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أصدقائي األعزاء..
مرحبــاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن ملحــق الرشطــي الصغــري ، والــذي يتزامــن إصــداره مــع احتفالنــا مبناســبة 
ــا  ــا ووالدن ــوم وقائدن ــام وكل ي ــكل ع ــد، ف ــي املجي ــد الوطن ــا ، وهــي مناســبة العي ــزة جــداً عــى قلوبن ــة وعزي غالي

ــة. ــن ســعيد املعظــم  بخــري وعافي ــوس ب الحبيــب الســلطان قاب
أصدقائي ..

إنــه الثامــن عــرش مــن نوفمــرب، والــذي تكمــل فيــه مســرية نهضــة بالدنــا الغاليــة عــامن ســبعة وأربعــني عامــاً مــن 
العطــاء واالنجــاز مــن قائــد عظيــم ملهــم ، عمــل منــذ اللحظــة األوىل مــن توليــه مقاليــد الحكــم يف البــالد بجهــد كبــري 
لتصــل عــامن إىل مــا وصلــت إليــه اليــوم مــن إنجــازات عظيمــة، فقائدنــا املفــدى هــو رجــل الســالم يف بلــد الســالم 

واملحبــة والخــري والنــامء ، والــذي جعــل مــن عــامن قبلــة للناظريــن. 
أصدقائي ..

ليــس هنالــك أجمــل وال أكــر فخــراً مــن أن تقــول أنــا عــامين وأن تقــول أنــا ابــن قابــوس ، القائــد الــذي أعطــى  لوطنــه 
وشــعبه الكثــري، لــذا علينــا أن نعمــل جاهديــن ، فلنكــن عنــد حســن ظــن قائدنــا بنــا ، ولنكــن خــري مــن ميثــل العــامين 
يف أخالقــه وقيمــه وعطائــه. الوطــن بحاجــة إلينــا . علينــا أن نذاكــر دروســنا بجــد واجتهــاد لــي نحقــق النجــاح الــذي 

يرجــوه الوطــن منــا، فغــداً نحــن رجــال هــذا الوطــن ونســاؤه ..
فلنكــن يــا أصدقــايئ خــري أبنــاء مخلصــني وباريــن لخــري وطــن وأعظــم قائــد ..وحفــظ اللــه موالنــا وقائدنــا وأبانــا الغــايل 

الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم ، وأنعــم عليــه بالصحــة والعافيــة.  

 

مرحبًا



٤

جواهر
الوقت اإلميان

ليــس هنــاك أكــر أهميــة مــن الوقــت يف حيــاة اإلنســان ، واللــه ســوف يســألنا عــن وقتنــا 
كيــف قضينــاه . لكــن البعــض بــكل أســف يعيــش فراغــاً كبــرياً وال يســتفيد مــن وقتــه بــل 
ــة  فيمــي  ــة لســاعات طويل يشــغله يف أشــياء غــري مفيــدة ، كاللعــب باألجهــزة اإللكرتوني

وقتــه دون أن يفعــل شــيئاً مفيــداً . وعليكــم يــا أصدقــايئ اســتغالل الوقــت كاآليت:
- عمل خطة زمنية لكل يشء يف جدول تسجل فيه أعاملك اليومية .
- الحرص عى الصالة يف وقتها ألن للصالة مواقيت وبها ينتظم وقتك .

- الحرص عى النوم باكراً واالستيقاظ باكراً. 
- تخصيص وقت للقراءة ووقت للرياضة بشكل يومي. 

- استغالل ساعات االنتظار يف املستشفيات أو محطات االنتظار األخرى يف قراءة كتاب مفيد. 
تذكــر أن اللــه سيســألنا عــن وقتنــا وعــن أعامرنــا كــام جــاء يف قــول الله تعــاىل : } كــم لبثتــم يف األرض 
عــدد ســنني )١١٢( قالــوا لبثنــا يومــاً أو بعــض يــوٍم فاســأل العاّديــن) ١١٣({. }ســورة املؤمنــني{  فاحــرص عــى 

عــدم إضاعــة الوقــت ؛ ألن تنظيــم الوقــت هــو أســاس النجــاح يف حيــاة اإلنســان املســلم.
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سوف نعيدها أنا 
وقطقوط حاالً. ال أطيق ترتيب 

ألعابي وبطني فارغاً 
سوف آكل أوالً ثم 
سوف سأجمعها.

ماذا حدث يا 
نورة؟!!

آآآه هذا مؤلم!!!

ميااااووو

نورة ما هذا؟ ألعابك في كل 
مكان .. سوف تؤذين نفسك إذا 
رميتي كل األلعاب على األرض!!

كان يجب أن أعيد كل 
األلعاب إلى مكانها 

فور االنتهاء منها حتى 
ال أؤذي نفسي.

نورة رتبي 

ألعابك ثم 

تعالي للغداء.

سيناريو ورسوم العريف/ راوية الخليلية

األمـورةنـــورة



الـســبـلـة الحرفة التقليدية
الملح الخام

تصوير وإعداد/ وليد بن سالم البوصافي

واليــة قريّــات مبحافظــة مســقط مــن املناطــق التــي يتــم فيهــا إنتــاج امللــح يف ســلطنة عــامن. هنالك 

أحــواض متوســطة الطــول والعــرض بجانــب البحــر متتلــئ بامليــاه املالحــة ثــم تــرتك للتبخــر بفعــل 

الشــمس والهــواء ليبقــى امللــح يف األحــواض ويتــم تجميعــه بســهولة ، وتتــم هــذه العمليــة يف ثــالث 

مراحــل ، هــي:

١- حفــر األحــواض: يتــم حفــر األحــواض بجانــب البحــر بحجــم متوســط يف منطقــة )خــور امللــح(
ثــم تــرتك األحــواض لتمتلــئ باملــاء املالــح مــن البحــر ، ويــرتك ملــدة أســبوع واحــد أو أســبوعني لــي 

يتبخــر املــاء ، ويبقــى امللــح الصلــب ، وتســتخدم أدوات حديديــة لتكســريه خــارج األحــواض.

