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مــرحــبــا
أصدقايئ األعزاء... 

مرحبــاً بكــم  يف هــذا العــدد الجديــد مــن الرشطــي الصغــري، والــذي يصــدر وُعــامن الغاليــة يف أبهــى حلتهــا 
وزينتهــا احتفــاالً مبناســبة غاليــة علينــا وهــي مناســبة العيــد الوطنــي الســادس واألربعــني املجيــد .. فــكل 

عــام وُعــامن الحبيبــة بخــري وســالم.

أصدقايئ...
هــا نحــن نحتفــل بســتة وأربعــني عامــاً مــن اإلنجــازات واملحبــة الصادقــة واإلخــالص ألرض الوطــن وشــعبه 
مــن قبــل القائــد العظيــم واألب الحنــون الســلطان قابــوس بــن ســعيد القائــد األعــى حفظــه اللــه ورعــاه 
ـ فيــا ربنــا احفــظ لنــا جاللــة الســلطان ويــا ربنــا أدم علينــا نعــم األمــان والســالم واحفــظ وطننــا الغــايل 
عــامن ، فشــكراً يــا أيب الســلطان عــى كل مــا فعلتــه ألجلنــا وألجــل هــذا الوطــن الــذي نفديــه بأرواحنــا 

ودمــت لنــا ذخــراً وفخــراً عــى مــدى الزمــان .

أصدقايئ ، الرشطة الصغار 
ــال  ــا ، ف ــوب والدين ــن وقل ــوب اآلخري ــزرع الســعادة يف قل ــي أن ن ــرح يعن ــرح ، والف ــي الف ــال يعن االحتف
ــروا أن  ــن ، فتذكّ ــزام لآلخري ــاط وااللت ــا أن نكــون قــدوة حســنة يف االنضب نعــرض أنفســنا للخطــر ، وعلين

تربطــوا حــزام األمــان وتركبــوا الحافلــة بانتظــام وال تخرجــوا أيديكــم مــن نافــذة الحافلــة 
أو الســيارة ، وال تقــودوا دراجاتكــم الهوائيــة يف الشــارع .. كونــوا كــام عرفتكــم ملتزمــني 
وناصحــني .. وفقكــم اللــه وكل عــام ووالدنــا وقائدنــا الســلطان قابــوس بــن ســعيد بخــري 

وعافيــة .



جـــواهـــــر 
اإليــــمـــــان

الُعمــــرة

املســلم  يُحــرم  أن  هــي  الّصحيحــة  العمــرة 

ــل  ــه قب ــه ، وعلي ــّر ب ــذي مي ــات ال ــن امليق م

، وأن  أن يحــرم أن يقــوم بتقليــم أظافــره 

ــاب،  ــن الثّي ــب ، ويتجــرّد م يغتســل ، ويتطيّ

ويلبــس الرجــل اإلزار الــذي يســرت أســفل 

ــن  ــه األمي ــف كتف ــه أن يكش ــد ، وعلي الجس

مــن تحــت الــرداء أمــا بالنســبة للمــرأة 

أو  تتــربّج  أن  ثيابهــا مــن غــري  ترتــدي  أن 

ــك  ــول: لبّي ــرة ، فيق ــرم للعم ــّم يُح ــن ، ث تتزيّ

عمــرة ، ومــن املســتحّب أن يكــون ذلــك بعــد 

ــت  ــوف بالبي ــه أن يط ــّم علي ــالة ، ث ــه للص أدائ

ــدأ  ــث يب ــه ســبعة أشــواط ، حي ــه إلي حــال وصول

الّشــوط األّول مــن عنــد الحجــر األســود ، ويقبلّــه إن 

ــي  ــده ، وينته ــه بي ــري إلي ــه يش ــك ، وإال فإنّ ــتطاع ذل اس

الّشــوط عنــد الحجــر األســود كذلــك. وعليــه أن يُــرع يف 

ــه لألشــواط الّســبعة  مشــيه مــع التقــارب بــن الخطــوات ، وعنــد إكامل

ــا  ــو الّصف ــه نح ــا يتّج ــزم ، وبعده ــاء زم ــن م ــرشب م ــّم ي ــم ، ث ــام إبراهي ــف مق ــن خل ــيّل ركعت يُص

واملــروة ، ويســعى بينهــام ، وينتهــي أداء الّشــوط الّســابع عنــد املــروة. وعــىل املســلم أن يُكــر مــن 

ــه أن  ــإّن علي ــه للســعي ف ــد إمتام ــعي والطــواف ، وعن ــد الّس ــّز وجــّل عن ــه ع ــر الل ــاء، وأن يذك الّدع

يحلــق أو يُقــّر شــعر رأســه ، وكذلــك للمــرأة عندمــا تنتهــي مــن الّســعي فإنّهــا تقــّر مــن شــعرها. 
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األمـورةنـــورة
أبكي 

بشدة حتى 
تنزعج أمي من 

بكائي وتعطيني 
ما أريد.

عندما 
أريد من أمي 

حلوى أستخدم 
اخلطة )ب(!!

وداعاً 
آمنة .. وشكراً 
على إخباري 

باخلطة.

آسفة 
يا قطقوط لقد 

أخفتك ، ولو كانت 
أمي مبكانك خلافت 

أكثر!!

لقد 
أخبرتني صديقتي أنني 

إذا بكيت بشدة سوف أحصل 
على ما أريد مثلما تفعل هي 

مع أمها.

وما 
هي اخلطة 

)ب(؟!

رائع 
.. سوف أقوم 
بتطبيق هذه 
اخلطة اليوم!!

ك يا 
اذا ب

م

ماذا 
رة؟! 

نو

حصل؟!

ى يا 
ومنذ مت

ورة تقلدين تصرفات 
ن

ن وأنِت تعلمني 
األخري

عليك يا نورة أن أنه تصرف غير الئق؟!
اآلخرين  تراعي مشاعر 

في املــرة القادمة وتقليد 
 .. األخرين ليس جيداً 

فاإلزعاج ليس حالً.

