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مرحبًا
أصدقـــايئ األعــزاء:

مرحبــاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن ملحــق الرشطــي الصغــري والــذي يتزامــن إصــداره مــع احتفــاالت 
ــة وكل عــام  ــد بخــري وعافي ــا القائ ــكل عــام ووالدن ــد ،ف ــي الثامــن واألربعــني املجي ــد الوطن ــالد بالعي الب

ووطننــا الحبيــب بخــري وســالم .
 أصدقــايئ ..

ليس هناك أجمل من الفرح والســعادة والســالم ، عىس الله أن يديم عىل هذا الوطن نعمة األمن واألمان 
ويطيــل يف عمرنــا والدنــا وقائدنــا الحكيــم حــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظم – 
حفظــه اللــه ورعــاه الذي قاد البالد منــذ عام ١٩٧٠م وحتى اآلن  بحكمة ومحبــة. لقد أخلص قائدنا املفدى 
فيــام وعــد بــه أبنــاء بلــده، ليصبــح  هــذا البلــد مثالً ورمــزاً للمحبــة والتعــاون والتآخــي يف كافــة األصعدة .

أصدقــايئ ..
ــم  ــد تؤذيك ــات ق ــوا بترصف ــال تأت ــم، ف ــدوة ألصدقائك ــري ق ــح وخ ــري ناص ــوا خ ــأن تكون ــم ب ــاً أذكرك دامئ
ــالمة  ــد الس ــوا بقواع ــا، التزم ــزول منه ــا أو الن ــاء ركوبه ــية أو أثن ــة املدرس ــل الحافل ــم داخ ــة وأنت خاص
زمالئكــم  مــن  أحــد  ال  بــأن  املدرســية  الحافلــة  مــن  تنزلــون  وأنتــم  تأكــدوا  و  تســلموا  يك 
أنفســكم أجــل  مــن  يقظــة  ، كونــوا عينــاً  أحــد  لــه  ينتبــه  الخلفيــة ومل  املقاعــد  أحــد  يف  نامئــاً 

واآلخرين .. فأنتم أصدقايئ األوفياء الذين أحبهم .. دمتم بخري وسالم . 



رسوم/ زمزم الرحبية
إعداد : منى الكليبي

اخربتنا سورة الكهف عن قصة مجموعة من الشباب،  فتية آمنوا بالله، مل يكونوا  أنبياء وال 
رسال، إمنا كانوا أصحاب إميان راسخ، فأنكروا عىل قومهم معصيتهم لله ثم قرروا النجاة بدينهم 

وبأنفسهم بالهجرة من القرية إىل مكان آمن يعبدون الله فيه. فتوجهوا إىل كهف مهجور 
ومعهم كلبهم طمعاً يف رضا الله. استلقى الفتية يف الكهف، وجلس كلبهم عىل باب الكهف 

يحرسه. 
وهنــا حدثــت معجــزة إلهيــة ، لقــد نــام الفتيــة ثالمثائــة وتســع ســنوات. وخــالل هــذه املــدة، 
كانــت الشــمس تــرشق عــن ميــني كهفهــم وتغــرب عــن شــامله، فــال تصيبهــم أشــعتها يف أول 
النهــار وال يف آخــره. وكانــوا يتقلبــون أثنــاء نومهــم، حتــى ال تهــرتئ أجســادهم. وبعــد هــذه 
الســنوات بعثهــم اللــه مــرة أخــرى. اســتيقظوا مــن ســباتهم الطويــل، لكنهــم مل يدركــوا كــم 
ــا  ــا يوم ــم: لبثن ــا؟! فأجــاب بعضه ــم لبثن ــم فتســاءلوا: ك ــت يف نومه ــن الوق ــم م مــى عليه
أو بعــض يــوم، أخرجــوا النقــود التــي كانــت معهــم، ثــم طلبــوا مــن أحدهــم أن يذهــب إىل 
ــه أحــد. ــى ال يشــعر ب ــم يعــود إليهــم برفــق حت ــة، ويشــرتي طعامــا بهــذه النقــود، ث املدين

خــرج الرجــل متوجهــا إىل القريــة، إال أنهــا مل تكــن كعهــده بهــا. لقــد تغــريت األماكــن والوجوه. 
تغــرّيت البضائــع والنقــود. وبالطبــع، مل يكــن صعبــاً عــىل أهــل القريــة معرفــة أنــه غريــب مــن 
ثيابــه التــي يلبســها ونقــوده التــي يحملهــا. عرفــوا بعــد ذلــك أن أهــل املدينــة آمنــوا بعدهــم، 
وتناقــل النــاس خربهــم و ذهبــوا لرؤيتهــم، بعــد أن اســتيقَن أهــل القريــة قــدرة اللــه ســبحانه 
وتعــاىل عــىل بعــث مــن ميوت، برؤيــة مثال واقعــي أمامهم. أخذ اللــه أرواح الفتيــة، فلكل نفس 
أجــل. ومضــت األجيــال تتناقــل خــرب هــذه املعجــزة جيــال بعــد جيــل نقرؤهــا يف ســورة الكهف.

   أهل الكهف
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من قصص القرآن
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سأتبع نصائح أمي

أركب يف مقعدي 

الخاص وأضع حزام 

األمان .

لكن!!

وأجلس بهدوء .

ال.. هذا ليس 

آمناً إطالقاً .

األمـورةنـــورة

آه كم الجو جميل

ليتني أستطيع إخراج  

رأيس من النافذة 

ألستمتع بتساقط الرذاذ 

عىل وجهي .

