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مسؤولة التحرير

الدرجة املدنية  / ٣رشيفة بنت عيل التوبية

اإلرشاف الفني

املالزم أول /بدريـة بنت راشد التوبـيـة

التصميم

العريف /منصور بن حمد الحزامـي
العريف /سلطان بن سيف القاسمي
العريف /راوية بنت عبدالله الخليلية
الرشطي/فيصل بن عبدالله البلــويش

التدقيق اللغوي:

املالزم أول /ثريا بنت أحمد الكلبانية

الرتجمة

الدرجة املدنية  / ٧بشري عبدالدائم بشري

اإلخراج الفني
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عىل الشبكة العاملية للمعلومات
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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:

الدب
�ص٨
الطماع
�ص ١٨بائع
السمك
حمود �ص٢٧
النظافة
�ص٣٢
اليمان
من إ
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/module.php?module=library&CatID=32

مــرحــبــا
أصدقايئ األعزاء...
مرحبــاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن الرشطــي الصغــر والــذي ســتقرأون فيــه مواضيــع كثــرة
ومتجــددة وشــاملة لكافــة الجوانــب الحياتيــة.
أصدقايئ...
لقــد بدأنــا منــذ فــرة حملــة توعيــة لجميــع األطفــال حــول ســامتهم يف الحافلــة املدرســية  ،فكــا
تعلمــون يــا أصدقــايئ أن هــذا األمــر يشــعرنا بالقلــق خصوصـاً عــى أصدقائنــا الصغــار الذيــن ال يجيــدون
التــرف إذا تــم نســيانهم داخــل الحافلــة  ،لذلــك عليــك يــا صديقــي أن تكــون خــر ناصــح ومرشــد لهــم
وتذكرهــم أن ال ينســوا اتبــاع اإلرشــادات يف حالــة حــدوث ذلــك ال ســمح اللــه والتــي مــن أهمهــا محاولــة
فتــح األبــواب والنوافــذ والنــداء ألي شــخص قريــب مــن الحافلــة أو الضغــط عــى بــوق الســيارة حتــى
يســمعهم الســائق أو أحــد املوجوديــن هنــاك  ،ســلمكم اللــه مــن كل رش.
أصدقايئ..
ال تنســوا أيضـاً أن اللعــب أو ســياقة الدراجــة الهوائيــة يف الشــارع خطــر جــداً  ،فاحرصــوا
أن تلعبــوا أو تســوقوا دراجاتكــم داخــل حــوش البيــت أو الحديقــة..
كونوا بخري وسالمة دامئاً وال تنسوا أنكم الرشطة الصغار.
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جـــواهـــــر اإليــــمــــــان
رسوم الشرطي /فيصل البلوشي

الـصـدقـة
عــن النبــي صــى اللــه وعليــه وســلم يقــول( :تصدقــوا  ،فســيأيت عليكــم زمــان  ،ميــي
الرجــل بصدقتــه  ،فيقــول الرجــل :لــو جئــت بهــا باألمــس لقبلتهــا منــك  ،فأمــا اليــوم فــا
حاجــة يل فيهــا) رواه البخــاري.
الصدقــة هــي وجــه مــن أوجــه الخــر التــي يســتطيع املســلم بواســطتها كســب الحســنات
والتقــرب مــن اللــه عــز وجــل  ،وميكــن أن تكــون الصدقــة شــيئاً ماديـاً يقدمــه املســلم مــن
مالــه الخــاص ملســاعدة أخيــه اإلنســان  ،وميكــن أن تكــون باألســلوب الحســن مــن خــال
الكلمــة الطيبــة  ،أو مســاعدة املــرء أخــاه وإماطــة األذى عــن الطريــق وطــرح الســام عــى
مــن تعــرف ومــن مل تعــرف  ،والتســبيح  ،وغريهــا.

ومن فضائل الصدقة وثوابها :

 تطفي غضب الله سبحانه وتعاىل. متحو الخطيئة. تقي صاحبها من النار. يبقى املتصدق يوم القيامة يف ظل صدقته. -يبارك الله مبال املتصدق.
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صغيرة.

يا إلهي  ..هل
أنا في فرن؟! وأين
اختفى اجلميع؟!

ميااااوو
أجل أجل..

ن
 ..ورة .
.
ن
و
ا ميااا رة
ستيق اوو
ظي.

ال
تقلق يا قطقوط
لدي احلل!!

مي
ا اوو ..
ل
ق
جل
د
م ميع وال نزل
س قفل  ،باب
نفعل ماذا
ا
ألن؟!

ماذا
حصل؟! لِ َم
أشعر بدوار وحر
شديد؟!

ت التصرف
أحسن ِ
يا ابنتي بتنبيهي بالضغط
على البوق ،واحلمدهلل أنك
صحوتي قبل فوات األوان.
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ات ُعـمـانـيـة