سيناريو ورسوم الرشطية/ راوية الخليلية



الحرفة 

التقليدية

إعداد وتصوير العريف/ سامل السيايب

  النسيج ) صناعة الوزار (
`

قبــل يــوم مــن العمــل ، يتــم تنعيــم الخيــوط ، ثــم تــرتك يف مــاء ملــدة نصف يــوم ، بعد ذلــك يتم 

عمــل الســوج وهــو عبــارة عــن طحــني يغى باملــاء حتى يصبــح ســائالً ، ويدهن به خيــوط الغزل، 

يتــم بعــد ذلــك فــرك الغــزل املدهــون بالســوج باليــد ويتــم فصــل الخيــوط عــن بعضهــا البعض ، 

ويقــرب الدقــل )عصــا داخل الدوارة( ويوضع يف الدورات الصغار ثم يرتك بالشــمس إىل أن تجف.

بعدهــا توضــع يف الــدورات الكبــرية ويعمــل منهــا أربــع دقــل وكل دقــل فيــه دوارة ، ويخــرج 

ــم  ــرية ، ث ــدوارة الكب ــن ال ــرج م ــا يخ ــرية ، بعده ــدوارة الكب ــل بال ــط ليوص ــن كل دوارة خي م

ــوط لعمــل  ــف الخي ــي  تل ــرية الت ــة الكب يحــر خشــب ويعقــد فهــو يدخــل يف الكارجــة )اآلل

الــوزار يف شــكله النهــايئ( وميــد بالكامــل ، وغالبــاً يتــم االنتهــاء مــن وزاريــن يف اليــوم الواحــد.

 

السبـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــة
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اللعبة 

الشعبية

إعداد وتصوير/ علياء النعامنية

هــذه اللعبــة مــن األلعــاب الشــعبية القدميــة 

عنــد األطفــال وهــي مــن البيئــة املحيطــة ، يلعبهــا 

البنــات واألوالد ويكــون اللعــب بهــا بإحضــار مثــرة 

النخيــل عندمــا مــا تــزال خــراء قبــل نضجهــا 

ــم  ــام يت ــالل( ، ك ــاً )بالخ ــمى محلي ــا تس ــي م وه

إحضــار شــوك مــن النخلــة بعــدد )الخــالل( وتغــرز 

شــوكة واحــدة يف كل )خاللــة( ، ثــم يقــوم األطفــال 

بتحريكهــا باألصابــع بحركــة دائريــة وتكــون هنــاك 

ــه يف  ــتمر مزرارت ــن تس ــني ، وم ــني طفل ــة ب منافس

ــز. ــدوران يكــون هــو الفائ ال

لعبة املزرارة

السبـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــة
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املشاغب اجلرو 
رسوم/ مريم الحجريةسيناريو/ غالية الحجرية

ــب  ــل مرت ــت جمي ــني يف بي ــا االثن ــع جرويه ــة م ــت الكلب عاش
تســتيقظ كل صبــاح وتعــد اإلفطــار عــى الطاولــة وتجهــز 

للمدرســة.. حقائــب جرويهــا 

جلــس الجــرو املشــاغب قبــل أخيــه عــى املائــدة ، وعندمــا جــاء 
أخــوه مــد رجلــه فتعــر عــى األرض وبــى..

هيا.. 
استيقظوا 

ستتأخرون عن موعد  
حافلة املدرسة!

ال 
تتسببا باملشاكل 

لآلخرين في املدرسة 
يا صغار..

حسناً 
يا أمي..

حسناً 
يا أمي ، مع 
السالمة..

ال 
تنسيا ، اغسال 

وجهيكم وأسنانكما 
جيداً.

قم 
يا حبيبي ، كيف 

سقطت؟؟

هو 
يا أمي من 
أسقطني!!

لم 
أقصد كنت أمزح 

فقط.
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ويف املدرسة...
ــذي  ــاغب ال ــرو املش ــوار الج ــر بج ــنجوب ومي ــرج س يخ

ميــد رجلــه فيوقعــه عــى األرض ويبــي ســنجوب بســبب 

ــى األرض ــقوطه ع س

انظر 
يا صغيري لقد 
تسببت باأللم 

لصديقك!!

كنت أمزح 

فقط  لم أقصد أن أتسبب 

أنا آسف يا باأللم لسنجوب!!

صديقي ... وأعدك يا معلمتي 

أن ال أكرر ذلك أبدا.

تعال 
يا سنجوب لتجيب 
السؤال على السبورة

ماذا 
بك يا سنجوب؟؟ 

هل انزلقت؟؟

هو من 

أسقطني!!

حسناً 
يا صغيري إذهب 

واعتذر من زميلك 
سنجوب وعدني أال تكرر 

ذلك مرة أخرى..
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لــي رأي

اسمي: معاذ بن سعيد القاسمي

عمري: 10 سنوات

يعترب الوطن هو املكان الذي أعيش فيه دون خوف برفقة أهيل 

وأصدقايئ ، وسأجتهد من أجل وطني يف مدرستي وأحافظ عىل 

نظافته ، وأمتنى أن أكون مهندس طريان حينام أكرب ، وأسهر عىل 

حامية وطني.

اسمي: غادة بنت هالل الناعبية

عمري: 9 سنوات

يعترب الوطن األمن واألمان ، لذلك سوف أدرس وأجتهد من أجل 

أن أكون إنسانة ناجحة يف بلدي ُعامن ليك أخدمه حينام أكرب ، 

فأنا أمتنى أن أكون طبيبة ، وأن أعالج املرىض كبار السن.

أحبــــــــك يــا وطـــــني
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ترى ماذا قال أصدقائي في محبة الوطن؟!



اسمي: نور بنت سعيد الجهورية

عمري: 9 سنوات

أحب وطني ألنه يحميني ويسهر عىل أمني وراحتي ، ومن 

أجل وطني سأحرتم رجال الوطن كبارهم وصغارهم وأجتهد يف 

مدرستي ، وعندما أكرب أحلم بأن أكون مخرتعة ألفيد الوطن 

واملجتمع.

