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Ashurti Assagheer
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

مسؤولة التحرير

الدرجة املدنية  / ٣رشيفة بنت عيل التوبية

اإلرشاف الفني

املالزم أول  /بدرية بنت راشد التوبية

التصميم

العريف /منصور بن حمد الحزامـي
العريف /سلطان بن سيف القاسمي
العريف /محمد بن زاهر الرشيـقـي
العريف /راوية بنت عبدالله الخليلية
العريف /فيصل بن عبدالله البلــويش

التدقيق اللغوي:

املالزم أول /ثريا بنت أحمد الكلبانية

الرتجمة

الدرجة املدنية  / ٧بشري عبدالدائم بشري

املراسالت :

باسم مدير العالقات العامة
القيادة العامة للرشطة
ص ب 302 :الرمز الربيدي116 :
ميناء الفحل
موقع رشطة عامن السلطانية
عىل الشبكة العاملية للمعلومات

www.rop.gov.om

الربيد اإللكرتوين للملحق

ropkids@rop.gov.om

جميع الحقوق امللكية الفكرية
محفوظة لرشطة عُ امن السلطانية

اقرأ معنا في هذا العدد:

�ص١٦
الجريمة

«

المحفظة

»

�ص20

ثمار المعروف

�ص٢٢

عود الثقاب

�ص٤٠

عىل رسجها

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

أصدقائي األعزاء..

مرحب ًا

مرحب ـاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن ملحــق الرشطــي الصغــر  ،والــذي يتزامــن إصــداره مــع احتفالنــا مبناســبة
غاليــة وعزيــزة جــداً عــى قلوبنــا  ،وهــي مناســبة العيــد الوطنــي املجيــد ،فــكل عــام وكل يــوم وقائدنــا ووالدنــا
الحبيــب الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم بخــر وعافيــة.
أصدقائي ..
إنــه الثامــن عــر مــن نوفمــر ،والــذي تكمــل فيــه مســرة نهضــة بالدنــا الغاليــة عــان ســبعة وأربعــن عام ـاً مــن
العطــاء واالنجــاز مــن قائــد عظيــم ملهــم  ،عمــل منــذ اللحظــة األوىل مــن توليــه مقاليــد الحكــم يف البــاد بجهــد كبــر
لتصــل عــان إىل مــا وصلــت إليــه اليــوم مــن إنجــازات عظيمــة ،فقائدنــا املفــدى هــو رجــل الســام يف بلــد الســام
واملحبــة والخــر والنــاء  ،والــذي جعــل مــن عــان قبلــة للناظريــن.
أصدقائي ..
ليــس هنالــك أجمــل وال أكــر فخـراً مــن أن تقــول أنــا عــاين وأن تقــول أنــا ابــن قابــوس  ،القائــد الــذي أعطــى لوطنــه
وشــعبه الكثــر ،لــذا علينــا أن نعمــل جاهديــن  ،فلنكــن عنــد حســن ظــن قائدنــا بنــا  ،ولنكــن خــر مــن ميثــل العــاين
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 خــر أبنــاء مخلصــن وباريــن لخــر وطــن وأعظــم قائــد ..وحفــظ اللــه موالنــا وقائدنــا وأبانــا الغــايل
الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم  ،وأنعــم عليــه بالصحــة والعافيــة.

جواهر
اإلميان

الوقت

ليــس هنــاك أكــر أهميــة مــن الوقــت يف حيــاة اإلنســان  ،واللــه ســوف يســألنا عــن وقتنــا
كيــف قضينــاه  .لكــن البعــض بــكل أســف يعيــش فراغـاً كبـراً وال يســتفيد مــن وقتــه بــل
يشــغله يف أشــياء غــر مفيــدة  ،كاللعــب باألجهــزة اإللكرتونيــة لســاعات طويلــة فيمــي
وقتــه دون أن يفعــل شــيئاً مفيــداً  .وعليكــم يــا أصدقــايئ اســتغالل الوقــت كاآليت:
 عمل خطة زمنية لكل يشء يف جدول تسجل فيه أعاملك اليومية . الحرص عىل الصالة يف وقتها ألن للصالة مواقيت وبها ينتظم وقتك . الحرص عىل 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 كــا جــاء يف قــول الله تعــاىل  { :كــم لبثتــم يف األرض
ـوم فاســأل العا ّديــن( { .})113ســورة املؤمنــن} فاحــرص عــى
عــدد ســنني ( )112قالــوا لبثنــا يومـاً أو بعــض يـ ٍ
عــدم إضاعــة الوقــت ؛ ألن تنظيــم الوقــت هــو أســاس النجــاح يف حيــاة اإلنســان املســلم.
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ـورة
ـ
ن
األمـورة

سينا
ريو ورسوم

ال أطيق ترتيب
ألعابي وبطني فارغا ً
سوف آكل أوال ً ثم
سوف سأجمعها.

الع
ريف /راوية الخليلية

نورة
ألعاب رتبي
تعالي ك ثم
لل
غداء.

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

سوف نعيدها أنا
وقطقوط حاالً.

آآ

آه
هذا م

ؤل

م!!!

كان يجب أن أعيد كل
األلعاب إلى مكانها
فور االنتهاء منها حتى
ال أؤذي نفسي.

ماذا حدث يا
نورة؟!!