ع ـاد

السـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ــة
العيد يف وطني ُعمان

العيــد مناســبة جميلــة ينتظرهــا الكبــار والصغــار بــكل شــوق لالحتفــال مــع األهــل واألصدقــاء  ،ومــن العــادات
العامنيــة املتعــارف عليهــا يف صبيحــة يــوم العيــد أنــه يف بعــض املحافظــات يتــم إعــداد وجبــة تقليديــة
عامنيــة وهــي العرســية أو الهريــس مــع الرتشــة والســمن  ،ومــن العــادات أيضـاً أنــه يتــم تبــادل العرســية
وغريهــا مــن املأكــوالت األخــرى بــن الج ـران يف الصبــاح الباكــر.
بعــد لبــس ثيــاب العيــد الزاهيــة  ،يتوجــه الرجــال ألداء صــاة العيــد  ،كــا يذهــب الصغــار إىل املخــرج
أو العيــود ل ـراء األلعــاب والحلويــات  ،وهــو مــكان فســيح يتجمــع فيــه الجميــع للبيــع
وال ـراء وتبــادل تهــاين العيــد .ومــن ثــم تبــدأ الزيــارات بــن األهــل واألقــارب والج ـران
لتبــادل التهــاين وتوزيــع العيديــة لألطفــال إلكــال فرحتهــم بالعيــد وال تحلــو الزيــارة
إال بتنــاول القهــوة مــع الحلــوى ال ُعامنيــة وغريهــا مــن الحلويــات وبعــد االنتهــاء مــن
الواجبــات االجتامعيــة يتوجهــون لذبــح الذبيحــة مــن األغنــام أو األبقــار  ،وغريهــا
ويتجمعــون يف بيــت واحــد لتقطيــع اللحــم  ،وبعــد تقطيــع اللحــم يتــم إعــداد وجبــة
(القليــة) وهــي وجبــة عامنيــة تــؤكل مــع الخبــز العــاين ويف اليــوم الثــاين يتــم شــوي
املشــاكيك  ،ويف اليــوم الثالــث يتــم إخـراج الشــواء مــن التنــور والــذي يتــم دفنــه
يف اليــوم الثــاين مــن أيــام العيــد  ،ويقــدم مــع األرز األبيــض  ،ويف املســاء تقــام
العــزوة التــي تســتعرض فيهــا الفنــون الشــعبية كالرزحــة والرزفــة وغريهــا.
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اللعبة الشعبية
طريقة اللعبة:

إعداد وتصوير /علياء النعمانية

ل ـ ـعـ ـب ــة امل ـ ـط ـ ـي ــارة

نحرض شوكة نخيل وعصا وخوصتني . بعد ذلك نقسم الخوص إىل شقني . ثم نقسم كل شق إىل قسمني .ثم ندخل الخوص يف بعضه  ،أي بإدخال االقسامببعضها من الخلف.
بعدها نضع الشوكة يف منتصف املطيارة ونغرسهايف العصا.
ثم يقوم األطفال بالركض  ،وتدور املطيارةبفعل الهواء عند الركض والحركة الرسيعة.
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سيناريو /غالية الحجرية

الــدب

ّ
الطماع

رسوم /مريم الحجرية

خــرج الــدب كعادتــه كل صبــاح يبحــث عــن العســل بــن
أشــجار الغابــة وأثنــاء بحثــه وجــد خليــة نحــل كبــرة  ،فــرح
الــدب بهــا وانتظــر حتــى غــادرت النحــات لجنــي العســل..
يا
سالم  ..إنها
وجبة دسمة!!

ويف البيــت عــر الــدب الخليــة بيديــه القويتــن فنــزل العســل
غزي ـرا جــدا حتــى امتــأ دلــو الــدب وفــاض..

سأسعى
يوميا ً لتعبئة
البرميل بالعسل

يجب
أن أحتفظ
بالباقي لأليام
القادمة.
بالعسل
الـــموجود فــي
هـــذه اخلليــة ميتلــئ
برميلــيأخيــراً..
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وظــل الــدب عــى هــذه الحــال شــهراً كامـ ًا يعــر العســل
يف الربميــل وال يــأكل مــن العســل شــيئا..

مل ينتبــه الــدب لوجــود
العديــد مــن النحــات
بالخليــة!!

وبــدون قصــد انزلقــت
قــدم الــدب فرفــس
الربميــل

انسكب
العســل بــدون
فائــدة!!

حــاول الــدب الهــرب مــن لســعاتهن ولكــن النحــات مل
يتوقفــن عــن اللحــاق بــه  ،وصــار البيــت يف حالــة فــوىض
والربميــل بــدون غطــاء ..

وانســكب كل العســل عــى أرضيــة البيــت ولدغــت النحــات
الــدب وهربــت..

لو
مل أكن طامعا
يف املزيد من العسل
ملا حدث يل ذلك..
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يل رأي

أنـا أسـبـح

كثري من أصدقايئ  ،يحبون مامرسة السباحة يف الصيف  ،سواء يف أحواض
السباحة أو البحر  ..ولكن ترى هل يعرف أصدقايئ كيف يتجنبون أسباب
الغرق أثناء السباحة ؟
هذه السؤال الذي سألته أصدقايئ مبدرسة عباقرة املستقبل.

فاطمة بنت زكريا العدوي  ..يف يوم من األيام ذهبنا إىل البحر
بعدت قليالً عن والدي  ،فكنت عىل وشك
ُ
وكنت أستحم لكني
الغرق لوال انتباهه يل وإنقاذي  ..فتعلمت أن أسبح مع والدي
فقط وال أكون مبفردي .

سليامن بن حمد اإلسامعييل ...أذهب للسباحة يف الحوض  ..بعد
أن تدربت جيداً عىل ذلك  ،ولكني ما زلت أستعني بوجود من
هو أكرب سناً معي ألين ما زلت صغرياً عىل ذلك .

سندس بنت إبراهيم الذهلية  ..تعلمت السباحة عىل يد مدرب
 ..واآلن أصبحت أجيد السباحة  ،ولكني أنصح أصدقايئ بعدم
السباحة مبفردهم واالستعانة بطوق السباحة .
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محمد بن عبدالله العربي  ..أسبح يف البحر  ،أحب لون املياه
الزرقاء  ..ولكني أكون قريباً من الشاطىء ومبعية والدي ..
وأعرف أن هناك أطفاالً غرقوا ألنهم قاموا بالسباحة يف البحر
وهم ال يعرفون السباحة .

