










العدد الخمسون  /شعبان ١٤٣٩ه  -أبريل ٢٠١٨م

ترى ما حكاية
الفتاة والكبش؟!







Ashurti Assagheer
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

اقرأ معنا في هذا العدد:

�ص٨

مسؤولة التحرير

الدرجة املدنية  / ٣رشيفة بنت عيل التوبية

اإلرشاف الفني

أرنــوب

املالزم أول  /بدرية بنت راشد التوبية

التصميم

العريف /منصور بن حمد الحزامـي
العريف /سلطان بن سيف القاسمي
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

�ص١٦

«جائزة مالية

»

�ص٢٢

ت
لعب� الجديدة
ي

�ص٣٢

الفتاة والكبش
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أصدقائـي األعزاء..

مرحب ًا

مرحبـاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن ملحــق الرشطــي الصغــر والــذي يحــوي مواضيــع وأفــكار
جديــدة  ،تالمــس مــا تعيشــونه مــن أحــداث يوميــة .

أصدقائــي..

كثــر مــن أصدقــايئ يحلمــون أن يلتحقــوا بالعمــل يف رشطــة عــان الســلطانية يف املســتقبل  ،يحلمون
الشطــي  ،وبالفعــل تحقــق حلــم بعضهــم وارتــدوا بذلــة الرشطــي الصغــر ،ولقــد
بارتــداء الــزي ُ َ
التقيــت خــال هــذه األيــام بعــض أصدقــايئ الذيــن كان لهــم دور يف توعيــة األطفــال وحتــى الكبــار
حــول الســامة املروريــة منهــم صديقتــي الرائعــة مريــم بنــت ســعيد الربيكيــة التــي قامــت بتســجيل
مقطــع صــويت لهــا تقــدم فيــه نصائــح غايــة يف األهميــة لســائقي الســيارات للتقيــد بقواعــد املــرور
وقــد حقــق املقطــع نجاحـاً وانتشــاراً بــن فئــات املجتمــع  ،كــا التقيــت بالصديقــة إينــاس بنــت عــي
الرحبيــة والتــي تقــوم دامئ ـاً بنصــح أصدقائهــا بعــدم اللعــب يف األوديــة وااللت ـزام بقواعــد املــرور،
وال شــك أنكــم جميع ـاً تقومــون بنفــس الــدور فكلنــا يــد واحــدة مــن أجــل هــذا الوطــن الغــايل.

أصدقائــي..

فخور بكم و بجهودكم من أجل مجتمع خال من الحوادث بإذن الله  .حفظ الله هذا
الوطن وحفظ قائدنا ووالدنا السلطان قابوس بن سعيد .

التاجر الصادق
رسوم  /زمزم الرحبي

إعداد  /منى الكليبي

يحــى يف أزمــان قدميــة مضــت أن هنــاك تاجــرا ً ،عرفــه النــاس
باألمانــة والصــدق والتقــوى وعــرف بينهــم ب « التاجــر الصــادق » .
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اشــرى التاجر ذات يــوم بيتــاً يليــق بــه وعائلتــهّ ،إل أنّــه بينــا كان يف يــوم مــن األيــام يطالــع فنــاء داره ،
فــإذا بــه يــرى أحــد جــدارن بيتــه ال يتناســق مــع كل جــال هــذا البيــت وســعته ،وفكــر يف هدمــه ليحصــل عــى
مــكان أوســع ومنظــر أجمــل فطلــب مــن العــال أن يهدمــوا الجــدار ،ومــا إن بــدأوا فعــل ذلــك وهــو يتابعهــم
حتّــى أمرهــم بالتوقــف فجــأة ،فقــد لفتــه ذلــك الصنــدوق الــذي أخــذ يظهــر شــيئًا فشــيئًا ،فتــح الصنــدوق فــإذا هــو
مليــئ بالجواهــر واألمــوال فقــال يف نفســه :ال ب ـ ّد يل أن أعيــد الصنــدوق إىل صاحــب املنــزل فهــو ملكــه وليــس يل.
فحمــل الصنــدوق وتوجــه فــورا ً إىل الرجــل الــذي اشــرى منــه البيــت ،ووضعــه بــن يديــه واخــره بالقصــة ،والرجــل
يســتمع باهتــام واســتغراب ،حتّــى قــال :الصنــدوق ليــس ملــي ،بــل هــو
لــك وملــكك اآلن ،فأنــت الــذي اشــريت البيــت  ،مبــا فيــه مــن
مقتنيـ ٍ
ـات رضيتهــا لــك ،والصنــدوق مــن ضمنهــاّ .إل أ ّن التاجــر
رص االثنــان عــى موقفيهام ،فاقرتحــا
امتنــع عــن أخذهــا ،وأ ّ
أن يذهبــا إىل قـ ٍ
ـاض يحكــم يف أمرهــا .اســتمع القــايض
للقصــة وعالمــات الدهشــة تظهــر عليــه ،ثـ ّم قــال :مل أ َر
مــن قبــل أحــدا ً بهــذه األمانــة والحــرص ،ســأل القــايض
الرجلــن إن كان لديهــا أبنــاء فقــال التاجــر إ ّن لــه
بنتًــا وقــال الرجــل إ ّن لــه فتًــى ،فوضــع القــايض حـ ًـا
يقــي بتزويــج فتــاة التاجــر البــن الرجــل ،لتصبــح
القالئــد واألمــوال ملـكًا لكليهــا م ًعــا .تــزوج الشــابان،
ـح
وأنجبــا أوال ًدا صالحــن ،وعمــل الشــاب بالتجــارة ،وأصبـ َ
لديهــا بيتاً  يفــوق جــال بيــت أهلهــا حتّــى أصبــح
النــاس يقولــون :مــاذا ميكــن أن يخــرج مــن بيتــن أمينــن
ســوى كنــوز مــن الخــر والربكــة .
عظيــم مــن أخــاقِ اإلســام)  ،وأن
( نتعلــم أن األمانة خلــق
ٌ
محمــد ًا اتصــف باألمانــة ،كمــا أن اهلل أكــرم أبطــال
نبينــا ّ
ّ
ي
القصــة باســتمرار الــرزق واخليــر يف أبنائهــم.
رط الص