ميااااووو
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الحرفة التقليدية
الملح الخام

الـســ
تصوير وإعداد /وليد بن سالم البوصافي

واليــة قريّــات مبحافظــة مســقط مــن املناطــق التــي يتــم فيهــا إنتــاج امللــح يف ســلطنة عــان .هنالك
أحــواض متوســطة الطــول والعــرض بجانــب البحــر متتلــئ بامليــاه املالحــة ثــم تــرك للتبخــر بفعــل
الشــمس والهــواء ليبقــى امللــح يف األحــواض ويتــم تجميعــه بســهولة  ،وتتــم هــذه العمليــة يف ثــاث
مراحــل  ،هــي:
 -١حفــر األحــواض :يتــم حفــر األحــواض بجانــب البحــر بحجــم متوســط يف منطقــة (خــور امللــح)
ثــم تــرك األحــواض لتمتلــئ باملــاء املالــح مــن البحــر  ،ويــرك ملــدة أســبوع واحــد أو أســبوعني لــي
يتبخــر املــاء  ،ويبقــى امللــح الصلــب  ،وتســتخدم أدوات حديديــة لتكســره خــارج األحــواض.
 -٢تجميــع امللــح :يؤخــذ امللــح ويتــم تجميعــه خــارج الحــوض يف شــكل أكــوام كبــرة  ،ويــرك
ملــدة يــوم أو يومــن حتــى يجــف مــن املــاء متام ـاً.
 -٣املرحلــة األخــرة :وتســمى (مرحلــة القفيــع)  ،وهــو مصطلــح محــي يعنــي تعبئــة امللــح يف
أكيــاس  ،ثــم خياطــة األكيــاس بخيــط النايلــون.
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ـبـلـة

اللعبة الشعبية
لعبة المريحانة

إعداد وتصوير /علياء النعمانية

لعبــة املريحانــة  :هــي لعبــة شــعبية ميارســها الكبــار والصغــار وخاصــة
الفتيــات  ،حيــث تقــوم الفتيــات باختيــار شــجرتني قريبتــن مــن بعضهــا
البعــض أو شــجرة ذات فــروع قويــة وممتــدة  ،فريبطــن طــريف حبــل
طويــل يف فــرع قــوي ليتــدىل آخــره إىل ارتفــاع نحــو  ٧٠ســنتيمرتاً مــن
األرض  ،ثــم تجلــس إحــدى الفتيــات يف ثنيــة الحبــل ومتســك الحبــل بيديها
وتقــوم فتــاة أخــرى بدفعهــا إىل األمــام والخلــف .وعندمــا ينتهــي دور
راكبــة املريحانــة تأخــذ فتــاة أخــرى مكانهــا وهكــذا  ،وهــن يهزجــن أثنــاء
التأرجــح بأغــان شــعبية جميلــة وبألحــان خاصــة بهــذه اللعبــة التــي ليــس
لهــا وقــت محــدد  ،ولكــن غالبـاً مــا تلعــب يف أيــام العطــل وأيــام األعيــاد.
(«تسميت باسم الله  ..والعيد ذكر الله
أزور قرب النبي  ..وأحج بيت الله»)
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أخبـاركم و علــومكم
الرشطــي الصغــر يــزور أصدقــاءه املنومــن
يف قســم األورام الرسطانيــة باملستشــقى
الســلطاين بتاريــخ ٢٠١٧ / ١٠/ ٢٣م

مدرســة حــي األمجــاد للتعليــم األســايس
تقيــم فعاليــة لتوعيــة الطــاب حــول
الســامة املرورية بتاريخ ٢٠١٧ / ١٠ / ١٨م
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العيد الوطني

شعر:حمدي هاشم حسانني

رسوم :حسام الدين عبدالغني

تـمـضـــي وتـمـــر األيـــا ْم

يك يــأيت اليــوم امليمــونْ

ـوم يف العــا ْم
هــو أ جمــل يـ ٍ

الحــب املكنــونْ
هــو رمــز
ِ

األجـــمل
ْ
اليــوم الوطنــي

ذكــرى ســلطنة
األحبــاب
ْ

األفضــل
ْ
بــن األيــام هــو

سيـظـــل فـتـــياً
وشبـــاب
ْ

نخــرج يف فــرحٍ ورسو ْر

شعـــت بالـــنو ْر
ْ
بوجـــو ٍه

نحمــل أعـــاماً رائـعـــة

ونلــف الشــارع ونَــدو ْر

ونُـهـــنئ ســلطان بــادي

قابـــوس
والدنــا الغـــايل
ْ

مــن جعــل األحــام
بحــق
ٍ

ملمــوس
تصبــح كالواقــعِ
ْ
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لــــي رأي

قابــــــوس ...أبــــي
حينــا ســألت أصدقــايئ عــن الكلمــة التــي يريــدون
تســجيلها وكتابتهــا يف هــذا اليــوم الغــايل عــى قلوبنــا  ،يــوم
الثامــن عــر مــن نوفمــر  ،قــال الجميــع بصــوت واحــد:
( نحبك يا أيب قابوس  ...وكل عام وأنت بخري وعافية).