اسمي: عزان بن قيس الحرايص

عمري: 9 سنوات

أحب وطني ألنها بالدي الحبيبة وموطن أجدادي، وسأفعل من 

أجل وطني أي يشء كاملحافظة عىل نظافته وحاميته من األعداء، 

وأحلم عندما أكرب أن أكون بطالً وأدافع عن وطني وأخدمه وأعمل 

عىل تطويره.

اسمي: فاتك بن فهد الرئييس

عمري: 8 سنوات

يعترب الوطن كل يشء ألنه األرض التي ولدت فيها ، سأتعلم من 

أجل وطني وأتقن القراءة والكتابة وسأجتهد ألتفوق وأصبح 

طبيباً ، وسأسهم يف أمنه واستقراره منذ اآلن وحتى عندما أكرب 

لتبقى ُعامن مزهرة.
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رسوم/ مريم الحسنية سيناريو الرقيب أول/ أصيلة العامرية
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أحمد بن يوسف البلوشي

مؤيد بن إبراهيم 
اليحمدي

جمانة بنت ناصر املقباليةمصعب بن هالل الرحبي

رغد بنت ناصر املقباليةغيداء بنت حمد الصاحليةرفيف بنت هالل الرحبية

أحمد بن واثق املسعوديوالء بنت ناصر املقبالية

جود بنت محمد احلراصية مهرة بنت محمود الدرعية

اليزن بن يحيى احلديدي

رتال بنت هالل الرحبية

عبدالعزيز بن حمد 
الصاحلي

ساره بنت ناصر الشريقيةرهف بنت زايد الصاحلية

سيف بن ناصر الشريقي

صالح بن ناصر العلوي

أحمد بن محمد الراسبي

معتصم بن سعيد الرحبي

فاطمة بنت واثق املسعودية

قيس بن هالل الرحبي
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رهف بنت هالل الرحبية سليمان بن داود السيابي

مرمي بنت أحمد احلضرميةجود بنت زايد الرحبيةتقوى بنت سيف البوسعيديةأميمة بنت وليد احلراصيةمحمد بن علي احلراصي

حسام بن داود السيابي هنادي بنت عبداهلل الدرعية رناد بنت محمد احلراصية

رتاج بنت هالل الرحبيةهاجر بنت هويشل احلراصيةليان بنت أحمد احلراصيةالفضل بن يحيى احلديدي

محمد بن صالح احلارثيساره بنت ناصر الشريقية رغد بنت طالل اجلابريةعبدالعزيز بن سالم الذهلي
سارة بنت إسماعيل 

الصبحية

رمي بنت سلطان البحرية

رناد بنت محمد الغزالية

قصي بن سعيد الرحبي مؤيد بن عبداهلل السيابيسالم بن مصطفى الراجحيميرة بنت حمد احلسنية
رميا ومرمي بنات

باسم الشملي



البساتين األربعة
رسوم الشرطية/ راوية اخلليلية سيناريو/ خلفان احلنظلي

إن هذا الحال 
ال ميكن أن 

يستمر..

إن بستان عبدالله 
هو أفضل البساتني!!

صدقت يا زاهر .. كيف 
ميكن أن نترصف حيال 

ذلك؟!

16الشرطي الصغير

الـجـريـمـة
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حارض يا شيخ 
عبدالله..

ال أدري .. ما رأيك يا سيف 
أن نبيع الرطب بنفس سعر 

عبدالله؟!

ال ميكننا ذلك 
فهو يبيع بسعر 
رخيص ألنه يزيد 
أرباحه من بيع 

الربسيم.

وفي بستان زاهر..

أنظر إىل حال البستان يا 
شاكر .. إذا مل تعمل بجد 

مثل أيوب سوف أطردك من 
العمل!!

يجب أن تهتم بالنخيل 
جيداً حتى يكون محصول 

التمر جيداً يا أيوب.

إننا نعمل بقصارى جهدنا ، فال ترصخ 
عيل هكذا..



بسببك يا فاضل خرسنا 
محصول الذرة .. وها 
نحن نعاين من ضعف 
الربسيم .. ملاذا ال تكون 

مثل أيوب؟!

سوف أريك 
يا أيوب كيف 
تكون األفضل!!

ما الذي حدث للربسيم؟!

هذه مصيبة ، كيف حدث هذا؟!

هناك الكثري 
من السامد يف 
األرض .. هذه 
جرمية بالتأكيد!!

هل ميكنكم 

أصدقايئ معرفة 

املجرم ومواجهته 

بالدليل؟!
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ــز  ــارة الرشطــي الصغــري ملرك زي

بتاريــخ  املســتقبل  عباقــرة 

٢٠١٦م. /٤ /٢٨

فعاليــة الرشطــي الصغــري يف مركــز لحظــات بالغربة 

بتاريــخ ٢٠١٦/٦/٢٨م ، وقــد تــم الحديــث معهــم 

عــن دور رجــل الرشطــة وعمــل مســابقات لألطفال 

وتوزيــع الهدايــا وأعــداد مــن 

الصغــري  الرشطــي  ملحــق 

عليهــم.
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جيراننا غادروا منزلهم وذهبوا لصالله.
يا إلهي .. انظري لهذا الدخان المتصاعد من منزل 

جيراننا.

نعم .. رأيتهم يستقلون 
سيارتهم في الصباح.

وعلى الفور اتصل حمدان 
برقم الدفاع المدني )٩٩٩٩( 

وأعطاهم العنوان..

منزل جيراننا في 
خطر.. يجب أن 

نتدخل فوراً.

نعم.. يجب أن 
نتصل بالدفاع 
المدني فوراً.

رحماك يا الهي .. يبدو أنه 
حريق!!

هل سيأتون قريباً؟!

هيا نتابع الموقف من الشرفة.
رحماك يا إلهي.. 

الحريق يزداد.

ال تقلقي .. أبطال الدفاع المدني سيصلون 
وينقذون الموقف.

أخبروني أنهم سيكونون هنا في غضون 
دقائق.

أطفال أبطال
رسوم: حسام الدين عبد الغنيسيناريو: حمدي هاشم حسانني
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بدأ أبطال الدفاع المدني يتعاملون مع الحريق بحرفية 
وبعد إخماد الحريق..عالية واستطاعوا السيطرة على الحريق وإخماده.