ـورة
ـ
ن
األمـورة

أمي  ..ما أجمل
يشء يف قراءة
القصص ؟؟

لكن أحياناً أجدها
مملّة وال أراها
جميلة..

كيف أصادق
الكتاب  ،إنه ال
يتكلّم يا أمي..

لكل قصة
جاملها يا نورة ..

الكالم موجود بداخله،
إنه نعم الصديق  ،ومن
ي ُحب الكتاب يحبُه
الكتاب أيضاً ،والكتاب
يخلق منك إنسانة ذكية.

ألنك مل تتعودي
عىل القراءة يا نورة،
وهي ممتعة ملن
يحب قراءتها ..

أممم صادقي
الكتاب يا ابنتي..

وكيف أحبّها يا
أمي ؟

ههههه هذه هي
ابنتي الشطورة ..

أريد أن أكون
ذكية يا أمي ..
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سيناري

و ورسوم العريف :راوية الخليلية

الحرفة التقليدية
تصوير وإعداد /أحمد البلوشي

الـســ
الدوابي أو الجرجور
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إن مهنة الجراجري أو الدوايب مهنة قدمية ومتوارثة
وال زالت تستخدم إىل يومنا الحايل  ،وهي عبارة عن
أقفاص شبكية مصنوعة من أسيام الحديد املرن عىل
شكل نصف دائري ويبلغ ارتفاعها مرتاً وربع مرت .
حيث يكون مدخل الجرجور يف املنتصف عىل شكل
حلزوين ويساعد يف إغراء السمك للدخول  ،وتستخدم
الحشائش والطحالب والخبز كطعم للصيد داخل
الجرجور وتختلف أحجامها حسب نوع املصائد. .
يتم تثبيت ثقل يف أسفل الجرجور لوضع ميزانية
للتأكد بأن الجرجور يصل إىل القاع بالطريقة
املناسبة ويتم وضعه يف البحر ملدة ترتاوح بني 10
إىل  20يوماً حتى تنمو الطحالب عىل األسيام  ،مام
يساعد عىل وجود األسامك بالقرب  ،وبعد ذلك يتم
وضع الجرجور يف قاع البحر ملدة أسبوع  ،ثم يتم
استخراجه وأخذ الصيد منه.
بعد استخراج األسامك يتم تنظيف الجرجور
وإرجاعه إىل البحر مرة أخرى .

ـبـلـة

اللعبة الشعبية
إعداد وتصوير /علياء النعمانية

لعبة العظم
عدد الالعبني:ثالثة العبني أو أكرث
طريقة اللعبة:
يقوم أحد الالعبني برسم دائرة عىل األرض ويقوم
برمي عظم إىل مكان بعيد وبقية الالعبني مغمضني
أعينهم إىل أن تأتيهم اإلشارة من الالعب اآلخر
بالبحث عن العظم .
بعدها ينطلق الالعبون للبحث عن العظم وجلبه
إىل منطقة الهدف ومن يجده يقوم هو برميه بعيداً
عن أنظارهم .
هذه اللعبة أكرث انتشاراً يف محافظة الرشقية ويلعبها
األوالد يف الليايل املقمرة .
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أرنـــوب

سيناريو /غالية الحجرية

رسوم /مريم الحجرية

لقــد جهــزت لــك الفطائــر
للمدرســة يــا أرنوبــة ووضعتهــا
يف حقيبــة املدرســة

يخرج األب للعمل وترافقه أرنوبة

مع السالمة يا أمي
يعود األب من العمل وبرفقته أرنوبة

األم تجهز وتنظف البيت وأرنوب الصغري يلعب باملكعبات

ماما اليوم عندي نشاط
مدريس واحد فقط
ويف املساء  ،الجميع يف املركز التجاري
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يجب وضع أرنوب
الصغري يف عربته

لقد كربت يا بابا وأريد أن أشرتي لعبة مع أرنوبة

حسناً سننهيه ثم نخرج للتسوق.

يتذكر األب أنه نيس محفظة النقود يف السيارة
لقد نسيت محفظتي
يف السيارة سأخرج
فانتبهي لهم ولن أتأخر

كن مطمئناً

SUPERMARKET

يشاهد أرنوب الصغري والده يغادر فيلحق به ؛ بينام األم
مشغولة بوضع املشرتيات يف السلة مع ابنتها

يتفاجأ األب بصوت يناديه مع صوت سيارة قادمة
فيلتفت ليشاهد أرنوب يقطع الشارع  ،وهناك سيارة
قادمة فيرصخ أرنوب مشريا ً للسيارة القادمة .