أقــول لبابــا قابــوس كل عــام وأنــت بخــر واللــه يحفظــك أينــا تكــون
أحــب وطنــي وســأدافع عنــه وأحافــظ عــى ممتلكاتــه  ،وعلينــا جميعـاً
أن نعمــل مــن أجــل ُعــان  ،ومبناســبة االحتفــال بالعيــد الوطنــي
املجيــد  ،نقــوم بلبــس املالبــس العامنيــة التقليديــة الجميلــة  ،ونحمــل
األعــام  ،ونقيــم احتفــاالً كبـرا ً يف املدرســة.
ميسم بنت سامي الغابشية

يــرين ويســعدين أن أرفــع لبابــا قابــوس أطيــب األمنيــات وأح ـ ّر التهــاين
بالعيــد الوطنــي  ،وأمتنــى أن ميت ّعــه اللــه بالصحــة والعافيــة وأن يطيــل يف
عمــره  ..وســأعمل مــن أجــل وطنــي الغــايل ُعــان  ،فهــو أجمــل األوطــان.
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عيل بن محمد الحزامي

ونحــن نحتفــل بالعيــد الوطنــي أقــول لبابــا قابــوس كل عــام وأنــت
بألــف صحــة وســامة  ،وأمتنــى لــك العمــر املديــد يــا بابــا قابــوس
أحــب وطنــي الغــايل ُعــان  ،ويف هــذا اليــوم الغــايل ألبــس مالبــي
الجديــدة  ،وأعمــل ملصقــات صــور بابــا قابــوس والعلــم العــاين.
الشفاء بنت عيل الريامية

يســعدين أن أرفــع للمقــام الســامي حــرة صاحــب الجاللــة الســلطان
قابــوس بــن ســعيد املعظــم أطيــب األمنيــات والتهــاين بالعيــد الوطنــي
املجيــد  ،وســأجتهد يف درويس حتــى أنــال أعــى الشــهادات وأســتطيع
خدمــة وطنــي الغــايل ُعــان.
سعيد بن عيل الغزايل

إرساء بنت نارص الجابرية

يف العيــد الوطنــي الغــايل أقــول لبابــا قابــوس هنيئ ـاً ل ُعــان وشــعبها
بكــم ودمتــم فخـرا ً وعـزا ً ومجــدا ً  ،لــذا نحــن نحــب وطننــا الغــايل ُعامن
وســوف ندافــع عنــه مــن كل عــدو  ،وعلينــا أن نحافــظ عــى عــادات
وتقاليــد بالدنــا ألن ُعــان تزخــر بـراث عريــق وحضــارة كبــرة  ،لذلــك
أفخــر بنفــي حينــا ألبــس املالبــس التقليديــة ال ُعامنيــة الجميلــة.

أهنــئ وطنــي الغــايل مبناســبة العيــد الوطنــي املجيــد وكل عــام وبابــا
قابــوس بألــف خــر  ،وكل عــام وعامننــا الحبيبــة بخــر وســام وأمــان
ودمــت لنــا يــا بابــا قابــوس فخ ـرا ً وذخ ـرا ً فأنــت األب والقائــد امللهــم.
فهد بن زهران الهشامي
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سيناريو الرقيب أول /أصيلة العامرية

رسوم /مريم الحسنية

أعطياين هذا الكأس
وكفا عن الشجار
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أصدقـاء

الشرطي الصغير
٠٠

بشاير بنت هالل الجهورية عبدالعزيز بن هالل الصبحي

حمد بن هالل الصبحي

حفص بن هالل الصبحي

رواند بنت أنور التوبية

روان بنت جامل السليمية

شهد بنت يحيى الحجية

ملى بنت نارص املحرزية

ليان بنت نارص املحرزية

رمياس بنت نارص املحرزية

رنيم بنت محمد اليحيائية

ريتال بنت هالل الحبسية

سام بنت بدر الدغيشية

رانيا بنت نارص املحرزية

حمد بن هالل العلوي

ريتال بنت يحيى الحجية

روعة بنت هاين السعدية

رواء بنت عبدالله الحبسية

نواف بن هالل املعمري

روان بنت نارص البحرية

حسام بن أحمد العامري

يوسف بن يعقوب البحري

مريم بنت يوسف الحرضمية شفاء بنت يعقوب الرواحية

أحمد بن عيل املعمري

إميان بنت خالد الرشيانية

إياد بن عبدالحميد الرواحي

الجود بنت مهنا العبيدية

أسياد بن سعد الحجري

رؤى بنت عبدالله الحبسية

فرح وأمنية بنات
يارس الحامتي

عمري بن مصعب الصبحي

أسامء بنت نارص الصقرية

وسام بن سليامن الرشيقي

فرح بنت نارص الراشدية

ساره وود بنات
سليامن النريي

رسل بنت سامل الصارمية

محمد بن موىس الرواحي

زهور بنت سيف الرواحية

سيف بن خالد العويف

جوري وجود بنات
حمد الشكريي

غزالن وشمة بنات
صالح الشبيل

سعيد ورهف أبناء
سامل املنظري

فاطمة وعائشة بنات
طالل البطايش

موده ورناد والهيثم أبناء
بدر الغافري

أحمد بن خالد الرشياين

ساره وشيخة بنات
مروان العلوي

ريـمـة

ة الـجـ

قص

سيناريو /خلفان الحنظيل

احملفظ ـ ــة

رسوم الرشطية /راوية الخليلية

لو سمحت يا سيف
أحتاج عىل األقل ٢٠٠
ريال من البنك..

إن شاء الله

يف سوق السمك!

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

هكذا عاديت أحتفظ
بكل يشء يف محفظتي

سوف اشرتي
سمكتي جيذر
وواحدة سهوة
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لقد وصلتني رسالة يف الهاتف من
البنك ..بأنني سحبت اآلن مبلغ
 ٥٠٠ريال!!
اتصل اآلن بالبنك لتوقف عمل
بطاقة الرصاف اآليل ..وسوف
نبلغ الرشطة مبا حدث معك
بعد ذلك.

