجاه أطراف الغابة يقفز الغزال أمام
والدته يراقص الفراشات وهام يتجهان إىل أطراف الغابة.

يحاول الغزال الصغري أن ميزق الحبال
بأسنانه وال يستطيع والدموع يف عينيه..

اهرب يا بني قبل أن يحرض
الصيادين وميسكون بك!!

شاهد الغزال أحد السناجب يقفز فوق
األغصان فنادى عليه..

أيها السنجاب
ساعدين

كيف أساعدك
أيها الغزال؟!

أمي وقعت يف شباك
الصيادين ساعدين
لتخليصها..

قطع السنجاب الحبال برسعة بأسنانه
القوية والحادة.

سامحيني يا أمي مل
أكن أعلم بخطورة
املكان  ،فلنعد لداخل
الغابة.

أنت شجاع يا بني!!

شكرا لك عىل
مساعدتنا..
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الــســـبـلـــة
إعداد وتصوير /علياء النعامنية

احلرفة

النقشة ال ُعامنية (البسطة)
تشــتهر نســاء محافظــة الرشقيــة شــال بحرفــة خياطــة
النقشــة العامنيــة والتــي تتميــز بهــا املــرأه يف املحافظــة
وتتزيــن بلبســها يف املناســبات واألعيــاد والنقشــة
تتطلــب املــرور مبراحــل عــدة  ،أولهــا خياطــة البطــان
األبيــض مــع األســود  ،ثــم مرحلــة تركيــب *األســيام
امللونــة وخياطتهــا  ،ثــم تنقــش بنقشــات متنوعــة
باســتخدام اإلبــرة والــزري .وتتنــوع النقشــات حســب
إبــداع املــرأة صاحبــة النقشــة ومــدى إتقانهــا وذوقهــا
يف دمــج األلــوان ورســم املعينــات واملثلثــات واألشــكال
التــي تريدهــا ثــم تركــب هــذه النقشــة يف قــاش
جميــل ثــم تلبــس أســفل القبعــة التــي تشــتهر بهــا
نســاء واليــة بديــة أو الــروال.

ال ش
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* أسيام جمع سيم وهو مجموعة خيطية ملونة والمعة توضع عىل القامش أثناء الخياطة.

اللعبة الشعبية
لعبة األم والذئب
عدد الالعبات :خمس أو أكرث.
طريقة اللعبة:
يعــن باالتفــاق بــن الالعبــات فتــاة متثــل
األم ومعهــا أبنائهــا وفتــاة أخــرى متثــل
الذئــب الرشيــر الــذي يداهــم منــزل األم
قائــاً :أنــا الذئــب بأكلكــم..
وترد األم :وأنا األم بحميهم!
الذئــب :عينــي عــى ذيــك الــوراء  ،،ذيــك
الــوراء..
األم :وخر وراء  ،،وخر وراء!
فيهجــم عــى البنــت وإذا اســتطاع اإلمســاك
بهــا تكــون خــارسة واذا اســتطاعت الف ـرار
مــن يــده فهــي فائــزة.

ير
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شكرا ً إلدارة مدرسة بدية للتعليم األساسي.
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سيناريو رقيب أول /أصيلة العامرية

ال ش
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رسوم /مريم الحسنية

ال ش
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أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
محمــد بــن فهــد الناعبــي  ..أحلــم أن أعمــل بالدفــاع
املــدين ألطفــىء الحرائــق  ..واآلن أقــوم بــدوري يف نصــح
زمــايئ بــأال يعبثــوا بالكهربــاء وال يقرتبــوا مــن الغــاز ألن
ذلــك خطــر عليهــم  ،ويف الوقايــة ســامة وآمــان.

وجــد بنــت ســامل اليحمديــة  ..أمتنــى أن أكــون رشطيــة
باملســتقبل لــي أحافــظ عــى ســامة أبنــاء وطنــي  ..وحالي ـاً
أقــوم بــدوري أيضــاً حتــى أكــون مســتعدة للعمــل ..فأنــا
أنصحهــم أن يركبــوا الحافلــة بانتظــام وأن ال يزعجــوا الســائق
مبــا يقومــون بــه مــن فــوىض.

ال ش
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وهــب بــن نبهــان اليحمــدي  ..أحلــم أن أكــون رشطيـاً لــي
أحمــي النــاس  ..وأنــا مســتعد منــذ اآلن لهــذا العمــل الــذي
أحلــم أن ألتحــق بــه  ..وحاليـاً أقــوم بــدوري كرشطــي صغري يف
نصــح زمــايئ بربــط حـزام األمــان وعــدم الركــوب يف الكــريس
األمامــي بالســيارة .

الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ــي
وســن بنــت حمــد الناعبيــة  ..أنــا رشطيــة صغــرة وســأحمل
حلمــي معــي حتــى أكــر ألمــارس عمــي بــكل إتقان وســأقبض
عــى املجرمــن الذيــن يقومــون باألعــال اإلجراميــة  ..واآلن
أنصــح زمــايئ دامئ ـاً بالحــرص عــى تطبيــق قواعــد الســامة
مــن أجــل ســامتهم.
الوليــد بــن خالــد الناعبــي  ..مــا أجمــل أن أكــون رجــل رشطــة
باملســتقبل  ..وهــا أنــا فخــور بارتــدايئ زي الرشطــي الصغــر ..
والــذي يشــعرين بــأين رشطــي حقيقــي  ..لذلــك فأنــا ال أتــردد مــن
نصــح الســائق أو والــدي بااللتـزام بقواعــد الســر وعــدم التحــدث
بالهاتــف أثنــاء القيــادة .

شــهد بنــت عبداللــه اليحمديــة  ..أحــب عمــل الرشطــة ..
وأمتنــى أن أكــون ضابــط رشطــة حينــا أكــر  ..يك أقــود ســيارة
النجــدة وأحــرر مخالفــات للذيــن يتجــاوزون قواعــد املــرور.
ســأحرص عــى تطبيــق قواعــد الســامة واألمــان منــذ اآلن.

ير
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شكرا ً إلدارة وطالب مدرسة الالجال.
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الف�وسات
قاهر ي
هناك مشكلة يف حاسويب الشخيص والجهاز ال
يعمل.

ال تقلق  ..لحظات وأكون عندك.

مشكلتك كبرية يا صديقي  ..سنحتاج إعادة
بناء النظام من جديد.

ملاذا؟!

لألسف حاسوبك ميتلئ
بالفريوسات املدمرة.

ال ش
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يا إلهي..
فريوسات؟! من أين
جاءت؟

سيناريو :حمدي هاشم حسانني
رسوم :حسام الدين عبدالغني

كام ترى  ..أصبح ال
يستجيب وكأنه قطعة حجر.

سأحاول معالجة األمر.

األسطوانة التي وضعتها ستعالج األمر ولكنها
تحتاج بعض الوقت ..سأرشح لك أسباب
املشكلة ونحن نتناول العصري.

هناك العديد من املواقع عىل شبكة اإلنرتنت تنرش
الفريوسات الضارة من خالل إعالنات شكلها جذاب.

بالفعل دخلت بعض املواقع ومن وقتها وجهازي
ليس عىل ما يرام.

لذا أنصحك أال تدخل إال للمواقع املفيدة واملعروفة
للجميع ..ال تدع مثل هذه املواقع الضارة تخدعك.

حمداً لله  ..لقد
عاد للعمل.

أمتنى أن يعود
ويعمل من جديد.

لقد أزلت منه آالف الفريوسات
الضارة ..املهم أال تجعل هذه
الفريوسات تعود مرة أخرى.

وهذه بعض املواقع الجميلة التي ميكنك
زيارتها واالستفادة من محتوياتها يف
العلوم والثقافة واأللعاب واملرح.

املهم أال تكون هذه املواقع
ضارة أو بها فريوسات.

لن أدخل موقعا مجهوالً مرة أخرى
ولن يجذبني إعالن براق أبداً.
هكذا ستحافظ عىل سالمتك
وسالمة حاسوبك إىل األبد.

ههههه ..اطمنئ ..هذه املواقع
آمنة ..آمنة جدا.
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املهم أن يعود حاسويب للعمل وأعدك أال أدخل
إال املواقع التي أثق بها.

هيا نطمنئ عىل
حاسوبك اآلن.

