





العدد الثامن واألربعون  /ذو القعدة ١٤٣8ه  -أغسطس ٢٠١٧م

ستحكي لنا اجلدة
ما الذي فعلته هذه املرأة !!

أجدادنا قدوتنا
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Ò¨°üdG»Wô°ûdG
Ashurti Assagheer
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

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
العريفد/فيصل بن عبدالله البلــويش

التدقيق اللغوي:

املالزم أول /ثريا بنت أحمد الكلبانية

الرتجمة

الدرجة املدنية  / ٧بشري عبدالدائم بشري

اإلخراج الفني

العريف /محمد بن زاهر الرشيـقـي

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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العدد:
هذا العدد:
في هذا
معنا في
اقرأ معنا
اقرأ

ش
الصغ�
ال�طي
ي
وصديقه أحمد

�ص٨

�ص ١٦عائلة
عزان
سباق
الدراجات �ص٢٢
�ص ٤٠كيد
النساء
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
مرحب ـاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن ملحــق الرشطــي الصغــر  ،بــكل مــا يحويــه مــن موضوعــات جديــدة
ومفيــدة  ،إشــتقت لكــم يــا أصدقــايئ وألحاديثكــم الشــائقه .فــا أجمــل أن نلتقــي عــر صفحــات هــذا امللحــق.
أصدقايئ ..
أهنئكــم بــكل املناســبات الجميلــة التــي تعيشــونها خــال فــرة اإلجــازة الصيفيــة بــدءاً بشــهر رمضــان املبــارك الذي
أحســنتم صيامــه وقيامــه ومبناســبة العيــد الســعيد  ،فاإلجــازة الصيفيــة كانــت فرصــة لكــم ملامرســة هواياتكــم
املختلفــة وقـراءة الكتــب املؤ ّجلــة وكذلــك الســفر  ،هكــذا أخــرين أصدقــايئ حينــا ســألتهم عــن إجازتهــم الصيفيــة،
فــيء جميــل أن نســتثمر اإلجــازة يف أشــياء مفيــدة ونافعــة تســاعدنا عــى تطويــر أنفســنا وتنميــة مهاراتنــا
ومعارفنــا الحياتيــة  ،ولكــن بعــض األصدقــاء بــكل أســف كان يعتقــد أن اإلجــازة الصيفيــة للعــب واللهــو فقــط ،
ـي كل قواعــد الســامة التــي كنــا نتحــدث عنهــا  ،فــكان يلعــب الكــرة قــرب الشــارع أو يقــود دراجتــه بــن
فنـ ّ
الســيارات وبعضهــم يذهــب للســباحة دون اتخــاذ احتياطــات الســامة واألمــان وذلــك يع ّرضهــم للخطــر.
أصدقايئ..
دامئ ـاً يجــب أن نكــون رقبــاء عــى أنفســنا وحريصــون عــى ســامتنا ،فنحــن القــدوة الحســنة للجميــع  ،فكونــوا
كــا عهدتكــم وكــا عرفتكــم ،وال تنســوا االحــراس أثنــاء اللعــب بأجهزتكــم االلكرتونيــة
مــن الدخــول يف مواقــع غــر مناســبة لس ـ ّنكم  ،وال تعطــوا أي معلومــات خاصــة بكــم عــر
املواقع التي تدخلون إليها  ..ودمتم يف سالم وأمان .
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جواهر
اإلميان

دعاء عند سامع األذان
اهلل أكبر

....
 ........اهلل أكبر

توقــف يــا بنــي عــن اللعــب  ،لقــد حــان وقــت
الصــاة  ..وال تنــى ترديــد دعــاء ســاع اآلذان.
حســناً يــا أمــي ســأتوقف عــن اللعــب  ،ولكــن
مــا هــو دعــاء ســاع األذان يــا أمــي؟!

ـي عــى
نقــول مثــل مــا يقــول املــؤذن يــا بنــي  ،إالّ يف حـ ّ
وحــي عــى الفــاح  ،فنقــول :ال حــول وال قــوة
الصــاة
ّ
إال باللــه ثــم نقــول :أشْ ــ َهد َأنْ ال ِإلــه ِإالَّ اللَّــه و ْحــد ُه ال
رســو ُلهُ ِ ،
يــت بِاللَّــ ِه
رض ُ
َشيــك لــهُ َ ،و َأنَّ ُمح َّمــداً ع ْبــدُ ُه َو ُ
ــام ِدي ًنــا.
ربًّــا ،ومبُ َح َّمــ ٍد َر ُســوالً  ،وباإل ِْس ِ
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شــكرآ لــك يــا أمــي وســوف أكــرر هــذا الدعــاء
يف كل مــرة أســمع فيهــا املــؤذن يــأذن للصــاة .

ـورة
ـ
ن
األمـورة

سينا
ريو ورسوم

الع
ريف /راوية الخليلية

ماذا
سأهدي أمي
في عيد األم؟!
وجدتها  ..لنصنع
تاج من ورد احلديقة
 ،ستفرح به أمي
كثيراً.
قطقوط!!
ال تفكر حتى في
ذلك أرجوك!!

ميااا

اووو

ميااو
آسف يا نورة!!
أنظر ماذا فعلت
يا قطقوط ..
لقد أتلفت كل
شيء!!

ماذا أهدي أمي اآلن؟!
لقد أتلف قطقوط
كل شيء بحماسه
الزائد!!