يااا سالاام

وجهتنا وهناك سألعب يف مكاين حتى نصل إىل من األفضل أن أجلس 
وأستمتع بأمان..

سيناريو و رسوم العريف/ راوية الخليلية



الـســبـلـة الحرفة 

التقليدية

تجفـــيــــف

 األسماك ) العوال(

تصوير وإعداد/ أحمد البلوشي

يســتخدم العامنيــون أســامك القــرش يف تحضــري الســمك 

املجفــف و املعــروف محليــاً باســم »الُعـــــوال«، حيــث يتــم 

تقطيــع األحجــام الكبــرية مــن ســمك القــرش والتخلــص مــن 

الــرأس والجلــد والعظــم ليبقــى اللحــم فقــط وتقطيعــة إىل 

ــح هــذه القطــع  قطــع رفيعــة مســتطيلة أو مربعــة. ثــم متلّ

بكميــات كبــرية مــن امللــح مــن الجانبــني. و بعــد نحــو نصــف 

ســاعة تقريبــاً تغســل إلزالــة امللــح و تــرتك يف العــراء لتجــف 

تحــت أشــعة الشــمس يومــاً كامــالً لــكل جانــب. أما األســامك 

الصغــرية فبعــد التنظيــف و التخلــص مــن الــرأس و العظــم 

تــرتك بــدون تقطيــع و متلــح و تغســل بنفــس الطريقــة ويتــم 

تعليقهــا عــىل خيــط لتجــف تحــت الشــمس .

ــة  ــتيكية زن ــاس بالس ــأ يف أكي ــوال يعب ــف الع ــد أن يج و بع

كيلوجــرام واحــد و تبــاع محليــاً أو تصــدر إىل بعــض الــدول . 

٦



اللعبةالـســبـلـة

 الشعبية

لعبــــــــــــة 

معيـــــدلوه

تصوير وإعداد/ علياء النعمانية

لعبــة شــيقة و ممتعــة يلعبهــا العبــان اثنــان. و هــي 
ــىل  ــع ع ــارغ يوض ــاء ف ــل م ــار برمي ــن إحض ــارة ع عب
األرض بشــكل أفقــي، ثــم يوضــع فوقــه عمــود خشــب. 
و يجلــس أحــد الالعبــني عــىل طــرف العمــود و يجلــس 
الالعــب الثــاين عــىل الطــرف اآلخــر ، و يتوازنــان حيــث 
يحــرك كل منهــام رجليــه و جســده بطريقــة معينــة، و 

ذلــك يف جــو مــن املــرح و الــرور .

٧



كلامت الشاعر:

  سامل الكلباين 

 سَقَتك العال مزن الطموح وأَسبغت
 

                .... عليك النهى ثوب الجالل مجربّا   

 وغرّد شادي املجد باسمك مطربا
 

                    ....  وفاح عبري الجود منك معطّراً

٨

سيدي..



كلامت الشاعر:

  سامل الكلباين 

- ولــد صاحــب الجاللةالســلطان قابــوس بــن ســعيد حفظــه اللــه ورعــاه يف مدينــة 

ــار،  يف  ١٨ نوفمــرب ١٩٤٠م. ــة يف محافظــة ظف صالل

ــارش ألرسة آل  ــل املب ــامن يف التسلس ــن لع ــلطان الثام ــوس الس ــلطان قاب ــد الس - يع

ــام ١٧٤١م.  ــن ســعيد يف ع ــد ب ــام أحم ــي أسســها اإلم بوســعيد، الت

ــى  ــن فيصــل آل ســعيد، تلق ــور ب ــن تيم ــد للســلطان ســعيد ب ــن الوحي ــو االب - وه

ــة. ــة يف صالل ــة والثانوي ــني االبتدائي دروس املرحلت

-أرســله والــده إىل اململكــة املتحــدة حيــث واصــل تعليمــه يف إحــدى املــدارس الخاصة 

هناك.

ــا، حيــث درس  ــة يف بريطاني ــة »ساندهريســت« العســكرية امللكي -تخــّرج يف  أكادميي

خـــاللها العلــوم العســكرية وتخــرج فيهــا برتبــة مــالزم ثــان، ثــم انضــم إىل إحــدى 

الكتائــب العاملــة يف أملانيــا االتحاديــة آنــذاك ملــدة ســتة أشــهر مــارس خاللهــا العمــل 

العســكري.

ــو  ــامن يف ٢3 يولي ــلطنة ع ــم يف س ــد الحك ــوس مقالي ــلطان قاب ــة الس ــلم جالل -تس

ــري الشــامل يف كافــة جوانــب الحياةبهــا مــع  ــم بدفــع عــامن إىل التغي ١٩٧٠م، فاهت

اإلبقــاء عــىل األصالــة العامنيــة التقليديــة بحيــث ال تفقــد عــامن هويتهــا. وهاهــي 

ُعــامن اليــوم تعيــش يف ازدهــار وتقــدم وســالم بفضــل حكمــة القائــد حــرة صاحــب 

الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد املعظــم .

   أبـــــــــــــي
                 قابـــــــــــــــوس                           
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حكاية صانع األلعاب 
القرد منهمك أسفل الشجرة يستمتع بقطع األخشاب 

وترتيبها - يسمع صوت بكاء يف أعىل الشجرة

ما الذي يبكيك 

يا صغريي وأين 

والدتك ؟

هل أعجبتك اللعبة 

يا صغريي ؟؟ 

سأكمل عميل اآلن .