أشكرك يا حمدان .. لوال 
اتصالك السريع كان الحريق 

امتد للمنازل المجاورة.

بل أنتم من تستحقون الشكر 
ألنكم دائما تأتون بسرعة 

البرق من أجل إنقاذنا.

مع السالمة أيها األبطال.

مع السالمة أيها المنقذون..

هذا واجبنا يا حمدان.

لقد وصل األبطال .. إنهم مجهزون لمواجهة 
الحرائق وإخمادها في لحظات.

21الشرطي الصغير
النهاية



اسمي

محمد بن هالل املعمري

عمري 10  سنوات

هوايتي السباحة ، ولعب كرة القدم. 

أمتنى أن أصبح طياراً

يف املستقبل.

اسمي

رؤى عز الدين أيوب

عمري 9 سنوات

هوايتي السباحة 

أمتنى أن أصبح طبيبة أطفال

 يف املستقبل.

اسمي

أحمد بن سعيد الراشدي

عمري 9 سنوات

هوايتي لعب الكرة القدم 

أمتنى أن أصبح ضابطاً يف

 الجيش السلطاين العامين

 يف املستقبل.

اسمي

أسيل بنت نارص الراشدية

عمري 6 سنوات

هوايتي السباحة ، والرسم. 

أمتنى أن أكون مهندسة تصميم

 يف املستقبل.

أحـــالم  صـغـيـرة
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رسوم/ مريم الحسنية سيناريو الرقيب أول/ أصيلة العامرية
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غروب الشمس
صباح هادىء ، وهواء عليل ، وعصافري 

تزقزق يف سامء عالية ، جلست عى رمال 

شاطىء البحر ، ألشاهد األمواج الهائلة الكبرية 

املتتالية ، كان هناك أطفال يلعبون بالكرة ، والناس 

يسريون عى الشاطىء ، بدأت أميش حتى وقت الغروب

ثم بدأ الهدوء يعم املكان وسكنت األمواج ، وبدأت 

الشمس باملغيب حتى تالشت جميعها ، وظهر الشفق 

األحمر كان ذلك جميالً جداً وكم كان منظر 

الغروب رائعاً جداً.

تقوى بنت عيل الرواحية

* إن التمساح يبي عندما يفرح!!

* إن األسد يخاف من صوت الديك!!

* إن النملة عندما تعطس يغمى عليها!!

       * إن الحصان ميوت إذا قطع ذيله!! 

* متلك الجرادة ما يقارب 9٠٠ عضلة مستقلة. هل تعلم!!

* ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية 

الصغرى لإلنسان.

*سورة النمل هي:

 السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتني.

*يستطيع الفيل شم رائحة اإلنسان عى بعد 

ما يقارب 5٠٠ مرت.

معلومات عامة

بـأقـالمـنـا

24الشرطي الصغير
أمجد بن محمد الرحبي

خديجة املعرشية



رأيــت أضــواء مميــزة تشــع مــن مســافات بعيــدة، 
ــه  ــال ، يال ــى الجب ــت يف أع ــح ثبت ــبتها مصابي حس
مــن منظــر رهيــب يف قمــة الروعــة ، كانــت الجبــال 
شــاهقة والضــوء منعكــس عليهــا ، تشــوقت ملعرفــة 
ــور  ــك الــىء ، فجلســت أتأمــل هــذا الن ماهــو ذل
املــيء األكــر مــن الرائــع ، بعــد لحظــات عرفــت 
أنهــا ذلــك النجــم الكبــري يف الفضــاء ، هــو الشــمس 
ومــا أجملهــا فشــمس الصبــاح باألخــص وقــت 
ــاح يــوم هــاديء وجميــل.رشوقهــا رائعــة وجميلــة ، لقــد أرشقــت أضواءهــا يف  صب

أمل بنت نارص الرواحية

شمس الصباح

طريق النجاح

فدوى بنت خالد السليمية

الحيــاة
 الحياة قد تكون هذه الكلمة صعبة لدى البعض ، ولكن 
رغم صعوبتها فهي ىشء مهم وجميل ، ال بُد أن نعيشها ، 
ففي كل لحظة قد يحدث شيئاً جميالً مبهراً يُغري نظرتنا 
للحياة ، فهي كالسحاب الذي ميطر علينا بالغيث ، لذلك 

يجب أن نخطط لها بشكل مناسب ، وعلينا أن ال 
نهدر وقتنا فيها ، وأن نعرّب عن مشاعرنا وأحاسيسنا 
، فالحياة كلمة سهلة جميلة كالنجمة املتألقة يف 

السامء التي يسطع نورها علينا.

إيناس بنت خلفان السليمية

 طريق النجاح طريق صعب ميلء بالعوائق ، ولكن 

هناك من يجتهد ويخطط ويثابر ليصل إىل ما 

يسمو إليه ، فإن الذي يرتجي ىشء بهمته يحققه الله له حتى لو حاربته اإلنس والجن ، 

وهناك من يستسلم أمام العوائق والصعوبات ، وهناك من يتصف بصفة التواكل فيقولوا 

لبعضهم ، سواء اجتهدنا أو مل نجتهد سيحدث ما كتبه الله لنا ، وأن الله ال يكلف نفساً 

إال وسعها ، ولكن إذا أردت أن تحقق ما تصبو إليه فعليك البدء بالتخطيط ملدة ساعة 

فهذا يعادل ربع اإلنجاز ، وضع أمامك هدفاً ليعطيك القوة لي تستمر ، فعندما تتفاءل 

بالخري تجده. عليك بأهم ىشء هو أساس الهداية ، عليك بالصالة وتتقي الله والتمسك 

بالدين واألخالق ، وعليك بإتقان عملك فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن 

يتقنه ، وأحذرك من االستامع للمحبطني والسلبيني وعليك التمسك باألمل وأن 

تضع هدفك أمام عينك ، واالجتهاد يف عملك ألن السامء ال متطر ذهباً وال فضة.
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قـابـوس أبـي

26الشرطي الصغير
رسم الرشطي/ فيصل البلويش



- الســلطان قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور بــن فيصــل بــن تــريك آل 

ســعيد - حفظــه اللــه ورعــاه-.