آسف يا
نورة  ..تفضلي!!
لقد سامحتك
ولكن ال تكرر ذلك
مرة أخرى وانتبه
بأن ال تؤذي من
حولك!!
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الحرفة التقليدية
الغزل والنسيج

الـســ
تصوير الرقيب أول /ياسر الضنكي

مرحبــا بكــم أصدقائــي  ،فــي هــذا العــدد ســنتعرف علــى حرفــة جديــدة  ،هــي صناعــة الغــزل
والنســيج  ،وهــي مــن أقــدم احلــرف التقليديــة التــي يزاولهــا بعــض احلرفيــن فــي مختلــف
احملافظــات فــي الســلطنة حتــى اآلن .وتتوفــر خامــات هــذه احلرفــة مــن صــوف قطعــان الغنــم،
ففــي البدايــة يتــم صنــع اخليــوط الصوفيــة مــن خــال قــص الصــوف ثــم غســله ثــم جتفيفــه
حتــت أشــعة الشــمس  ،بعــد ذلــك يطــوى علــى شــكل كــرات متهيــدا ً للبــدء فــي غزلــه ،
باســتخدام املغــزل اليــدوي  .ومــن أهــم املنتجــات النســيجية
التــي تصنــع مــن الصــوف (املنســول) وهــو شــبيه بالبشــت
إال أنــه ســميك ،و(الكفــال) وهــو يســتخدم لربــط املصــر
حيــث يكــون مبثابــة العقــال  ،و(اخلطــام) الــذي يســتخدم
للجمــال  ،و(املســاند) التــي تســتعمل لالتــكاء
كمقــود ِ
عليهــا باملنــزل وغيرهــا .
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ـبـلـة

اللعبة الشعبية
لعبة الخيلة

إعداد وتصوير /علياء النعمانية

طريقة اللعبة:
يقــوم الالعــب باختيــار *زورة مناســبة مــن
النخلــة ويقــوم بإزالــة اخلــوص منهــا لتكــون
خيلــة لــه أي حصانــا ً حيــث يتخيلهــا حصانــا ً
ميتطيــه ويقــوم بركلهــا واإلســراع بهــا وضربهــا
ت إليقافهــا ويتــم اللعــب بهــا في
وإصــدار أصــوا ٍ
وســط القريــة وبــن املنــازل القريبــة مــن مــزارع
أشــجار النخيــل .

زورة  :مواد سعف وهي سعف النخيل بعد إزالة الورق عنها .
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أنا الشرطي

الرشطي الصغري
وصديقه أحمد

سيناريو /سعيد العربي

ﻋُﻤـﺎن

م 1234 M

رسوم /رشيفة الطالعية
الجو جميل هنا  ىڡ صالله يا  أىى .

يشعرىى
أحببت الخريف ،إنه

بالحماس

اﻟﴩﻃﺔ

اﻟﴩﻃﺔ

اﻟﴩﻃﺔ

9999

 أىى  إىى أرى رجال 
الرسطة
 ىڡ مالبس مختلفة
فهل هناك فرق؟

9999

1111

نعم يا أحمد،

هناك
أعمال مختلفة لرجال الرسطة.



كل قسم ىڡ الرسطة يعمل ىڡ خدمة
محدده بتناغم مع بقية 
ة
االقسام
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ماذا؟
هل هناك أعمال مختلفة


الىى
لرجال الرسطة غرى 
أعرفها؟!!

أريد التعرف عليها

يابىى
نعم 
أىى أريد منك أان 
تشرىي
ىل مجلة  
العںى الساهرة

الرى بها ملحقاً

الصغرى
طي
للرس


شكر ًا يا  أىى
حمس لهذه الفكرة

 إىى مت

أىى هل 
يمكنىى ان أتعرف


عىل 
الصغرى
طي
الرس


أهال ً بك يا صديقي

رسرت بالتعرف عليك
يا صديقي 
الصغرى
الرسطي


صغرىي
نعم يا 
سأساعدك عىل التعرف عليه،
بعد أن نعود من رحلتنا

شكر ًا لك أيها
ال رسطي الصغ رى

لدي العديد من 
االسئلة
وأريدك أن توضح ىل إجاباتها
يا صديقي

لن أبخل بأي معلومة تحب
معرفتها يا أحمد

إنتظرونا  ىڡ العدد القادم لنتعرف
سوياً عىل أدوار وأعمال 
الرسطة  ىڡ
المجتمع ؛ من خالل زيارتنا
واالدارات المختلفة
للقيادات ©
بجهاز 
الرسطة.

9999

اﻟﴩﻃﺔ

9999

اﻟﴩﻃﺔ

1111
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لــي رأي

إجازتي الصيفية ..
أين قضيتها ؟!..
وماذا فعلت فيها ؟!

عائشة بنت ياسر البطاشية

يف اإلجازة أسافر مع عائلتي كي أتعرف على بلدان
وثقافات جديدة  ،فأنا أحب السفر باإلضافة إلى زيارة
األماكن السياحية يف عمان  ،كذلك تأخذنا أمي إلى أماكن
األلعاب واحلدائق واملنتزهات.

معتز املسلمي

أحب قراءة القصص  ،لذلك أخبىء الكتب لوقت اإلجازة كي
أقرأها ،كما أني أمارس هواياتي مثل لعب كرة القدم وأقوم
بزيارة أصدقائي  ،إني أفعل أشياء كثيرة وجميلة يف اإلجازة،
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فأنا أحب اإلجازات.

مزيان بنت علي الدغيشية

يف اإلجازة الصيفية ذهبنا إلى احلديقة ونزور األصدقاء
والعائلة  ،وذهبنا إلى احلدائق ولعبت كثيراً ،فأنا بحاجة
للعب كحاجتي للدراسة.

زينب بنت أحمد الريامية

يف اإلجازة قمت بعمل مهم جداً فقد كنت أذهب إلى
بيت خالتي وأقوم بتعليم األطفال الصغار  ،كذلك كنا
نذهب إلى الشاطئ ونقوم بجمع األصداف وال نقترب من
البحرحتى ال نغرق.

معتصم بن يونس الرقادي

يف هذه اإلجازة ذهبت مع عائلتي يف جولة سياحية إلى
ربوع بالدي احلبيبة عمان  ،لقد زرت جبل شمس وزرت
مناطق ريفية وجبلية كثيرة ُ ،عمان جميلة جداً لذلك يف كل
إجازة نختار منطقة من املناطق ونقوم بزيارتها والتعرف
عليها.