زينب بنت عبدالله العربي  ..أمارس السباحة يف حوض السباحة
مع أخويت وأيب  ..فأيب يرفض أن نكون نحن الصغار مبفردنا  ،أحب
السباحة ولذلك أحرص عىل سالمتي يف املاء .

سليامن بن سعيد الخاطري  ..أحب السباحة كثرياً  ..وأحلم أن
أكون س ّباحاً ماهراً يف املستقبل لذلك بدأت التدريب وعرفت
قواعد السالمة أثناء السباحة وأنصح أصدقايئ بعدم السباحة يف
األماكن العميقة.

فرح بنت زكريا العدوي  ..أنا ال أخاف البحر  ..ودامئاً نذهب
للسباحة فيه  ..ولكن ليس بعيداً بل نكون بالقرب من الشاطىء
وحينام يكون البحر هادئاً وبوجود والدينا معنا.

طه بن عيل النعامين  ....السباحة هوايتي األوىل ..ويأخذين أيب
إىل النادي ملامرسة هذه الهواية  ..وقد تعلمت عىل يد مدرب
محرتف  ،علمني طريقة التنفس تحت املاء وكيفية السباحة
بطريقة صحيحة .وال أتعرض للغرق .
شكرا ً ملركز عباقرة املستقبل.
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رسوم /مريم الحسنية

سيناريو الرقيب أول /أصيلة العامرية
لو سمحت  ..لو سمحت
أريدك أن تساعدين للوصول إىل
الدكان

واااااو
سيارته جميلة

الدكان من
الجهة األخرى

سأعطيك مبلغ مايل
مقابل خدماتك

تعال معي فأنا غريب
ال أعرف األماكن!!

الرجل يحاول مالحقة سامل بسيارته

ماذا بك يا
سامل؟؟!
سوف أ ..أ ..أخربك
يا أيب س ..سوف
أخربك!!!
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هناك ر ..رجل غـ ..غريب يحاول
إقناعي بالركوب معه يف سيارته!!
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�أخبـاركم وعلـومكم
زيارة روضة شمس العلوم الخاصة
ن
المد�  ،تم خاللها
لمركز الدفاع
ي
تعليم أ
الطفال كيفية مكافحة
الحرائق  ،والمحافظة عىل أ
الرواح ،

والتحدث إليهم عن أنواع الطفايات ،
وكيفية استخدامها .

زيارة ش
الصغ� ألصدقائه ف ي� مركز
ال�طي
ي

لحظات بالعذيبة  ،وتحدث معهم حول
سالمة أ
الطفال ف ي� الحافلة وتم عمل
مسابقات وطرح أ
السئلة عليهم.

14

احتفال روضة أمن
ن
الوط�
المطارات بالعيد
ي
ال.٤٦

زيارة ش
الصغ� لمدرسة
ال�طي
ي
الصفوة ف ي� العذيبة  ،إلرشادهم
والتحدث معهم عن قواعد
السالمة وكيفية الترصف أثناء
وجودهم داخل الحافلة ف
و�
ي
حالة احتجازهم داخل الحافلة.

15

أصدقـاء

الشرطي الصغير
٠٠

األزهر بن عبدالله الذهيل

يوسف بن سليامن املياحي

أحمد بن عبدالله مقيبل

رناد بنت خالد النبهانية

لجني بنت خالد النبهانية

وسن بنت سعيد البلوشية

جامنة بنت خليل البلوشية نوره بنت حمد السليامنية

نوف بنت خليفة السابقية

جنان بنت محمود الهنائية

وجد بنت خميس الدرمكية

قاسم بن منري الزدجايل

ريم بنت بدر الرحبية

عبدالوهاب بن سامل الغامري

هاجر بنت وليد البلوشية

حمد بن يحيى املعويل

همس بنت يونس الرواحية سعود بن يونس الرواحي

حسني بن عيل املقيبيل

وعد بنت نرص الشقصية

وضاح بن أحمد الغامري

عبدالله بن عيل الغابيش

محمد بن أحمد الشيدي

رواء بنت نارص الجابرية بيلسان بنت إبراهيم اليحمدية سيف بن سعيد الخنبيش

اليزن بن عيل املسكري

أحمد بن سعيد الخنبيش

إرساء بنت جامل الخروصية

محمد بن سيف الرحبي

الخليل بن أحمد الرحبي

مازن بن خالد الرحبي

حمد بن سيف الرحبي

تريك بن فيصل الفليتي

فهر بن سامل البلويش

تريك بن بدر البوسعيدي

لجني بنت بدر البوسعيدية

خلفان بن سامل السيايب

ريا بنت حمود الحجرية

سلطان بن حمد املحروقي

أسيل بنت أسعد الجردانية

سعيد ويوسف أبناء
سامل البلويش

مزنه ومزون بنات
سعيد البطايش

أزل وحمد أبناء
هالل العلوي

فيصل وأنس أبناء
عيل الزدجايل

طيف وفجر بنات
وليد العزري

محمد والوليد وعامر أبناء
خالد الصويل

جـري

ة الـ

قص

ـمـة

بائع السمك

سيناريو /خلفان احلنظلي

رسوم العريف /راوية اخلليلية

حامد هل سعر
مساعديت لك بتنزيل
السمك وتقطيعه
كاملعتاد؟!
نعم
كاملعتاد..

اجعل قطع السمك
متساوية الحجم
ونظيفة يا سعود..

بكم كيلو سمك
الجيذر؟!
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بثالثة رياالت
ونصف..