توقف توقف
SUPERMARKET

بني  ،عند عبور الشارع يجب أن تنظر لليمني
والشامل  ،حتى تتأكد أن الشارع خا ٍل من
السيارات ثم تقوم بالعبور الرسيع للشارع

آسف يا أيب  ،لن أكررها مرة أخرى

لقد فهمت يا أيب  ،لن
أفعلها ثانية .
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ملاذا تقطع الشارع وملاذا تلحق يب وترتك
والدتك ؟؟ كادت أن تصدمك السيارة !

لــي رأي

وأنا الشرطي..

 اسمي يوسف بن يعقوب القمشوعيومعــي /هيــا بنــت عبداللــه الزدجاليــة ..إننــا نقــوم بكافــة

الواجبــات الرشطيــة يف املحافظــة عــى األمــن وحاميــة أرواح
املواطنــن ؛ مبنــع ارتــكاب الجرائــم أو القبــض عــى مرتكبيهــا ،
ســواء كان يف الجانــب املــروري أو الجــارك أو
األحــوال املدنيــة أو أمــن املطــارات أو العالقــات
العامــة أو التحريــات والتحقيقــات الجنائيــة .

ـ اسمي مشاري بن يارس الريامي  ..يف الخيالة تدربت عىل ركوب
الخيل والجامل  ،دورنا يتلخص يف تأمني الجامهري ومكافحة الشغب
والوصول للمناطق النائية برسعة ،ونشارك يف االحتفاالت والعروض
العسكرية  ،عملنا يبدأ يف فرتة الصيف الساعة الخامسة والنصف
فجرا ً  ،فعند وصولنا نبدأ بتنظيف الخيل ثم نرسجها ونجهزها للعمل
اليومي االعتيادي  ،ونعتني بها حتى تكون قوية وبصحة جيدة ،
نتأكد من عدم وجود إصابات بها  ،ثم نخرجها .
ال ش
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 اســمي طــال بــن محمــد املربوعــي أنا رجــل إســعاف ،أقومبإســعاف املــرىض واملصابــن يف الحــوادث املروريــة والحــوادث
األخــرى  ،فأنــا مســتع ٌد دامئ ـاً يف أيــة لحظــة ألقــوم بواجبــي يف
إســعاف املــرىض  ،فســيارة اإلســعاف مــزودة بكامــل األجهــزة
التــي تســاعد املريــض حتــى يصــل إىل املستشــفى .

 اسمي رتال بنت محمد التوبيةومعــي /محمــد بــن ســامل الجابــري ...نحــن يف رشطة

املهــام الخاصــة  ،يتلخــص دورنــا يف مكافحــة الشــغب
واالعتصامــات وكذلــك القيــام بالحراســات
األمنيــة للمؤمتــرات واالحتفــاالت العامــة،
ونقــوم بتقديــم الدعــم لكافّــة تشــكيالت
الرشطــة واألجهــزة األمنيــة والعســكرية األخــرى ؛ مــن
أجــل حفــظ النظــام واألمــن .

ير
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شكراً ألطفال رياض الرشطة ( روضة أمن املطارات )

رطي ال
صغ

رسوم /مريم الحسنية

سيناريو رقيب أول /أصيلة العامرية
أﻫﻼ ﻳﺎ ﻣﺎزن ..ﻫﻞ أﺣﴬت
اﻟﺤﺒﻞ وﻗﻄﻌﺔ اﻟﺨﺸﺐ

أﻣﻲ ﻟﻘﺪ وﺻﻞ ﻣﺎزن
ﺳﻨﻠﻌﺐ ﰲ اﻟﺨﺎرج

ﻧﻌﻢ وﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﰲ
اﻟﺨﺎرج ..ﻫﻴﺎ ﻳﺎ ﺳﺎمل

ﻫﺬا اﻟﺤﺒﻞ
وﻫﺬه ﻗﻄﻌﺔ اﻟﺨﺸﺐ
ﺑﴪﻋﺔ ﻳﺎ ﺳﺎمل

ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻼن ؟
ﺳﻨﺼﻨﻊ
أرﺟﻮﺣﺔ

ﻳﺎ
ال ش

12

ير

رطي ال
صغ

ﺳ
ﻼااام

أﻧﺖ ﴎﻳﻊ
ﻳﺎ ﻣﺎزن

ﻣﺎذا؟؟
ﰲ اﻟﺨﺎرج

ﻣﺎزن ﻛﻦ ﺣﺬر
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ

ﺳﺄﻣﺴﻚ
ﺑﻐﺼﻦٍ ﻗﻮي

أﻣﻲ ﻟﻘﺪ ﺳﻘﻂ
ﻣﺎزن ﻣﻦ ﻋﲆ
اﻟﺸﺠﺮة

اﻧﺘﺒﻪ  ،اﻧﺘﺒﻪ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻋﲆ ﺳﻼﻣﺘﻚ ﻳﺎ ﻣﺎزن
اﻟﺼﻌﻮد أﻋﲆ اﻟﺸﺠﺮة ﺧﻄﺮ.