قصة رمي

ب ــأقالمن ـ ــا

كانــت ريــم تلعــب ذات يــوم يف منزلهــا بالكــرة  ،وبينــا هــي تلعب
إذ وقعــت الكــرة عــى الجــرة فكرستهــا  ،فســمعت أمهــا صــوت
كــر يف الصالــة فوجــدت الجــرة مكســورة  ،قالــت لهــا  :مــن كــر
الجــرة ؟قالــت ريــم  :أنــا كرستهــا .أنــا آســفة مل أقصــد ذلــك  ..قالــت
األم :شــكراً يــا حبيبتــي لقولــك الصــدق  ،واآلن هيــا لننظــف معـاً.
تأليف :نور بنت سامل الحجرية

أقوال يف االبتسامة:
*أجمل الوجوه هي تلك التي تبتسم
دامئا.
*لذة األخالق هي االبتسامة الدامئة.
*أبسط ما يف الحياة هي االبتسامة.
*جامل الروح هو أن تبتسم وجامل
الخلق هو أن تجعل غريك يبتسم.
سيف بن سامل املصلحي

ال ش
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حكمة
األصدقــاء القدامــى كالذهــب واألصدقــاء
الجــدد كاألملــاس  ،فــإذا حصلــت عــى
األملــاس فــا تنــى الذهــب ألنــه حتــى
تحمــل قطعــة املــاس فإنــك تحتــاج إىل
قاعــدة مــن ذهــب.
هبة بنت محمد النعامنية

م
ال
ص
غ
ـ
ح
ي
ر
أ
ة
اسمي الياس بن بدر البلويش  ..هوايتي القراءة
واإلنشاد والرسم  ..حينام أكرب أحلم أن أقود طائرة يك
أسافر إىل كل مكان  ،وأعرب األجواء وفضاء العامل.

اسمي مناسك بنت سامل الناعبية  ..أهوى السباحة
وقراءة الشعر  ،وأمتنى أن أكتب الشعر يوماً .أمتنى أن
أكون مدرسة لغة عربية وشاعرة عندما أكرب.

اسمي الحواري بن نبهان اليحمدي  ..أهوى الرسم
وقراءة الكتب األدبية واإلنشاد ومشاهدة أفالم
الكرتون  ،أحلم حينام أكرب أن أكون مدير بنك.

19
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ال ش

اسمي معني بنت هيثم الناعبية  ..أحب األلعاب
االلكرتونية ومشاهدة الربامج املفيدة عرب التلفاز ،
وأحياناً أتابع الرسوم املتحركة  ..حينام أكرب سأكون
مهندسة بإذن الله.

عرشة آالف ريال

ال ش

20
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سيناريو /خلفان الحنظيل
رسوم /مريم الحسنية

ال ش
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مب
د
ع
و
ن

السبـاحـة

إعداد /موزة السعودي

االسم :عيىس بن أسعد بن عيىس الحاريث
العمر ٨ :سنوات
الصف :الثالث
الهواية :السباحة ورعاية الحيوانات.
يحــب عيــى الســباحة منــذ صغــره  ،فمنــذ أن كان عمــره
ثــاث ســنوات الحــظ عليــه والــداه شــغفه بالســباحة ،
وعندمــا أصبــح يف الخامســة مــن عمــره كان يتــدرب بشــكل
مســتمر  ،كــا قامــت مدرســته باالعتنــاء بــه  ،فالتحــق
بنــادي الســباحة يف املدرســة  ،يتــدرب وقــت فراغــه وهــو
ميــارس هــذه الهوايــة أيض ـاً يف حــوض الســباحة القريــب
مــن ســكنه  ،يتمنــى عيــى أن يصبــح ســباحاً ماهــرا ً يف
املســتقبل  ،أمــا عــن هوايتــه األخــرى فهــو يحــب رعايــة
الحيوانــات ويتمنــى أن ميتلــك مزرعــة كبــرة تضــم
حيوانــات أليفــة مثــل األغنــام واألبقــار وكذلــك الطيــور
ليقــوم برعايتهــا بنفســه  ،ويتمنــى الخــر والســام للجميــع.

ال ش
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رهف بنت أحمد اإلسحاقية أطياف بنت أيوب القاسمية