٢- تجميــع امللــح: يؤخــذ امللــح ويتــم تجميعــه خــارج الحــوض يف شــكل أكــوام كبــرية ، ويــرتك 
ملــدة يــوم أو يومــني حتــى يجــف مــن املــاء متامــاً.

٣- املرحلــة األخــرية: وتســمى )مرحلــة القفيــع( ، وهــو مصطلــح محــي يعنــي تعبئــة امللــح يف 
أكيــاس ، ثــم خياطــة األكيــاس بخيــط النايلــون.
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اللعبة الشعبيةالـســبـلـة
لعبة المريحانة

إعداد وتصوير/ علياء النعمانية

ــار وخاصــة  ــار والصغ ــة شــعبية ميارســها الكب ــة : هــي لعب ــة املريحان لعب

الفتيــات ، حيــث تقــوم الفتيــات باختيــار شــجرتني قريبتــني مــن بعضهــام 

البعــض أو شــجرة ذات فــروع قويــة وممتــدة ، فريبطــن طــريف حبــل 

ــن  ــنتيمرتاً م ــو ٧٠ س ــاع نح ــره إىل ارتف ــدىل آخ ــوي ليت ــرع ق ــل يف ف طوي

األرض ، ثــم تجلــس إحــدى الفتيــات يف ثنيــة الحبــل ومتســك الحبــل بيديها 

ــي دور  ــا ينته ــف. وعندم ــام والخل ــا إىل األم ــرى بدفعه ــاة أخ ــوم فت وتق

راكبــة املريحانــة تأخــذ فتــاة أخــرى مكانهــا وهكــذا ، وهــن يهزجــن أثنــاء 

التأرجــح بأغــان شــعبية جميلــة وبألحــان خاصــة بهــذه اللعبــة التــي ليــس 

لهــا وقــت محــدد ، ولكــن غالبــاً مــا تلعــب يف أيــام العطــل وأيــام األعيــاد.

)»تسميت باسم الله .. والعيد ذكر الله

أزور قرب النبي .. وأحج بيت الله«(
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الرشطــي الصغــري يــزور أصدقــاءه املنومــني 

يف قســم األورام الرسطانيــة باملستشــقى 

ــخ ٢٣ /١٠ / ٢٠١٧م ــلطاين بتاري الس

ــايس  ــم األس ــاد للتعلي ــي األمج ــة ح مدرس
حــول  الطــالب  لتوعيــة  فعاليــة  تقيــم 
الســالمة املرورية بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠١٧م

أخبـاركم و علــومكم

٨



ــاْم             ــر األيـ ــي وتـمـ ــوْنتـمـضـ ــوم امليم ــأيت الي يك ي

ــوٍم يف العــاْم             ــوْنهــو أجمــل ي ــِب املكن ــز الح ــو رم ه

ذكــرى ســلطنة األحبــاْباليــوم الوطنــي األجـــمْل             

ــاْببــن األيــام هــو األفضــْل              ــياً وشبـ ــل فـتـ سيـظـ

ورسوْر            فــرحٍ  يف  بالـــنوْرنخــرج  شعـــْت  بوجـــوٍه 

رائـعـــة               أعـــاماً  ونَــدوْرنحمــل  الشــارع  ونلــف 

ــادي              ــلطان ب ــنئ س والدنــا الغـــايل قابـــوْسونُـهـ

ــوْس           مــن جعــل األحــام بحــٍق              ــعِ ملم ــح كالواق تصب

شعر:حمدي هاشم حسانني                         رسوم :حسام الدين عبدالغني 

العيد الوطني
أخبـاركم و علــومكم

٩



أقــول لبابــا قابــوس كل عــام وأنــت بخــري واللــه يحفظــك أينــام تكــون  

أحــب وطنــي وســأدافع عنــه وأحافــظ عــىل ممتلكاتــه ، وعلينــا جميعــاً 

ــي  ــد الوطن ــال بالعي ــبة االحتف ــامن ، ومبناس ــل ُع ــن أج ــل م أن نعم

املجيــد ، نقــوم بلبــس املالبــس العامنيــة التقليديــة الجميلــة ، ونحمــل 

األعــالم ، ونقيــم احتفــاالً كبــرياً يف املدرســة.

ــات وأحــّر التهــاين  ــا قابــوس أطيــب األمني يــرين ويســعدين أن أرفــع لباب

بالعيــد الوطنــي ، وأمتنــى أن ميتّعــه اللــه بالصحــة والعافيــة وأن يطيــل يف 

عمــره .. وســأعمل مــن أجــل وطنــي الغــايل ُعــامن ، فهــو أجمــل األوطــان. 

ميسم بنت سامي الغابشية

عيل بن محمد الحزامي

قابــــــوس... أبــــي لــــي رأي

حينــام ســألت  أصدقــايئ عــن الكلمــة التــي يريــدون 

تســجيلها وكتابتهــا يف هــذا اليــوم الغــايل عــى قلوبنــا ، يــوم 

ــع بصــوت واحــد:  ــال الجمي الثامــن عــرش مــن نوفمــرب ، ق

) نحبك يا أيب قابوس ... وكل عام وأنت بخري وعافية(.
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ونحــن نحتفــل بالعيــد الوطنــي أقــول لبابــا قابــوس كل عــام وأنــت 

ــا قابــوس  ــا باب ــد ي بألــف صحــة وســالمة ، وأمتنــى لــك العمــر املدي

أحــب وطنــي الغــايل ُعــامن ، ويف هــذا اليــوم الغــايل ألبــس مالبــي 

ــم العــامين. ــا قابــوس والعل ــدة ، وأعمــل ملصقــات صــور باب الجدي

ــامن وشــعبها  ــاً لُع ــوس هنيئ ــا قاب ــي الغــايل  أقــول لباب ــد الوطن يف العي
بكــم ودمتــم فخــراً وعــزاً ومجــداً ،  لــذا نحــن نحــب وطننــا الغــايل ُعامن 
ــا أن نحافــظ عــىل عــادات  ــه مــن كل عــدو ، وعلين وســوف ندافــع عن
وتقاليــد بالدنــا ألن ُعــامن تزخــر بــرتاث عريــق وحضــارة كبــرية ، لذلــك 

أفخــر بنفــي حينــام ألبــس املالبــس التقليديــة الُعامنيــة الجميلــة. 

