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من قلبي شكـر ًا شرطتنا
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ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة

اقرأ معنا في هذا العدد

مسؤولة التحرير

الدرجة املدنية  / ٣رشيفة بنت عيل التوبية

اإلرشاف الفني

املالزم أول  /بدرية بنت راشد التوبية
الحديقة العامة

التصميم

الرقيب أول /عبدالله بن سامل الهاشمي
العريف /منصور بن حمد الحزامـي
العريف /سلطان بن سيف القاسمي
العريف /راوية بنت عبدالله الخليلية
العريف /فيصل بن عبدالله البلــويش

التدقيق اللغوي:

ص٥

نورة أ
المورة

لص الحديقة

ص١٦

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

ص٢١

منصور الشطور

انتباه

ص٢٤

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

مرحب ًا

أصدقايئ األعزاء

مرحباً بكم يف هذا العدد الجديد من ملحق الرشطي الصغري ،والذي يتزامن إصداره مع العديد من
املناسبات الجميلة والرائعة والتي عشنا أحداثها يف األيام املاضية ،ومنها يوم الرشطة يف الخامس من يناير
وكذلك مهرجان مسقط لعام 2019م ،وقد كان للرشطي الصغري حضوره يف كل هذه املناسبات مشاركاً
أصدقائه فرحتهم وجامل حضورهم.

أصدقايئ ..

تذكروا دامئاً بأنه كلنا رشطة ،وكلنا مسؤولون عن حامية أنفسنا وأرواحنا وأرواح األخرين ،كلنا قدوة
لآلخر وخري ناصح له  ،فكم يسعدين حينام أجد أحد أصدقايئ وقد التزم بقواعد السالمة أثناء وجوده
داخل الحافلة املدرسية أو السيارة ،فركب يف املكان املخصص له وربط حزام اآلمان ومل يشغل السائق
بالحديث أو إحداث الفوىض ،كذلك أصدقايئ أذكركم أنه يف اآلونة األخرية حدثت عدد من الحرائق والتي
كان سببها ترك الشاحن موصوالً بالكهرباء لفرتة طويلة أو فرتة الليل ،لذلك احرصوا عىل أن ترتكوا مهمة
شحن هواتفكم أو أجهزتكم اإللكرتونية ملن هو أكرب منكم سناً ،وتذكروا أن رقم الدفاع املدين هو 9999
يف حالة حديث حريق ال قدر الله ،حفظكم الله جميعاً .

أصدقايئ ..

لقد سمعتم أو قرأتم بال شك عن االبتزاز اإللكرتوين ،فكونوا عىل حذر ،وستجدون بني صفحات هذا
امللحق قصصاً تتعلمون منها كيف تحمون أنفسكم من االستغالل واالبتزاز  ..فلتكن التكنولوجيا وسيلتنا
للمعرفة وليس لضياع الوقت ..

إعداد  :منى الكليبي
رسوم العريف /راوية الخليلية
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أشتهر سيدنا لقامن بالحكمة ،وقد ذكر القرآن وصاياه البنه يف سورة سميت باسمه
(ســورة لقــان) ،حيــث كان يحـذّر ابنــه مــن الــرك باللــه ،وأن يحســن لوالديه،ويراقــب رضــا
للــه يف ســلوكه وأعاملــه ،ويأمــر باملعــروف وينهــى عــن املنكــر ،ويصــر عــى االبتــاء ،ويتواضــع
للنــاس وال يتكــر ،ويخفــض صوتــه عنــد التحــدث مــع اآلخريــن.

ـورة
ـ
ن
األمورة

سيناريو ورسوم العريف /راوية الخليلية

أين قطقوط؟

حسناً سأبدأ بالعد..

هيا يا قطقوط
لنلعب لعبة
الغميضة

سأدخل األغراض
أوالً ثم أغلق
الصندوق
الحقاً.

ميااوو ،هيا
أين يكون قد اختبأ
يا ترى ؟

و بعد مرور ساعة من الوقت..
قطقووط!! ،هيا حان
وقت العودة للمنزل،
لقد تعبت والجو
حار جداً

ميااااوو ..نورة أنقذيني
ميااااووو النجدة ال أستطيع
التنفس هنا..