عائشة بنت سعيد املقبالي

يف هذه اإلجازة بدأت بحفظ القرآن الكرمي ،كذلك قرأت
عدداً كبيراً من الكتب  ،ولعبت ألعاباً إليكترونية  ،لقد تعلّمت
أشياء كثيرة  ،فاإلجازة فرصة بالنسبة لي للتعلم والتعرف
على احلياة بشكل أوسع.
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سيناريو الرقيب أول /أصيلة العامرية

12

رسوم /مريم الحسنية
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أصدقـاء

الشرطي الصغير
٠٠

هجرس بن حسام املحاريب

قبس بن حسام املحاريب

سامل بن خالد الحكامين

عبدالله بن سامل الصباري

فراس بن فيصل الصباري

فرح بنت فيصل الصبارية

مريم بنت خالد الهادية

أسيل بنت محمد أمبوسعيدية

حمد الكثريي

أسامء بنت وليد العربية

عهد بنت سامل الصبارية

سيف بن سعيد الهنايئ

قبس بنت سليامن الحبسية

ألني وآرس أبناء
صالح الطالعي

شهد وحمد أبناء
خليفة الربواين

محمد بن نبيل السوطي

البتول بنت هالل العبدلية

وسن بنت نبيل السوطية

الوسن بنت هالل العبدلية فاطمة بنت محمود الكيومية سامل بن محمود الكيومي

ميس ووالء بنات
موىس الحرضمي

ليث بن محمد املعمري

عائشة بنت عبدالله الهاشمية سلطان بن عبدالله الهاشمي الوارث بن نارص الخرويص البيلسان بنت هالل العبدلية

ليث بن جمعة املحرزي

أحمد بن يعقوب الرشجي

سعيد بن يعقوب الرشجي

سليامن بن عيل الحبيس

محمد مرتىض آل سنان

محمد بن عبدالله املسكري

محمد بن عبدالله البوصايف

هود بن داود الصبحي

اليامن بن سامل الريامي

عبدالله بن عادل املعمري

قيس بن فهد السيايب

لؤي بن خالد البحري

فياض بن عبدالله الهاشمي محمود بن سلطان الستمي

نوار بنت خالد الغسينية

طارق بن عزيز املحرزي

ميساء بنت ساعد الحبسية أسامء بنت حمود الحبسية

غيث بن جمعة املحرزي

رؤى بنت سامل الحوسنية

ة الـ

جـري

قص

ـمـة

عائلة عزان
رسوم العريف /راوية اخلليلية

سيناريو /خلفان احلنظلي

تقرر نقل مدير قسمكم
راشد إىل فرع الوزارة
الجديد  ،وتم ترقية
زميلكم عزان ليحل
محله.

مبارك يا عزان!!
تستحق املنصب..

بالتوفيق..

شكراً لكم جميعاً..
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كنت أمتنى الحصول
عىل هذا الجهاز منذ
فرتة  ..شكراً أيب!!

إن جهازي رائع جداً .
نشكرك أيب عىل هذه
األجهزة!!

ملاذا يا صفاء؟!
أبتسمي سوف
أصورك.

توقفي عن تصوير
كل يشء يا وفاء..

مل يكن هناك داع
لهذه الحفلة يا
شباب..
يجب أن
نودّعك وداعاً
يليق بك يا
أستاذ راشد!!
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طالل خذ
هاتفي والتقط
يل صوراً مع
راشد والبقية.
الهاتف يطلب
رمز الحامية!!
آه لقد نسيت ..
أنه ٢٥٥٢

تفضل يا عزان  ،يبدو أنك
نسيت أمر هاتفك متاماً..

يجب أن تدفع مبلغ  ٢٠٠٠ريال عامين
ألتخلص من هذه الصور وإال سأنرشها
يف مواقع التواصل االجتامعي مع أسامء
صاحبات الصور  ،وأحذرك من إخبار
الرشطة.

هذه رسالة من
صديق جديد  ،من
يكون يا ترى؟!

الصور ما زالت معي  ،عليك
دفع مبلغ  ٤٠٠٠ريال عامين وتضعها
يف املكان السابق  ..وأحذرك من
إبالغ الرشطة!!

ما هذا؟!
صورة صفاء ووفاء مبالبس البيت؟!
كيف وصلت لهذا الشخص؟! ومن
يكون؟!

م
اذا؟؟ !!

لقد مىض أسبوعان  ،منذ أن
وضعت املبلغ يف املكان الذي
أخربين به صاحب الرسالة ..
الحمدلله أن األمر أنتهى.
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هل ميكنكم أصدقايئ معرفة من الذي
يب ّتز عائلة عزان؟!
وما الدليل عىل ذلك؟!

أصدقايئ  ..عليكم االنتباه أثناء دخولكم مواقع اللعب يف أجهزتكم  ،واحذروا التواصل مع
الغرباء  ..وعليكم اإلبالغ فوراً عن أي محاولة إبتزاز وبال تردد.

حاسويب
كيف تحمي نفسك من عمليات االحتيال عرب االنرتنت؟
 -١صديقــي ..عنــد دخولــك أي موقــع اليكــروين عليــك عــدم كتابــة اســمك الكامــل وعنوانــك وال تتبــادل رقــم
هاتفــك املحمــول أو رقــم حســابك البنــي أو أســاء أصدقائــك أو صورتــك مــع شــخص ال تعرفــه يف الحيــاة
الواقعيــة مــن خــال غــرف الدردشــة يف املنتديــات العامــة أو برامــج التواصــل االجتامعــي مثــل الفيســبوك
وتويــر وغريهــا يك يســتفيد منهــا املحتــال يف صيــد ضحايــاه.
 -٢عــدم الــرد عــى رســائل الفــوز بالجوائــز والرحــات واليانصيــب  ،فقــد تصلــك رســائل تزعــم أنــك فــزت
بجوائــز قيمــة  ،فهــي رســائل وهميــة غــر حقيقيــة.
 -٣ال تفتح الرسائل الغريبة واحصل عىل حامية جيدة لجهازك ضد الفريوسات.
(عنــد فتــح الربيــد االلكــروين  ،يتصــل فــروس صغــر بجهــازك ليســجل رضبــات املفاتيــح  ،وبالتــايل ميكنــه
تســجيل كلــات املــرور وعناويــن أصدقائــك .وهــو يفعــل ذلــك مــن دون أن تشــعر بوجــوده لذلــك البــد مــن
وضــع برنامــج ضــد الفريوســات).
فهــوم االحتيــال االلكــروين :هــو نــوع
م ــن أنــواع الجرائــم االلكرتونيــة يســتخدمه
ماملجرمــون الســتدراج مســتخدم شــبكة
اإلنرتنــت للكشــف عــن معلومــات شــخصية
حتــى يتمكــن هــؤالء املجرمــون مــن
اســتغاللها لصالحهــم.
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أخباركم وعلومكم
فعاليــة الرشطــي الصغــر يف اليــوم املفتــوح
التوعــوي باملركــز الصحــي بالحاجــر
تضمنــت املشــاركة عــدة أنشــطة منهــا تعريــف
األطفــال بــدور الرشطــي الصغــر ومهامــه يف
املجتمــع وكذلــك الحديــث عــن آداب وقواعــد
ركــوب الحافلــة والنــزول منهــا  ،كــا تــم اإلجابــة
عــن بعــض تســاؤالت األطفــال حــول كيفيــة
املشــاركة يف ملحــق الرشطــي الصغــر  ،ويف
ختــام الفعاليــة تــم توزيــع الهدايــا و أعــداد مــن
امللحــق عــى األطفــال.