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ..ﻫﺬا درس ﳌﺎزن

ﺑﻌﺪ
ﻧﺼﻒ
ﺳﺎﻋﺔ

13

ير

أﻧﺎ آﺳﻒ  ،ﰲ اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺳﺄﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻨﻲ

رطي ال
صغ

ال ش

ﻣﺎاااذااا؟

أصدقـاء

الشرطي الصغير

جامنة بنت جاسم البلوشية

رجينة بنت نرص الحسنية

ميار بنت نرص الحسنية

دمية بنت خالد الجهورية

سلطان بن خالد الجهوري

أسامء بنت عيل الكيومية

محمد بن عبدالله الربواين

حسني بن عبدالله الربواين

األيهم بن سامل الرواحي

رؤى بنت سهيل السعدية

رنيم بنت سهيل السعدية

أمين بن إبراهيم الرحبي

مريم بنت داؤود التمتمية

أسيل بنت سيف الوهيبية

هند بنت إبراهيم العربية

جنى بنت مهنا الربخية

مهاب بن ماجد الهنايئ

عيل بن راشد السعيدي

سيف بن طالل الرشيقي إسامعيل بن عبدالله الخزيري عمر بن طالل الرشيقي

محمد بن بشري النارصي

ا ٔاليهم بن بدر الحرايص

جاسم بن صالح الغافري

حوراء بنت فهد الرحبية

أحمد بن سلطان الكلباين

مريم بنت سيف الوهيبية

أواب بن إسحاق املعويل

ريم بنت عبدالله الخزيرية

محمد بن إبراهيم الرحبي

وجد بنت سعود الحديدية ريهام بنت إبراهيم الرحبية

أمرية بنت سعيد العيسائية

زينب بنت زاهر الحزامية

إرساء بنت خليفة السليامنية جنى بنت سعود الحديدية

يوسف وياسني أبناء
يعقوب السليمي

جنان وجواهر وجود بنات
عيل النوفيل

ياسمني بنت عيل الشعيلية

آية بنت عيل الشعيلية

ريتال ويوسف أبناء
يونس البوسعيدي

حسام بن هيثم املعويل

عيل بن سعود الحديدي

جويرية و أثيلة بنات
حارث املحاريب

مينى وحال بنات
خالد الجهوري

مالك ومهند أبناء
حمد الشكييل

شهد وأحمد وشذى أبناء
شهاب الخصيبي

ـريـمـة

صة الـج

ق

تررررررن

سيناريو :خلفان الحنظيل

رسوم العريف:راوية الخليلية

تررررن
تررن

رقم غريب يتصل يب  ،هل
أرد عليه أم ال..؟

وعليكم السالم
ورحمة الله ..نعم!

ال ش

16

ير

رطي ال
صغ

السالم عليكم ..األخ
سويلم؟!

نحن نتصل بك من البنك  ،مربوك لقد ربحت معنا
مبلغ  ١٥ألف ريال عامين  ،الرجاء الحضور غداً إىل
البنك الستكامل اإلجراءات الالزمة الستالم املبلغ

الحمدلله
هل أخربت مرزوق
بأنك ربحت هذا املبلغ
من البنك ؟
لقد ربحت مبلغا
من البنك سيحل كل
مشاكلنا املالية

دعكم من مرزوق
اآلن ..نريد وليمة
مبناسبة الجائزة التي
ربحتها

مل أخربه  ،لكن
ال بد أنه سمع
بالخرب من الناس
يا حمد

سويلم محظوظ  ،لقد
ربح  ١٥ألف ريال ،
وأنا مل أربح حتى ريال
يف حيايت كلها

17

ير

رطي ال
صغ

ال ش

ال تخربه  ،فهو ال
يحب الخري ألحد

شكراً لك
لو سمحت ..لقد فرغت
بطارية هاتفي وأريد
إجراء مكاملة مه ّمة
ومستعجلة  ،هل ميكنني
استخدام هاتفك لثواين ؟

تفضل

وعليكــم الســام
ورحمــة اللــه ..
نعم أنا مرزوق

السالم عليكم
األخ مرزوق؟

 ٢٠ألف ريال؟؟..
ما هي املعلومات
املطلوبة؟

حسناً

نحن نتصل بك من
البنك..لقد ربحت معنا
مبلغ  ٢٠ألف ريال عامين،
الرجاء تزويدنا اآلن ببعض رقم الحساب ،رقم
بطاقة السحب
املعلومات الستكامل
وتاريخ انتهائها
اإلجراءات الالزمة لربح
ومعلومات أخرى
املبلغ..
بسيطة
ي
رط الص
ير

ال ش

18

غ

تم خصم
 ١٥٠.٥٥٣ريال
من حسابك رقم
٠٠٥٤*******٠٣٦٧
رصيدك الحايل يف
الحساب هو ٠٠٠.٠٠

ياإلهي  ..لقد
ُسقت كل نقودي
 ..يجب أن أتصل
بالرشطة

هل ميكنكم أصدقايئ
معرفة من رسق نقود
مرزوق ومواجهته
بالدليل؟!

الكب كيك
بالنقانق
إعداد /خالصة احلضرمية

سكّر

الطريقة:

زبدة

حليب
طحني

 -١نخلط الزبدة مع السكر ونظيف البيض .

ملح

نقانق

 -٢نخلط الطحني مع امللح والبيكنج صودا وطحني الذرة .

19

ير

 -٣نوزّعه يف صينية الكب كيك و ُيدخل يف الفرن ٤ـ وهذا هو الشكل النهايئ وبالهناء والعافية
مبساعدة من أهم أكرب سناً

رطي ال
صغ

ال ش

املقادير:

البيكنج صودا

بيــض

مشاركة الشرطي الصغيريف فعالية
( نقرأ لنبني إنسان عمان )
مع فريق بستان القراءة يف
مستشفى جامعة السلطان قابوس
٢٠١٧/11/16م .

املشاركة يف
م
ع
ر
ض
ا
مل
ؤ
س
س
ات
اإلعالمية ب
كل
ي
ة
ال
ب
ي
ا
ن
ب
ت
ا
ري
خ
/21
٢٠١٧/11م .