حسناً

إن سعره غايل
يا محسن!!
هكذا سعر
السوق يا
عمران..
وأنا أيضاً..
سأشرتي ثالثة
كيلو!!

اشرتيت ثالثة كيلو
جيذر من آخر
بائع يف السوق
بثالثة رياالت..

كل منكام بعرشة
رياالت ونص..

ماذا؟؟!

لن أسرتجع السمك
بعد أن بعتكام أياه
مبوافقتكام..

أريد أجري
كامالً..

لن أعطيه لك كامالً
 ..فأنا مل أبع جيداً
اليوم!!

19

فُرغت اإلطارات األربعة للسيارة من الهواء مره واحدة!!
ال بد أن هذا من فعل شخص ما!!
سأطلب مساعدة الرشطة..

هل ميكنكم أصدقايئ
معرفة الجاين
ومواجهته بالدليل؟!

20

أنت صديقي

دومــ ًا قربــي فــي أفراحــي
ويواســيني فــي أتراحــي
ومعــا حــن نذاكــر دومــ ًا
أعبــر معــه نحــو نجاحــي
وهــو صديقــي دون ســواه
أفـــــرح جـــد ًا إ ْذ ألـقـــا ْه
تجمعنــا مدرســتي فصلــي
واملســجد فــي كل صــاة
كـــتاب
ومعــ ًا نقـــرأ كل
ْ
األلعـــاب
نتشـــارك كل
ْ
نمــرح نفــرح مــا أجملنــا
أصحــاب
مــا أحالنــا مِ ــن
ْ

شعر  :حمدي هاشم حسانني
رسوم :حسام الدين عبد الغني
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بـأقـالمـنــا
حكم وأمثال

هل تعلم؟

سان بالتفكير واهلل بالتدبير.

* اإلن

* احلق دولة والباطل جولة.

 املجادلــة هــي الســورة الوحيــدة التــي ذكــراســم الجاللــة (اللــه) يف جميــع آياتهــا.

* األفعال أبلغ من األقوال.

 القلم هو أول يش قام الله بخلقه.. نبــي اللــه إســاعيل هــو أول شــخص ركــبالخيــل.

حمد بن خالد الحزامي

أول طبعــة للمصحــف الكريــم يف هامبــورغبأملانيــا ســنة  ١١٣هجريــة.
محمود بن راشد الوهيبي

طائــر جــارح ينشــط بصــورة رئيســية
ليــاً .وهــو يســتعني بحاســة ســمعه
القويــة وعينيــه الكبريتــن اللتــن
توفـران رؤيــة جيــد ًة يف اصطيــاد
الفــران واألرانــب وغريهــا مــن
الحيوانــات الصغــرة.

22

أسامه بن يوسف الجلنداين

التوكل على اهلل تعالى

كان هنــاك مزارعــان  ،كان املــزارع ســامل مزارعــاً نشــيطاً ؛ فــكان يواظــب عــى النهــوض
مبكـراً فيصــي صــاة الفجــر  ،ثــم يســقي البســتان ويتفقــده حتــى وقــت الضحــى ثــم يصيل
الضحــى  ،وقبــل صــاة الظهــر يتوضــأ ثــم يصــي الظهــر ثــم يتــوكل عــى اللــه ؛ رزقــه اللــه
تعــاىل مبحصــول كبــر فقســم املحصــول  ،نصفــه أعطــاه زكاة للفقـراء والنصــف اآلخــر وزعــه
عــى أقاربــه فقســم لــه وألهلــه.
وأمــا املـزارع جمعــه فــكان متــكالً عــى اللــه دون أن يعمــل  ،فيقــول إن اللــه تعــاىل ســوف
يرزقنــي مبحصــول كبــر  ،فلــم يرزقــه اللــه حتــى بثمــرة واحــدة ألنــه مل يعمــل  ،فتعلــم
مــن هــذه املــرة أن يعمــل بجهــد ونشــاط يك يرزقــه اللــه  ،فاللــه يحــب املتوكلــن العاملــن.
قال الله تعاىل(( :وعىل الله فيتوكل املؤمنون)).
يارس بن حمود العرميي

اسم املخرتع:
ألكسندر غراهام بيل
ولد:
 3مارس 1847
وفاته:
 2أغسطس سنة1922م
الجنسية:
(بريطاين+أمرييك)
املهنة :
مخرتع ومهندس ومعلم الصم

منصور بن أمين الوهيبي
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حرصاً على سالمتك
رسوم :حسام الدين عبد الغني

سيناريو :حمدي هاشم حسانني
أرجوك خذني معك
للنادي الرياضي يا
أخي فأنا أحب ممارسة
الرياضة.

ما زلت صغيرا ً يا منصور وأخشى
أن يصيبك مكروه في النادي.

اسمعني جيدا يا منصور ..اليوم
عندي تدريب على السباحة فأرجو
أن تجلس أمام حوض السباحة
وتتابعني أثناء التدريب وال تبرح
مكانك.

ال بأس خذه معك يا ولدي.

أعدك أن أجلس
في مكاني وال
أغادره أبدا.

إياك أن تتحرك من مكانك ..اتفقنا؟
اتفقنا..

حاضر يا سليم.
السباحة رياضة رائعة..
أظن أنني أستطيع
السباحة مثل سليم
وأفضل.

24

ولكن سليم حذرني من مغادرة
املكان حرصا ً على سالمتي.

ما اخلطر في نزولي
للمسبح  ..اجلميع
يسبحون  ..سأهبط
معهم.

ألم أنصحك بعدم النزول للمسبح يا
منصور؟!
ظننت أن بإمكاني
السباحة مثلكم.