مشاركة الرشطي الصغري يف يوم اليتيم العريب
الرشطــي الصغــر يشــارك أصدقــاءه األطفــال
احتفالهــم مبناســبة يــوم اليتيــم العــريب وذلــك
بتاريــخ 2017/4/7م  ،يف مركــز رعايــة الطفولــة،
مــن خــال ركــن خــاص بــه يف موقــع االحتفــال ،
وعمــل مســابقات وطــرح األســئلة عــى األطفــال
والتحــاور معهــم  ،ثــم تــم توزيــع الهدايــا
وإصــدارات ملحــق الرشطــي الصغــر عليهــم.
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أخباركم وعلومكم
مشــاركة الرشطــي الصغــر يف معــرض ســكوليكس
املــدارس الخاصــة ومســتلزماتها
شــارك فريــق مــن قســم الرشطــي الصغــر يف معــرض
ســكوليكس عــن الســامة  ،والــذي أقيــم مبركــز ُعــان
للمؤمتــرات واملعــارض  ،الــذي نظمتــه املديريــة
العامــة للمــدارس الخــاص بــوازرة الرتبيــة والتعليــم
 ،حيــث اشــتمل الركــن عــى عــدد مــن الفعاليــات.

زيــارة الرشطــي الصغــر ملدرســة الواحــة للتعليــم
األســايس بالســيب
الرشطــي الصغــر يشــارك أصدقــاءه يف الفعاليــة التــي
نظمتهــا مدرســة الواحــة للتعليــم األســايس مبناســبة
أســبوع املــرور الخليجــي  ٢٠١٧م  ،كــا أعــدت
املدرســة فقــرات إذاعيــة عــن الســامة املروريــة
ومنهــا اســكتش عــن إشــارة املــرور وقصيــدة عــن دور
الرشطــي الصغــر  ،ورســم شــعار أســبوع املــرور يف
لوحــة فن ّيــة تــم إهداؤهــا لفريــق الرشطــي الصغــر.
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سباق الدراجات

فكرة رائعة ..خاصة أن أبي اشترى لي دراجة جديدة باألمس.

ما رأيكم أن
نتسابق غدا؟

اتفقنا ..سأقوم بتجهيز
دراجتي لسباق الغد.

ملاذا ال تضع خوذة
الرأس يا صديقي؟
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سيناريو /حمدي هاشم حساين
رسوم /حسام الدين عبدالغني

ويف صباح اليوم التايل التقى
األصدقاء الثالثة.

هههههه ..وملاذا أضعها..
إنها تشبه البطيخة.

أال تعرف أن خوذة الرأس كما أن خوذتك ستحميك
في حالة سقوطك عن
مصنوعة خصيصا ً
الدراجة أو اصطدامك
لراكب الدراجة لتحميه
من الصدمات واحلوادث ال مبركبة  ،فاخلوذة تعمل على
تقليل فرص اإلصابة.
قدر اهلل.

حديثكم جميل ولكن
حان وقت السباق.
لقد
نصحناك.

سأكون الفائز في السباق  ..فدراجتي الهوائية
سريعة جدا.
هههههه ..املهم أن نستمتع يا صديقي
بالسياقة اآلمنة في هذا الهواء الطلق.

وسقط
محمود أرضاً.

حمدا هلل  ..إصابتك
بسيطة.
لو كنت ترتدي اخلوذة
الواقية اآلن ما
تعرضت لإلصابة.

انتبه يا صديقي!!

سأشتري اليوم خوذة
رأس ،ولن أقود دراجتي
بدونها ،لقد عرفت اآلن
قيمتها.
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*اسم مخرتع الطائرة:
أورفيل رايت
*الجنسية:
أمرييك
*ولد:
 -19أغسطس١٨٧١م
*وفاته:
 - ٣٠يناير ١٩٤٨م
مي ا
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بنت ناصـر

يـة
احلزام

الببغ ـ ءا

تعيــش الببغــاء يف الغابــات واملناطــق كثيفــة األشــجار  ،وتتميّــز الببغــاء
بــأ ّن لهــا ع ـ ّدة صفــات مختلفــة عــن باقــي الطيــور مثــل قدرتهــا عــى
الــكالم وكذلــك شــكل أصابــع القدمــن حيــث إن لهــا أربعــة أصابــع اثنــن
لألمــام واثنــن للخلــف ؛ لتتمكــن مــن اإلمســاك باألغصــان دون أن تســقط
لي ة
غ
ز
لشب
ولهــا منقــار قــوي ومعقــوف.
الن بنت صالح ا

يف الحافلة

يف يــوم مــن األيــام كان هنــاك ولــد اســمه محمــد  ،ركــب الحافلــة
ولكنــه مل يجلــس يف مقعــده فاصطدمــت الحافلــة بــيء مــا  ،فأصيــب
محمــد يف رأســه فقــال لــه شــقيقه:
أنــت تأملــت كثــراً ألنــك مل تجلــس يف مقعــدك  ،ومل تربــط حــزام
األمــام ،وهــذا ســلوك خاطــئ  ،يجــب عليــك أن تجلــس يف مقعــدك
لــي ال تتعــرض ملخاطــر الطريــق.
ويف اليــوم الثــاين جلــس محمــد بهــدوء وربــط حـزام األمــان يف مقعــده
يك ال
ومل يتعــرض ألي مخاطــر  ،وأنتــم يــا تالميــذ عليكــم االلتــزام ّ
تتعرضــوا للمخاطــر.