ال ش
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ير

رطي ال
صغ

مشاركة الشرطي الصغير يف فعالية
( خلك ـ عارف)
مــع احلملــة الوطنية لوســائل وخدمــات االتصال
يف جرانــد مــول بتاريــخ ٢٠١٧ / ١٢ / ٦م.

فعاليا
ت
ال
عي
د
ال
و
طن
ي
يف مدرسة
براعم اخلب
ة
لت
ح
في
ظ
ال
ق
ر
آن الكرمي
يف والية السويق .

ال ش
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ير

رطي ال
صغ

لعبتي الجديدة

سيناريو /حمدي هاشم حسانني

لقد اشرتى يل أيب لعبة
جديدة ومثرية.

انتظرين سأحرضها من الدار يك تراها.
سأنتظر عىل أحر
من الجمر.

ما يل أراك مرتدداً..
هيا نجرب اللوح.

رطي ال
صغ

ير

ال ش

22

رسوم /حسام الدين عبدالغني

بدأت أتلهف لرؤيتها.

ما رأيك بلعبتي
الحديثة؟

يا للروعة ..يجب أن نقوم
بجولة بهذا اللوح فوراً.

أخىش أن تصدمني سيارة
أثناء تزلجي باللوح.

وفجأة اقرتب منهام الرشطي.

ال تكن جبانا ..أال تشاهد أبطال
األفالم وهم يتزلجون باللوح بني
السيارات برباعة.

كام أين أعاتبك عىل تشجيعك له
بتقليد أبطال األفالم ..ليس كل ما
نشاهده عىل الشاشة نقلده ..يجب
أن نستخدم عقولنا.

ما تنصح به صديقك قد يعرض
حياته للخطر يا بني ..فالطريق
العام ليس ملامرسة األلعاب.

إذا أين نلعب باللوح يا ترى؟
أحسنت السؤال ..هناك أماكن
مخصصة ملامرسة هذه اللعبة ..أماكن
تحفظ سالمتك وسالمة اآلخرين.

هناك مثال هذا النادي الريايض القريب
من هنا ..ميكنكم أن تلعبا باللوح هناك
بأمان تام ،كام توجد أيضا ساحات التزلج
حيث تشاركون أصدقائكم نفس الهواية.

أشكرك أيها الرشطي الطيب ..لقد جئت لنا يف الوقت
املناسب يك تدلنا عىل الطريق الصحيح.
الرشطة دامئا يف
خدمتكم ..وتحرص
دامئا عىل سالمتكم.

ال ش
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ير

رطي ال
صغ

بـــأقــالمــنــا
م

علو
مــات عامـــة

مساهامت

*عضلة القلب أقوى عضلة يف الجِسم.
*معاوية بن أيب سفيان هو أول الخلفاء األمويني.
*املدينة املنورة هي أول عاصمة لإلسالم.
*تأسس أول اتحاد لكرة القدم يف لندن عاصمة بريطانيا.
*األُخطبوط ميلك ثالثة قلوب.
إليا

س بن سعيد
الفاريس

حكــــــــم

* ليس يف العا
مل
و
سا
د
ة
أن
ع
م
* رس النجاح هو الثبات من حضن األم .
عىل الهدف .
* الص
رب مفتاح الفرج .
رططيياالل
ر صصغغ

ييرر

االلشش

24

مريم بنت يوسف
الحرضمية

كان هناك أرنب صغري يعيش يف مزرعة جميلة مع بعض
الحيوانات  .وذات صباح استيقظ األرنب مبكراً وقرر أن
ميازح الحيوانات وهي نامئة فذهب إىل الحامر وربط
ذيله عىل السياج ثم ذهب إىل الدجاجة ورسق بيضها .
وعندما استيقظ الحامر سقط عىل األرض أما الدجاجة
فقامت ترصخ تبحث عن بيضها وضحك األرنب كثريا.
غضبت الحيوانات وقررت أن تلقن األرنب
درساً  .جاءت بالليل إىل األرنب وهو نائم
ودهنت وجهه بالدهان األسود وعندما
استيقظ وشاهد صورته فزع األرنب
فضحكت عليه الحيوانات .واعتذر من
ديمة بنت عبدالعزيز
الحيوانات وقرر أن ال يقوم بعمل غري
الطارشية
الئق مره أخرى .

نصائح مرورية
ـ يجب أال يكون مقعد الطفل يف املقعد األمامي فمن
املمكن ال قدر الله عند حدوث حادث أن يخرج الطفل
من النافذة كام يجب ربط حزام األمان .
ـ ال متسك الهاتف أثناء القيادة ( ال تتصل حتى تصل)
هنا نستفيد أن ال نتصل أثناء السياقة وإذا كان األمر
رضورياً يجب أن نقف عىل جانب الطريق ونتصل،
ويجب االلتزام بقوانني الشارع كام يجب لبس الحزام
قبل تحرك السيارة .