املستبشر بن عبيد احلبسي

شهد بنت محمد العلوية

موده بنت سيف الهنائية

رويده بنت وليد الصبحية

درر بنت فاضل الصبحية

وئام بنت هيثم اإلسحاقية

فرح بنت يارس الحامتية

عهد بنت عبدالله العثامنية

محمد بن عبدالله العثامين

شهد بنت قاسم العثامنية

ي
رط الص
غ
سامل بن سيف الكيمياين

عبدالله بن عامد الرحبي

ال ش
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بلقيس بنت أحمد التوبية

رغد بنت عيل العيسائية

دانا بنت عيل العيسائية

دمية بنت أحمد العلوية

أيهم بن أيوب القاسمي

خليفة بن يوسف البلويش

عبدالعزيز بن نواف باعمر

األيهم بن بدر الحرايص

محمد بن راشد العامري

املختار بن سعيد الكندي

محمد بن أحمد الهنايئ

الوليد واليزيد أبناء خالد
الحسني

أحمد والفيصل ومحمد أبناء
فهد الرواحي

شهد بنت خلفان احلراصية

رنيم بنت فهد الحربية

فرات بنت سامل الحجرية

نور بنت سامل الحجرية

رناد وهيام
بنات أحمد العثامين

سيف املصلحي

أحمد بن يوسف البلويش

يوسف بن سعيد البلويش

أوس بن سامل الفضيل

شهالء وشفاء وشيامء
بنات سعيد الحديدي

ريان بنت نواف باعمر

عبدالرحمن ورهف وضحى
أبناء سعيد العامري

عقيل بن حسني مقيبل

هبة بنت محمد النعامنية

رناد والهيثم وموده
أبناء بدر الغافري

رميا وعمر
أبناء أحمد العثامين

فاطمة وخديجة
بنات سامي الحاريث

املسعود وامللهم أبناء
عبيد احلبسي

عبدالله وعبدالرحمن
أبناء سامي الحاريث

ال ش
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حنني
بنات عاصم العثامين

ي
ا
ل
لـغـتـ
ـ
ح
ـ
ل
ـ
و
ة
مــا أجمــل لغتــي العربيــة
أغصــانٌ تحمــل بشــموخٍ
أنطقهــا فــي الــدار فتشــدو
هــي لغــة الضــاد وأحرفهــا
أحرفهــا أروع موســيقى
لغــةٌ أحرفهــا مــن ذهــبٍ
ومــذاق الحــرف أحبتنــا
لغــة القــرآن لهــا حبــي

بُســـتانٌ حلـــو األشـجـــارْ
أجمـــل فاكهـــة وثـمــــارْ
لجمــال الحــرف األطيــارْ
تشـــبه أوتــار القيثــارْ
تســمو لألفــق وللسُــحبِ
تزخــر بالعـــلمِ وبــاألدبِ
حلــوٌ وشــهيٌ كالرُطَــبِ
أحرفهــا تســكن فــي كتبي

شعر /حمدي هاشم
حسانني
رسوم /حسام الدين
عبدالغني

ال ش
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صغ

دخل أحدهم إلى السينماء فقرأ
لوحة مكتوب عليها (ممنوع الدخول
ألقل من )18
ذهب وأحضر  17شخص!

شخص سأل صديقه:
ملاذا نشرة األخبار طويله اليوم؟
قال :رمبا اليوم آخر حلقة.

رجع أحدهم من السفر فوجد في
شقته صراصير كثيرة  ...فقام
بتغيير قفل الباب!

27
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ال ش

سأل الطفل أباه البخيل:
أبي ألم تعدني برفع مصروفي؟
فأجابه والده :بلى  ،ولكن بشرط أال
تغضبني.
الطفل :وهل أغضبتك يا أبي؟
األب :طبعا ً  ،فطلبك هذا أغضبني كثيرا ً
يا بني.

الحافلة السعيدة
أنا سعيدة جداً ألن سائقي يحافظ عىل
سالمتي وسالمته وسالمة اآلخرين.

سائقي ال يحرتم اشارات
املرور ولذا أصابني
بالعديد من الصدمات.

سائقي يتجاوز الرسعات القانونية لذا تسبب يف
أكرث من حادث.

ال ش
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وأنا تعيسة ألن سائقي ال يحافظ عيل سالمتي وال
سالمته وال سالمة اآلخرين.

سائقي يحرتم اشارة املرور وال
يتجاوزها أبداً.

مل يهتم يوما بربط حزام األمان لذا تسبب يف
أذى نفسه مرات عديدة.

سيناريو :حمدي هاشم حسانني
رسوم :حسام الدين عبدالغني

دوماً يزعج السيارات األخرى بآلة التنبيه
بداع وبدون داع.
سائقي حريص وال يتسبب يف التلوث الضوضايئ
لذا يستخدم آلة التنبيه يف وقت الرضورة فقط.

سائقي يحرتم قوانني السالمة املرورية لذا ال
يتكاسل أبداً عن ربط حزام األمان.

سائقي يلتزم بالرسعات املحددة داخل
املدينة وخارجها فهو يحرص عىل سالمته.

يتكاسل عن صيانتي رغم أن الصيانة رضورية
للحفاظ عىل حياته وحياة الركاب.

سائقي يهتم كثريا بصيانتي ويذهب يب لورشة الصيانة
بصفة دورية.

يف املشفى للعالج ألن عدم
اهتاممه بقواعد السالمة
املرورية تسبب له يف حادث!
لو كان يرعاين كام يرعاك سائقك لكنت أنيقة
المعة مثلك!!