أين أنت يا صغريي 

أين ذهبت؟؟ -  هل 

وقع يا ترى ؟؟

هل تحتاج إىل 

مساعدة ؟؟  
ليس اآلن . شاكرة جدا اهتاممك 

بصغريي ورعايتك له 

أم السنجاب الصغري

رسوم/ مريم الحجرية سيناريو/ غالية الحجرية
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ينطلق صغار الحيوانات فرحا إىل األلعاب

 تقدمت جميع الحيوانات للعمل وأقاموا سوراً جميالً 

لحديقة األلعاب وزرعوا الكثري من الورد.

فيشري القرد إىل حديقة مليئة باأللعاب

مع حلول املساء طرقت الحيوانات بيت القرد ليجد 

أصدقاءه قد جهزوا له حفلة كبرية .

 هديتي لصغاركم 

أصبحت جاهزة 

 الحديقــة مل تكتمل 

فــام زال ينقصها 

تنســيق الزهور وسور 

بها يحيط 

إذن حان دورنا 

اآلن يف املساعدة 

أنا سعيد مبا أقوم 

به وال أنتظر جزاء 

عىل ما أقدمه من 

مساعدات 

إنها بالفعل هدية رائعة 

وجهد كبري، تستحق 

الشكر والثناء عليه

 أي هدية تقصد 

؟

 ال بد من مكافأة 

القرد عىل ما صنع

شكراً جزيالً لكل 

جهودك الطيبة يستحق القرد 

املكافأة .

١١
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سامل  يحب االنرتنت ، فهو يتصفحه من خالل جهاز االيباد الخاص به لكنه 

يهتم بأشياء أخرى مثل كرة القدم وقراءة الكتب ، فهو يعلم أنه يجب 

أن يكون حذراً  عند تصفح مواقع االنرتنت ملا يحتويه من مواقع وصور 

التناسب عمره . و هو ينصح أصدقاءه بعدم قضاء ساعات طويلة يف 

اللعب وتصفح االنرتنت حتى ال يضيع وقته.

       التصفـــــــح       لـــــي رأي
                      اإللكتــــرونـــــــــــــي

   أصدقايئ...
 جميعنــا تقريبــاً لدينــا أجهــزة إليكرتونيــة ونتصفــح اإلنرتنــت 

ــا  ــن املمكــن أن نتعــرف له ــذي م ولكــن هــل تعــرف املخاطــر ال

ــري ... وكيــف نتــرصف إذا  يف هــذا العــامل االفــرتايض الواســع والكب

ــاء  ــض األصدق ــرؤا آراء بع ــا اليكرتونيا...اق ــم ابتزازن ــاول أحده ح

ــون مــع هــذا الفضــاء الواســع. يف هــذا  املوضــوع وكيــف يتعامل

.

 أصبح االنرتنت مهامً يف حياتنا ولكن عىل الرغم من ذلك البد  

أن نتصفحه بحذر، نحن نبحث عن كل ما يخص الدراسة 

والبحوث و األلعاب ، فاالنرتنت سالح ذو حدين ألن هناك 

أشخاصاً قد يحاولون التحدث معنا أو استغاللنا. ولذلك أنصح 

أصدقايئ بأن ال يقضوا ساعات  طويلة أمام االنرتنت بل عليهم 

االهتامم بدراستهم .

١2

سامل بن عبدالله الحسني 

لجني بنت عبدالله العلوية



.

.

.

مالك تصفحها لالنرتنت ال يتجاوز الساعة يف اليوم ، وتدخل املواقع 

املفيدة كمشاهدة األفالم اإللكرتونية واأللعاب التي تناسب عمرها ، 

وهي حريصة عىل أال تعطي أحداً معلومات خاصة بها، والتكتب بياناتها 

الشخصية يف املواقع ألنها تعرف أن ذلك خطر ، وتنصح أصدقاءها بعدم 

إعطاء أي  شخص غريب  بياناتهم الشخصية  أثناء تصفحهم  للمواقع اإللكرتونية.

ــدرايس،  ــتواه ال ــىل مس ــر ع ــت اليؤث ــه لالنرتن ــىل أن تصفح ــص ع ــب حري صهي

ــع  ــد يف املواق ــخصية ألي أح ــه الش ــاء بيانات ــدم إعط ــىل ع ــص ع ــو حري و ه

اإلكرتونيــة وال يدخــل ســوى املواقــع اآلمنــة، وينصــح أصدقــاءه بــأن اليجلســوا 

ــدرايس. ــر عــىل مســتواهم ال ــك يؤث ــت ألن ذل ــة عــىل االنرتن فــرتة طويل

١٣

 مالك بنت أحمد الرحبية

صهيب بن موىس الهادي

شيخة بنت سعيد الوهيبية

 شيخة تقيض ساعتني يف اللعب وتصفح االنرتنت، وذلك تحت إرشاف والديها 

حتى اليؤثر عىل تحصيلها الدرايس، وقد قامت بعمل جدول لتنظيم وقتها، 

شيخة حذرة جداً عند دخولها االنرتنت، و ال تكتب بياناتها الشخصية وال 

تتبادل املعلومات مع أي شخص مجهول،و ال تدخل أي إعالنات أو مقاطع 

غري محببة ألنها تحتوي عىل أشياء غري مناسبة لعمرها،وتنصح أصدقاءها بأنه 

يجب عليهم االنتباه والحذر أثناء تصفح االنرتنت واإلهتامم مبذاكرة دروسهم.