ططييالال
رر صغصغ

25
25

ييرر

ميس بنت خميس
الغريبية

سألوين من انت؟عامين؟
قلت بثقة ملء كياين
أنا من بلد فيها حدود
يعرفها القايص والداين
***
فشامل رشف وكرامه
وجنوب جود وشهامه
والرشق شموخ وتحدي
والغرب علو وقوامه
***
واملركز قلب خفاق
يرفع رايات العرفان
يف حب عامن وقائدها
ومسرية خري وتفاين
***
عهد ذهبي نشهده
وعزمية حارض ملموس
وجاللة ماض وضاء
مستقبل خري مدروس
***
عهد ووالء نرفعه
لعامن خري األوطان
ولباين نهضتنا الكربى
أسمى آيات وعرفان
***
فلتهنأ ياوطني حرا
مرفوع الراية منصورا
ونرفع أيد للباري
أن يحفظ قائدنا ذخرا
***
نعم تغمرنا وأمان
بوافر فيض املنان
عائشة بنت سلطان
ندعوك إلهي تحفظنا
الحجرية
بسالم عرب االزمان

ال
الشش

مزاح األرنب

يف حب ُعامن

أح ــالم
صـغـيـرة

اسمي محمد بن فهد البدواوي
عمري ٨ :سنوات ،
هوايتي لعب كرة القدم وركوب اخليل ،
أمتنى أن أصبح فارسا ً في اخليالة بشرطة عمان
السلطانية .

اسمي :رمي بنت مهنا الربخية
عمري٥ :سنوات ،هوايتي الرسم والقراءة
وكتابة القصص  ،أمتنى أن أصبح مهندسة .

اسمي  :نوح بن سالم البلوشي
عمري ١٠سنوات ،
هوايتي الرسم و التصوير ،
وأمتنى أن أصبح فناناً تشكيلياً .
اسمي :شمسة بنت يعقوب الرواحية
عمري ٥ :سنوات ،
هوايتي الرسم وقراءة الكتب املدرسية ،
رطي ال أمتنى أن أصبح ضابطا ً بشرطة عمان السلطانية.

ال ش

26

ير

صغ

سيناريو الرقيب أول /أصيلة العامرية

رسوم /مريم الحسنية

ّ


ال ش
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ير

رطي ال
صغ

�أف ـراح
الـ�صـغـار

مريم بنت إسحاق الفارسية وصال بنت صالح الغافرية
سنة
سنة

ساره بنت جاسم البلوشية
سنة

حميد بن بدر الجهوري
 3سنوات

ماهر بن نارص الهادي
سنتني

إبراهيم بن سهيل السعدي
 ٧سنوات

عبدالله بن سيف الوهيبي
سنتني

تسنيم بنت بدر الصبحية
 ٩سنوات

أحمد بن سيف العامري
 ٤سنوات

محمد بن سيف املعمري
سنة

دانة بنت خالد الجهورية
سنة

لؤي بن سليامن الهادي
سنة

سدن بنت سعيد الهادية
 4سنوات

رفيف بنت سهيل السعدية
 ٤سنوات

مشاري بن أحمد الزعايب
سنتني

عمر بن أحمد املعمري
 ٥سنوات

أبرار بنت خالد الحراصية
 ٥سنوات

هديل بنت إبراهيم العربية
سنتني

فراس بن راشد السعيدي
سنة

حور بنت أحمد الحجرية
سنه

مهره بنت محمد الوهيبية
 ٥سنوات

ريم بنت جاسم البلوشية
 4سنوات

أكرم بن أصيل السليمي
سنة

عبدامللك بن ماجد العيسايئ
 ٥سنوات

حاتم بن عيل الكيومي
سنتني

غسان بن نارص التويب
 ٦سنوات

أروى بنت سلطان الكلبانية
 ٧سنوات

أحمد بن محمد العلوي
سنه

نب ٔا بنت عبدالرحيم الدرمكية أمجد بن خصيب الحسني
سنتني
 ٣سنوات

عبدالله بن موىس املزيدي
 ٧سنوات

يحيى بن عبدالله القرين
سنتني

جنات بنت داود املحاريب
سنتني

ثامر بن فهد الهنايئ
 3سنوات

مريم بنت هيثم الحديدية
 ٥سنوات

ميثاق بنت سعيد الرصادية
 ٦سنوات

فيصل بن خالد الجهوري
 5سنوات

شهاب بن أحمد التمتمي
 ٧سنوات

ريم بنت مهنا الربخية
 5سنوات

هبه بنت سامي الجهضمية
 ٦سنوات

آيه بنت سيف الرواحية
 ٦سنوات

إبراهيم بن خليل الحسني
 ٧سنوات

شذى بنت يحيى الحجية
 6سنوات

الخليل بن إبراهيم الهنائي
سنتني

مهند بن خالد الحرايص
 ٩سنوات

عبدالرحمن بن خميس العامري محمد بن خالد الحرايص
 ٦سنوات
 ٧سنوات

أنا في الروضة

صناعــــــة

الديك الكر ن
تو�
ي
 -1األدوات المطلوبة:
كرتون أسطواني  -مقصالشكل
 ألوان مائية أوراق ملونة قلم رصاص لصق شمعي مسطرة فرشاة ألوان -عيون بالستيكية

2

1

ألون الشكل األسطواني باللون
ّ -2
األبيض.
 -٣أرسم يدي على الورقة
الحمراء وأقصها وألصقها
كعرف للديك.

3
ال ش
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إعداد وتصوير /شيخة الرشيقية

4
 -٤أقص األوراق الملونة على شكل
مستطيل وألصقها كذيل للديك وأثنيها
من الخلف.

5

 -٥أرسم شكل مثلث على الورقة الصفراء
وألصقه للفم ومن ثم ألصق العينين ،
وبعد ذلك أرسم شكل الرجلين على الورقة الصفراء وألصقهما.

6

• وهذا هو الشكل النهائي للديك
الكرتوني.