وأين هو األن؟!

أستأذنك اآلن يا صديقتي  ..سينطلق سائقي
اآلن ملتزماً بقواعد السالمة املرورية يك نقوم
بتوصيل هؤالء التالميذ ملنازلهم.

تصحبك السالمة أيتها الحافلة
السعيدة.

ال ش

حمداً لله أن رزقني سائقاً حكيامً
يحرص عىل سالمتي 29
وسالمته وسالمة الركاب.
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أ
قالم
ص
غيرة

فيه شفاء
للناس

بينــا كانــت مريــم تلعــب يف الحديقــة ســمعت صوت ـاً جمي ـاً  ،ذهبــت
لتتبــع الصــوت فــرأت نحلــة جميلــة تجمــع الرحيــق مــن بــن األزهــار
امللونــة  ،وتغنــي بأحــى األلحــان وترقــص  ،ففرحــت بهــذا املنظــر واقرتبــت منهــا
وســألتها :مــاذا تفعلــن هنــا أيتهــا النحلــة الجميلــة؟
 النحلة :أنا أجمع الرحيق من هذه األزهار ليك أصنع منه العسل. مريم :هل لديك فكرة عن أهمية العسل؟ النحلــة :نعــم  ،فالعســل مصــدر قــوي للطاقــة والنشــاط ؛ فهــو يعمــل عــى زيــادةحيويــة الجســم الحتوائــه عــى املــواد الفطريــة املوجــودة يف رحيــق األزهــار الــذي
منتصــه لنصنــع العســل.
 مريــم :صحيــح  ،فــإن مــن يربــون النحــل ويأكلــون عســله هــم أقــل النــاس مرضـاً؛ الحتوائــه عــى مضــادات حيويــة طبيعيــة!

ال ش

30

ير

رطي ال
صغ

 النحلة :نعم  ،ونظرا ً ألهمية العسل وهبنا الله تعاىل طريقة صنعه. مريــم :صدقـ ِـت  ،عــن أيب ســعيد -ريض اللــه عنــه :-أن رجـ ًا أىت النبــي -صــى اللــه
عليــه وســلم -فقــال« :أخــي يشــتيك بطنه؟فقــال :اســقه عس ـاً .ثــم أتــاه الثانيــة
فقــال :اســقه عس ـاً .ثــم أتــاه الثالثــة  ،فقــال :اســقه عس ـاً .ثــم أتــاه فقــال :قــد
فعلــت .فقــال :صــدق اللــه وكــذب بطــن أخيــك  ،اســقه عسـ ًا  ،فســقاه فــرأ».
 النحلــة :أرأيتــي يــا مريــم كيــف أن للعســل فوائــد كثــرة ومــن أهمهــا املحافظــةعــى صحــة الجســم  ،فهــو الغــذاء والــدواء يف آن واحــد.
وهنــا شــكرت مريــم النحلــة عــى هــذه املعلومــات وعــادت لتخــر صديقاتهــا
بفوائــد العســل..
* هـذه الصفحــة خا
صة بإبداعــات أصدقايئ
الصغــار وكتاباتهــم
يف كافــة املجــاالت
األدبيــة  ..وبانتظــ
ار
م
ــا
ت
خ
طـ
ـه
أق
الم
كــم
الصغ ـرة  ..رمبــا تكـ
ـون البدايــة م ـن ه ـذه
الســطور لكاتــب
كبــر يف املســتقبل...
إعداد ور
سوم :جي
ه
ا
ن
ب
ن
ت
عبدهلل
الخليلية

ال ش
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كي

ـ
ف
أ
ص
ن
ـ
ع زهـر

أنا يف
الروضة

ةد
و
ا
ر
ا
ل
إعداد وتصوير /شيخة الرشيقية شـمس؟!

 -١األدوات املطلوبة:

صحــن ورقــي  +لــون أصفــر  +فرشــاة ألــوان
 +رشيــط الصــق أخــر  +قلــم رصــاص +
عصــا خشــبية +مقــص  +قليــل مــن الشــاي
الناعــم +غـراء أبيــض  +لصــق مســدس.

١
 -٢أرسم دائرة يف وسط
الصحن الورقي.

٢
 -٣ألون املساحة املتبقية
من الصحن باللون األصفر.

ال ش
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٣

 -٤أقص جوانب الصحن
الورقي.

٤
 -٥أضع بعض الغراء األبيض يف
وسط الدائرة البيضاء وأنرث الشاي

٥

يف وسط الدائرة وأتركه حتى يجف.