حـاسـوبـي

اغلق جهاز الحاسوب
املحمول عىل الفور إذا
انسكب سائل عليه وذلك
عن طريق الضغط عيل
زر ابدأ  startحتي تصبح
الشاشه سوداء.

٢

اقلب الجهاز لتصبح
لوحة املفاتيح متجهة
نحو األسفل

١

كيف اترصف إذا وقع املاء أو أي مرشوب
بالخطأ عىل جهاز الحاسوب املحمول ؟

٣
جفف السائل باستخدام
منديل ورقي بعيداً عن
لوحة املفاتيح نحو األسفل

٤
شغل
مجفف الشعر
بأعىل رسعة لكن بأقل
درجة حرارة ممكنه  ،ثم
جفف لوحة املفاتيح مع
توجيهها إىل األسفل

أصدقايئ األعزاء:

عند استخدامكم جهاز الحاسب اآليل ال تضعوا بقربكم
أياً من املرشوبات حتي ال تنسكب عىل أجهزتكم  ،وعليكم أن
تضعوا أجهزتكم يف املكان املناسب حتى ال تتعرض للعبث بها.
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ثمار املعروف
سيناريو /غالية الحجرية
ﻛﺎن اﻟﻔﻴﻞ اﻟﺼﻐري ﻳﺘﻤﴙ ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺧﻠﻒ أﻣﻪ ﻓﺮﺣﺎ ﺳﻌﻴﺪا ً  ،ﻳﺘﺄﻣﻞ
ﺟامل اﻟﻐﺎﺑﺔ

رسوم /مريم الحجرية
ﺳﻤﻊ اﻟﻔﻴﻞ زﻗﺰﻗﺔ ﻋﺼﻔﻮر ﺻﻐري ﻓﺘﻮﻗﻒ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻮت
ﻣﻦ
أﻳﻦ ﻳﺄيت ﺻﻮت اﻟﻌﺼﻔﻮر
اﻟﺼﻐري؟

ﺣﺮك اﻟﻔﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺸﺎب ﻋﻦ اﻷرض ،ﻓﺮأى ﻋﺼﻔﻮرا ً أﺻﻔﺮ ﺻﻐريا ً مل ﻳﻨﺒﺖ
رﻳﺸﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑني اﻷﻋﺸﺎب

ﻻ ﺗﺨﻒ ﺳﺄرﻓﻌﻚ ﻟﻌﺸﻚ
ﺑﺨﺮﻃﻮﻣﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻛﻴﻒ ﺳﺄﻋﻮد
ﻟﻌﴚ ؟
ّ

ﻛﻴﻒ
وﺻﻠﺖ ﻟﻸرض ؟؟
ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻐﺼﻦ
اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻋﴚ

ﺳﻤﻊ اﻟﻔﻴﻞ ﺻﻮت أﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻨﺎدﻳﻪ

وﺿﻊ اﻟﻔﻴﻞ اﻟﻌﺼﻔﻮر ﰲ ﻋﺸّ ﻪ

أﻳﻦ أﻧﺖ ﻳﺎ ﺻﻐريي؟
اﻟﺤﻖ يب ﺑﴪﻋﻪ
ﺣﺴﻨﺎ ﻳﺎ أﻣﻲ
ﺳﺄﻟﺤﻖ ﺑﻚ ﴎﻳﻌﺎ
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ﺷﻜﺮا ﻟﻚ أﻳﻬﺎ
اﻟﻔﻴﻞ اﻟﻄﻴﺐ

ﺟﻠﺲ اﻟﻔﻴﻞ ﻣﺘﻜﺌﺎً ﻋﲆ إﺣﺪى اﻷﺷﺠﺎر وميﺪ ﺧﺮﻃﻮﻣﻪ ﻟﻴﺤﺎول
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺸﻮﻛﺔ ﺑﺨﺮﻃﻮﻣﻪ  ،وﻟﻜﻨﻪ مل ﻳﻨﺠﺢ

أﺧﺬ اﻟﻔﻴﻞ ﻳﺠﺮي
ﻟﻴﻠﺤﻖ ﺑﻮاﻟﺪﺗﻪ
وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ
وﴏخ ﻣﺘﺄﳌﺎ

أﻣﻲ...أﻣﻲ
ﺗﻌﺎﱄ وﺳﺎﻋﺪﻳﻨﻲ

آآآآآآآآآآآآآخ
آآآخ ﻗﺪﻣﻲ

ﻓﻘﺪ دﺧﻠﺖ ﺷﻮﻛﺔ ﰲ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ومل ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﺟﺮﻳﺔ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﻘﺮﺑﻪ
ﻋﺼﻔﻮرة ﺟﻤﻴﻠﺔ

دﺧﻠﺖ ﺷﻮﻛﺔ ﰲ ﻗﺪﻣﻲ
وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻧﺘﺰاﻋﻬﺎ!!..