ير
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شكراً لصديق الرشطي الصغري /تريك بن فهد اليوسفي.
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حكايات
جـدتـي
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الفتــاة والكبش
رسوم العريف :راوية الخليلية

يحىك أن فتاة وأخاً لها كانا ميشيان يف الطريق فاشتد عليهام العطش ،سأال
الناس واملارة أين عني املاء؟ فلم يجدا جواباً ،فمرا عىل ساحرة ترعى البقرة،
فسألها ،هل لديك ماء؟
فقالت :ال يوجد لدي ماء سوى بول أبقاري؛ ولكن هناك ماء قليل من
يرشب منه حتى يرتوي فسوف يتحول إىل كبش ،فرشبا قليال ليسدا
عطشهام  ،وأكمال الطريق  ،وملا قطعا نصف املسافة  ،قالت الفتاة ألخيها،
إين نسيت املشط يف مكان راعية البقر ،وسوف أرجع وأجلبه ،فقال لها
أخوها :سوف أرجع أنا وأجلبه لك ،وملا رجع إىل مكان البقر ،رأى جدول
املاء ،فلم يطق صربا ً من شدة العطش  ،فرشب منه حتى ارتوى فتحول
إىل كبش  ،فلام رجع إىل أخته فإذا هو عىل هيئة كبش يحمل املشط
يف فمه ،فحزنت األخت ملا أصاب أخاها ،فجلست حزينة عىل جذع
شجرة كبرية .
ويف تلك األثناء مر أمري فارس وقومه بعد معركه مع األعداء
فجلسوا السرتاحة قصرية تحت ظل تلك الشجرة ،وإذا
بدمعة تسقط عىل رأس األمري فنظر إىل األعىل ،فرأى فتاة
جميلة تجلس عىل طرف جذع الشجرة ،فأعجب بها،
وقرر الزواج بها ،وحينام تزوجها عاش الكبش مع أخته يف
القرص ،وكان األمري ال يعلم رس ذلك الكبش يظن أنه مجرد
كبش تربيه الفتاة الجميلة(الزوجة) ،ومع مرور األيام ذهب
الفارس األمري لقتال العدو  ،وترك زوجته حامالً  ،فتآمرت
عليها نساء القرص ،فرمني بها يف برئ موحشة مليئة بالثعابني
الكبرية واملخيفة ،ولكنها مل تصل إىل تلك الثعابني ،ألنها
جلست يف زاوية أو رف مل تصل إليه الثعابني.

وحينام أىت الفارس األمري من القتال  ،سأل عن زوجته؟ فقلن له إنها ماتت ،وك ّن قد ذبحن كبشاً
وادعي أنه قربها ،فص ّدق األمري ذلك ورىض بقضاء الله وقدره.
عادياً ودفنه يف مقربة األمراء،
ّ
....مرت....األيام ....والشهور وأىت العيد ،وأراد األهايل أن يذبحوا الكبش ( أخاها ) الذي صار وحيدا ً
بعد أخته  ،فأشعلوا النار  ،ووضعوا القدور عليها  ،وجهزوا السكاكني لذبحه  ،ولكن هذا الكبش
كان يف كل مره يهرب من بني أيديهم ويذهب إىل البرئ ،فشك األمري يف أمر هذا الكبش ،وذهب
وراءه ليكتشف أمره ،فنظر امللك يف البرئ ،فإذا به يرى زوجته الجميلة جالسة عىل رف هذا البرئ
ومعها طفالن ،ففوجيء األمري ،وفكر يف حيلة ليخلص زوجته من هذا املأزق الذي هو فيه ،فأمر
الحرس أن يحرضوا  100جونية(كيس) من الرماد و 100جونية (كيس) من السامد ،ليضعوها عىل
الثعابني الكبرية ،وميهدوا الطريق لخروج زوجته من البرئ ،وبعد أن طلعت من البرئ كانت تحمل
ولدين األول عىل اليمني واآلخر عىل اليسار ،فسأل األمري زوجته عام حدث لها ومن فعل بها ذلك ،
فأخربته بأن نساء القرص تآمرن عليها.
وأخربت زوجها بأن هذا الكبش أخوها ،وأن الساحرة راعية البقر هي التي فعلت به ذلك  ،فقال
لها االمري :إذا حرضت جميع ساحرات البلد هل ستعرفني تعرفني راعية البقر ؟ فقالت الزوجة :نعم.
فطلب األمري من جميع ساحرات البلد الحضور ألنه سوف يقيم مسابقة يف قرصه ألفضل ساحرة،
فسأل األمري الساحرة :عن أحسن أعاملها ،فذكرت له الفتاة وأخيها الكبش .فقال لها  :كيف تفيك
سحره؟
فقالت ال يكون ذلك إال بخلطة سحرية أخرى .
فرشب األخ الخلطة السحرية وعاد إىل طبيعته البرشية  ،فعمل امللك حفالً كبريا يف قرصه  ،وأمر
بسجن كل من أساء إىل زوجته لكنها سامحتهن جميعاً  ،وعاشوا جميعاً يف سعادة وهناء.
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*بترصف
املصدر :كتاب « القصص الشعبي يف ظفار »
تأليف :محمد بن مسلم املهري