حافلة مدرسة

يقني املنذرية

الفتاة الطيبة

كانــت هنــاك فتــاة طيبــة  ،رأت امــرأه كبــرة يف الســن تريــد املســاعدة
لعبــور الشــارع  ،فأرسعــت الفتــاة الطيبــة وقالــت لهــا  :أنــا سأســاعدك
أيتهــا الجــدة  ،فأمســكت بيدهــا لتعــر الشــارع  ،ونظــرت إىل اليمــن
واليســار  ،وحينــا رأت أنــه ال توجــد بــه ســيارات قادمــة عــرت
هيملية الشــارع فشــكرت املــرأة الفتــاة الطيبــة عــى املســاعدة.
أس
ي
ل
بنت عبداهلل ال

العلم نور
العلــم نــور ينــر الطريــق  ،ويبــدد ظلــات الجهــل والتخلــف  ،ويحــدد
طريــق الحــق مــن طريــق الظلــات  ،بالعلــم تتقــدم األمــم يف أخالقهــا
ويف شــؤون حياتهــا  ،وأبناؤهــا هــم أمــل حضارتهــا  ،هــا قــد جــاء العلــم
إلينــا  ،وجئــت إليــه مرسعــة بفــرح ورسور وقدمــت إليــه النجــاح.
مســكت يف يــدي قلـاً وورقــة وكتــاب ودفــر يك أدرس  ،وحينام مســكت
ـت عــى كل األســئلة  ،وحينــا
ورقــة االمتحــان كنــت واثقــه بنفــي وأجبـ ُ
ظهــرت النتائــج حصلــت عــى درجــات عاليــة  ..وكنــت مــن املتفوقــن.

ش

هد بنت سالم ال

ينة
غص
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اسمي محمد بن عبدالله املسكري
عمري  ٦سنوات
هوايتي السفر ولعب كرة القدم
أمتنى أن أصبح ضابط رشطة يف املستقبل.

اسمي  :رحيل بنت أحمد العامرية
عمري  ٥سنوات
هوايتي القراءة والرسم
أحلم أن أكون طبيبة أسنان.

26

اسمي ملى بنت زهران آل عبدالسالم
عمري  ٥سنوات
هوايتي السباحة
أمتنى أن أصبح مدربة سباحة
يف املستقبل.

اسمي عبد العزيز بن ثائر الخطيب
عمري  ٥سنوات
هوايتي ترتيل القرآن الكريم وكتابة
القصص
أمتنى أن أصبح ضابطاً يف الرشطة ليك
أحمي بالدي من األعداء.

سيناريو الرقيب أول /أصيلة العامرية

رسوم /مريم الحسنية
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ح
ا
ر
ـ
ف
�أ الـ�صـغـار
نوره بنت عبداملجيد الفارسية عبدالله بن محسن الجابري
سنتني
 ٣سنوات

مرية بنت محسن الجابرية
 ٣سنوات

مريم بنت فيصل الصبارية رودينا بنت تيمور السيفية ألني بنت محمد أمبوسعيدية
 ٣سنوات
سنة
 ٣سنوات

بشاير بنت بدر الحديدية الريم بنت يوسف املحروقية
سنة
سنة

الزينه بنت مازن املجرفية
سنة

مها بنت عمر الغافرية
 ٥سنوات

وسيم بن أسعد الهنايئ
سنة

طارق بن نارص الخرويص
 ٥سنوات

ملك بنت عيل العلوية
 ٧سنوات

نهاد بن نرص الفالحي
 ٣سنوات

هالل بن خالد املزيدي
٣سنوات

عزان بن طارق البلويش
 ٣سنوات

روان بنت أمري البلوشية
سنة

تيمور بن ماجد الحبيس
سنة

سبأ بنت نارص الشهومية
سنة

فاطمة بنت خالد البلوشية تسنيم بنت عبدالله البوصافية تريك بن فيصل الفليتي
سنة
 ٣سنوات
 ٤سنوات

أحمد بن نارص الهشامي
 ٣سنوات

الزهراء بنت خالد املزيدية
 ٧سنوات

حوراء بنت ساعد الحبسية نارص بن مسعود الحبيس
سنة
سنة

يعرب بن يوسف العربي
سنة

سعيد بن سليامن املطري
سنة

أالء بنت خليفة الحبسية
سنة

فدى بنت سامل السيابية
سنة

أحمد بن محمد باحجاج
سنة

فرح بنت سعود السليمية
سنتني

آية بنت ماجد الراشدية
سنة

خالد بن وليد الفهدي
سنتني

نوف بنت محمد العلوية
سنة

مهرة بنت حارث النبهانية
سنة

ظبية بنت نبيل النبهانية
سنة

أمري بن مسعود الحبيس
سنة

طيف بنت سيف الحبسية
سنة

رسل بنت نبيل السوطية
 ٣سنوات

عبدالله بن عوض الصواعي
 ٤سنوات

سعيد بن عيل املاليك عبدالرحمن بن كامل السليمي
سنة
سنة

مروان بن نرصالله التويب
سنة

سلطان بن سعود الرشيقي شهاب بن فيصل الهاشيل
سنة
سنتني

يوسف بن مكتوم العامري
سنة

أنا يف
الروضة
 .1أ
الدوات المطلوبــة :ورقــه بيضــاء ســميكة ،
لــون أســود  ،فرشــاة ألــوان  ٣ ،كرات بالســتيكية
ملونــه (حمــراء  ،صفــراء  ،ض
خــراء) لصــق ،
مقــص  ،قلــم رصــاص  ،غطــاء علبــة لرســم
الدوائــر.

1

طريقة العمل:
 .٢أرسم  ٣دوائر عمودية.

2
 .٣أقص الدوائر.
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3

4

ألون الورقة باللون
ّ .٤
أ
السود ،وألصق الورقة عىل
شكل أسطوانة.

 .٥أثـ ّبت الكرات الملونة
عىل الدوائر.

5
 .٦أصبح عندي مجسم
إشارات المرور.