رسوم/ مريم الحسنية سيناريو الوكيل/ أصيلة العامرية

١4

فقط

،

،

ً

ً

حسنًا يا سالم
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أناآسف يأمي
كنا نقلي  

 بيصضة فقط 

كبيــر خطــأ  ذلــك   كان 
 منــا فــي املــرة القادمــة
 ســنطلب منــك املســاعدة

  ياأمــي



ماجد وعيل أبناء عيل الهشامي

ثويبة بنت خليل السليمية

الخطاب بن سامل السيايب

درة بنت أحمد الرمضانيةالزهراء بنت حسني البحرانية

حنني بنت مبارك العامرية

بدر وبدور أبناء
هالل البطايش 

املزن بنت هشام البلوشيةمزنة بنت مازن العربيةأمين بن عبداملنعم العربيعبدامللك بن حمزه الصبحي

زمرد بنت محمد القاسميةشيخة بنت أحمد املعوليةخزام بن طالل السعدينرباس بن طالل السعدي

رتاج بنت عّواد الرواحيةمآب بنت عّواد الرواحيةرهف بنت قيس الرواحية

عبدالله بن عبدالعزيز البهالينملك بنت عبدالعزيز البهالنيةمازن بن إبراهيم الهشاميأيهم بن وليد الرواحي

نارص بن محمود العمريهاجر بنت راشد السعيديةيقني بنت راشد السعيديساره بنت خالد السيابية

عائشة بنت جاسم البلوشية

أصدقـاء
الشرطي الصغير



مآب بنت عواد الرواحية

سامل بن سعيد الطالعيعبدالله بن عبدالعزيز البهالين

شيخة بنت عبدالله الطالعية

عبدالله بن موىس املزيديمحمد بن جاسم البلويشحمد بن خليفة الجنيبيمتيم بن خليفة الجنيبي

سعود بن جمعه الغداينملك بنت عبدالله البلوشيةسامل بن جمعه الغداينفاطمة بنت سعيد الطالعية

نور بنت حمد املعريكيةسبأ بنت ناجي الخنبشيةأشجان بنت سليامن الهادية

هاجر بنت عبدالله الغافرية

سيف بن الجلند املعويلشذى بنت يحيى الحجيعبدالله بن سيف الوهيبي

صالح ودانه أبناء سلطان الوليد بن خالد السعيديرمياس بنت عيل املقيبليةأنفال بنت سليامن الهادية
الهنايئ

خالد وسعود أبناء عبدالعزيز
العلوي

الجلندى ومحمد أبناء
زاهر البوسعيدي

حمد ولجني أوالد حمود 
السرياوية

يسع وياسني أبناء دعيج
البوسعيدي

فيصل بن عبدالله الراسبي

وجدان وامتنان بنات
غسان املعويل

عبدالعزيز وسامل أبناء
مصطفى الخرويص

نوره ومريه بنات
حسن العيسايئ



خذ يا بدر..دّخن

لن أدّخن مرة أخرى

إبراهيم ،أعطني 

النقود ، أنا سأحر 

العصري الطازج 

بنفيس 

يبدو أن سليامن 

يّحب خدمتنا 

صدقت يا عمر

ال يا إبراهيم..

ال أريد

خذ جرب أم أنك ما 

زلت طفالً؟

 كح
 كح

 كح

سيناريو/ خلفان احلنظلي  
رسوم العريف/ راوية اخلليلية 

١٨



إنه يف الصف الثاين عرش، ويجب عليه 

االهتامم بدراسته.. 

أنت تدلله إىل حد ال يعقل يا أيب 

حسناً .. ال 

تغضب هكذا

أريد هاتفا 

جديداً يا أيب 

 ..مل متض ِخمسة أشهر منذ 

أن اشرتى لك أيب هاتفك 

الحايل؟ 
وما دخلك أنِت؟؟.. هاتفي ال 

يعجبني وأريد واحداً جديداً 

ماذا؟!

أنت مستهرت جداً

إنه يف الصف الثاين عرش، ويجب 

عليه االهتامم بدراسته.. 

أنت تدلله إىل حد ال يعقل يا أيب 

١9



أريد ماالً يا أمي 
لقد أعطيتك ٢٠ رياالً

 منذ يومني

لقد رصفتها 

تفضلوا يا شباب

شكراً لك يا سليامن ،،

 العصري منعش جداً 

بدر محتجز يف مركز 

الرشطة مع ثالثة من 

أصحابه بتهمة تعاطي 

املخدرات 

ماذا؟!..

ترى من هو مروج 

املخدرات من هؤالء 

الشباب األربعة..

يجب أن نواجهه 

بالدليل؟! 

هيا ساعدوين يا أصدقايئ 

يف العثور عىل مرتكب 

الجرمية .

2٠



مشــاركة الرشطــي الصغــري يف امللتقــى الصيفــي الحــادي عرش الــذي نظمتــه وزارة البلديــات االقليمية 

ومــوارد امليــاه ألبنــاء موظفــي الــوزارة مبركــز تنميــة املــوارد البرشيــة يف مرتفعــات املطار

 بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٨م. 

مشاركة الرشطي الصغري يف مركز سبيس 

لتنمية املهارات بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤م.