ــة الســلطان  ــام الســامي حــرة صاحــب الجالل ــع للمق يســعدين أن أرف

قابــوس بــن ســعيد املعظــم أطيــب األمنيــات والتهــاين بالعيــد الوطنــي 

ــال  أعــىل الشــهادات وأســتطيع  ــى أن ــد ، وســأجتهد يف درويس حت املجي

خدمــة وطنــي الغــايل ُعــامن.

ــا  ــد وكل عــام وباب ــي املجي ــد الوطن ــي الغــايل مبناســبة العي ــئ وطن أهن

ــا الحبيبــة بخــري وســالم وأمــان  قابــوس بألــف خــري ، وكل  عــام وعامنن

ودمــت لنــا يــا بابــا قابــوس فخــراً وذخــراً فأنــت األب والقائــد امللهــم.

سعيد بن عيل الغزايل

إرساء بنت نارص الجابرية

الشفاء بنت عيل الريامية

فهد بن زهران الهشامي

١١



رسوم/ مريم الحسنية سيناريو الرقيب أول/ أصيلة العامرية

١٢

أعطياين هذا الكأس 

وكفا عن الشجار
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بشاير بنت هالل الجهورية

حمد بن هالل الصبحي

عبدالعزيز بن هالل الصبحي

ملى بنت نارص املحرزية

ريتال بنت يحيى الحجية

ليان بنت نارص املحرزية

رواند بنت أنور التوبية

رانيا بنت نارص املحرزية

رمياس بنت نارص املحرزية

روان بنت جامل السليمية

حمد بن هالل العلوي

رواء بنت عبدالله الحبسية

حفص بن هالل الصبحي

رنيم بنت محمد اليحيائية

نواف بن هالل املعمري

روان بنت نارص البحرية

ريتال بنت هالل الحبسية

حسام بن أحمد العامري

يوسف بن يعقوب البحري روعة بنت هاين السعدية

سام بنت بدر الدغيشية

شهد بنت يحيى الحجية

أصدقـاء
الشرطي الصغير

٠٠



مريم بنت يوسف الحرضمية

عمري بن مصعب الصبحي

موده ورناد والهيثم أبناء

 بدر الغافري

ساره وود بنات 

سليامن النريي

جوري وجود بنات محمد بن موىس الرواحي

حمد الشكريي

فاطمة وعائشة بنات

طالل البطايش

أسامء بنت نارص الصقرية

ساره وشيخة بنات

 مروان العلوي

زهور بنت سيف الرواحية

وسام بن سليامن الرشيقي

شفاء بنت يعقوب الرواحية

الجود بنت مهنا العبيدية

أحمد بن عي املعمري

أسياد بن سعد الحجري

غزالن وشمة بنات 

صالح الشبي

إميان بنت خالد الرشيانية

فرح بنت نارص الراشدية

سيف بن خالد العويف رسل بنت سامل الصارمية

رؤى بنت عبدالله الحبسية

سعيد ورهف أبناء

سامل املنظري

أحمد بن خالد الرشياين

فرح وأمنية بنات

يارس الحامتي
إياد بن عبدالحميد الرواحي



لو سمحت يا سيف 
أحتاج عى األقل ٢٠٠ 

ريال من البنك.. 

إن شاء الله

يف سوق السمك!
هكذا عاديت أحتفظ 

بكل يشء يف محفظتي

سوف اشرتي 
سمكتي جيذر 
وواحدة سهوة

هل ما زلت عى عادتك 
القدمية يا عبدالله محفظتك 
منتفخة وكأنها تحوي مئات 
الرياالت ، يف حني أنها مليئة 

بقصاصات األوراق

رسوم الرشطية/ راوية الخليليةسيناريو/ خلفان الحنظي
احملفظـــــــة

قصة الـجـريـمـة

١6
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لقد وصلتني رسالة يف الهاتف من 
البنك.. بأنني سحبت اآلن مبلغ 

5٠٠ ريال!!

اتصل اآلن بالبنك لتوقف عمل 
بطاقة الرصاف اآليل.. وسوف 
نبلغ الرشطة مبا حدث معك 

بعد ذلك.



اغلق جهاز الحاسوب 
املحمول عى الفور إذا 

انسكب سائل عليه وذلك 
عن طريق الضغط عي 

زر ابدأ start حتي تصبح 
الشاشه سوداء.

اقلب الجهاز لتصبح
 لوحة املفاتيح متجهة

 نحو األسفل

جفف السائل باستخدام 
منديل ورقي بعيداً عن 
لوحة املفاتيح نحو األسفل

أصدقايئ األعزاء:

كيف اترصف إذا وقع املاء أو أي مرشوب 

بالخطأ عى جهاز الحاسوب املحمول ؟

١

٢

٣

٤

           عند استخدامكم جهاز الحاسب اآليل ال تضعوا بقربكم 
أياً من املرشوبات حتي ال تنسكب عى أجهزتكم ، وعليكم أن 
تضعوا أجهزتكم يف املكان املناسب  حتى ال تتعرض للعبث بها.