 -٦ألف الرشيط الالصق عىل

العصا ثم أثبته عىل الصحن من

٦
ي زهرة دوار الشمس
أصبحت
ها ه
ج
ا
ه
و
زة.

شكرا ً لصديق الرشطي الصغري /خالد بن وليد البلويش.
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الخلف.

م
ن
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م
ن
ا
اخلا
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مبناسبة الخامس من يناير (يوم الرشطة)  ...قام الرشطي الصغري بزيارة أصدقائه يف
املستشفيات  ..وقد تم توزيع الهدايا وأعداد من ملحق الرشطي الصغري عليهم  ،متمنياً
لهم الصحة والعافية والسالمة.

ال ش
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إرسـمني

رسوم الرشطي /فيصل البلويش

إرسـمني

إرسـمني

ليان بنت أحمد الحسينية

إرسـمني

عيل بن هالل الهشامي

إرسـمني

إرسـمني

ير

إرسـمني
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حسينة بنت سلطان العامرية

محمد بن خالد التميمي

رطي ال
صغ

ـــراح
أف ــصغار
الـ
نوره بنت عبداجمليد الفارسية سليمان بن عمير الشهومي اليزن بن هالل اإلسحاقي
سنه
 ٦سنوات
 ٣سنوات

وائل بن منصور الزكواني
 ٣سنوات

رمياس بنت محمد الصبيحية والء بنت منصور الزكوانية
سنة
سنة

تسنيم بنت بدر الصبحية عبدالعزيز بن يوسف البلوشي فاطمة بنت حفيظ باعمر
 ٦سنوات
سنتني
سنة

طي ال

ال ش
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صغبدر الصبحي
رحامد بن
 ٤سنوات

ندى بنت جمال الكندية
سنة

جنان بنت عبداهلل اخلصيبية
سنتني

يوسف بن زكريا الصبحي
سنه

رمي بنت محمد الهنائية
سنه

دمية بنت هالل اإلسحاقي
 ٤سنوات

سليمان بن محمد الهنائي
 ٤سنوات

بشائر بنت محمد الريامية شريفة بنت سعيد البلوشية
سنتني
سنة

حمزة بن حمد الرحبي
سنة

عبداهلل بن جمال الكندي
 ٣سنوات

حسام بن حسني الكندي
سنة

ريتال بنت سليمان الصبحية
سنة

طه بن حسني الكندي
 ٤سنوات

اجلوري بنت وليد التمتمية
 ٤سنوات

حمزة بن أحمد التوبي
 ٤سنوات

سالم بن محمد احلجري
 ٣سنوات

عهد بنت خلفان احلراصية محمد بن خلفان احلراصي
 ٤سنوات
 ٧سنوات

املتيمن بن عبيد احلبسي
سنة

شهاب بن عزيز احملرزي
سنة

غزالن بنت عزيز احملرزية
 ٥سنوات

مؤيد بن خلفان احلراصي
سنتني

عبدامللك بن حسني العوييس
سنة

قيس بن جمعة املحرزي
سنة

خميس بن يوسف العوييس
سنة

سعود بن عبدالعزيز العلي
سنة

ي
ود بنت إسحاقرط الص
الصبحيةغ
سنة
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العروبة بنت علي الربيعية
 ٤سنوات