النجدددة!!

كان عليك أن تستمع لنصح أخيك ..فهو
ينصحك حرصا على سالمتك.
ومن الغد إن شاء هللا
ستشترك في النادي
وتتعلم السباحة على يد
مدرب متخصص.

25

االســم :آمنــة بنــت حســن بــن عبدالرضــا
اللواتيــة.
العمر ٧ :سنوات.
الصــف :الثــاين االبتــدايئ مبدرســة عــزان بــن
قيــس العامليــة ببــورش.
الهواية :األشغال اليدوية والرسم.
تحــب آمنــة الرســم بالفرشــاة كثــرا ً  ،فهــي
إحــدى هواياتهــا املفضلــة  ،كــا أنهــا تعشــق
القيــام باألشــغال اليدويــة .تشــجعها أمهــا
عــى مامرســة الرســم يف أوقــات فراغهــا  ،فقــد
خصصــت وقت ـاً محــددا ً لهــا لــي متــارس هــذه
الهوايــة وتعلمهــا إياهــا  ،تحســن أداء آمنــة
يف الرســم كثــرا ً وخاصــة بعــد تلقيهــا بعــض
الــدروس الخصوصيــة لــي تنمــي مــن مهاراتهــا.

26

سيناريو الرقيب أول /أصيلة العامرية

رسوم /مريم الحسنية

27

سد الحياة

تأليف :عبدالله بن سليامن البادي

مدرسة :الحارث بن خالد
الصف 1|7 :

كان يــا م ـكان يف قديــم الزمــان كان ـت
هن
ـ
اك
بل
ـ
دة
تس
ـ
مى
بل
ـ
دة
(الن
ـ
اء)
ســميت بهــذا
االســم ألنهــا تنمــو وتكــر يومــا
بع
ـ
ـد
ي
ـ
وم
،
تش
ـ
تهر
ه
ـ
ذه
ا
لبل
ـ
دة
ب
وجـود ســد كبــر تتجمــع
في
ــه ميــاه األمطــار وهــو املصــدر الوحي
ــد
للــ
اء
في
هــا
،
فمن
ــه
ت
جــ
ري
ا
ألنه
ــار واألفــاج
وتــ
رب منــه الحيوانــات وتعشــب األرض.
كان
ســكان البلــدة يســتفيدون مــن هــذا
ا
لس
ــد
وخ
اص
ــة
يف
أيـ
ـام
فص
ــل
ال
صيــف الحــارة
امللتهبــة.
ويف
أحــد األيــام قــرر ((هبــاش)) وهــو أحـ
ـد
أ
غني
ـ
ـاء
ا
لبل
ـ
دة
ه
ـ
دم
ا
لس
ـ
ـد
لبن
ـ
ـاء
بي ـت البنــه
((سـاطع)) بعــد زواجــه  ،فطلـ
ب
م
ـ
ـن
أه
ـ
ـل
ال
قري
ـ
ـة
أن
يه
ـ
دم
ا
لس
ـ
ـد
فلــم يوافقــوا ورفضــوا
بشـ
دة  ،حــاول معهــم عـدة مـرات وبشـتى
ا
لط
ـ
رق
،
وظ
ـ
ـل
يح
ـ
ـا
ول
م
عه
ـ
ـم
حت
ـ
ـى
وافقــوا عــى
هـدم الســد لبنــاء بيـت لســاطع.
مـ
رت أســابيع كث ـرة ثــم أىت فصــل الصي ـ
ف
،
ف
جف
ـ
ت
ا
ألنه
ـ
ـار
و
مات
ـ
ت
ا
ألس
ـ
اك وهزل ـت
الحيوان ـات  ،ومل يجــد أهــل البل
ـ
دة
قط
ـ
ـرة
م
ـ
ـاء
واح
ـ
دة
ل
ـ
ـر
وي
ع
طش ـهم  ،وكأن املقايضــة
كانـت
املــال مقابــل املــاء  ،قــرر أهــل البلـدة
ال
هج
ـ
ـرة
،
ولك
ـ
ـن
قب
ـ
ـل
أن
ي
رحل
ـ
ـوا
ر
جمــوا بيـت
هبــاش وابنــه ســاطع بالحج ـارة
ألنه
ـ
ـم
تس
ـ
ـب
بوا
يف
م
ـ
وت
أش
ـ
جار
ا
لبل
ـ
دة وجفــاف أعشــابها
ومـ
وت الحيوانـات واألسـاك والطيــور  ،ثــم
خ
رج
ـ
ـوا
م
ـ
ـن
ا
لبل
ـ
دة
و
هاج
ـ
روا
ب
حث
ـ
ـا
عــن املـاء.
وقد ص
دق الله تعاىل يف كتابه املبني عندما قال:
((وجعلنا من املاء كل شئ حي))
صدق الله العظيم.
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نا في ال
ر
و
أ
ضة

إعداد وتصوير :شيخة الرشيقية

الزرافة الصغرية

 .١األدوات املطلوبة :
ورق مقوى  -قلم رصاص – ألوان – فرشاة
– مقص – لصق شمعي – أعواد اآليس كرمي
– أقالم ألوان ( أسود وبرتقالي).

1

 .٢نرسم شكل الزرافة على الورق
املقوى.

2
 .٣نلون الزرافة ونتركها حتى جتف.

30

3

 .٤نرسم شكل العينني والفم
واألنف ثم نقص جسم الزرافة
ونثنيه إلى اخللف ونلصقه.

5

4
 .٥نلصق أعواد اآليس الكرمي
األربعة والذيل على جسم
الزرافة.