حـاسـوبـي 

شغل 
مجفف الشعر 

بأعى رسعة  لكن بأقل 
درجة حرارة ممكنه ، ثم 
جفف لوحة املفاتيح مع 

توجيهها إىل األسفل

١٩



 كان الفيل الصغ� يتمىش يف الغابة خلف أمه فرحا سعيداً ، يتأمل 

ج�ل الغابة

 سمع الفيل زقزقة عصفور صغ� فتوقف يبحث عن الصوت

 من

 أين يأ� صوت العصفور

 الصغ�؟

حرك الفيل بعض األعشاب عن األرض، فرأى عصفوراً أصفر صغ�اً � ينبت 

ريشه كامال ب� األعشاب 

 كيف

  وصلت لألرض ؟؟

سقطت من ذلك الغصن

الذي يحمل عيش 

كيف سأعود

 لعّيش ؟

ال تخف سأرفعك لعشك 

بخرطومي الطويل 

سمع الفيل صوت أمه من بعيد تناديه  

أين أنت يا صغ�ي؟

 الحق ± برسعه 

حسنا يا أمي 

سألحق بك رسيعا 

وضع الفيل العصفور يف عّشه

شكرا لك أيها

 الفيل الطيب

٢٠

املعروف ثمار 
رسوم/ مريم الحجرية سيناريو/ غالية الحجرية



أخذ الفيل يجري

 ليلحق بوالدته

 ولكنه توقف 

ورصخ متأملا 

آآآآآآآآآآآآآخ 

آآآخ قدمي 

فقد دخلت شوكة يف قدمه الخلفية و� ينتبه لها أثناء جرية

جلس الفيل متكئاً عىل إحدى األشجار و�د خرطومه ليحاول

 استخراج الشوكة بخرطومه ، ولكنه � ينجح 

أمي...أمي

 تعايل وساعديني 

توقفت بقربه

 عصفورة جميلة 

ما الذي أصابك ؟؟

 وملا ترصخ ؟؟ 

دخلت شوكة يف قدمي 

وال أستطيع انتزاعها..!!

دعني أساعدك 

سحبت العصفورة 

الشوكة ¶نقارها 

شكرا جزيالً لك أيتها 

العصفورة عىل مساعدتك 

بل الشكر لك إلنقاذك

 ابني عندما سقط..

فقد عدت للعش وأخرب¼

 ¶ا حدث

من الجميل مساعدة

 اآلخرين

٢١



كم أشعر بالربد..

 الطقس شديد الربودة 

اليوم.

هاهاها.. ال تنس أننا يف 
فصل الشتاء، ورغم هذا 
ما رأيك لو جعلتك تشعر 

بالدفء فوراً

معي علبة ثقاب ما رأيك لو كيف؟

أشعلنا بعض األوراق وجلسنا 

نلتمس الدفء؟

كال بالطبع .. فلو وافقتك لعرضنا 

أنفسنا ومدرستنا للخطر.

خطر.. أي خطر 

تقصد.

إذا قمت بإشعال عود الثقاب 

يف بعض الورق وهبت رياح 

الشتاء وبعرت األوراق 

املشتعلة ماذا سيحدث حينها 

لنا وللمدرسة؟

عندئٍذ ستتعرض مدرستنا لخطر داهم يا 

صديقي ، خطر االحرتاق.

 يا للكارثة.

أعرف أن قصدك نبيل وهو 

الحصول عى الدفء، ولكن ليس 

معنى حاجتنا للدفء أن نعرض 

حياتنا وحياة زمالئنا التالميذ لخطر 

الحريق.

                   الثقابعـود
سيناريو/ حمدي هاشم حساين

رسوم/ حسام الدين عبدالغني
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صدقني كان قصدي بريئا والحمد لله أنك 

نبهتني يف الوقت املناسب قبل أن أقع 

يف الخطأ.

 ال بأس يا صديقي.. فاالعرتاف 

بالحق فضيلة.

 أما بالنسبة للدفء 

فيمكننا أن نحصل عليه 

بطريقة سهلة وآمنة.

 فعال.. رياضة الجري جعلت 

الدماء تجري يف عروقي 

وأكسبتني الدفء املفقود.

٢٣



مالك بن جمعة الوهيبي

ــري   ــي ال تط ــة الت ــور البحري ــن الطي ــوع م ــو ن ه

وتعيــش يف النصــف الجنــويب للكــرة األرضيــة 

ــة . ــة الجنوبي ــارة القطبي ــاً يف الق ــط، خصوص فق

بــاأقــالمـــنــــا

بــــالدي  بــــالديأحــــب  بــــالدي 

الضيــاء  نــور  الـــسامِءيـــا  ســـحاُب 

شمســك  بــــالديأرشقــت  ُعــمـــان 

بــــالدي  بــــالديأحــــب  بــــالدي 

األرواح  مــن أجلــك ُعــامنسنـــهدي 

اإلســالم  واطمئنــانفدخلنــا  بطــوع 

بــــالدي  بــــالديأحــــب  بــــالدي 

األرواح  املســلمنيبـنـيـــنا  بقلــوب 

وحـــزٍم  وديـــنبـعـــزم  وعــلـــٍم 

البطريق

نشيد بالدي ُعامن
تأليف: ضياء الكندية

٢٤
زينب بنت زاهر الحزامية



زينب بنت زاهر الحزامية

- أغلب األسامك التي تعيش يف األعامق تكون عمياء.
- إن الحرب املستخدم يف ختم اللحوم يصنع من قشور العنب.

-إن األوراق النقدية تصنع من خليط القطن والكتان.
ــه  ــد وضع ــارد عن ــاء الب ــن امل ــاء الســاخن يتجمــد أرسع م -إن امل

ــزر ( . ــد ) الفري ــل املجم داخ

هل 
تعلم؟! بــاأقــالمـــنــــا

قالــت ســارة : ســنحتفل يــا أمــي غــداً بالعيــد الوطنــي لوطننــا الغــايل ُعــامن 

ــا  ــا إىل الســوق، وعندم ــا بخــري . إذا هي ــامن وقائده ــام وع ــت األم : كل ع قال

وصلتــا إىل الســوق قالــت األم: مــاذا تريديــن أن تشــرتي مــن الســوق؟ قالــت 

ســاره: أريــد أن أشــرتي علــم ُعــامن وأشــرتي ثيابــاً جديــدة . قالــت األم: خــذي 

مــا تحتاجــني . وعندمــا رجعتــا إىل املنــزل قالــت األم: إذهبــي إىل النــوم يا ســاره. 