ﻣﺎ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻚ ؟؟
وﳌﺎ ﺗﴫخ ؟؟
دﻋﻨﻲ أﺳﺎﻋﺪك

ﺳﺤﺒﺖ اﻟﻌﺼﻔﻮرة
اﻟﺸﻮﻛﺔ مبﻨﻘﺎرﻫﺎ
ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼً ﻟﻚ أﻳﺘﻬﺎ
اﻟﻌﺼﻔﻮرة ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

ﺑﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻚ ﻹﻧﻘﺎذك
اﺑﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻘﻂ..
ﻓﻘﺪ ﻋﺪت ﻟﻠﻌﺶ وأﺧﱪين
مبﺎ ﺣﺪث

ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻵﺧﺮﻳﻦ
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عـود
الثقاب
هاهاها ..ال تنس أننا يف
فصل الشتاء ،ورغم هذا
ما رأيك لو جعلتك تشعر
بالدفء فوراً

سيناريو /حمدي هاشم حساين
رسوم /حسام الدين عبدالغني

كيف؟

معي علبة ثقاب ما رأيك لو
أشعلنا بعض األوراق وجلسنا
نلتمس الدفء؟

كم أشعر بالربد..
الطقس شديد الربودة
اليوم.
كال بالطبع  ..فلو وافقتك لعرضنا
أنفسنا ومدرستنا للخطر.

خطر ..أي خطر
تقصد.
إذا قمت بإشعال عود الثقاب
يف بعض الورق وهبت رياح
الشتاء وبعرثت األوراق
املشتعلة ماذا سيحدث حينها
لنا وللمدرسة؟
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أعرف أن قصدك نبيل وهو
الحصول عىل الدفء ،ولكن ليس
معنى حاجتنا للدفء أن نعرض
حياتنا وحياة زمالئنا التالميذ لخطر
الحريق.

عندئ ٍذ ستتعرض مدرستنا لخطر داهم يا
صديقي  ،خطر االحرتاق.
يا للكارثة.

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.
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ب ـ�أق ـالم ـنـ ـا
نشيد بالدي ُعامن
أحــــب بــــادي
يـــا نــور الضيــاء
أرشقــت شمســك
أحــــب بــــادي
سنـــهدي األرواح
فدخلنــا اإلســام
أحــــب بــــادي
بـنـيـــنا األرواح
وحـــزم
بـعـــزم
ٍ

بــــادي بــــادي
ســـحاب الـــسام ِء
ُ
ُعــمـــان بــــادي
بــــادي بــــادي
مــن أجلــك ُعــان
بطــوع واطمئنــان
بــــادي بــــادي
بقلــوب املســلمني
وعــلـــم وديـــن
ٍ

البطريق
هــو نــوع مــن الطيــور البحريــة التــي ال تطــر
وتعيــش يف النصــف الجنــويب للكــرة األرضيــة
فقــط ،خصوصــاً يف القــارة القطبيــة الجنوبيــة .
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زينب بنت زاهر الحزامية
مالك بن جمعة الوهيبي

تأليف :ضياء الكندية

هل
تعلم؟!  -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.إن املــاء الســاخن يتجمــد أرسع مــن املــاء البــارد عنــد وضعــهداخــل املجمــد ( الفريــزر ) .
الجوري بنت وليد التمتمية

األمانــــة
حثنــا نبينــا الكريــم عليــه أفضــل الصــاة والســام عــى حفــظ األمانــة ملــا لهــا
مــن فضــل عــى املســلم ،وقــد أمرنــا بهــا وذكرهــا لبيــان أهميتهــا يف أكــر مــن
ـي صــى اللــه عليــه وســلم:
حديــث نبــوي رشيــف  ،ومــن أهمهــا :قــول عــن ال َّنبـ ِّ
((آيــة املنافــق ثــاث :إذا حـ َّدث كــذب ،وإذا وعــد أخلــف ،وإذا اؤمتــن خــان))
مسك بنت كامل الشبيبية

يوم العيد الوطني
قالــت ســارة  :ســنحتفل يــا أمــي غــدا ً بالعيــد الوطنــي لوطننــا الغــايل ُعــان
قالــت األم  :كل عــام وعــان وقائدهــا بخــر  .إذا هيــا إىل الســوق ،وعندمــا
وصلتــا إىل الســوق قالــت األم :مــاذا تريديــن أن تشــري مــن الســوق؟ قالــت
ســاره :أريــد أن أشــري علــم ُعــان وأشــري ثيابـاً جديــدة  .قالــت األم :خــذي
مــا تحتاجــن  .وعندمــا رجعتــا إىل املنــزل قالــت األم :إذهبــي إىل النــوم يا ســاره.
ويف الصبــاح قالــت االم :اســتيقظي مــن النــوم يــا ســاره اليــوم الثامــن عــر مــن
نوفمــر اليــوم هــو العيــد الوطنــي هيــا اســتيقظي  ،وعندمــا اســتيقظت قالــت
ســاره :صبــاح الخــر يــا أمــي ،صبــاح الخــر يــا ُعــان ،إنــه يــوم جميــل يــا أمــي
وكل عــام و ُعــان نبــض واحــد.

مريم الزدجالية
زينب بنت زاهر الحزامية
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اسمي :إيناس بنت أيوب الحرضمية
عمري ٩ :سنوات
أحب القراءة وكتابة القصص
أكون معلمة وعاملة فضاء يف املستقبل .
أمتنى أن
عبد الرحمن بن سامل الساملي
اسمي:
عمري ٧ :سنوات
أحب الرياضة والقراءة
ون ضابط رشطة يف املستقبل .
أمتنى أن أك

اسمي :محمد بن عيل الحمداين
عمري٩ :سنوات
أحب كتابة القصص وأحب السفر
أمتنى أن اكون ط ّيارا ً يف املستقبل .
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اسمي:ميار بنت وليد القمشوعية
عمري ٥ :سنوات
أحب القراءة والرسم
نى أن أكون طبيبة أسنان يف املستقبل .
أمت

رسوم /مريم الحسنية

سيناريو الرقيب أول /أصيلة العامرية

ﺳﻨﺤﺘﻔﻞ ﻏﺪا ً
ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

وﺳﻨﺠﻠﺐ ﻣﻌﻨﺎ
اﻷﻋﻼم..