يا إلهي إنه صوت
قطقوط !! ..
يا إلهي

أدعو الله أن
ال يحدث شيئ
لقطقوط

باباااا ساعدين باااباا !!.
قطقوط عالق يف صندوق
السيارة

ِ
انتبهت يا نورة قبل فوات األوان ،كان
الحمدلله أنك
خطأي أين تركت باب الصندوق مفتوحاً.

عليكم أن تعلموا يا صغاري
أن صندوق السيارة هو لنقل
البضائع  ،وليس للعب..

...مياووووو
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وج
مكدتها  ،صندوق السيارة
ان
ل
ن
ي
خ
طر
ع
ىل بال
نورة أ
بداً  ،ولن تستطيع أن
تجدين فيه .

سأغلق الصندوق
بهدوء اآلن  ،لن
تجديني بسهولة يا
نورة

حرفة
السين

الحرفة
التقليدية
تصوير وإعداد /زمزم الهاشمية

الـس ـ ـ

حرفة متوارثة من األجداد ،وكانت
تستخدمها النساء كمشغوالت يدوية يف
تطريز الزي العامين الخاص بالنساء يف
الدشداشة العامنية والبنطلون  ،ويختلف
عىل حسب األلوان.
األدوات املستخدمة
الزري واملاشوة والقوالب ( البكرات )
ووسادة معبأة بالرمل واسطوانة طويلة.
أنواع السـني
السني  ٦و ٧و ، ٨وهو عدد القوالب
يف العمل ،ويختلف عىل حسب أشكال
وأنواع الدانتيل والزري.
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تصوير وإعداد /علياء النعمانية

الشعبية

نظرا ً لعدم وجود ألعاب
وأدوات لعب جاهزة ومصنوعة
يف املايض ،كان األطفال يبتكرون
ألعابهم بأنفسهم ويصنعونها بأيديهم
مستخدمني املواد الخام املوجودة يف بيئتهم،
وكام تشاهدون هذا الالعب ابتكر سيارة
وصنعها بنفسه من قنينة مرشوبات غازية ومن
أغطية يقوم باللعب بها يف ممرات الحارة،
وبني أسوارها سعيدا ً مبتهجاً مبا صنعت
يده .ويتنافس األطفال يف ابتكار
أفضل سيارة ،ليقضوا بها أجمل
األوقات.
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ـبـلـة

اللعبة

لعبــــــــــــة
السيـارة
القـديمة

العصف ــور الذهبي

رسوم /مريم الحجرية

سيناريو /غالية الحجرية

التفت العصفور الصغري إىل أمه وهو يغالب
النوم

ماما أريد
مرافقتك غدا ،فأنا
أستطيع التحليق
عاليا .

لقد كربت يا أمي  ،فكوين
مطمئنة ،سأنتبه وأبتعد
عن أماكن تواجد
الصيادين .

حسناً  ،تستطيع
التحليق ياصغريي،
فقد تدربت كثريا يف
األيام املاضية.

يف صباح اليوم التايل ،رفرف العصفور الصغري بجناحيه مع
رشوق الشمس وطار خارج العش ولكن أمه نادت عليه.
ال يابني ال تحلق اآلن انتظر
حتى يقرتب موعد غروب
الشمس لتبتعد عن انظار
الصيادين

يستمتع العصفور بكل ما يراه
أسفل منه يف الغابة .

يحلّق العصفور الصغري
مستمتعا بنسامت
الصباح .

يستقر العصفور عىل أحد أغصان شجرة السنديان؛ حيث جلست
بعض العصافري لرتتاح ،وأشعة الشمس تتخلل أوراق شجرة السنديان
وتنعكس عىل ريشه الذهبي.

يسمع العصفور الصغري كلامت اإلعجاب
بجامل ريشه الذهبي .
لونه من خيوط
الشمس الذهبية.

ريشه ذهبي
اللون كالذهب.

ليت رييش
كلون ريشه.

كم هو جميييل
هذا اللون.
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بعد عدة دقائق ييأس الصيادون ،ويتحركوا للبحث
عن مكان آخر للصيد .

شكراً لحسن ضيافتكم
ولكن امهلوين حتى
يقرتب غروب الشمس
وأعدكم بأن ال أتحرك
من مكاين .