ويف الصبــاح قالــت االم: اســتيقظي مــن النــوم يــا ســاره اليــوم الثامــن عــرش مــن 

نوفمــرب اليــوم هــو العيــد الوطنــي هيــا اســتيقظي ، وعندمــا اســتيقظت قالــت 

ســاره: صبــاح الخــري يــا أمــي، صبــاح الخــري يــا ُعــامن، إنــه يــوم جميــل يــا أمــي 

وكل عــام وُعــامن نبــض واحــد.

الجوري بنت وليد التمتمية

مريم الزدجالية
٢5

حثنــا نبينــا الكريــم عليــه أفضــل الصــالة والســالم عــىل حفــظ األمانــة ملــا لهــا 

مــن فضــل عــىل املســلم، وقــد أمرنــا بهــا وذكرهــا لبيــان أهميتهــا يف أكــر مــن 

حديــث نبــوي رشيــف ، ومــن أهمهــا: قــول عــن النَّبــيِّ صــىل اللــه عليــه وســلم: 

ث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤمتــن خــان(( ))آيــة املنافــق ثــالث: إذا حــدَّ

األمانــــة

مسك بنت كامل الشبيبية

يوم العيد الوطني



اسمي: إيناس بنت أيوب الحرمية
عمري: ٩ سنوات

أحب القراءة وكتابة القصص
أمتنى أن أكون معلمة وعاملة فضاء يف املستقبل .

اسمي: عبد الرحمن بن سامل الساملي
عمري: ٧ سنوات

أحب الرياضة والقراءة
أمتنى أن أكون ضابط رشطة يف املستقبل .

اسمي: محمد بن عيل الحمداين

عمري: ٩سنوات

أحب كتابة القصص وأحب السفر

أمتنى أن اكون طّياراً يف املستقبل .

اسمي:ميار بنت وليد القمشوعية
عمري: ٥ سنوات

أحب القراءة والرسم
أمتنى أن أكون طبيبة أسنان يف املستقبل . ٢6



سنحتفل غدا

 بالعيد الوطني
وسنجلب معنا

األعالم..

أمي أريد

الصورة الكب�ة

لألسف أنها

ليست للبيع

سأهديك

هذه فهي ال تقدر

بثمن

 يا سالم لوحة

جميلة يا صغار

أنا أحب

العيد الوطني

رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو الرقيب أول/ أصيلة العامرية
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الـ�صـغـاراأفـــراح



ريم



١- أحرض األدوات املطلوبة اآلتية :
ألوان مائية)أحمر + أسود( + صحن ورق ملون 

أسود+ أسالك سوداء + عيون بالستيكية + فرشاة 

ألوان + قلم رصاص + مقص + لصق شمعي + قلم 

ألوان أسود + لصق.

٢- ألون الصحن الورقي باللون األحمر ، وأتركه 

حتى يجف ، ثم أرسم خطاً أسود يف نصف الصحن.

٣- أرسم دوائر صغرية عى جسم الخنفساء  

الخنفــساء الصـــغرية

أنـــا فــي الروضة

٣٠



٤- ثم ارسم دائرة كبرية وألصق عليها العيون 

والفم، وألصق األسالك البالستيكية أعى الرأس.

5- ارسم ستة أشكال مستطيلة وأقصها و ألصق 

كل ثالثة عى جانبي الصحن.

6- وهذا هو الشكل النهايئ للخنفساء الصغرية.

شكراً لصديقتنا:  شهد بنت نرص بن محمد الحديدية.

إعداد وتصوير: شيخة الرشيقية
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أقـالم صغيرة

القراءة وسيلة

أساسية للمعرفة

القراءة 

غذاء عقل اإلنسان ، فمثلام 

يحتاج الجسم إىل غذاء ، أيضاً عقل اإلنسان يحتاج إىل غذاء 

فبواسطة القراءة يتغذى عقل اإلنسان باملعلومات واألفكار التي ينتفع 

بها الفرد يف حياته. القراءة متعة وتسلية للروح ، ونسيان للهموم واملتاعب 

التي مير بها اإلنسان ، ألن القراءة تبعث املتعة والتسلية لقلب اإلنسان امليْلء 

بالضغوط وهموم الحياة ، فالقراءة تعزله عن واقعه املضغوط وتنقله إىل املعارف 

التي يجد فيها سعادته الدفينة يف أعامق قلبه ويعيش بخياله يف هذا العامل ، ويطلق 

العنان ملخيلته لتنسيه همومه التي أتعبته ، ويعوضها بأحالم يعيشها لحظة القراءة.

مام يدل عىل أهمية القراءة وأوضحها دليالً نزول قوله تعاىل : )) اقرأ (( عىل نبينا 

محمد صىل الله وعليه وسلم ، حيث كان أول األمر أمر الله تعاىل عىل نبينا محمد 

صىل الله وعليه وسلم ، وهذا خري دليل عىل أهمية القراءة. ويقال ))خري جليس يف 

الزمان كتاب((. فالكتاب أفضل صديق لإلنسان طول الدهر ، ولذلك أعترب القراءة 

صديقة ورفيقة يل يف وقت فراغي اململ فهي متأل يف قلبي مبتعة ليس لها 

حدود .