ارسـمني
رسوم العريف /فيصل البلويش

وشية
البل

طارق بن يعقو

ادية
الل اله

اخلليل بن أحم

أروى بنت أكرم

ال ش
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ال
غيداء بنت ط

ا حي
ب الرو

د الرم

حي

يوم الشرطة
سيناريو /حمدي هاشم حسانني

رسوم /حسام الدين عبدالغني

شــرطـي وبـذلكَ أفــخــ ْر عميل يف الشارعِ واملخف ْر
ٌ
أحمي األرواح وأحرسها

ال أتعـب أبـداً أو أضـجــ ْر

ويـنـام النـاس وال نغـفـو

ع ُني الرشطي ُهـنا تسـهـ ْر

األمـ ُن مـهـمـتـنا األوىل

واألمـن مـهـمـتـنا األكـبـ ْر

نـخـدمكـم
فرحـونَ بأنَّا
ْ

شعب السلطن ِة األزه ْر
يا َ

روح الرشطي تحدثكم

نـفـديكم بالـروحِ وأكـثـ ْر

سلطنة عـمـان لها ِم ّنا

رض
نجـعـلـها ُبسـتاناً أخ ْ

هي حرم األمن وزائرها

باألمن به يشع ْر
يحظى
ِ

يف يوم الرشطة ذا عهدي سلطنتي ستظل األطه ْر

ال ش
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سيناريو /حمدي هاشم حسانني

الدين النصيحة

رسوم /حسام الدين عبدالغني

يا إلهي ..ما تفعله
خطأ يا منصور.

ملاذا تشوه جدار
املدرسة يا صديقي؟

وبعد قليل.

ال ش
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مل أقصد تشويهه ..أنا
فقط أكتب اسمي عىل
الجدار.

ال تلقِ الورقة يف
فناء املدرسة.

لو أن كالً منا قام بخدش جدار
املدرسة لكتابة اسمه أال تعترب
ذلك تشويها لجاملها؟

أين ألقيها يا صديقي
إذا؟

هناك مكان مخصص
للمهمالت  ،فال نشوه
فناء املدرسة النظيف.

أنت عىل حق ،أشكرك
ألنك نبهتني لهذا.

هنا نضع مهمالتنا يا صديقي لنحافظ عىل
نظافة مدرستنا.
أعدك أال أفعلها مرة أخرى
يا صديقي.

ويف الفصل.
انظر ماذا يفعل منصور يف كتابه املدريس.

هل تعلم أنك تشوه كتابك املدريس امل ُعد خصيصا للمذاكرة.

أحب أن أرسم األشكال
بني الحني والحني.

يا للغرابة ..إنه يرسم
يف كتابه املدريس.

ما أجمل أن تكون موهوبا يف الرسم ولكن
لنجعل ملوهبتنا كراسة مخصصة للرسم
ووقتا غري وقت دراستنا ..فنحن هنا
لتحصيل العلم ..أليس كذلك؟

أشكرك يا خالد ألنك نبهتني لسلوك خاطئ كنت أتبعه.
ال بأس يا صديقي ..فالدين النصيحة .

ال ش
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مطرح هي إحدى واليات محافظة مسقط  ،وهي والية تراثية ،
وتقع عىل ساحل بحر عامن ،تزخر بالعديد من املعامل املهمة مثل
ميناء السلطان قابوس ،و متحف بيت الربندة الذي يعرض وثائق
ومخطوطات عامنية تاريخية قدمية ،وكذلك بها حصن مطرح
(ويعود تاريخه للقرن السادس عرش (حوايل سنة ١٥٨٠م) وقد تم
ترميمه سنة ١٩٨١م ليكون واحدا من
أهم املعامل السياحية التاريخية التي تدل
عىل حرص العامنيني عىل حامية وطنهم
والحفاظ عىل تراثهم ) .
ميناء السلطان قابوس ،حيث
ترسو السفن العمالقة واملحملة
بالبضائع والسلع وهي بذلك
تعترب مدينة تجارية السترياد
وتصدير البضائع .

ال ش
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سوق مطرح الذي يعترب من أجمل
األسواق الرتاثية بالعامل من حيث
التصميم املعامري الجميل  ،واملنتجات
الرتاثية العريقة والتي يقبل عليها
السياح واملواطنون .
حديقة ريام وهي من أجمل
الحدائق يف عامن ،تطل عىل
البحر ،وتتوفر فيها عدد من
األلعاب  ،ومساحات خرضاء
لالسرتاحة والرتفيه .

كل ما تتمناه تجده يف هذا
السوق  ،وستجد الكثري
والعديد من الهدايا الرتاثية
الجميلة التي من املمكن أن
تشرتيها كهدايا ألصدقائك.

ال ش
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سيناريو /سعيد العربي

رسوم /رشيفة الطالعية

ّ

ّ

ﻭﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
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و

إدارة التوظيف

ء
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مبــارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول ( ممنوع التدخين )
الفائز :قدس بنت ناصر الرواحية
* إجابة السؤال الثاني (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم )22
الفائز :أحمد بن ناصر الوهيبي
* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

 رغد بنت حسين الرواحية-الملهم بن خالد الرواحي

إلياس بن سعيد الفارسي -ميس بنت خميس الغريبية

* أما الذي سرق المحفظة في قصة ( المحفظة ) فهما:
الرجل الذي يرتدي القبعة الحمراء واآلخر يرتدي دشداشه سوداء ؛ والدليل هو ظهورهما
في كاميرا المراقبة .
الفائز :إياد بن سليمان الحارثي

مسابقة العدد

٥٠

* 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

جائزة مالية

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

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

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

الهاتف...........................:

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

تيمور بن حسني اليحيايئ

ال ش
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ياسة بنت سامل الكاسبية

امللهم بن خالد الرواحي

رغد بنت حسني الرواحية

علياء بنت حسني اليحيائية

زينب بنت أفلح العمرية

ير
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إرساء بنت خليفة السليامنية
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