6
شكرا ً لصديقنا :محمد بن خميس الكندي

إعداد :روضة األكادميية
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أقالم
العصفور والقصر الكبير

ـوم
اعتـ ُ
ـي النــاس والعصافــر .وذات يـ ٍ
ـدت يف كل يـ ٍ
ـوم أن أحلّــق يف الفضــاء وأســافر بــا حــدود  ،أُحيـ ّ
ذهبــت إىل الغابــة  ،فــرآين أحــد الصياديــن وأراد اصطيــادي  ،ولكننــي نجحــت يف الهــرب منــه والطـران
ـت ألختبــئ فيــه  ،فظهــر يل ملــك وســألني أن أطلــب أمنيـ ًة واحــد ًة
بعيــداً  ،حيــث وجــدت كهفـاً دخلـ ُ
ي أن أفكــر جيــداً قبــل أن
فقــط  ،تــرددت قلي ـ ًا وقلــت يف نفــي :إنهــا أمني ـ ٌة واحــدة فقــط  ،وع ـ ّ
أقــرر .أخـراً قــررت أن أطلــب بيتـاً أســكن فيــه .فقــال امللــك :لقــد تحققــت أمنيتـ ِ
ـك.
ر كبــر فيــه الكثــر مــن الطعــام والخــدم يخدموننــي ليــل نهــار  ،مــرت األيــام
رأيـ ُ
ـت نفــي يف ق ـ ٍ
واألشــهر  ،مل يكــن ُيقلقنــي إال الصيــاد  ،ولكننــي علمــت أن امللــك قــد حبســه وأين أســتطيع الطـران
مــر ًة أخــرى .قــررت أن أعــود للط ـران  ،فالعيــش يف قــر كب ـرٍ ال يســاوي شــيئاً أمــام لحظــة ط ـرانٍ
يف ســا ٍء شاســعة.
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خيال امل ُبدعة :إرساء بنت عيل البلوشية.
الصف :الرابع
مدرسة :رشاف بنت خليفة للتعليم األسايس  /والية بركاء.

صغيرة
المرأة التي تنثر الحبوب

ذات يــوم خرجــت ألجمــع الحبــوب  ،فرأيــت امــرأ ًة تنــر الحبــوب لتــأيت الطيــور وتلتقطهــا  ،أخــذت
بعــض الحبــوب وعــدت لعــي  ،وأطعمــت صغــاري  ،بعــد عــدة أيــام ذهبــت ألجمــع الحبــوب مــر ًة
ـررت مســاعدتها.
أخــرى  ،فتفاجــأت بــأن املــرأة الطيبــة قــد أفلســت مــن املــال  ،فقـ ُ
ـت إىل الســوق
ـت إىل صديقتــي الشــجرة الكبــرة  ،فأعطتنــي بعــض الفواكــه  ،فشــكرتها وذهبـ ُ
ذهبـ ُ
وبعــت الفواكــه  ،وأخــذت املــال إىل املــرأة الطيبــة فشــكرتني كث ـراً.
ي وأعطتني
بعــد فــر ٍة مــن الوقــت  ،رأيــت املــرأة الطيبــة تنــر الحبــوب كعادتهــا للعصافــر  ،نــادت عـ ّ
كيسـاً كبـراً بــه الكثــر مــن الحبــوب لصغاري.

خيال امل ُبدع :فيصل بن خميس البدري.
الصف :الرابع
مدرسة :رشاف بنت خليفة للتعليم األسايس  /والية بركاء.
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اسمي سارة إسامعيل عبود..

أحــب القــراءة جــدا ً ألنهــا تن ّمــي مــن
شــخصيتي  ،قــرأت أكــر مــن  500كتــاب
ومــن أهــم الكتــب التــي قرأتهــا «مــاذا قــدم
املســلمون للعلــم»  ٫كتاب جميل جــدا ً يتكلم
عــن مــايض املســلمني املجيــد  ،باإلضافــة
إىل مــا قَ ّدمــوه مــن علــوم ومعــارف خدمــة
للعــامل ومــن الكتــب التــي قرأتهــا (عباقــرة
خالــدون)  ،حيــث تعرفــت عــى كثــر مــن
العباقــرة الذيــن بــدأوا بدايــة بســيطة
وانتهــوا مبعجــزة ،طموحــي يف املســتقبل أن
أصبــح محاميــة وكاتبــة  ،فحلمــي أن ألــف
كتبــاً يســتفيد منهــا النــاس.
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كاريكاتير
ال حياة ملن
تنادي

لقد وجدت
بوكيموناً آخراً

رسـوم /نجيبة أحمد
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األجــداد
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تركــوا فينــا األثــر األحــى
رحلــوا حقــاً عنــا رحـــلوا