 تأليف : جامنة النبهانية
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ء بنت موسى احلضرمية
لؤي بن حمد الشكيريوال

اد بنت خالد البحرية
رن سام بن أسعد الكثيري

ح

ارسـمني
رسوم العريف/ فيصل البلويش
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۹۹۹۹

 

،

۹۹۹۹
۹۹۹۹

۹۹۹۹

نعم يا بين
 وسوف تتعرف عىل 
األمعال اليت يقوم هبا

أيب هل سزتور
الرشيط الصغري اليوم؟ 

أهال بك يا أمحد يف
إدارة العالقات العامة 

أهال بك يا صدييق
الرشيط الصغري 

هنا مقر معيل يف هذه اإلدارة 
ويه جزء من القيادة العامة للرشطة

 حيث يتضح الدور اإلعاليم 
وعالقة الرشطة باملجمتع والعالقات

 بشلك أكرب للرشطة  يف هذه اإلدارة

۹۹۹۹

  

۹۹۹۹

ولكن ما رأيك أن نتعرف
عىل تارخي الرشطة قبل أن 
 تعرفها بشلكها احلايل 

إنه تارخي حافل باإلجنازات
 ولكن مل ختربين ما هو شعار 
الرشطة ليك استطيع متيزيه

 شكرًا لك يا صدييق
عىل املعلومات القمية

وإىل اللقاء يف العدد القادم.  

عبارة عن إلكيلني من غار يعلومها
تاج يتوسطهام شعار الرشطة 

 

مرت الرشطة يف نشأهتا مبراحل عديدة قبل الهنضة املباركة ، إال
 أن تلك املراحل مل تكن واحضة بشلكها العرصي .

قام حرضة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
 بتسلمي راية الرشطة يف   نومفرب       م. مكا أطلق علهيا ممسى

( رشطة معان السلطانية).
    

إن احلديث عن اإلجنازات يطول فمكا ترى يا صدييق فإن 
 الرشطة ماضية يف مسرية التطور والتحديث ، واضعه نصب

 أعيهنا أمن وسالمة الوطن واملواطنني.    

 ويف عام         ، انضمت رشطة مسقط (املمسى السابق) إىل   
  عضوية املنمظة الدولية

 
  

 (اإلنرتبول).  
  
 
  

 (سيفان متقاطعان يتوسطهام خنجر).  
  
 
  

يف عام          ، مت افتتاح أاكدميية الرشطة ، ومت تغيري ممساها
 أاكدميية السلطان قابوس  لعلوم الرشطة يف عام        . 

    
 
  

 نعم يا صدييق أنا
 متشوق ملعرفة
تارخي الرشطة

 ۱۹۷۲م

 ۱۹۸۰م
۲۰۰۰م

۱۹۷٤ ٤

    إىل
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۹۹۹۹

  

۹۹۹۹

ولكن ما رأيك أن نتعرف
عىل تارخي الرشطة قبل أن 
 تعرفها بشلكها احلايل 

إنه تارخي حافل باإلجنازات
 ولكن مل ختربين ما هو شعار 
الرشطة ليك استطيع متيزيه

 شكرًا لك يا صدييق
عىل املعلومات القمية

وإىل اللقاء يف العدد القادم.  

عبارة عن إلكيلني من غار يعلومها
تاج يتوسطهام شعار الرشطة 

 

مرت الرشطة يف نشأهتا مبراحل عديدة قبل الهنضة املباركة ، إال
 أن تلك املراحل مل تكن واحضة بشلكها العرصي .

قام حرضة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
 بتسلمي راية الرشطة يف   نومفرب       م. مكا أطلق علهيا ممسى

( رشطة معان السلطانية).
    

إن احلديث عن اإلجنازات يطول فمكا ترى يا صدييق فإن 
 الرشطة ماضية يف مسرية التطور والتحديث ، واضعه نصب

 أعيهنا أمن وسالمة الوطن واملواطنني.    

 ويف عام         ، انضمت رشطة مسقط (املمسى السابق) إىل   
  عضوية املنمظة الدولية

 
  

 (اإلنرتبول).  
  
 
  

 (سيفان متقاطعان يتوسطهام خنجر).  
  
 
  

يف عام          ، مت افتتاح أاكدميية الرشطة ، ومت تغيري ممساها
 أاكدميية السلطان قابوس  لعلوم الرشطة يف عام        . 

    
 
  

 نعم يا صدييق أنا
 متشوق ملعرفة
تارخي الرشطة

 ۱۹۷۲م

 ۱۹۸۰م
۲۰۰۰م

۱۹۷٤ ٤

    إىل
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ــا  ــىل قلوبن ــة ع ــة وغالي ــبة عظيم ــداً مناس  غ

ــة  ــا الحبيب ــد الوطنــي لبالدن ــه العي جميعــا.. إن

ــوم؟ ــذا الي ــنحتفل به ــف س ــامن.. فكي ع

 سأرسم لوحة كبرية للسلطان قابوس تعبرياً عن حبنا له.

 رائع .. فكرة مبتكرة.

األعــالم  ونحمــل  األصدقــاء  مــع  ســأخرج 

الجميــل. اليــوم  بهــذا  معــا  ونحتفــل 

فكرة رائعة.

 وأنت يا حصة .. كيف 

ستحتفلني بالعيد الوطني؟

نحن نحتفل بطريقة مبتكرة 

بهذا اليوم الرائع.

تتجمع األرسة يف بيت 

جدي ونستمع إليه وهو 

يحيك لنا تاريخ سلطنتنا 

الحبيبة عامن.

كلكن رائعات .. وكل منكن ستحتفل 
بطريقتها ، املهم أن كالً منا سيكون 

سعيداً بهذا اليوم ..  