 .٦وهذا هو الشكل النهائي
للزرافة الصغيرة.
شكرا ً لصديقتنا :مرمي بنت يحيى البلوشية

6
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النظافة من اإليمان
سيناريو :حمدي هاشم حسانني

رسوم :حسام الدين عبد الغني

أراك تهتم بترتيب غرفتك والمحافظة على نظافتها.

بالطبع يا فاطمة فالنظافة من
اإليمان.

ي غرفة فاطمة..

وف

أمي تعتني بترتيبها
ونظافتها وستأتي بعد
قليل لتنظيفها فأنا ما زلت
صغيرة.
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أريدك أن تلقي نظرة
على غرفتي.

بالتأكيد غرفتك أنظف من
غرفتي.

ما هذا المشهد السيء
لغرفتك يا فاطمة!!

خطــأ يــا فاطمــة ..يجــب علــى كل
منــا أن يهتــم بنظافــة المــكان الــذي
يعيــش فيــه كمــا يحافــظ علــى
نظافــة جســده تمامــا.
نظافة
جسده؟؟

نعم نظافة جسده ..يجب علينا
غسل أسناننا بعد الطعام لنحافظ
عليها نظيفة.

والوضوء سالح المؤمن..
فالوضوء هو قمة النظافة.

كما يجب علينا قص األظافر
كي ال تحمل أسفلها جراثيم
وتظل أيدينا نظيفة.

فهمت يا أخي  ..من اليوم
سأحافظ على نظافتي
ونظافة كل شيء يخصني.

وفي صباح اليوم التالي..

لقد أصبحت
غرفتك جميلة
ونظيفة يا
فاطمة.

وستكون نظيفة دوما ً ..
فالنظافة من اإليمان.
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صديقي..

انـتـبـه!!

احذر اللعب بالكرة يف األماكن غير املخصصة
لها ؛ ألن ذلك يشكل خطورة على حياتك!!
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رسوم الشرطي /فيصل البلوشي

بصحة
وعافية
املقادير

قليــــــة
اللحــم

 قطع لحم فلفل أسود زنجبيل-الخل العامين

 ثومقرفةهيل-كركم

طريقة التحضري

تعد وجبة قلية اللحم من أشهر الوجبات العامنية التي تعد يف األعياد يف مختلف
مناطق السلطنة وتأكل مع الخبز العامين وتحرض كالتايل:
 يقطع اللحم قطعاً صغرية ويفضل بدون عظم ثم يغسل ويرتك حتى ينشف من املاء. ثم يوضع يف قدر كبري ويضاف إليه الثوم والزنجبيل ويقلّب عىل نار هادئة. -بعد ماينضج اللحم يضاف إليه البهارات كالهيل والقرفة والفلفل األسود والكركم .
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حكايات جـدتـي

الــدنـيــا

رسوم العريف /راوية اخلليلية

يحــى أن رج ـاً بســيطاً يف إحــدى القــرى توفيــت زوجتــه  ،وتركــت لــه مــن األبنــاء ســبعة ،
كان يغــدو إىل عملــه يف الصبــاح ثــم يعــود بثمــن الجــص الــذي يبيعــه يف الســوق  ،ويف يــوم
مــن األيــام تعرضــت لــه امــرأة يف طريقــه إىل العمــل ذات حســن وجــال وطلبــت منــه الــزواج
بهــا ؛ لــريب أطفالــه وتقــوم بواجــب الزوجيــة تجاهــه وأطفالــه  ،رفــض الرجــل هــذا العــرض ،
قائـاً :ال ميكننــي الــزواج يف هــذه الفــرة نظـراً لضيــق العيــش وكــرة األطفــال.
ويف اليــوم الثــاين متثلــت لــه بنــت عــذراء  ،وعرضــت نفــس العــرض
وقوبلــت بنفــس الــرد  ،عندهــا يئســت مــن الرجــل فكشــفت لــه
عــن حقيقتهــا بأنهــا الدنيــا  ،وأنــه نجــح يف االختبــار  ،وأن اللــه
سيوســع لــه الــرزق ويبــارك لــه يف املــال والولــد  ،ولكــن إذا
أبــر شــقاً يف محـراب مســجده فليعلــم أن نهايتــه اقرتبــت
 ،وقالــت لــه :وقبــل أن أودعــك ســأطلعك عــى بعــض
مــن عجائبــي  ،مترغــت يف الــراب قليــ ًا حتــى تحولــت
إىل كومــة مــن الذهــب  ،وهــي عــى هــذه الحــال إذ
أقبــل ثالثــة أخــوة يف محمــل لهــم  ،وعنــد رؤيــة الكنــز
فــرح اإلخــوة فرحـاً عظيـاً ثــم قالــوا :مــا العمــل؟
قــال أحدهــم :ليذهــب أحدكــم لجلــب الغــداء
ثــم نفكــر بعدهــا  ،فاتفقــوا عــى أن يذهــب
عامــر لجلــب الطعــام وهــو أخ مــن أم ثانيــة
 ،هنــا دب الطمــع يف األخويــن فدبــرا
خطــة للتخلــص مــن أخيهــم غــر الشــقيق
 ،وذلــك بقتلــه..
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ُقتــل األخ  ،وأقبــا عــى الطعــام
فكانــت املفاجــأة أن الطعــام مســموماً
فامتــا يف لحظــة واحــدة  ،مــا لبثــت
تلــك املــرأة أن عــادت إىل هيئتهــا
األوىل وذهبــت يف ســبيلها  ،أمــا الرجل
فقــام بدفــن األخــوة الثالثــة  ،ورجــع
إىل بيتــه لتمــر األيــام وهــو يف زيــادة
مــال حتــى أصبــح مــن أغنيــاء القريــة.
يف يــوم مــن األيــام الحظ الرجل الشــق
يف محــراب مســجده عندهــا تذكــر
قــول املــرأة فجمــع أبنــاءه و وصاهــم
بالخــر  ،وأمــر أن تخــرج الصدقــات
للفقــراء واملســاكني يف كل أنحــاء
البــاد  ،و يف عــر ذلــك اليــوم خــرج
إىل املــكان املعهــود الــذي قابــل فيــه
تلــك املــرأة فوجدهــا يف أبشــع صــورة
خلقهــا اللــه  ،فقــال لهــا :مــا الــذي
أصابــك ؟ قالــت :هــذه صدقاتــك ...
هــذه صدقاآآآتــك  ...واللــه ســيطيل
عمــرك إىل مــدة ال يعلمهــا إال اللــه ،
حينهــا رجــع الرجــل إىل بيتــه مــروراً
مبــا صنــع و مــا قــدم للــه.
*بترصف
املصدر من كتاب :القصص الشعبي يف ظفار
تأليف :محمد بن مسلم املهري
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ح
ا
ر
ـ
ف
�أ الـ�صـغـار
منذر بن سامي العبيداني
 ٣سنوات