أﻧﺎ أﺣﺐ
اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

أﻣﻲ أرﻳﺪ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺒرية

ﻟﻸﺳﻒ أﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﺳﺄﻫﺪﻳﻚ
ﻫﺬه ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺪر
ﺑﺜﻤﻦ

ﻳﺎ ﺳﻼم ﻟﻮﺣﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻳﺎ ﺻﻐﺎر
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�أف ـراح
الـ�صـغـار

ريم

الخنفــساء الصـــغرية
أنـــا فــي الروضة
 -1أحرض 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.

 -٢ألون الصحن الورقي باللون األحمر  ،وأتركه
حتى يجف  ،ثم أرسم خطاً أسود يف نصف الصحن.

 -٣أرسم دوائر صغرية عىل جسم الخنفساء
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إعداد وتصوير :شيخة الرشيقية

 -٤ثم ارسم دائرة كبرية وألصق عليها العيون
والفم ،وألصق األسالك البالستيكية أعىل الرأس.

 -٥ارسم ستة أشكال مستطيلة وأقصها و ألصق
كل ثالثة عىل جانبي الصحن.

 -٦وهذا هو الشكل النهايئ للخنفساء الصغرية.

شكراً لصديقتنا :شهد بنت نرص بن محمد الحديدية.
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أقـالم صغيرة
القراءة وسيلة
أساسية للمعرفة

تأليف  :جامنة النبهانية

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
يلء
التي مير بها اإلنسان  ،ألن القراءة تبعث املتعة والتسلية لقلب اإلنسان امل ْ
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 .
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ارسـمني
رسوم العريف /فيصل البلويش

رمية
والء بنت موسى احلض

ل
ؤي بن حمد الش

ثيري
حسام بن أسعد الك

بحرية
رناد بنت خالد ال

كيري
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۹۹۹۹
۹۹۹۹

سيناريو /سعيد العربي

،
ﺃﰊ ﻫﻞ ﺳﱱﻭﺭ
ﺍﻟﴩﳶ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟

رسوم /رشيفة الطالعية
ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺑﲏ
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﻌﺮﻑ ﻋﲆ
ﺍﻷﲻﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﲠﺎ

ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺮ ﲻﲇ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﱔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴩﻃﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﱊ
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﴩﻃﺔ ﺑﺎﳌﺠﳣﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺑﺸﲁ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﴩﻃﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻫﻼ ﺑﻚ ﻳﺎ ﺃﲪﺪ ﰲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

۹۹۹۹

۹۹۹۹
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ﺃﻫﻼ ﺑﻚ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﱿ
ﺍﻟﴩﳶ ﺍﻟﺼﻐﲑ

ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺮﻑ
ﻋﲆ ﺗﺎﺭﱗ ﺍﻟﴩﻃﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺸﳫﻬﺎ ﺍﳊﺎﱄ

ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﱿ ﺃﻧﺎ
ﻣﺘﺸﻮﻕ ﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺎﺭﱗ ﺍﻟﴩﻃﺔ

۹۹۹۹

ﻣﺮﺕ ﺍﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﻧﺸﺄﲥﺎ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﳯﻀﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ  ،ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﲵﺔ ﺑﺸﳫﻬﺎ ﺍﻟﻌﴫﻱ .
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ۱۹۷۲ﻡ  ،ﺍﻧﻀﻤﺖ ﴍﻃﺔ ﻣﺴﻘﻂ )ﺍﳌﳧﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ( ﺇﱃ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﴻﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻹﻧﱰﺑﻮﻝ(.
ﻗﺎﻡ ﺣﴬﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳌﻌﻈﻢ
ﺑﺘﺴﻠﲓ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﴩﻃﺔ ﰲ  ٤ﻧﻮﳁﱪ۱۹۷٤ﻡ .ﳈﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﳱﺎ ﻣﳧﻰ
) ﴍﻃﺔ ﲻﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ(.
ﰲ ﻋﺎﻡ ۱۹۸۰ﻡ  ،ﰎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺃﰷﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﴩﻃﺔ  ،ﻭﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﳧﺎﻫﺎ
.
ﺇﱃ ﺃﰷﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ
۲۰۰۰ﻡ
ﺇﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﻳﻄﻮﻝ ﻓﳬﺎ ﺗﺮﻯ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﱿ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﴩﻃﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ  ،ﻭﺍﺿﻌﻪ ﻧﺼﺐ
ﺃﻋﻴﳯﺎ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ.

ﺇﻧﻪ ﺗﺎﺭﱗ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻹﳒﺎﺯﺍﺕ
ﻭﻟﻜﻦ ﱂ ﲣﱪﱐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﴩﻃﺔ ﻟﲄ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﲤﻴﲒﻩ

۹۹۹۹

ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﳇﻴﻠﲔ ﻣﻦ ﻏﺎﺭ ﻳﻌﻠﻮﳘﺎ
ﺗﺎﺝ ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﲈ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﴩﻃﺔ
)ﺳﻴﻔﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺎﻥ ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﲈ ﺧﻨﺠﺮ(.