الـيـوم العــزيز شعر:حمدي هاشم حسانني

رسوم:حسام الدين عبدالغني
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االسم: أحمد بن ماجد الرحبي 

العمر: 5 سنوات 

أسباب الحادث:

يقــول أحمــد كنــت ألعــب مــع إخــويت بالكــرة يف مزرعــة جــدي وذلــك أثنــاء زيارتنــا 

ــة  ــعف النخل ــت يف س ــرة تعلق ــويت الك ــي إخ ــا رم ــة ، وعندم ــازة الصيفي ــه يف اإلج ل

الطويلــة ، فصعــدت إىل النخلــة إلنــزال الكــرة دون طلــب مســاعدة مــن أحــد ولكنــي 

ســقطت أرضــاً مــن أرتفــاع كبــري .. فكــرست يــدي. 

لــذا أنصــح أصدقــايئ باالســتعانه مبــن هــم أكــرب منهم ســناً ملســاعدتهم يف الوصــول إىل 

األشــياء يف األماكــن العاليــة .. أمتنــى لكــم الســالمة ودعواتكــم يل بالشــفاء العاجل.

هذه حكايتي

ماذا حصل لك؟؟
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ـُمـاننا                 اجلميلةع
أصدقايئ األعزاء أنا صديقتكم 

ُملك وهذا أخي الصغري عي  

نحن اليوم يف والية نزوى..
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ـُمـاننا عريقــة                 اجلميلةع واليــة  إىل  اليــوم  ســنأخذكم  أصدقــايئ   

ــة  ــي والي ــة ، وه ــة الداخلي ــع يف املنطق ــة تق وجميل

نــزوى والتــي كانــت عاصمــة لعــامن يف فــرتة زمنيــة 

بعيــدة حيــث كانــت نــزوى مركــزاً للعلــم والثقافــة، 

وقــد أطلــق عليهــا ) بيضــة اإلســالم ( ، لوجــود 

ــن  ــث تخــّرج م ــا ، حي ــامء فيه ــن العل ــري م ــدد كب ع

مســاجدها ومدارســها عــدد مــن العلــامء والفقهــاء، 

تتميــز نــزوى بقلعتهــا الشــهباء ) قلعــة نــزوى ( 

والتــي بناهــا اإلمــام ســلطان بــن ســيف اليعــريب عــام 

١66٠م ، وقــد اســتغرق بنــاء القلعــة ١٢ عامــاً. كذلك 

تتميــز نــزوى بســوقها الشــعبي الجميــل الــذي تبــاع 

ــة  ــات واألواين الرتاثي ــة والفخاري ــي الفضي ــه الُح في

ــة. العريق

تشــتهر نــزوى بوجــود فلــج دارس ، وهــو مــن أكــرب 

األفــالج يف ســلطنة عــامن ، ويوجــد بهــا البيــوت 

املبنيــة مــن الطــني يف الحــارات القدميــة والتــي تعتــرب 

مــزاراً ســياحياً يتجــه إليــه الكثــري مــن الــزوار، وقــد 

تــم اختيــار نــزوى عاصمــة للثقافــة االســالمية لعــام 

٢٠١5م ؛ نظــراً ملكانتهــا الدينيــة والعلميــة العريقــة.
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علـى سـرجها
رسوم العريف/ راوية الخليلية

حكايات 
جـدتـي

يحــى أن طفــالً يدعــى عــي كان يتيــم األم ، وزوجــة أبيــه تعاملــه بقســوة مفرطــه ، ويف يــوم مــن األيــام قدمــت 
زوجــة أبيــه وألخوتــه الحليــب فرفــض أن يرشبــه وبقــي الحليــب مكشــوفاً إىل أن امتــأ بالذبــاب ، وعندمــا رجــع 
األب إىل البيــت أخربتــه الزوجــة أن أوالده جميعهــم رشبــوا الحليــب إال عــي ، فأرغمــه أبــوه عــى رشب الحليــب 
لكنــه مل يــرشب الحليــب مبــا فيــه ، فأخــرج عــي مائــة ذبابــة وعجــز عــن إخــراج الباقــي ، فأغرقهــن يف الحليــب 
ورشبــه ، ومــا أن رشب الحليــب حتــى ظهــرت كتابــة عــى جبينــه تقــول: “عــى رسجهــا قتــل مائــة ومائــة أغرقهــا”.

وعندمــا كــرب عــي ، ســافر إىل بــالد أخــرى للعمــل ، ومــا أن وصــل إىل تلــك البــالد و رأى النــاس تلــك الكتابــة عــى 
جبينــه حتــى اعتقــدوا أنــه رجــل شــجاع ، فاشــتهر أمــره بــني النــاس يف تلــك البــالد ، وأصبــح الجميــع يخافــون 
منــه إىل أن علــم بأمــره الحاكــم فأرســل يف طلبــه. قــال لــه الحاكــم: مــا رأيــك أن تعمــل عنــدي قائــداً للجيــش؟ 

قال عي: ولكن هذه الوظيفة ال تناسبني .. 
قال الحاكم: بل أنت أنسب شخص لهذة الوظيفة..

ــز  ــد عج ــة ، وق ــواق املدين ــب أس ــت تنه ــة كان ــرشت عصاب ــام انت ــك األي ــش. ويف تل ــداً للجي ــه قائ ــر بتعيين وأم
الجيــش عــن محاربتهــا ، فأمــر الحاكــم عليــاً مبحاربــة تلــك العصابــة ، فركبــت عــي الوســاوس .. وقــال لنفســه: 

ــايت… ــل شــخصاً يف حي ــا مل أقت ــة؟ وأن ــك العصاب كيــف ســأقتل تل
فتوجــه إىل اللــه ســبحانه وتعــاىل وصــى ركعتــني ودعــا ربــه أن ينــرصه وتــوكل عــى اللــه ، وجهــز جيشــا ملحاربــة 

العصابــة، ومــا إن رأى أفــراد العصابــة الكتابــة التــي عــى جبينــه حتــى هربــوا ويف مقدمتهــم قائدهــم. 
فرجــع عــي وجيشــة مبتهجــني بهــذا النــرص ، ومــا أن وصلــوا إىل قــرص الحاكــم حتــى أقــام لهــم الحاكــم وليمــة 
كبــرية ، حرضهــا كبــار الشــيوخ والتجــار يف البــالد ، ويف نهايــة الحفــل شــكروا عليــاً لتخليصهــم مــن هــذه العصابــة 

التــي نهبــت الكثــري مــن أســواقهم.
يف نهاية الوليمة..!!