فينــا قــد زرعــوا األخــ ْ
ـاق
ـواهم بـ ْ
ـاق
لكـ ْن ِعطــ ُر هــ ْ

ُهــم قدوتنــا ُهــم أســـوتنا
وبنــوا هــذا الوطــن الغــايل

ْ
مجــال
وأضــاءوا يف كل
ِمــن أجــلِ جميـعِ األجــ ْ
ـيال

ـم عانوا تعبــوا من أجيل
ُهـ ْ
فلنحفــظ عهـــد محبتـــهم

ِمـ ْن أجــل جميــع األحـــفا ْد
فلننشــد  ..عــاش األجــدا ْد

شعر :حمدي هاشم حسانني
رسوم :حسام الدين عبدالغني

من مذكراتي

السؤال قبل
التجربة

اســمي عــي وأختــي اســمها لطائــف  ،أحــب أختــي
كثـرا ً فنحــن نلعــب معـاً  ،أحــب االكتشــاف واملغامرة،
ولكــن مــا حــدث يف يــوم مــن األيــام جعلنــي أتعلّــم
درس ـاً جديــدا ً وهــو أنــه علينــا أن نف ّكــر قبــل أن نحــاول
اكتشــاف األشــياء ،فاالكتشــاف يف هــذا الســن يعنــي أن نســأل
قبــل أن نجــرب  ،ألن بعــض التجــارب تكــون خطــرة وعواقبهــا وخيمــة ،
وســأخربكم قصتــي.
ففــي يــوم مــن األيــام وبينــا أمــي كانــت مشــغولة بإعــداد الطعــام
وجــدت املقــص عــى الطاولــة  ،فتذكــرت أنــه األداة التــي يســتخدمها
الحــاق لقــص شــعري حينــا يأخــذين أيب إليــه  ،وقــص الشــعر مل يكــن
مؤمل ـاً وهــذا مــا جعلنــي أتشــجع وأتناولــه ألن فكــرة عبقريــة قفــزت
إىل عقــي  ،وهــو أن أفاجــئ أمــي بقــص شــعر أختــي لطائــف والــذي
كــا يبــدو أصبــح طويـ ًا ومزعجـاً ألمــي التــي تضطــر لغســله وتصفيفــه
ورشاء تلــك الــورود والرشائــط لتزيينــه  ،توجهــت باملقــص لشــعر أختــي
وقمــت بــدور الحــاق  ،حاولــت وبذلــت جهــدي ألن أقصــه بطريقــة
تشــبه قصــة شــعري  ،لكــن أختــي بــدأت بالـراخ وكنــت قــد قصصــت
خصلــة صغــرة مــن شــعرها  ،فأمــي أتــت مرسعــة وانتزعــت املقــص مــن
يــدي ورفعتــه بعيــدا ً  ،وتناولــت أختــي بــن يديهــا محاولــة تهدئتهــا ،
غضبــت أمــي منــي وقالــت :إن املقــص أداة حــادة وكان مــن املمكــن أن
ي عــدم االقـراب مــن األدوات الحــادة ألين مــا زلــت صغـرا ً وال
أؤذي أختــي وأتســبب يف جرحهــا  ،وأنــه يجــب عـ ّ
أســتطيع اســتخدامها بالشــكل الصحيــح  ،أخــرت أمــي أين كنــت أريــد أن أجــرب وأكتشــف ولكنهــا أخربتنــي عــن
أهميــة الســؤال للوصــول إىل االكتشــاف وأنهــا ستســاعدين عــى معرفــة األشــياء واكتشــافها  ،وحينــا أكــر ســأعرف
كيفيــة اســتخدامها  .لذلــك يــا أصدقــايئ عليكــم عــدم االق ـراب مــن األدوات الحــادة حتــى ال تتســببوا يف إيــذاء
أنفســكم واآلخريــن وعليكــم الســؤال قبــل التجربــة.
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هـذه
حكايتي

ماذا حصل لك؟؟
اسمي حيدر بن عادل البلويش
عمري  8سنوات
تعرضــت لحــادث ســقوط مــن الحافلــة املدرســية  ،حيــث كان يزاحمنــي زميــي عندمــا
كنــت أنــزل مــن الحافلــة فســقطت عــى األرض  ،مــا أدى ذلــك إىل إصابتــي بكــر
يف يــدي اليمــن  .تــم إج ـراء عمليــة جراحيــة ليــدي لتجبــر الكــر  ،أثّــر ذلــك عــى
نفســيتي ألين كنــت مضطـراً للغيــاب عــن املدرســة مــا ســبب ذلــك يف تــدين مســتواي
الــدرايس.
أنصــح أصدقــايئ بإلت ـزام العبــور واالنتظــام أثنــاء صعــود الحافلــة والنــزول منهــا يك ال
يتعرضــوا للخطــر ،وكذلــك االنتظــار حتــى تتوقــف الحافلــة متامــا ومغادرتهــا بهــدوء
وانتظــام وتجنــب التزاحــم.
حافلة مدرسة
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ارسمني
رسوم العريف /فيصل البلويش

مالك بنت علوي باعمر

إلياس بن سامي الشكييل

محمد بن عيل الحكامين

عائشة بنت بدر الحديدية
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حكايات
جـدتـي