ــة  ــة مبحافظ ــة صالل ــرب ١9٤٠م ، يف مدين ــه يف ١٨ نوفم ــد جاللت - ول

ــار.  ظف

ــث واصــل تعليمــه  ــرتا حي ــده إىل إنجل - يف العــام ١95٨م أرســله وال

ــق يف  ــم التح ــاك ، ث ــة هن ــة خاص ــة تعليمي ــني يف مؤسس ــدة عام مل

ــط مرشــح. ــة ساندهريســت العســكرية كضاب ــام ١9٦٠م بأكادميي الع

- تســلم الســلطان قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور آل ســعيد مقاليــد 

الحكــم يف ٢٣ يوليــو ١97٠م.

- استطاع السلطان قابوس بن سعيد املعظم - حفظه الله ورعاه 

توحيــد القبائــل العامنيــة عــرب مســاحة ُعــامن الشاســعة  مــن الشــامل 

إىل الجنــوب ليصبــح الجميــع قلبــاً واحــداً مــن أجــل الدولــة الحديثــة 

ُعــامن ، التــي أصبحــت رمــزاً للمحبــه والتآخــي والســالم يف دول العامل، 

فقائدهــا وبانيهــا هــو الســلطان قابــوس رجل الســالم.
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صبا بنت أشرف الهنائيةالـــصغارأفـــراح
سنة

خالد بن يونس البوسعيدي
7 سنوات

حمزة بن جمعة البوسعيدي
13 سنة

جنى بنت سامي الشكيلية
4 سنوات

يعقوب بن يوسف البوسعيدي
4 سنوات

ناصر بن حمد اجلنيبي
10 سنوات

احلسني بن علي الناصري
سنة

ادريس بن علي الناصري
سنة

غادة بنت سلطان احلضرمية
3 سنوات

األزهر بن سلطان احلضرمي
سنتني

األزهر بن بدر العبري
سنة

أصايل بنت سعيد الرحبية
سنتني

عماد بن محمد الغزالي
3 سنوات

مها بنت سليمان اإلسماعيلية
3 سنوات

بلعرب بن سلطان احلضرمي
5 سنوات

نور بنت سعيد الهنائية
5 سنوات

رنيم بنت علي الهنائية
4 سنوات

املزن بنت علي الداؤودية
سنتني

أيهم وأدهم أبناء معاذ
البلوشي

سعد وزياد أبناء حمد
العامري

عنود بنت راشد السعيدية
سنة

طارق بن محمود الكيومي
سنة

الفيصل بن سامي احلبسي
سنة

األيهم بن أمين السعيدي
سنة
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آيه بنت صالح احلارثية

سنتني

مهنا بن ماجد البطاشي
سنة

عماد بن محمد الغزالي
3 سنوات

هود بن سالم البلوشي
4 سنوات

حمود بن سعيد املعولي
سنة

وداد بنت داود السيابية
سنة

رنيم بنت علي الهنائية
4 سنوات

اليسع بن علي الهنائي
سنتني

رغد بنت يحيى الندابية
سنتني

أمير بن يحيى الندابي
سنة

رمية بنت فيصل الهنائية
سنة

عز بن وليد الهادي
سنة

األزهر بن عبداهلل الذهلي
5 سنوات

الوليد بن طالل الهادية
5 سنوات

سند بن سعيد العامري
6 سنوات

جمانة بنت سعيد العامرية
10 سنوات

ناصر بن جديد العلوي
سنة

علي بن أحمد البلوشي
5 سنوات

غزالن بنت قيس العامرية
سنة

فرح بنت زكريا املالكية
3 سنوات

مرمي بنت أحمد البلوشية
3 سنوات

شيخة بنت سعيد الشملية
سنة

سعد وزياد أبناء حمد
العامري

أثير بنت ناصر الناصرية
5 سنوات

رهف بنت يونس الضبعونية
سنة

رهام بنت يونس الضبعونية
3 سنوات



روضة
إعداد وتصوير: شيخة الرشيقيةأنا في ال

١- األدوات املطلوبة:
ي الشــكل + لصــق شــمعي + لصــق 

ــون أســطوا�ن ) كرت

مســدس + مقــص + عيــون بالســتيكية + قلــم رصــاص 

ط(. + ســلك ملــون + ألــوان مائيــة + فرشــاة + مــرش

ي 
2- نلون الكرتون الأسطوا�ن

. باللون الأخ�ن

الدودة الخرضاء 
الورقية

3- بعد أن يجف الكرتون نقطعه 
عىل شكل دوائر.

1

2

3
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4- نلصق الدوائر ببعضها 
ي 

البعض ثم نلصق الرأس �ن
الأعىل.

5- نلصق قرون الستشعار 
والعيون ونرسم الفم.

6- والآن أصبحت الدودة 
الكرتونية جاهزة.

شكراً لصديقنا: تركي بن فيصل العويسي.

5

4

6
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كان يــا مــكان يف قديــم الزمــان ولــد كســالن يدعــى مــروان يف أحــد األيــام  نظــر 

ــد يتحــرك ، فســاقه الفضــول  ــاالً مــن بعي ــرأى خي ــزل ف ــة املن ــروان مــن رشف م

ملعرفــة مــا وراء هــذا الخيــال ، ورسيعــاً مــا ذهــب  إىل هنــاك ، وعنــد وصولــه 

تفاجــأ مبجموعــة كبــرية مــن النحــل ، اقــرتب 

ــاً  ــم ســمع صوت أكــر ث
يهمــس قائــالً : مــاذا تفعــل هنــا؟ فالتفــت 

الصــوت،   جهــة  إىل 
ــة تطــري  مبســتوى رأســه  فقالــت  وإذا بنحل

مــاذا  إىل  النحلــة:  لــه 

تنظــر يــا فتــى ؟ قــال مــروان: نحلــة تتكلــم !  فقالــت: نعــم أنــا أتكلــم ،  قــال 

ــض.  ــا البع ــم بعضن ــا ونفه ــِت هن ــك ، أن ــل فرأيت ــع الظ ــت أتب ــروان: كن م

* هــذه الصفحــة خاصــة بإبداعــات أصدقــايئ 

الصغــار وكتاباتهــم يف كافــة املجــاالت األدبية .. 