2١



تعالوا ياأصدقايئ نتعرف مع أحمد 

وريم عىل إدارة من إدارات جهاز 

الرشطة 

وماهي هذه اإلدارة 

يا صديقي الرشطي 

إنها اإلدارة العامة 

للمرور

تذكرت !!!
أحسنت ياصديقي ولكن 

سأخربك عن أدوار أخرى 

لهذه اإلدارة 

تقوم هذه اإلدارة بتسيري دوريات مرورية 

عىل مدار الساعة، وذلك  للتأكد من تطبيق 

قانون املرور والتزام السائقني بقواعد املرور  كام تقوم هذه اإلدارة بفحص املركبات 

للتأكد من صالحيتها للسري 

كذلك تعمل عىل استخراج تصاريح قيادة 

املركبات بجميع فئاتها 

رسوم : زمزم الرحبية سيناريو: سعيد العربي
) اإلدارة العامة للمرور (جولة مع الشرطي الصغير  

2٠



وماهي رشوط استخراج 

رخص القيادة ؟

إكامل السن القانوين

املحدد لكل أنواع الرخص وهو 

من ١٨ سنه 

واختبار الفحص الطبي

هل هناك دوريات تقوم 

نعم ياريم فالرشطة النسائية تقوم بها الرشطة النسائية ؟

بنفس مهام الدوريات التي يقوم بها 

رجل الرشطة 

وال ننىس الدور الذي يقوم به 

معهد السالمة املرورية واملدرسة 

املرورية 
شكرا لك عىل املعلومات املفيدة 

ياصديقنا الرشطي ..

وإىل اللقاء 

2٣



حكمة

                        جاَءْت تجُر خيوطَها البيضاَء ....  وعلْت بها يف كبِد السامِء سامها

       جاءت لرُتسَل نغمها متناغامً  ......  ارشقت منها والندى حيّاها

                 وأزاَح منها الليُل بعَض سكونِه ......  ذا نورُها الصايف أىت بشداها  

     وتهللَْت كلُّ الطيوِر سعادًة .......  وتراقصْت حباً لها وضياها

         والشادي الصداُح غرََّد عالياً ......  فرحاً بإطالِل الشموِس مناها

    سارْت ينابُع الهدى بتدفٍق ........  منذ سار عامٌل بكلِّ ثراها

            ومتازجت ألحاُن أطفاِل القرى ..........  مع ماِءها وضفاِفها وسامها

      وتنزلت رحامت رب واحد .......... من قبضه روى جداب ثراها

           آٍه، وما أحىل بخوراً باَح يف .........  الطرقاِت حتى فاَح منه شذاها

                 فتبَسمْت كل الزهوِر كأنها .......... غيٌم يداعُب أرَضها وُرباها

يانفُس هذي أرُضها وقلوبُنا ............ نشتاقُها وعيونُنا نهواها  

          هذيي قصيديت التي أسمو بها ............ حدًّ السامِء ليك أنرَي سامها

كن عاملاً ناطقاً أو مستمعاً واعياً

قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: ) أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة

الصالة ، فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله )

تأليف: رقية بنت خميس الهشامية

الصباح شمس 

ـ إن أّول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم
  هو سليامن عليه الّسالم 

 ـ إّن دموع اإلنسان عند بكائه تحّفز الجسم
 عىل إفراز مواد مسكّنة لألمل، حيث يتّم

 إفرازها من املخ

 ـ إّن أّول من وضع قواعد اللغة العربية يف 
هو الّتابعي الجليل أبو األسود الدؤيل

   ـ إّن أعظم آية يف القـــــــــرآن الكريــــم      
هي آية الكريس. 

هل تعلم؟

الصالة

بــأقــالمـــــــنا

ليىل بنت أحمد اللميك

 منترص الرحبي

أحمد بن سليامن الهدايب

24



خلّك ـ عارف

إعداد : الهيئة العامة لتنظيم اإلتصاالت

25



   حـــــزام األمـــــان
رسوم: حسام الدين عبدالغني

سيناريو:حمدي هاشم حسانني

2٦



رسوم: حسام الدين عبدالغني

2٧



أنا اسمي: رائد بن أحمد الجابري

          عمري: ٤ سنوات

هوايتي لعب كرة القدم والسباحة .

وأمتنى أن أكون طّيار يف املستقبـــــل.

أنا اسمي: فاطمة بنت حسني البحرانية       

   عمري: ٥سنوات

هوايتي الرسم والتلوين والسباحة.

 وأمتنى أن أكون مهندسة معامرية يف املستقبـــل.

أنا اسمي: أرين بنت يونس السيابية

          عمري: ٤ سنوات

هوايتي القراءة واملطالعة والرسم.

وأمتنى أن أكون صحفية يف املستقبـــــل.

أنا اسمي: سيف بن سلطان العلوي       

   عمري: 6سنوات

هوايتي الرسم وقراءة القصص .

وأمتنى أكون ضابطاً يف جهاز الرشطة

يف املستقبـــــل.

أحالم صغيرة

2٨







رسوم/ مريم الحسنية سيناريو الوكيل/ أصيلة العامرية

ّ
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تريك بن عمر الحوسني
3 سنوات