أنت عصفور جميل
ولكن أرجو أن تعذرنا
ال مكان لك معنا  ،فلونك
الذهبي لفت انتباه الصيادين
ملكان أعشاشنا.

يحزن
العصفور
الذهبي .

ومع غروب الشمس يحلّق العصفور الذهبي
الصغري ويعود إىل عشه .

يعود عصفورنا الذهبي إىل بقية
العصافري ولكنه يُفاجأ بقولهم.

ويخرب أمه بكل ما حصل معه.
أنا أسف يا ماما،
ومن اليوم أعدك أن
انتبه أكرث واستمع
لنصائحك .

لقد حذرتك سابقاً من الخروج
يف وضح النهار ،والسبب هو لون
ريشنا العاكس ألشعة الشمس
فينتبه لنا الصيادون.
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عصفورنا يرفرف
مغرورا بجامل ريشه
الذهبي  ،وفجأة
متر بجواره رصاصة
من بندقية أحد
الصيادين.

تختبئ العصافري مذعوره خلف أوراق الشجرة.

لي رآي

احل ــرائ ــق

أصدقايئ..

هل تعرفون طرق الوقاية من الحريق أو كيف تترصفون إذا وقع حريق ال سمح الله ؟

كنان بن عبدالله الهاشمي
العمر  ٥سنوات
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شمسه بنت سعيد البلوشية
العمر  ٧سنوات

مــن أهــم الطــرق للوقايــة مــن حــدوث الحريــق  ،عــدم اســتخدام األجهــزة الكهربائيــة
واإلكرتونيــة غــر اآلمنــه  ،وعــدم اللعــب باملوقــد والكربيــت ،وعــدم نســيان األجهــزة
الكهربائيــة موصلــة بالكهربــاء ملــدة طويلــة ،وعنــد وقــوع حريــق ســوف أخــرج مــن
مــكان الحريــق وأبلــغ أمــي وأيب ،وأتصــل بالدفــاع املــدين برقــم الطــوارئ  .٩٩٩٩ومبــا
أنــه توجــد لدينــا طفّايــة حريــق ســوف يقــوم مــن هــو أكــر منــي باســتعاملها وإطفــاء
الحريــق حتــى يصــل رجــال اإلطفــاء ،وأنصــح اصدقــايئ بإتبــاع طــرق الوقايــة مــن الحريق.

مــن األســباب التــي تــؤدي إىل وقــوع حريــق تــرك الشــاحن يف وضــع التشــغيل لفــرة
طويلــة ،أو تــرب الغــاز يف املطبــخ ،وتطايــر الجمــر مــن املبخــرة ،وهنــا يــأيت دوري
بــأن أفتــش جميــع نقــاط الكهربــاء وأخــر أمــي ،وأتصــل بالدفــاع املــدين برقــم
الطــوارئ  ، ٩٩٩٩وطبعـاً توجــد يف منزلنــا طفّايــة حريــق ،وقــد شــاهدت حريقـاً يف
واليــة صحــم ،وأمتنــى أن ينتبــه أصدقــايئ للوقايــة مــن الحريــق.

أحدثكــم عــن طــرق الوقايــة مــن الحريــق ،فمــن األســباب التــي تــؤدي إىل وقــوع الحرائــق:
العبــث بأعــواد الثقــاب ،وإشــعال النــار بالقــرب مــن األماكــن الخطــرة مثــل الكهربــاء والغــاز،
وأن نضــع املــواد القابلــه لألشــتعال يف مــكان آمــن ،وعنــد وقــوع حريــق إذا قــدر اللــه أخــر
مــن هــو أكــر منــي فــوراً ،وأســاعدهم يف إغــاق مصــادر الكهربــاء والغــاز ،وأرسع يف مغــادرة
املــكان ،وأتصــل بالدفــاع املــدين برقــم الطــوارئ  ،٩٩٩٩وأنصــح أصدقــايئ بعــدم تــرك األجهــزة
زينب بنت حمد الفهدية
الكهربائيــة واإللكرتونيــة تعمــل يف حالــة الخــروج مــن املنــزل.