وبانتظــار مــا تخطــه أقالمكــم الصغــرية .. رمبــا 

ــب  ــطور لكات ــذه الس ــن ه ــة م ــون البداي تك

ــري يف املســتقبل... كب

تأليف: مرام بنت سعود التوبية

مروان والنحلةمروان والنحلة
أقالم

صغرية
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األحــى         هــي  عــامن  مــا أجـــمل سلـطـــنة عـــامْنســلطنة 

ورخـــاٍء          َعـــدٍل  واحــة  هــي واحــــة أمـــٍن وأمــــاْنهــي 

قلبــي            يف  يســكن  األوطـــاْنوهواهــا  ُحـــب  أجمــل  مــا 

الـــرائع             الوطـــني  األيــاْماليــوم  أحــى  عـــندي  هـــو 

بــرسوٍر            ونخــرج  األعـــالْمنحتفــل  أيديـــنا  تحـمـــل 

الغــايل          للوطــن  نهــدي  ســالْم      يك  أغـــنية  نهــدي  يك 

سيناريو: حمدي هاشم حسانني

رسوم: حسام الدين عبد الغني

هدية الوطن



أجـمـل يــوم
رسوم: حسام الدين عبد الغنيسيناريو: حمدي هاشم حسانني

قريبا نحتفل بالعيد الوطني 
لسلطنة ُعمان وطننا الغالي.

فكرة رائعة ومبتكرة .. هيا لنبدأ 
العمل فورا.

الجميع يتفاعلون مع المناسبة الجميلة 
وسيخرجون معنا الليلة لالحتفال.

هذا أجمل يوم .. إنه العيد 
الوطن.

وسنحتفل اليوم بهذه 
الذكرى الغالية على 

نفوسنا.

لقد نجحت فكرتنا واستطعنا من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي الوصول 

ألكبر قدر من الناس.

جلس الصغيران يعمالن بجد ونشاط وانتشر الخبر على مواقع التواصل 
االجتماعي.. جاسر وسلمى يدعوان الجميع لالحتفال بالعيد الوطني.

ونود أن يكون احتفاالً 
رائعا يليق ببالدنا الغالية.

عندي فكرة رائعة.. ما رأيك لو أنّشأنا 
صفحة على موقع التواصل االجتماعي 
ندعو من خاللها كل األصدقاء لالحتفال 

معنا بهذا اليوم المجيد؟
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هيا ننضم إليهم ونحتفل 
جميعاً بالعيد الوطني 

المجيد.

عاشت سلطنة ُعمان .. 
عاشت عبر األزمان.

هي واحة أمٍن وأماْن .. هي 
وطني سلطنة ُعمان.

هذا أجمل احتفال أشهده 
في حياتي .. الكل سعيد 

بالعيد الوطني.

انظر يا جاسر .. الجميع 
خرجوا ليحتفلوا معنا.. لقد 

وصلتهم رسالتنا.
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ــف  ــن موق ــأحدثكم ع ــان ، وس ــمي إمي ــي ، اس ــم بنف ــايئ ، أعرفك أصدق

حــدث معــي يك تســتفيدوا مــام حــدث ، فرمبــا تواجهــون املوقــف الــذي واجهتــه وتترصفــون مثلــام 

ــام وبينــام كنــت خارجــة مــن البيــت مــع أمــي يك نذهــب إىل املجمــع  ترصفــت ، ففــي أحــد األي

ــف  ــى الرصي ــف ع ــنوات يق ــع س ــره األرب ــاوز عم ــري ال يتج ــل صغ ــي طف ــت انتباه ــاري ، لف التج

ــي مل  ــه ولكن ــرب من ــه أو بالق ــد مع ــد أح ــا يوج ــاك رمب ــا وهن ــرت هن ــارع ، نظ ــن الش ــرب م بالق

أجــد ، فلــم يكــن أمامــي ســوى أن أتحــرك تجاهــه وأحــاول أن أســأله عــن اســمه ومــكان بيتــه يك 

أعيــده إىل بيتــه ، ألن وجــوده بالقــرب مــن الشــارع خطــر عليــه ، فرمبــا يســري يف الشــارع ويتعــرض 

للدهــس ، فهــو صغــري ومــن الصعــب عــى بعــض الســائقني مالحظــة وجــوده، 

ــل  ــى مــن املمكــن أن يتعــرض ملشــكالت أخــرى مــن قب أو حت

ــياء  ــت أش ــد ، تخيل ــل وحي ــه طف ــاء كون ــض الغرب بع

ــن  ــرأت ع ــدث ألين ق ــن أن تح ــن املمك ــرية م كث

املشــاكل التــي تواجــه األطفــال يف هــذا العمــر 

ــه  ــت إلي ــم ، ذهب ــوا مبفرده ــام يكون حين

وبــدأت أســأله عــن اســمه وبيتــه ولكنــه 

رفــض قــول أي يشء ، يبــدو أنــه طفــل 

عنيــد جــداً.

من مذكرايت

طفل على الرصيف
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مل يكــن أمامــي ســوى أن أبحــث 

والطفــل يف  املجــاورة  البيــوت  يف 

يــدي ، أطــرق األبــواب بيتــاً بيتــاً ، مل 

أعــر يف البدايــة عــى بيتــه ، ولكنــي مل 

أستســلم حتــى وصلــت إىل بيتــه ، خــرج 

يل أبــوه ، أخربتــه أن ولــده موجــود بالقــرب 

مــن رصيــف الشــارع ، فأخــذه ، وأخربتــه أن 

ــدى األب أســفه  ــه ، أب ــك خطــر علي ــه ألن ذل ــه ل ينتب

عــى إهاملــه لولــده ، وشــكرين عــى اهتاممــي وانتباهــي رغــم 

ســني الصغــري ، قــال يل أنهــم ســيغلقون البــاب جيــداً مــن اآلن وصاعــداً حتــى ال يخــرج مــرة أخــرى، 

فهــم مل ينتبهــوا أثنــاء خروجــه مــن البيــت ، فأمــه كانــت مشــغولة بإعــداد الطعــام وهــو كان يظــن 

أن الولــد مــع أمــه ، قلــت لــه : الحمدللــه عــى أن الطفــل بخــري ، ومل أفعــل ســوى الواجــب.