فرح بنت عبدالله السنيدية 
سنتني

لجني بنت عبدالله العلوية
3 سنوات

محمود بن أحمد البوسعيدي
سنة

إرشاق بنت سعيد العربية
3 سنوات

إرساء بنت أحمد البوسعيدية
٤ سنوات

فراس بن راشد السعيدي
سنة

شذى بنت سعود الهنائية
3 سنوات

صالح بن سعود الهنايئ
سنة

زياد بن محمد املعويل
3 سنوات

أحمد بن سعيد العربي
سنتني

سعيد بن محمد الربعمي
سنتني

ثرياء بنت محمد الحبسية
سنتني

أمري بن أمين السناين
سنتني

محمد بن داؤد الخرويص
٤ سنوات

ليان بنت أحمد البحرانية
سنتني

فاطمة بنت نارص القاسمية
3 سنوات

مريم بنت سامل الناعبية
3 سنوات

ليث بن سامل املنريي
3 سنوات

الخطاب بن سامل السيايب
6 سنوات

أنس بن مالك السليمي
سنة

خالد بن وليد الرواحي
3 سنوات

سعيد بن راشد السعيدي
٥ سنوات

أسيل بنت فيصل الرواحية
3 سنوات

لؤي بن خالد السيايب
٤ سنوات

أنهار بنت أحمد العمرية
3 سنوات

فاطمة بنت محمد البطاشية
3 سنوات

الـ�صـغـاراأفـــراح



شهاب بن أحمد التمتمي
3 سنوات

عبدالله بن صالح العجمي
سنتني

عمر بن أحمد املعمري
3 سنوات

سدن بنت سعيد الهادية
٤ سنوات

ساره بنت حيدر البلوشية
سنة

سامل بن شهاب العمريي
٤ سنوات

عيل بن أحمد السوطي
سنتني

شموخ بنت عبدالله العامرية
3 سنوات

صمود بنت ماجد العامرية
3 سنوات

مؤيد بن جاسم البلويش
3 سنوات

إحساس بنت فيصل البلوشية
3 سنوات

يارس بن خليفة الجنيبي
سنتني

نهى بنت نبيل الدغيشية
سنة

العنود بنت محمد املجينية
3 سنوات

سبأ بنت سليامن البلوشية
3 سنوات

اليامن بن سامل الريامي
3 سنوات

إخالص بنت محمد العجمية
سنتني

رغد بنت حمود الرزيقية
سنتني

عيل بن حمود الغافري
سنتني

أسيل بنت يحيى الحمحامية
3 سنوات

أسيل بنت إبراهيم القاسمية
3 سنوات

عامد بن عيل املقيبيل
3 سنوات

عبدامللك بن ماجد العيسايئ
٥ سنوات

خالد بن شهاب العمريي
٤ سنوات

جلنار بنت مصطفى الشعيلية
سنة

الخطاب بن خالد السعيدي
سنتني

الخليل بن خالد السعيدي
سنة

أبرار بنت خالد الحراصية
٥ سنوات

عيل بن حسن العيسايئ
سنة

سعيد بن خليل الحبيس
٤ سنوات



صناعــــــة

الدجاجة الورقية

أنا في الروضة
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إعداد وتصوير/ شيخة الرشيقية
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أقـالم صغيرة
                                                           

ــان إىل  ــد )، يذهب ــر وزي ــان ) عم ــاك صديق كان هن

، وكانــا يتســامران  املدرســة، مشــيا عــىل األقــدام 

االلتــزام . عمــر يحــب  الطريــق  ويضحــكان طــوال 

بالقواعــد، عكــس صديقــه زيــد، وكان زيــد يســبق عمــرا 

إىل املدرســة؛ ألنــه يقطــع الشــارع دون مراعــاة إشــارة املــرور 

بينــام عمــر ينتظــر إىل أن تــيضء إشــارة املــرور الخــراء ، 

ــه  ــد بالســخرية من ــا ذهــب عمــر إىل املدرســِة ، اســتقبله زي وعندم

ــزام  ــه االلت ــب علي ــئ ويج ــه مخط ــه بأن ــرد علي ــر ي ــالب وعم ــام الط أم

بإشــارة املروروقواعــد الســري. ويف يــوم مــن األيــام، وبينــام زيــد يقطــع الشــارع 

صدمتــه ســيارة فانكــرت يــده، وعندمــا ســمع عمــر مبــا حــدث لصديقــه 

ــىل  ــر ع ــول عم ــد دخ ــه ، وِعن ــب إىل زيارت ــت ذه ــه إىل البي ــد رجوع ــد، وبع زي

زيــد فــرح زيــد كثــريا  وتأســف قائــال: أنــا آســف جــداً مل أســتمع إليــك فكالمــك

شــاء  وإن  ســالمتك،  فاملهــم  أســامحك  أنــا  عمــر:  فقــال  صحيحــاً  كان 

يف  ينســاه  ال  درســاً  زيــد  تعلــم  الدرس.وهكــذا  هــذا  تتعلــم  اللــه 

املــرور. وإشــارة  بالقواعــد  ملتــزم  وهــو  األيــام  حياته.ومــرت 

حينما نعبر الشارع

                                 تأليف : بيـــــان محمد الكلباين

                                     العمر: ١٠ سنوات 
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املجتهدالصغري
بَْعد استـذكاري لِدرويس  ...  أمـرُح َسـاعـاٍت َمعـُْدوَدْة

أقف أللعَب بعد جلويس ...  والزَّاِرُع يحصد َمْجُهوَده

أَتََريَّض َوقتاً يف النادي      ...   بَـيـَن الُصْحبِة واألوالِد

أو أقـرأ كُـتـباً رائـعـًة      ...  تـَروي تاريَخ األجـداِد

أحياناً أفتح حاسوب       ...   يك أقيض أحىل األوقاْت

أو أقرأ ُسوَرَة قرآٍن          ...   َمـا أطـهـر َهــذي اآليـاْت

وأخرياً أشعر بنشاٍط        ...  فأعـود ألسـتـذكَر َدْريِس

لَِعب واستذكار بهام        ...  تكتمل معادلتي.. أُنْـِسـي

شعر: حمدي هاشم حسانني

رسوم: حسام الدين عبدالغني
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غب

عماننا اجلميلة

أصدقايئ األعزاء سنعرفكم يف هذا العدد عن والية رائعة 

خالبة خراء وهي....     