 قال الحاكم لعي؟ أطلب ما تريده..
قال عي: وإن كان ما أطلبة غالياً؟!

قال الحاكم: نعطيه لك..
فقال: أريد الزواج من ابنتك..

ففــرح الحاكــم فرحــاً شــديداً ورحــب بــه ، وحــدد يومــاً للزفــاف وأقيمــت الوالئــم شــهراً كامــالً. فعظــم أمــر عــي 
عنــد الحاكــم وبــني النــاس.
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انتــرش اآلمــن ، وازدهــرت تجــارة البــالد ، وتقدمــت عــى البلــدان املجــاورة لهــا ، ومــرت األيــام ، وكانــت البــالد 

املجــاورة يحكمهــا حاكــم حســود وغيــور ، فغــار مــن ازدهــار هــذه البــالد، وانتشــار األمــن فيهــا، وأراد أن ينهــب 

خرياتهــا فأمــر جيشــه أن يغــزو تلــك البــالد ويقــي عــى تجارتهــا وينهــب خرياتهــا. 

ــاً أن يخــرج إليهــم ملحاربتهــم  ــة املزدهــرة ، فأمــر الحاكــم علي فجهــز جيشــه ، وهجــم عــى هــذه البــالد اآلمن

فخــاف عــي ورأى أن يخــرب زوجتــه بحقيقــة أمــره ، وقصــة الكتابــة التــي عــى جبينــه ، دهشــت زوجتــه وقالــت: 

أنــا كنــت أعتقــد أنــك مــن أشــجع النــاس ، وأنــك قتلــت مائــة شــخص ، واآلن تقــول أنــك قتلــت مائــة ذبابــة ثــم 

متالكــت نفســها وفكــرت يف األمــر جيــداً ، ثــم قالــت: واآلن مــاذا ســتفعل؟ فقــال : واللــه ال أعلــم مــاذا أفعــل؟ 

فقالــت: عليــك مواجهــة األمــر وتــوكل عــى اللــه ، وســوف ينــرصك اللــه كــام نــرصك مــن قبــل ، فــكل النــاس 

يعتقــدون أنــك شــجاع ويخافــون منــك ، وعليــك بالتوجــة إىل اللــه بالدعــاء ولــن يخيــب اللــه رجــاءك.

ــف أمســك الســيف.  ــل وال كي ــف أركــب الخي ــا ال أعــرف كي ــال عــي: ولكــن أن ــه ، فق ــع معنويات ــت ترف وجعل

ــدك. ــط الســيف يف ي ــل وأرب ــه: ال تخــف ســوف أربطــك عــى الخي ــت ل فقال

ــح وخــرج عــي يقــود الجيــش ، وعندمــا  ــده ؛ يك ال يطي ــل ، وربطــت الســيف يف ي ــه عــى الخي ــه زوجت فربطت

ــاًل: »فــني باطيــح؟ فــني باطيــح؟«  ــق الحصــان كالريــح فخــاف عــي وصــاح قائ التقــى الجيشــان انطل

وكان مــن حســن الصــدف أن قائــد جيــش العــدو اســمه باطيــح!! فأخــرب الجنــود قائدهــم أن عــي يبحــث عنــه 
ففــر القائــد وجيشــه خوفــا منــه. ورجــع عــي وجيشــه منترصيــن مبتهجــني بهــذا النــرص العظيــم.

*بترصف

املصدر من كتاب: القصص الشعبي يف ظفار

تأليف: محمد بن مسلم املهري
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الفائز: مصطفى بن سالم الحنظلي

- سياد بن سعد الحجري                          - إبراهيم بن صالح السالمي

- رنيم بنت محمد اليحيائية                      - شهد بنت أحمد العامرية

طالل ؛ والدليل هو معرفته لرمز الحماية لهاتف عزان وأخذ الصور منه.

الفائز: صالح بن خالد البرواني 

الفائز: أحمد بن سعيد الفرعي

* إجابة السؤال األول ) جسر المشاة ، نفق المشاة ، ممر المشاة (

* إجابة السؤال الثاني )يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ٢٧(

* )الفائزون بقميص الشرطي الصغير(

* أما الذي أبتز عزان في قصة )عائلة عزان( فهو:  

؟!

مبارك

للفائزين



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

* هناك مجرم هارب من العدالة ، لنبحث عنه ونسّلمه 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 الجاني ومواجهته بالدليل في قصة 
المحفظة ، في الصفحة ١٦ ، وما هو الدليل؟ .............................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

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

مسابقة العدد
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العب وتعلم
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الطــريقــة

كوبان أرز...مسك ..كزبرة... فلفل 
أمحر...لميون...مسن... ملح...ثوم

    

 أوال:ً يوضــع املــاء عــى النــار ثــم يضــاف إليــه األرز 
حتــى ينضــج .

ثانيــا: وضــع الســمك عــى النــار مــع إضافــة البهارات 
وامللــح حتــى ينضــج متامــا مــع إزالــة العظــام منــه 

ثــم يضــاف مــع خليــط األرز.
ثالثــاً : يــرتك األرز عــى نــار هادئــه حتــى يتفتــت 

مــع التحريــك املســتمر ويصــري مثــل العرســيه.
رابعاً : وضعها يف صحن ورشها بالسمن .

بصحة وعافية 

مقادير املرضوبة 

٤5

املضروبة العمانية
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ب بنت منذر العبرية
زين

صر بن سيف البلوشي
ن

محمد البطاشي

ب بنت منذر العبرية
زين
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