ــون  ــل بع ــذت طف ــل خــري وأنق ــه عم ــه ، ألن ــا فعلت ــر مب ــعر بالفخ ــا أش ــن عندهــم وأن خرجــت م

اللــه  مــن أي مصــري يسء كان ســيصيبه. لذلــك يــا أصدقــايئ لــو رأيتــم طفــاًل وحيــداً كــام رأيــت يف 

أي مــكان ال تــرتدوا يف مســاعدته ، ألنــه بحاجــة للمســاعدة وتكونــوا 

ــه ، وأين عــى يقــني مــن  ــم خــرياً بحاميت ــك فعلت بذل

أنكــم ســتفعلون مثلــام فعلــت ، ألنكــم 

أصدقــاء للرشطــي الصغــري ، صديقــي 

ــال. ــق كل األطف وصدي

                                                                       

صديقتكم إميان
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اسمي مروان بن موىس العربي

عمري ٤ سنوات

كنــت أحــاول غســل يــدي من املغســلة بنفــيس ، كانــت املغســلة مرتفعًة 

جــداً فاضطــررت إىل الصعــود عليهــا ليك أغســل يدي.

ــرح  ــدوث ج ــام أدى إىل ح ــوة م ــىل رأيس يف األرض بق ــقطت ع ــت وس ــي انزلق ولكن

ــرأيس. ب

نقلني والدي إىل املستشفى لعالجي ، والحمدلله متت معالجتي.

شــعر والــدي بالخــوف عــيل كثــرياً ، ولكنــي يف املــرة القادمــة ســوف أخــرب أمــي أو أيب 

لــيك يســاعداين يف غســل يــدي حتــى ال أتــأذى مثــل املــره املاضيــة.

أنصــح أصدقــايئ بطلــب املســاعدة ممــن هــو أكــرب منهــم ســناً حينــام 

يريــدون الحصــول عــىل يشء بعيــد عنهــم.

ماذا حصل 
لك؟! هذه

حكايتي..

شكراً إلدارة مستشفى خولة لتعاونهم وألولياء 

أمور األطفال املنومني يف املستشفى.
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ارسمنـي

مين بنت خالد الحمدانية

زيد بن حارث العامري
نارص بن أمين الشكري

مريه بنت عبدالعزيز املعرشية

رسوم الرشطي/ فيصل البلويش



يحــى أن طفلــني يعيشــان مــع والديهــام خرجــا إىل غابــة مجــاورة 

ملنزلهــام ، وذهبــا يف نزهــة يتجــوالن فيهــا ، يتأمــالن مناظــر الغابــة 

ويلعبــان مــع الحيوانــات الصغــرية والطيــور الجميلــة. وأثنــاء تجولهام 

يف الغابــة دخــال مكانــا قريبــا ، وجــدا فيــه بعــض الطعــام فأخــذاه ألنهام 

كانــا جائعــني ، وذهبــا ومل يعلــام أن هــذا املــكان هــو للضبعــة التــي أتــت 

ــا؟  ــذ طعامه ــذي أخ ــن ال ــا م ــي بجواره ــات الت ــألت الحيوان ــا وس ــد طعامه ومل تج

فقالــوا لهــا: إنهــم رأوا طفلــني دخــال بيتهــا وأخــذا طعامهــا. فغضبــت الضبعــة غضبــاً 

ــأكالن  ــوالن وي ــالن يتج ــام الطف ــام. وبين ــى عليه ــي تق ــام ل ــت به ــديداً ، ولحق ش

الطعــام الــذي أخــذاه ، أخربهــام الطــري أن الضبعــة تالحقهــام لتنتقــم منهــام ألنهــام 

أخــذا طعامهــا فهــرب الطفــالن ، وكانــا يختبئــان مــن مــكان آلخــر مــن رش الضبعــة 

ــة. فخــاف الطفــالن وظــال  ــة خــارج الغاب حتــى وصــال إىل مــكان واســع وأرض قاحل

يجريــان خوفــاً  ألنهــا كانــت رسيعــة واقرتبــت منهــام. وفجــأة ســقطت البنــت حيــث 

ــد وابتلعــت الضبعــة  ــا فلحقــت بهــام الضبعــة وهــرب الول دخلــت شــوكة يف قدمه

ــد وأخــذ يجــري مرسعــاً وظلــت الضبعــة تالحقــه  البنــت مــرة واحــدة وهــرب الول

لتأكلــه كــام أكلــت أختــه.

الثعلب
                    الذكي

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

حكايات جديت
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فوجــد الولــد يف طريقــه الثعلــب املاكــر فقــال لــه الثعلــب: ممــن تهــرب أيهــا الولــد؟ 
فقــال خوفــاً مــن الضبعــة أن تأكلنــي كــام أكلــت أختــي فقــال لــه: وملــاذا تالحقــك 
ــه  ــال ل ــاه ، فق ــا فأكلن ــه له ــا ومل نعــرف أن ــا طعامه ــا أخذن ــه: ألنن ــال ل ــة؟ ق الضبع
الثعلــب: اذهــب أنــت إىل بيتــي واختبــئ  فيــه ، وأنــا ســوف أتــرصف مــع الضبعــة. 
وملــا وصلــت الضبعــة قــال لهــا الثعلــب املاكــر: مل العجلــة أيتهــا الضبعــة؟ فأخربتــه 
بقصتهــا مــع الطفلــني فقــال لهــا: أنــا ســوف أتـــوىل األمــر واذهبــي أنــت واســرتيحي 
وعنــدي لــك مفاجــأة جميلــة. فقالــت: ماهــي املفاجــأة؟ قــال لهــا: هنــاك بركــة مــاء 
ــرشب  ــذت ت ــة فأخ ــت الضبع ــذاق. فوافق ــو امل ــه حل ــاٍف وطعم ــذب وص ــا ع ماؤه
وتــرشب بحــامس شــديد بينــام كان الثعلــب املاكــر يــرشب قليــال ، ويخــرج مــا يرشبــه 
عــى مــكان مســطح منزلــق بجــوار الربكــة ، وظــال كذلــك حتــى انتفــخ بطــن الضبعــة 
ــص  ــانحة للتخل ــة س ــب الفرص ــا رأى الثعل ــرك ، عنده ــتطيع التح ــت ال تس وأصبح
منهــا فقــال لهــا: اهــريب أيتهــا الضبعــة فــإن اإلبــل العطــى آتيــه ، فحاولــت الهــرب 
فانزلقــت يف املــكان املســطح املــيلء باملــاء فســقطت وانفجــر بطنهــا وماتــت الضبعــة 
، وخرجــت البنــت التــي ابتلعتهــا مــن بطنهــا ســليمة ، وهكــذا تخلــص 
ــت إىل  ــذ البن ــه وأخ ــه وحيلت ــة بذكائ ــن الضبع ــر م ــب املاك الثعل