مدينة  صاللة
 مدينة صاللة تقع عىل الساحل الجنويب لسلطنة عامن

 يف محافظة ظفار، فهي عاصمتها السياحية والتجارية ؛ ملا تحتويه من 
مواقع سياحّية طبيعية مثل النافورات الطبيعية و مدينة البليد األثرية وسهل 
أتني وعني ارزات وعني أثوم وعني كور وعني طربق وشاطئ املغسيل وغريها...

وتشتهر صاللة بإنتاج اللبان الذي يستخدم للبخور نظراً لرائحته العطرية الزكية وتكرث 
فيها أشجار النارجيل واملوز والفيفاي.

كام تتميز صاللة بجو استثنايئ عن بقية محافظات السلطنة يعرف مبوسم الخريف حيث 
يكون الجو ممطراً بشكل مستمر يتخلله تساقط الرذاذ ويكسو الضباب جبالها  الجميلة .

تصوير الرقيب/ أمين العويسي
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غب

مدينة  صاللة

وادي دربات

موســم  يف  جــامالً  العــني  هــذه  تــزداد 
كميــة  وتعتمــد  املوســم  هــذا  يف  تنفجــر  حيــث  الخريــف 
عــىل  تتســاقط  التــي  األمطــار  غــزارة   عــىل  فيهــا  امليــاه 
الجبــال  التــي توجــد بالقــرب مــن العــني، فهــي تقــع غــرب  
واليــة صاللــة  وتبعــد عــن مركــز الواليــة ٢٠ كيلومــرتاً تقريبــاً.

عني أثوم

عني كور:

 يقع  وادي دربات يف والية طاقة  وهو 

عباره عن عدة أودية ، تجف يف فصل  الشتاء  

ومتتلئ يف موسم الخريف، ويعترب هذا الوادي  من 

أجمل املناطق الطبيعية يف السلطنة.

  تعــد مــن  العيــون املائيــة التــي تتدفق شــالالتها بشــكل كثيف 
يف موســم الخريــف نتيجــة زيــادة منســوب امليــاه يف املخزونات 

ــع يف  ــي تق ــاه وه ــون باملي ــذه العي ــذي ه ــي تغ ــة الت الجوفي

أعــىل وادي خشــيم  الــذي يبعــد عــن صاللــة 33 كــم تقريبــا. 
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مبدعون
االسم: ثريا بنت أحمد بن حمود الحبسية 

العمر: ١٠ سنوات 
الصف: الرابع

الهواية : القراءة وإلقاء الشعر 

ثريــا تحــب القــراءة وإلقــاء الشــعر منــذ الصغــر حيــث كانــت 
تحفــظ الكثــري مــن ســور جــزء عــم . وأثنــاء دراســتها بالروضــة 

ــا  ــم ونطقه ــا عــىل الحفــظ والتعلّ الحظــت املدرســة متيزهــا وقدرته
ملخــارج الحــروف بالطريقــة الصحيحــة  األمــر الــذي ســهل يف تنميــة مهــارة 
القــراءة لديهــا  ، فبــدأت مشــاركاتها يف إلقــاء الشــعر يف املرحلــة التمهيديــة 

واســتمرت حتــى اآلن ، فشــجعها والداهــا عــىل تنميــة موهبتهــا  يف اإللقــاء 
فوالدهــا شــاعر أيضــاً وســاعدها يف تطويــر موهبتهــا الشــعرية . ثريــا أيضــاً تحب 

القــراءة بشــغف كبــري ومتتلــك مكتبــة خاصــة بها تحتــوي عىل قصــص ألطفال 
ــعر  ــن الش ــب ع ــل وكت ــاء والرس ــص األنبي وقص

وتتمنــى يف املســتقبل أن تكصــون شــاعرة .

مـوهـبــــة القراءة و إلقـــاء الشعــــــــــر
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طريقة عمل اللنب واستخراج الزبده

املقادير :

بصحةوعافية 

اخلطوات :
١ـ نضع الروب يف الحليب ونرتكه يف مكان 

دافئ ملدة ١٢ ساعة أو حتى يصبح رائباً .

3ـ يعبأ اللنب يف العلب ويحفظ 

يف الثالجة ويضاف إليه الزعرت أو 

السنوت والفلفل حسب الرغبة .

٤- يتم تناوله كوجبة إفطار أو 

وجبةعشاء مع الخبز العامين .

٢ـ نضعه يف الخالط الكهربايئ مدة 

ساعة ونصف ساعة مع إضافة ملعقة 

صغرية من امللح ، ثم نجمع الزبدة مع 

وضعها يف املاء البارد ونكورها .
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أبـو نـــواس
في يوم من األيام دعا الحاكم أبا نواس وأرسله لزيارة 

أمه املريضة في بالدٍ أخرى وكانت املسافة بني 
بلدة الحاكم وبلدة أمه طويلة جدًا، فقال الحاكم 

ألبي نواس: »يا أبا نواس اذهب لزيارة أمي ، ولكن إذا قلت إن أمي 
وافاها األجل قتلتك، وإذا قلت إنها حية قتلتك وال تسير في شمس 
وال تسير في ظل وال تسير على قدميك وال تسير راكبا على دابة«. 