ﺷﻜﺮﴽ ﻟﻚ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﱿ
ﻋﲆ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﳰﺔ
ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
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الـيـوم العــزيز

شعر:حمدي هاشم حسانني
رسوم:حسام الدين عبدالغني

غــدا ً مناســبة عظيمــة وغاليــة عــى قلوبنــا
جميعــا ..إنــه العيــد الوطنــي لبالدنــا الحبيبــة
عــان ..فكيــف ســنحتفل بهــذا اليــوم؟

سأرسم لوحة كبرية للسلطان قابوس تعبريا ً عن حبنا له.

ســأخرج مــع األصدقــاء ونحمــل األعــام
ونحتفــل معــا بهــذا اليــوم الجميــل.
فكرة رائعة.

رائع  ..فكرة مبتكرة.
وأنت يا حصة  ..كيف
ستحتفلني بالعيد الوطني؟
نحن نحتفل بطريقة مبتكرة
بهذا اليوم الرائع.
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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
سعيدا ً بهذا اليوم ..

هذه حكايتي

ماذا حصل لك؟؟

االسم :أحمد بن ماجد الرحبي
العمر 5 :سنوات
أسباب الحادث:
يقــول أحمــد كنــت ألعــب مــع إخــويت بالكــرة يف مزرعــة جــدي وذلــك أثنــاء زيارتنــا
لــه يف اإلجــازة الصيفيــة  ،وعندمــا رمــي إخــويت الكــرة تعلقــت يف ســعف النخلــة
الطويلــة  ،فصعــدت إىل النخلــة إلنـزال الكــرة دون طلــب مســاعدة مــن أحــد ولكنــي
ســقطت أرض ـاً مــن أرتفــاع كبــر  ..فكــرت يــدي.
لــذا أنصــح أصدقــايئ باالســتعانه مبــن هــم أكــر منهم ســناً ملســاعدتهم يف الوصــول إىل
األشــياء يف األماكــن العاليــة  ..أمتنــى لكــم الســامة ودعواتكــم يل بالشــفاء العاجل.
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عـمـاننا
ُ

اجلميلة

أصدقايئ األعزاء أنا صديقتكم
ُملك وهذا أخي الصغري عيل
نحن اليوم يف والية نزوى..
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أصدقــايئ ســنأخذكم اليــوم إىل واليــة عريقــة
وجميلــة تقــع يف املنطقــة الداخليــة  ،وهــي واليــة
نــزوى والتــي كانــت عاصمــة لعــان يف فــرة زمنيــة
بعيــدة حيــث كانــت نــزوى مرك ـزاً للعلــم والثقافــة،
وقــد أطلــق عليهــا ( بيضــة اإلســام )  ،لوجــود
عــدد كبــر مــن العلــاء فيهــا  ،حيــث تخ ـ ّرج مــن
مســاجدها ومدارســها عــدد مــن العلــاء والفقهــاء،
تتميــز نــزوى بقلعتهــا الشــهباء ( قلعــة نــزوى )
والتــي بناهــا اإلمــام ســلطان بــن ســيف اليعــريب عــام
1660م  ،وقــد اســتغرق بنــاء القلعــة  12عامـاً .كذلك
تتميــز نــزوى بســوقها الشــعبي الجميــل الــذي تبــاع
فيــه ال ُحــي الفضيــة والفخاريــات واألواين الرتاثيــة
العريقــة.
تشــتهر نــزوى بوجــود فلــج دارس  ،وهــو مــن أكــر
األفــاج يف ســلطنة عــان  ،ويوجــد بهــا البيــوت
املبنيــة مــن الطــن يف الحــارات القدميــة والتــي تعتــر
م ـزاراً ســياحياً يتجــه إليــه الكثــر مــن الــزوار ،وقــد
تــم اختيــار نــزوى عاصمــة للثقافــة االســامية لعــام
2015م ؛ نظـراً ملكانتهــا الدينيــة والعلميــة العريقــة.
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حكايات
جـدتـي