وضاح بن وليد الشريقي
سنة

حسن بن سعيد البلوشي صهيب بن أحمد املعشري ملهم بن هالل املعشري
 ٤سنوات
 4سنوات
 4سنوات

الوليد بن خالد البادي
سنة

محمد بن علي احلكماني
سنتني

أمينة بنت أحمد الدرمكية األيهم بن أحمد الدرمكي يوسف بن سالم الفراجي سجى بنت سالم الفراجية القاسم بن سالم العبيداني
 ٥سنوات
 ٣سنوات
 ٦سنوات
 ٦سنوات
سنتني

فاطمة بنت سامي البلوشية فاطمة بنت خلف الغريبية سالم بن محمود الكيومي سلمى بنت خليفة السابقية
 ٣سنوات
سنتني
سنة
 ٥سنوات

مناسك بنت مبارك الشيدية إخالص بنت علي الهاشمية
 ٥سنوات
سنتني
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أروى بنت ناصر اجلابرية
 ٣سنوات

رؤى بنت ناصر اجلابرية
 ٥سنوات

هاجر بنت خالد اجلابرية
 ٥سنوات

أسيل بنت سعيد الريامية
سنتني

مزنه بنت مازن الغمارية
 ٣سنوات

ريان بنت عمر احلمدانية
 ٣سنوات

خالد بن سامي البلوشي
سنة

عماد بن علي املقيبلي
سنتني

أسامه بن سعيد اجلهوري
٥سنوات

نصر بن سعيد اجلهوري
 ٨سنوات

البراء بن سلطان اخلياري
 ٣سنوات

نواف بن سالم احلارثي
 ٤سنوات

عمر بن خالد الصوري
سنة

أسامه بن أمين البلوشي
 ٦سنوات

سامي بن أمين البلوشي
 ٨سنوات

ياسني بن عبداهلل الرقادي
سنة

علي بن عبداهلل الرقادي
 ٦سنوات

رياض بن هاني احلسني
 ٦سنوات

مروان بن سيف الشكري
سنتني

جيفر بن بدر السيابي
 ٣سنوات

الزهراء بنت خلفان السيابية
سنة

زكريا بن يحيى القاسمي
سنة

غزل بنت حمد الهنداسية ترتيل بنت سالم البلوشية
سنة
سنتني

إلياس بن سامي الشكيلي مالك بنت موسى الوهيبية عبدامللك بن موسى الوهيبي أمل بنت سامي الشبلية
 ٤سنوات
سنة
سنة
سنتني

جنان بنت سامي الشبلية
 ٦سنوات
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هذه
حكايتي..

ماذا حصل
لك؟!

اسمي محمد بن أحمد الكليبي
عمري  ٩سنوات
يف أحــد األيــام كنــت أتزلــج بزالجــايت عــى الرصيــف مــع أصدقــايئ ،
وفجــأة اصطدمــت بدراجــة كبــرةكان صاحبهــا يقودهــا عــى الرصيــف فســقطت
ي االثنتــن.
عــى األرض  ،نقلــت إىل املستشــفى وأنــا أعــاين مــن إصابــات يف رج ـ ّ
نصيحتــي ألصدقــايئ :ال تلعبــوا بدراجاتكــم الهوائيــة أو أحذيــة التزلــج عــى الرصيــف
أو بالشــارع تجنبــا للخطــر  ،وعليكــم اللعــب يف األماكــن املخصصــة مثــل الحدائــق
واملنتزهــات.
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ا
ر
س
م
ن
ي
رسوم الشرطي /فيصل البلوشي

ميس بنت موىس الحرضمية

سندس بنت وليد الهدابية

عبدالله بن نارص املعرشي

صالح بن محمود الحمداين
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مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول ( حرفة صناعة الطبول )
الفائز :بدر بن سالم الشكيلي
* إجابة السؤال الثاني ( معبر أطفال مدرسة )
الفائزة :رتاج بنت عمار الخربوشية
* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم )٢٣
شيم بنت حمد الناعبية
الفائزّ :
* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

 طه بن علي النعماني -زينب صابر زكي

 سجى بنت أحمد الحديدية -محمد بن عبداهلل العبري

* أما الذي خرب المزرعة في قصة (البساتين األربعة) فهو:
فاضل ؛ والدليل هو اليد الظاهرة أمام الشجرة وهي تمسك السماد واليد عليها سوار أزرق
ويد فاضل عليها نفس السوار.
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الفائز :الريان بنت محمد البحرية

مسابقة العدد

٤٧

* 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 الجاني ومواجهته بالدليل في قصة

بائع السمك

 ،في الصفحة  ، ١٨وما 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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العب وتعلم
ّ

ما رأيكم أن نساعد حمود في الوصول إلى
السيارة التي ستوصله إلى البيت من بني
وسائل النقل املوجودة أمامنا؟؟
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أحالم صغيرة
اسمي الجلندى بن محمود الهنايئ
عمري  ٨سنوات.
هوايتي السباحة ولعب البولينج والقراءة
أمتنى أن أصبح طياراً عندما أكرب.