فخرج أبو نواس من عند الحاكم وهو يفكر في كالمه وكيف ينفذ 
وكل أمر منه أعجب وأغرب من اآلخر، فخطرت بباله فكرة فأحضر 

غربااَل ووضعه على رأسه وأحضر حمارًا ووضع إحدى رجليه على 
ظهره ووضع األخرى على األرض وسار على هذه الهيئة حتى وصل 

إلى البلدة التي كان يقصدها فوجد أن أم الحاكم قد وافاها اآلجل 
فرجع إلى الحاكم، وملا دخل على الحاكم قال له ما 

أخبارك يا أبا نواس؟

فقال أبو نواس: »رجعت بخبر أكبر مني ومنك« 
فاندفع الحاكم قائاًل: توفيت أمي؟!

فقال أبو نواس: » منك وال مني«.
وهكذا أنقذ أبو نواس نفسه من القتل.

*بترصف

املصدر من كتاب: القصص الشعبي يف ظفار

تأليف: محمد بن مسلم املهري

رسوم العريف/ راوية اخلليلية

حكايات
       جـدتـي
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مـــــــــالك البداعية

 عبدالله بن حمود الهنايئ 
عبد العزيز بن محمد السالمي

آية بنت سلطان القاسميةاملزن بنت فيصل البلوشية

ارسـمني
رسوم العريف/ فيصل البلوشي 
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ص

مبارك

للفائزين

الفائزة:استبرق بنت سعيد الحمحامية

- رقية بنت خميس الهاشمية                       - صهيب بن موسى الهادي 

- مزنة بنت مازن العبرية                                 - مالك بنت عيسى البداعية 

خليفة؛ والدليل هو اتصل من هاتف مرزوق بهاتفه ليعلم رقمه ، واتصل به بعد ذلك 

ليأخذ منه معلوماته البنكية.

الفائز: صالح بن خالد البرواني

الفائزة: أسماء بنت أحمد الرواحية

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

* )الفائزون بقميص الشرطي الصغير(

* أما الذي ابتز عزان في قصة )جائزة مالية( فهو:  

* إجابة السؤال األول ) االنعطاف الى اليمين (

42

مسابقة العدد

51

مبارك

للفائزين



ص

مسابقة العدد

51

* 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:...........................

* ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة الجاني ومواجهته بالدليل في قصة 
األصدقاء األربعة ، في الصفحة ١٨ ، وما هو الدليل؟ ...................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

....................................................................................
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مجموعتنا الشمسية

أصدقايئ هيا نبحث معا عن جواب كل سؤال 

من بني هذة املعلومات القيمة

تجد السؤال يف الفقاعات الصفراء

* تضم مجموعتنا الشمسية ٨ كواكب الكوكب 

*هو جسم يدور حول نجم يف مدار

كم عدد 

الكواكب 

الشمسية؟

كم كوكب 

قريب من 

الشمس؟

ما هو 

الكوكب؟

يوجد حزام من الصخور الصغرية واملعادن يقسم 

املجموعة الشمسية ايل ٤ كواكب قريبة من الشمس و٤ 

كواكب بعيدة عن الشمس

  *الكوكب ثابت يف مداره بسبب 
الجاذبية بني النجم والكوكب

معلومات عن
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الكواكب القريبة من الشمس هي:

أما باقي الكواكب التي توجد بعد حزام الصخور واملعادن هي :

املريخالزهره
األرض

زحل

نيبتون

عطارد

املشرتي

أورانوس

أقرب كوكب للشمس وهو 
صخري حجمه كحجم القمر 
تقريبا و الذي يدور حول 

األرض ويتميز هذا الكوكب 
بأنه ليس له مناخ وسطحه 

مغطى بالغبار

هو أكرب كوكب يف املجموعة 
ويتميز بأن له ١٢ قمراً، 

يوجد عىل كوكب املشرتي 
عاصفة كبرية وهي التي 

تفر وجود بقعة حمراء 
عىل سطحه

له عدة أقامر تدور حوله 
كام تدور حوله مجموعة من 
الصخور والغازات املتجمدة 
ويتميز بإن محور دورانه 
مائل بشكل كبري، لذلك 

يظهر كأنه يدور عىل جانبه

*أضاف العلامء كوكب بلوتو وأصبح تاسع كوكب يف املجموعة الشمسية وألن الكوكب هو جسم دائري يلف يف 
*مدار واضح حول نجم ، فقد قرروا يف عام ٢٠٠6 حذف بلوتو من قامئة املجموعة ، ألنه ال يلف يف مدار واضح 

وُصِنف ككوكب قزم

ثاين كوكب يف املجموعة 

وهو أكرث كوكب ميضء يف 

الليل حجمه كحجم األرض 

تقريبا. درجة حرارته أعىل 

من عطارد. مناخه يحافظ 

عىل حرارته

هو ثالث كوكب يف 

املجموعة الشمسية وهو 

الكوكب الوحيد الذي عليه 

حياة ألن به ماء ودرجة 

حرارة معتدلة

يشتهر بأن له حلقه تدور 

حوله تتكون من صخور 

وغازات متجمدة وهو 

أخف الكواكب وزناً إذا 

وضع يف املاء فإنه سيطفو

له عدة أقامر وحلقات 

تدور حوله ويتميز 

هذا الكوكب بأن رسعة 

الرياح فيه تصل إىل 

٢٠٠٠ كم / الساعة

هو الكوكب الرابع يف 
املجموعة الشمسية 

ويسمى الكوكب األحمر 
ويتكون غالفه الجوي من 

ثاين أكسيد الكربون

ما هي الكواكب 

البعيدة عن 

الشمس ؟

ملاذا حذف 

بلوتو من 

املجموعة ؟

ما الكوكب 

الذي مل يصنف 

من املجموعة 

45الشمسية ؟



باســم أطفــــال عمــان...
   شكرًا يــــا أبـــــي  السلطــــــان.       
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