يوسف بن يعقوب البدوي
سنة

سالم بن خلفان احملرزي
سنة

سلطان بن أحمد احلجري
 ٤سنوات

هدى بنت حسني مقيبل
سنتني

ال ش

عبداهلل بن قيس باعمر
سنتني

رقية بنت سامي احلارثية
سنتني

أزهر بن يونس الهنائي
سنة

ثامر بن فهد الهنائي
سنة

وسن بنت حسن الكندية
 ٣سنوات

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

حكايـات جـدتـي

الحظ الجيد

يحــى يف قديــم الزمــان أن امــرأه كانــت تعيــش مــع بناتهــا الثــاث الــايت ُعرفــن بجاملهن،
والــيء الوحيــد الــذي قــد يجعــل النــاس يرصفــون النظــر عــن هــذا الجــال رغــم وجوده
هــو مــا كان مــن حــال هــؤالء الفتيــات مــن صعوبــة يف نطــق الكثــر مــن الحــروف مــا
يؤثــر عــى مــا يخــرج مــن أفواههــن  ،ومــن فــرط خــوف األم عــى بناتهــا كانــت تحرضهــن
عــى التـزام الصمــت يف حضــور أي غريــب عــن الــدار وتغــرس فيهــن االعتقــاد بــأن هــذا
مــن صالحهــن  ،ألنهــن لــو تكلمــن لعــزف الخطــاب عنهــن فيمضــن بقيــة حياتهــن بــا
زواج....
ذات ليلــة قــررت األم الخــروج مــن البيــت لقضــاء بعــض الحاجــات وكالعــادة وقبــل
خروجهــا بــدأت بوصاياهــا الــايت ســئمنها الفتيــات  ،ويســتطعن ترديدهــا عن ظهــر قلب،
والتــي تأمرهــن فيهــا بعــدم التحــدث مــع
مــن يفكــر يف طــرق بــاب بيتهــم واالنشــغال
عنــه بعمليــة الغــزل  -فقــد تعلمنــه الفتيــات
منــذ الصغــر  ،وقبــل هــذا اليــوم بأيــام دعــا
امللــك إحــدى خطابــات البلــد ليعلــن لهــا عــن
رغبتــه يف الــزواج وتكليفهــا مبهمــة البحــث ،
وعــم بحثهــا كل املنــازل التــي عرفــت بناتهــا
إال منــزل أم الفتيــات الثــاث التــي تجاهلتــه
أو تناســته .رجعــت الخطّابــة والحــزن ميــأ
وجههــا قائلــة :اعــذرين مل أجــد مــن يناســبك ،
ولكــن امللــك أراد أن يســتزيد يف التأكــد بقوله:
هــل بحثــت يف كل مــكان؟ فقالــت :نعــم لــوال
ذلــك البيــت الــذي مل أكلــف بدخولــه  ،فقــال
لهــا امللــك :ملــاذا؟ فلــم تجــد لــه جواب ـاً.

ال ش
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قــال لهــا :ارجعــي لتأتينــي بخــر ذلــك البيــت فرمبــا وجــدت فيهــا ضالتــي .ذهبــت وهــي
مأمــورة فقــد كان بإمكانهــا دخولــه برضاهــا.
وصــادف يــوم ذهابهــا هــو ذلــك اليــوم الــذي خرجــت فيــه األم مــن البيــت بعــد أن
اســتودعت بناتهــا بالوصايــا والحــذر الشــديد ولســان حالهــن يقــول ســمعاً وطاعــة فــكل
مــا يقمــن بــه يــدل عــى ذلــك  ،ومضــت كل فتــاة إىل مغزلهــا تشــتغل بــه  ،يف أثنــاء ذلــك
طُــرق البــاب فكانــت الخطّابــة  ،فاســتقبلتها الفتيــات بالصمــت مــا اســتدعى اســتغرابها.
ولكنهــا مل تســألهن عــن الســبب  ،خاصــة بعدمــا رأت عــدم اســتجابتهن ألســئلتها  ،كانــت
كل فتــاة ترمــق األخــرى وكأنهــا تذكرهــا بوصيــة أمهــا  ،وفجــأة انقطــع خيــط إحــدى
الفتيــات فمــن دون أن تشــعر قالــت :انقطــع الخيــط .فــردت عليهــا األخــرى وقســات
الدهشــة تعلــو وجههــا قائلــة :أيتهــا الحمقــاء أنســيتي وصيــة والــديت  ،وهنــا اســتفز األمــر
الثالثــة وهــي الصغــرى بينهــم فقالــت بعــد وجــوم وامتعــاض :نحــن بنــات  ،تعودنــا عــى
حفــظ أعراضنــا  ،تكلمنــا أم مل نتكلــم  ،لــو كان لنــا رزق ســيأتينا.
هنــا أدركــت املــرأة (الخطّابــة) الحقيقــة  ،فذهبــت مرسعــة تخــر امللــك مــا وجــدت مــن
حــال الفتيــات وكأن قلبهــا يقــول أن امللــك ســرفض هــذا
العــرض  ،يبــدو أن امللــك كان لــه رأي آخــر  ،ونتــاج رأيــه
اســتخلصه مــن اعجابــه
بالفتــاة الصغــرى  ،فأعــرب
عــن رغبتــه يف الــزواج منهــا
للخطابــة وطلــب منهــا
الــروع يف األمر  ،فشــمرت
عــن ســاعدها لتنفيــذ
املهمــة بتلبيــة أمنيــة امللــك
 ،ومــى األمــر  ،فكانــت
لــه مثــال الزوجــة الصالحــة
 ،فعرفــت بحســن تدبريهــا
وقدرتها العالية.
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املصدر من كتاب :القصص الشعبي يف ظفار
تأليف :محمد بن مسلم املهري
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من مذكرايت

مرحبا أصدقايئ  ،اسمي أسعد  ..كان يوماً دراسياً معتاداً  ،أتت حافلة
املدرسة صباحاً لتأخذنا إىل املدرسة  ،وكنت أول الصاعدين إىل الحافلة...