أخيهــا وشــكر الطفــالن الثعلــب ورجعــا إىل منزلهــام ســاملني.

*بترصف

املصدر من كتاب: القصص الشعبي يف ظفار

تأليف: محمد بن مسلم املهري

أخــــي! ! !
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مبارك

للفائزين

* إجابة السؤال األول ) صناعة ماء الورد (

الفائزة: آمنة بنت عدنان الزدجالية

الفائزة: شيخة بنت شامس البطاشية

- ناصر بن أيمن الشكري                       - أمجد بن محمد الرحبي

- أمل بنت ناصر الرواحية                      - فدوى بنت خالد السليمية

الكوشة  بشائر خلف  تظهر  بالقاعة  تلتقط صورًا عشوائية  كانت سهى  بينما  ألنه  ؛  بشائر 

وكأنها تخرب شيئًا ما.

الفائز: علي بن سعيد الفارسي

الفائز: عمر بن عبدالعزيز الوهيبي

* إجابة السؤال الثاني ) أمامك طريق ضيق (

* إجابة السؤال الثالث )يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ٣٤(

* )الفائزون بقميص الشرطي الصغير(

* أما التي خربت منصة العروس في قصة )منصة العروسين( فهي:  
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مسابقة العدد

٤٦
* ما اسم الحرفة الموضحة في الصورة ؟

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

* على ماذا تدل إشارة المرور ؟
......................................................................................

* هناك مجرم هارب من العدالة ، لنبحث عنه ونسلمه للشرطي
 الصغير ، سنجده ظاًل متخفيًا في صفحة رقم ..........................

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

العنوان:...........................................  رقم الهاتف:...........................

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

* ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة من الذي خرب المزرعة في قصة 
البساتين األربعة ، في الصفحة 16 ، وما هو الدليل؟ ....................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

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



سارة تحب تربية 

األسامك والسالحف 

ولكنها ال تحب تربية 

القطط والكالب.

طيف تحب تربية 

القطط والسالحف 

ولكنها ال تحب تربية 

الدجاج والسناجب.

عمر يحب تربية 

األسامك والبط ولكنه 

ال يحب تربية القطط 

والسالحف.

أحمد يحب تربية 

السالحف والببغاوات 

ولكنه ال يحب تربية 

السناجب والقطط.

العب وتعلم
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    ســلمى تقــي وقــت فراغهــا يف القــراءة. مــا أن تنتهــي مــن مذاكــرة دروســها حتــى تــرسع 
ــس يك  ــرة وتجل ــد يف الحج ــرب مقع ــار أق ــه   وتخت ــاً ، تحتضن ــي كتاب ــة وتنتق ــرة املكتب لحج
تطالعــه ، تســتغرق يف القــراءة وكأنهــا تنتقــل مــن خــالل صفحــات كتابهــا مــن عــامل لعــامٍل 

آخــر مختلــف متامــاً.
كل يــوٍم تقــرأ ســلمى كتابــا مختلفــا ، وحــني ســألها أخوهــا حمــدون عــن ســبب حبهــا 
ــا  ــاب فيه ــراءة ، كل كت ــة الق ــا متع ــد فيه ــة.. أج ــا املكتب ــة: هن ــه قائل ــة أجابت للمكتب

ــة. ــايت القدمي ــا ملعلوم ــدة أضيفه ــة جدي ــي معلوم ــة ، مينحن ــة مختلف ــي هدي يهدين
ــتنفذ  ــراءة تس ــن الق ــد: ولك ــن جدي ــألها م ــل أن يس ــال قب ــدون قلي ــر حم ــا يفك وهن

ــك. وقت
تبتسم سلمى وتجيبه: أستنفذه يف أمر مفيد خري من أن أستنفذه يف أمٍر ال يفيد.

ارتسمت عالمات الحرية عى وجه حمدون وهو يقول: ال أفهْم.
تجيبــه ســلمى يف صــرب: حــني تلعــب مثــالً .. هــل تظــل محتفظــا مبتعــة اللعــب بعــد اللعــب 
.. كال بالطبــع .. تنتهــي املتعــة عقــب انتهــاء اللعبــة .. جلوســك بالســاعات أمــام الحاســوب.. 

تنتهــي متعتــك فــور إغالقــك الحاســوب .. أليــس كذلــك؟
أجابها حمدون: كالمك صحيح.

تابعــت ســلمى يف هــدوء: لكــن حــني أقــرأ كتابــاً تظــل املعلومــات راســخة يف عقــيل وأســتطيع 
أن أســتفيد منهــا طيلــة عمــري ألن القــراءة تبقــى.

ملعــت عينــا حمــدون وهــو يقــول: اآلن فهمــت رس قضــاءك وقتــك يف 
املكتبــة .. هــل تســمحني أن أقــرأ معــك؟

أجابته سلمى يف ود: بالتأكيد .. يف املكتبة متسع للجميع.

هذه المكتبة
رسوم: حسام الدين عبد الغنيسيناريو: حمدي هاشم حسانني
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دمت فخرًا يا وطني