علـى سـرجها
رسوم العريف /راوية الخليلية

يحــى أن طفـاً 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 يــرب الحليــب مبــا فيــه  ،فأخــرج عــي مائــة ذبابــة وعجــز عــن إخـراج الباقــي  ،فأغرقهــن يف الحليــب
ورشبــه  ،ومــا أن رشب الحليــب حتــى ظهــرت كتابــة عــى جبينــه تقــول“ :عــى رسجهــا قتــل مائــة ومائــة أغرقهــا”.
وعندمــا كــر عــي  ،ســافر إىل بــاد أخــرى للعمــل  ،ومــا أن وصــل إىل تلــك البــاد و رأى النــاس تلــك الكتابــة عــى
جبينــه حتــى اعتقــدوا أنــه رجــل شــجاع  ،فاشــتهر أمــره بــن النــاس يف تلــك البــاد  ،وأصبــح الجميــع يخافــون
منــه إىل أن علــم بأمــره الحاكــم فأرســل يف طلبــه .قــال لــه الحاكــم :مــا رأيــك أن تعمــل عنــدي قائــداً للجيــش؟
قال عيل :ولكن هذه الوظيفة ال تناسبني ..
قال الحاكم :بل أنت أنسب شخص لهذة الوظيفة..
وأمــر بتعيينــه قائــداً للجيــش .ويف تلــك األيــام انتــرت عصابــة كانــت تنهــب أســواق املدينــة  ،وقــد عجــز
الجيــش عــن محاربتهــا  ،فأمــر الحاكــم عليـاً مبحاربــة تلــك العصابــة  ،فركبــت عــي الوســاوس  ..وقــال لنفســه:
كيــف ســأقتل تلــك العصابــة؟ وأنــا مل أقتــل شــخصاً يف حيــايت…
فتوجــه إىل اللــه ســبحانه وتعــاىل وصــى ركعتــن ودعــا ربــه أن ينــره وتــوكل عــى اللــه  ،وجهــز جيشــا ملحاربــة
العصابــة ،ومــا إن رأى أفـراد العصابــة الكتابــة التــي عــى جبينــه حتــى هربــوا ويف مقدمتهــم قائدهــم.
فرجــع عــي وجيشــة مبتهجــن بهــذا النــر  ،ومــا أن وصلــوا إىل قــر الحاكــم حتــى أقــام لهــم الحاكــم وليمــة
كبــرة  ،حرضهــا كبــار الشــيوخ والتجــار يف البــاد  ،ويف نهايــة الحفــل شــكروا عليـاً لتخليصهــم مــن هــذه العصابــة
التــي نهبــت الكثــر مــن أســواقهم.
يف نهاية الوليمة!!..
قال الحاكم لعيل؟ أطلب ما تريده..
قال عيل :وإن كان ما أطلبة غالياً؟!
قال الحاكم :نعطيه لك..
فقال :أريد الزواج من ابنتك..
ففــرح الحاكــم فرحـاً شــديداً ورحــب بــه  ،وحــدد يومـاً للزفــاف وأقيمــت الوالئــم شــهراً كامـاً .فعظــم أمــر عــي
عنــد الحاكــم وبــن النــاس.
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انتــر اآلمــن  ،وازدهــرت تجــارة البــاد  ،وتقدمــت عــى البلــدان املجــاورة لهــا  ،ومــرت األيــام  ،وكانــت البــاد
املجــاورة يحكمهــا حاكــم حســود وغيــور  ،فغــار مــن ازدهــار هــذه البــاد ،وانتشــار األمــن فيهــا ،وأراد أن ينهــب
خرياتهــا فأمــر جيشــه أن يغــزو تلــك البــاد ويقــي عــى تجارتهــا وينهــب خرياتهــا.
فجهــز جيشــه  ،وهجــم عــى هــذه البــاد اآلمنــة املزدهــرة  ،فأمــر الحاكــم علي ـاً أن يخــرج إليهــم ملحاربتهــم
فخــاف عــي ورأى أن يخــر 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 ينــرك اللــه كــا نــرك مــن قبــل  ،فــكل النــاس
يعتقــدون أنــك شــجاع ويخافــون منــك  ،وعليــك بالتوجــة إىل اللــه بالدعــاء ولــن يخيــب اللــه رجــاءك.
وجعلــت ترفــع معنوياتــه  ،فقــال عــي :ولكــن أنــا ال أعــرف كيــف أركــب الخيــل وال كيــف أمســك الســيف.
فقالــت لــه :ال تخــف ســوف أربطــك عــى الخيــل وأربــط الســيف يف يــدك.
فربطتــه زوجتــه عــى الخيــل  ،وربطــت الســيف يف يــده ؛ يك ال يطيــح وخــرج عــي يقــود الجيــش  ،وعندمــا
التقــى الجيشــان انطلــق الحصــان كالريــح فخــاف عــي وصــاح قائ ـاً« :فــن باطيــح؟ فــن باطيــح؟»
وكان مــن حســن الصــدف أن قائــد جيــش العــدو اســمه باطيــح!! فأخــر الجنــود قائدهــم أن عــي يبحــث عنــه
ففــر القائــد وجيشــه خوفــا منــه .ورجــع عــي وجيشــه منترصيــن مبتهجــن بهــذا النــر العظيــم.

*بترصف
املصدر من كتاب :القصص الشعبي يف ظفار
تأليف :محمد بن مسلم املهري
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مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول ( جسر المشاة  ،نفق المشاة  ،ممر المشاة )
الفائز :مصطفى بن سالم الحنظلي
* إجابة السؤال الثاني (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم )٢٧
الفائز :أحمد بن سعيد الفرعي
* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

 -سياد بن سعد الحجري

 -رنيم بنت محمد اليحيائية

 إبراهيم بن صالح السالمي -شهد بنت أحمد العامرية

* أما الذي أبتز عزان في قصة (عائلة عزان) فهو:
طالل ؛ والدليل هو معرفته لرمز الحماية لهاتف عزان وأخذ الصور منه.
الفائز :صالح بن خالد البرواني

؟!

مسابقة العدد

٤٩

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

* 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

المحفظة

 ،في الصفحة  ، ١٦وما هو الدليل؟ .............................

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

رقم

الهاتف...........................:

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

العب وتعلم
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مقادير املرضوبة

املضروبة العمانية

الطــريقــة

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.
كوبان أرز...مسك ..كزبرة ...فلفل
ملح...ثوم
أمحر...لميون...مسن...
ثالثـاً  :يــرك األرز عــى نــار هادئــه حتــى يتفتــت
مــع التحريــك املســتمر ويصــر مثــل العرســيه.
رابعاً  :وضعها يف صحن ورشها بالسمن .
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زينب بنت منذر ال

عبرية
محمد البطاشي

نصر بن سيف البل

وش ي
زينب بنت منذر ال

عبرية
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