كيف أتصرف؟!
د يف الحافلة ،
ت يف آخر مقع
جلس
كلهم أمامي..
جلس أصدقايئ
بينام

نامئاً  ،نزل كل
ة وأنا ال زلت
م أستيقظ!!
إىل املدرس
ومل أشعر فل
وصلت الحافلة ت نامئاً بعمق
ال أنا فقد كن
أصدقايئ إ

ال ش
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سوف أجلس لوحدي
يف املقعد اخللفي!!

نوم عميق لن
شعرت بامللل والنعاس  ،فغطيت يف ٍ
أستيقظ منه حتى لو سمعت صوت انفجار..

اعتقد سائق الباص أن كل
الطالب نزلوا من الحافلة
 ،ومل ينتبه لوجودي يف
الكرايس الخلفية من
الحافلة  ،فأغلق باب
الحافلة وأقفله..

ستيقظت فجأة ومل أرى أحداً يف الحافلة
أ
 ،وكانت جميع األبواب مقفلة!!

أعرف ماذا سأفعل ،
سأحاول فعل شيء
ذكي!!

ماذا سأفعل
االن؟!

الحمد
بو لله سمع سائ
ق
ال
حا
فل
ة
جودي
صوت ا
داخل الحافلة املغلقة  ،لبوق وجاء م
رس
عا
ل
يت
فا
ج
ش
ئ
قمت به لش
كرين عىل ترص
د االنتباه وقايل بأين ذيك لل يف الذيك الذي
غاية..
يا إلهي  ..لم أنتبه
لوجودك باحلافلة..
هل كنت نائماً
نعم..
بداخلها؟!

أصدقايئ األعزاء  ،يف حالة
أُغلقت األبواب عليكم
يف الحافلة املدرسية
أو السيارة حاولوا فتح
النوافذ واألبواب  ،فإذا
كانت مغلقة حاولوا أن
تشدوا انتباه أحدهم
بالضغط عىل البوق حتى
يأيت أحدهم ويفتح لك
الباب!!
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سأحاول فتح النوافذ..
إنها مغلقة!!

ال فائدة  ،سأحاول أن أضغط
على بوق السيارة لعل
أحدهم يسمعه!!

مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول ( صناعة الدلة )
الفائزة :دانة بنت سلطان الدرعية
* إجابة السؤال الثاني ( انتبه أمامك مطب )
الفائزة :علياء بنت صالح الحبسية
* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم )١٨
الفائزة :ملك محمد عاطف عبدالمجيد
* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

 هاجر بنت ماجد الناعبية -يوسف بن سعيد البلوشي

 فرح بنت خليفة المصلحية -مزون بنت مهنا البوسعيدية

* أما الذي تسبب في نشوب الحريق في قصة (حريق في المؤسسة)
فهو:
بركاش ؛ ألنه لم يوصل أسالك المكيف بصورة صحيحة مما أدى إلى حصول ألتماس
كهربائي ونشوب النار.
رطي ال الفائزة :فاطمة بنت خالد الجابرية
ص
ير

ال ش
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مسابقة العدد

٤4

* 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 الذي سرق المال في قصة

عشرة آالف ريال

 ،في الصفحة  ، ٢٠وما هو الدليل؟ ..................

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

* ترسل اإلجابات إلى بريد الشرطي الصغير  ،أو بالبريد اإللكتروني للعنوان املوضح في الصفحة ()2
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العنوان...........................................:

رقم

الهاتف...........................:

العب وتعلم
الـظـل

نستطيع عد
السيارات امللونة
من خالل ظلها..
وكتابة الرقم يف
الدائرة تحت كل
سيارة.

املـتـاهـة

هيا نساعد
أم حمود يف البحث
عن حمود قبل أن
يذهب إىل الشارع
دون أن يشعر بذلك.
ال ش
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سيناريو رقيب أول /أصيلة العامرية

رسوم /مريم الحسنية
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يوسف بن سعيد البلويش

مزون بنت مهنا البوسعيدية
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هاجر بنت ماجد الناعبية

فرح بنت خليفة املصلحية

كل عام وأنتم بخير  ...بمناسبة الخامس من
يناير (يوم الشرطة)

ال ش

52

ير

رطي ال
صغ