كيد النساء
رسوم العريف /راوية الخليلية

يُحىك أن رجالً غنياً متكرباً  ،كان لديه محل كتب عىل لوحته:
(كيد الرجال عظيم  ،وكيد النساء ضعيف)
ويف يــوم مــن األيــام مــرت امــرأة جميلــة أمــام املحــل  ،ولفــت انتباههــا مــا هــو مكتــوب عــى اللوحــة فقــررت
أن تلقــن صاحــب املحــل درســا ال ينســاه  ،لــي يعــرف أن كيــد النســاء أعظــم مــن كيــد الرجــال .أخــذت املــرأة
تخطــط وترســم خطــة لذلــك ثــم بــدأت يف التنفيــذ  ،دخلــت محــل التاجــر املتكــر وســألته :هــل لديــك عطــر
أصــي غــايل الثمــن  ،فقــال :نعــم  ،فأعطاهــا العطــر .اشــرت املــرأة العطــر وأفرغتــه يف حذائهــا وأعــادت للتاجــر
زجاجــة العطــر فارغــة وخرجــت  ،فتعجــب الرجــل لهــذا التــرف.
ويف اليــوم الثــاين رجعــت املــرأة مــره ثانيــة وســألته نفــس
الســؤال وفعلــت فعلهــا باألمــس وخرجــت ،ف ـزاد
اســتغراب الرجــل  ،وبــدأت األســئلة تتــوارد
عــى ذهنــه :هــل هــي مجنونــة أم عاقلــة؟
وإن كانــت عاقلــة ملــاذا تســكب العطــر
يف حذائهــا؟ وملــاذا تخــر مالهــا يف رشاء
العطــور التــي تســكبها يف حذائهــا؟
ويف النهايــة قــاده التفكــر إىل أن
هــذه املــرأة هــي ابنــة أحــد
أثريــاء البلــد  ،ولكــرة مالهــا فهــي
ال تبــايل بالثمــن وتدفــع أغــى
األمثــان مــن أجــل أتفــه األشــياء.
ولكرثة انشغال التاجر بالتفكري
توصل إليه
فيها وتصديقه ملا ّ
أعجب بها وفكر يف أن يتزوجها
ألنها تناسب مستواه  ،وتريض
غروره وكربياءه.
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ويف اليــوم الثالــث جــاءت املــرأة وســألت نفــس الســؤال وفعلــت نفــس الفعــل  ،ولكــن هــذة املرة اســتوقفها
التاجر  ،وســألها:
من ِ
أنت؟
قالت :أنا ابنة الوزير.
فتأكــد الرجــل مــا كان يــدور يف بالــه  ،ومــن فــوره طلــب يدهــا للــزواج  ،فقالــت لــه إنهــا موافقــة  ،ففــرح
التاجــر  ،ولكنهــا قالــت :إن هنــاك مشــكلة .
قال :وما هي؟
فقالــت :إذا طلبــت يــدي مــن أيب فإنــه ســيقول لــك إين كومــة لحــم  ،وأنهــم ســيأخذونني ويضعــوين يف قفــر،
وســرفض أن يزوجنــي لــك  ،ولكــن يجــب أن تــر عــى موقفــك مهــا قــال لــك والــدي .
فوافــق التاجــر  ،وذهــب إىل الوزيــر ليخطــب ابنتــه  ،قــال الوزيــر  :إن ابنتــي الوحيــدة ال تصلــح للــزواج
وهــي كومــة لحــم وتؤخــذ وتوضــع يف قفــر  ،فــأرص التاجــر عــى موقفــه ودفــع مهـراً غاليـاً وظــل يحــاول
حتــى وافــق الوزيــر.
وصــار العــرس  ،وجــاءوا بالعــروس محملــة يف القفــر  ،وعندمــا رأى التاجــر العــروس فوجــيء مبــا رآه  ،فلــم
تكــن هــي نفــس املــرأة  ،بــل إنهــا فتــاة مريضــة ومعاقــة  ،فتنــدم الرجــل وصــار مهمومـاً محزونـاً ال يعــرف
مــاذا يفعــل  ،وجلــس شــهوراً وهــو عــى حالتــه  ،ومل يســمع عــن املــرأة التــي جاءتــه للــدكان أي خــر …
وبعــد شــهور عــاد التاجــر للعمــل يف محلــه  ،فجاءتــه املــرأة نفســها  ،وطلبــت منــه نفــس طلــب العطــر
الغــايل حتــى يعرفهــا  ،فلــا عرفهــا انهــال عليهــا بالســؤال :ملــاذا فعلــت يب هــذا؟ قالــت :إذا أردت أن تخلــص
نفســك مــن هــذه الورطــة يجــب أن تعــرف بــأن «كيــد النســاء أعظــم مــن كيــد الرجــال»
وافــق التاجــر عــى رشطهــا  ،وبعدهــا أخربتــه مــاذا يفعــل  ،وهــو أن يذهــب إىل الوزيــر ويدعــي الفقــر ،وأنــه
أضــاع جميــع أموالــه وأصبــح فقـرا  ،وصــار يكنــس الشــوارع  ،فــإذا عــرف الوزيــر بذلــك ســوف يطلــب منــك
أن تطلــق ابنتــه  ،ولكــن عليــك أن تتمســك بهــا وترفــض الطــاق  ،وعندهــا ســيحاول الوزيــر أن يغريــك
باملــال وســيعيد لــك كل مــا دفعتــه مهـراً البنتــه  ،وعندهــا عليــك أن توافــق عــى الطــاق وتعيــد لــه ابنتــه
بعــد أن تســرد أموالــك.
وافــق التاجــر عــى الخطــة وذهــب للوزيــر ونفذهــا  ،فطلــب منــه الوزيــر أن يطلــق ابنتــه  ،فرفــض التاجــر ،
فقــال لــه الوزيــر :ســوف أعيــد لــك مــا دفعتــه  ،ولكــن التاجــر أرص عــى موقفــه  ،فقــال لــه الوزيــر :ســوف
أعطيــك مــا دفعتــه وزيــادة  ،فوافــق التاجــر وطلــق ابنــة الوزيــر بعــد أن عــادت لــه ثروتــه وفوقهــا زيــادة.
وبهــذه الطريقــة نجحــت املــرأة بذكائهــا أن تجعــل التاجــر يغـ ّـر نظرتــه ويعــرف أن كيــد النســاء أعظــم مــن
كيــد الرجــال ونظـراً إلعجــاب التاجــر باملــرأة صاحبــة العطــر  ،فقــد ذهــب إليهــا وطلــب يدهــا وتزوجهــا ،
وعاشــا يف ســعادة وهنــاء.
*بترصف
املصدر من كتاب :القصص الشعبي يف ظفار
تأليف :محمد بن مسلم املهري
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مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال الثاني ( ممنوع استخدام البوق )
الفائز :عبدالرحمن بن خالد العامري
* إجابة السؤال الثالث (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم )٢٤
الفائز :وقاص بن يونس المحرمي
* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

 أفنان بنت طالل السعدية -إسراء بنت علي البلوشية

 فيصل بن خميس البدري -روعة بنت هاني السعدية

فرغ اإلطارات األربعة للسيارة في قصة (بائع السمك)
* أما الذي ّ

فهو:
عمران ؛ والدليل هو وقوع نظارته بجانب السيارة.
الفائزة :غدير بنت ربيع الغابشية
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مسابقة العدد

٤٨

* هناك عدة أماكن لعبور الشارع  ،ما هي؟
......................................................................................

؟!

* هناك مجرم هارب من العدالة  ،لنبحث عنه ونس ّلمه للشرطي
الصغير  ،سنجده ظ ً
ال متخفيًا في صفحة رقم ..........................
* ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة الجاني ومواجهته بالدليل في قصة

عائلة عزان

 ،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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بصحــة وعافيــة
املقاديـر:
 3مالعق كبرية ساجو
 3أكواب حليب سائل
نصف كوب سكر
ملعقة صغرية هيل ناعم
نصف ملعقه زعفران
كوب ماء ورد
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الساجو
بالحليب
الطريقة:

 -١ضــع حبــوب الســاجو يف طبــق عميــق واتركــه يف املــاء
ملــدة ربع ســاعة.
 -٢أحــر قــدر وضــع الحليــب والســكر عــى النــار حتــى
يغيل .
 -٣أضــف الســاجو بالتدريــج مــع اســتمرار التحريــك
بهــدوء.
 -٤اســتمر يف التقليــب إىل أن يغــي ويصبــح كثيــف
القــوام.
 -٥أضف الهيل والزعفران وماء الورد.
 -٦أحــر أواين التقديــم واســكب الخليــط فيهــا
وزينــه باملكــرات بالهنــا والعافيــة.

ء
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�ألواين
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ومر�سمي
مرمي الناعبية

روعة بنت هاني السعدية

أفنان بنت طالل السعدي

رمياز البلوشية
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صديقي..

عند تعرضك لإلساءة أو التحرش أو االستغالل عليك بإخبار والديك فوراً أو االتصال بالخط الساخن
( ، )١١٠٠فهناك من يستمع إليك ويساعدك ويحميك من األذى  ..فأنت من حقك الحامية.