اسمي ليىل بنت رشيد الزدجالية
عمري  ١٠سنوات.
هوايتي الرسم والتمثيل والقراءة
أمتنى أن أصبح معلمة يف املستقبل.

اسمي مارية بنت إسامعيل السيابية
عمري  ١٠سنوات.
هوايتي الرسم والقراءة
أمتنى أن أصبح طبيبة أسنان .
اسمي أحمد بن حسن الكلباين
عمري ١١سنة.
هوايتي استكشاف الطبيعة
ولعب كرة القدم.
أمتنى أن أصبح مهندساً.
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فاطمة بنت محمد بن حمود
زينب صابر زيك

رغد يوسف
سجى بنت أحمد الحديدية
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Folk
Game

Al Mityarah ( toy propeller )
Game

How to make al-mityarah:
• Bring a long thorn, a short narrow stick and two date
palm leaves.
• Split each leaf into two strips, and bend each strip in
the middle to make two parts.
• Insert the leaves one in another, and insert the
parts in each others from behind
• Pierce the middle of the crossed leaves with
the thorn, and pin the thorn into the tip
of the stick to make a propeller shape,
mityarah.
• A child carries al-mityarah, runs
against the wind and al- mityarah
spins very fast.

Text and pictures
by: Alia Al-Numani
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Omani
Tradition

AL SABLAH
Eid Festival in Oman

Eid is a lovely occasion everybody, children and grownups, look forward to celebrate and
enjoy with their families and friends.
It›s a commn Omani tradition to prepare a special dish on that occasion. The orssiyah or
harees is a characteristic Omani eid day dish made in every house. In addition to tursha and
ghee orssiyah makes a nice cuisine, and each family sends a plate of orssiyah in the early
morning to the neighbours, and receive likewise. On the eid day people wake up early in
the morning, wear nice new clothes and go to the eid prayers in an open area. Thereafter,
children go to the aiyod, a wide land area where people gather to sell and buy popular things
like toys and sweets and exchange the Eid Mubarak greetings.
Then the people visit each others in their houses to say ‹Eid Mubarak›, and the
families give the visitors Omani halwa and coffee. After the visits people go back
home to slaughter a sheep, goat or may be an oxen and gather in one house to
cut the meet into pieces and fry it with oil on the first eid day. On the second
day they barbecue the mashakeek, and prepare the showa, meet put it in frond
baskets, bury them into a smoldering pit ( deep oven ) and cover the pit
with earth. The baskets are taken out on the third day and the showa is
eaten with rice.
In the evenings people gather in an open place for Al-Azwah, where they
perform folkdances like razha and razfah.

49

The two brothers made an evil
plan to get rid of Amer and share
the gold. When he was back they
killed him, and ate the food. But,
the food was spiked. They died
immediately after eating. The
woman returned to her real life
and went away. The man buried
his three sons, and continued his
normal life. His business expanded
and he became very rich.
One day he noticed a crack in
the wall of his mosque›s mihrab,
and he remembered the woman›s
prophecy. He called his sons,
advised them to be good and
to give money to poor people
everywhere.
In the afternoon of the same day the
man went to the same place where
he first met the woman. He found
the same woman but she was very
ugly and in a poor condition. «What
happened to you?» he asked. She
replied: «It›s because of your alms
and handouts. Allah will grant you
long life for a period only He, who
knows.» The man returned home
and lived happy for what he did
and thanked Allah for His gift.
Source: «Folktales in Dhofar» by
Mohammed bin Musallam Al Mahri
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My Grandma›s
Tales

Life

Illustrations by Corporal: Rawya Al Khalili

There was a modest man living in a village as a widower after his wife died and left
him with seven children. He used to get out early every morning to the market to
sell gypsum.
One day, a beautiful woman met him on his way to the market. She asked him to
marry her and told him that she would take care of himself and his children. He
refused her offer and said that he couldn›t get married again because he was poor
and was supporting many children.
On the next day, the same woman appeared on his way, but in the
appearance of a young pretty lady, and asked him to marry her,
He again refused. Being disparate, she told him the truth, that
she in fact represented life, and was testing him. She told
the man that he had passed the test, and therefore, Allah
would grant him fortune and would bless him, his
children and his wealth. She added: «if you ever see
a crack in the wall of your mosque›s prayer niche
(mihrab), be sure that the end of your life is near,
and I shall show you some of my wonders.»
On another day, the woman rolled her body in
the earth and became a block of gold. Three
of the man›s sons passed by. When they
saw the treasure they were very happy, and
started to think over what to do with the
gold. One of the boys suggested that one
of them go to bring them food for lunch
and then think what to do. They agreed
to send Amer, their step brother from
another mother.
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رطي ال
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ئ
أصدقا�..
ي
طرة  ،وانتظروا الفريق
ال تحاولوا تحريك المريض إذا كانت حالته خَ ِ
المختص إلسعافه.