العمر  ٩سنوات

يحــدث الحريــق نتيجــة تــرك شــاحن الكهربــاء والغــاز مفتوح ـاً ،وهنــا يــأيت دوري
بــأن ال ألعــب بالكهربــاء أو الغــاز ،وأن أغلــق األجهــزه الكهربائيــة بالليــل وأتصــل
بالدفــاع املــدين برقــم الطــوارئ  .٩٩٩٩وتوجــد يف منزلنــا طفّايــة حريــق ،وقــد
شــاهدت حريق ـاً يف بيــت جارنــا حيــث إحــرق املكيــف وتســبب يف حــرق املنــزل
بالكامــل.يف حالــة وقــوع حريــق أصدقــايئ ال تعبثــوا بالكهربــاء وال تلعبــوا بالقــرب
مــن الغــاز.

الحريــق يحــدث نتيجــة تــرك األجهــزه الكهربائيــة أو االلكرتونيــة موصلــة بالكهربــاء,
ودوري هــو أن أبتعــد عــن األماكــن الخطــرة أثنــاء وقــوع الحريــق ،وإبــاغ أقــرب
شــخص لإلتصــال بالرشطــة عــى الرقــم  ،٩٩٩٩وأنصــح أصدقــايئ بعــدم العبــث
بــاألدوات واألجهــزة الكهربائيــة واإللكرتونيــة وعــدم العبــث مبــواد قابلــة لإلشــتعال
التــي تــؤدي إىل حــدوث الحريــق.

إلياس بن خليل الراشدي
العمر  ٧سنوات

دميا بنت املقداد املغريية
العمر  ٨سنوات

األيهم بن أحمد املنذري
العمر ٦سنوات
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مــن األســباب التــي تــؤدي إىل وقــوع الحريــق ،العطــل الكهربــايئ واإلهــال يف التعامــل
مــع اســطوانه الغــاز ،وهنــا يــأيت دوري بــأن أفتــش جميــع نقــاط الكهربــاء وأخــر أمــي
وأتأكــد مــن خلــو املــكان وافســاح الطريــق ،وأتصــل بالدفــاع املــدين برقــم الطــوارئ
 .٩٩٩٩والحمدللــه توجــد يف منزلنــا طفّايــة حريــق ،وأنصــح أصدقــايئ كيفيــة التــرف
إذا وقــع حريــق ال ســمح اللــه ،وت ّعلــم كيفيــة إســتخدام طفايــة الحريــق.

سيناريو الوكيل /أصيلة العامرية
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رسوم /مريم الحسنية

ΩÉµMEÉH
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�أف ـراح
الـ�صـغـار
زلفى بنت أحمد الريامية
 ٤سنوات

فجر بنت حمود الرواحية
سنة

ريتان بنت عبدالله الحجرية شموخ بنت وهب املسكرية
 ٣سنوات
 ٥سنوات

دانه بنت عدنان العبيدانية
 ٣سنوات

إياد بن مازن الصبحي
سنة

محمد بن زايد الصالحي
سنتان

رفال بنت حمد الريامية
 ٥سنوات

آيه بنت أحمد الراشدية
 ٦سنوات

هشام بن أحمد الصبحي كادي بنت عبداملجيد الرقادية صبا بنت نارص العبيدانية
 ٤سنوات
 ٥سنوات
 ٤سنوات

قيس بن أحمد الجرداين
سنتان

براءة بنت وليد الحرضمية
سنتان

مريه بنت هشام الدهامنية
 ٣سنوات

ريان بنت سع ّيد الهاشمية
 ٤سنوات

أريام بنت يحيى الخروصية
سنه

الهيثم بن موىس املعويل
سنتان

دميا بنت سليامن الرواحية عبدالرحيم بن سامي البلويش شهاب بن أحمد الصبحي
 ٥سنوات
سنتان
 ٤سنوات

محمد بن عادل الشاميس
 ٤سنوات

شهد بنت ثابت الصالحية
سنة

ريم بنت هشام الدهامنية
 ٥سنوات

طارق بن عمران التويب
 ٥سنوات

نارص بن عثامن الدروييش
 ٣سنوات

مهند بن سعيد الحوسني
سنة

ريم بنت يحيى الخروصية وجدان بنت عبدالله الهاشمية ليايل بنت بدر القاسمية
 ٦سنوات
 ٤سنوات
 ٥سنوات

هبه بنت طالل العزرية
 ٤سنوات

تيمور بن يعرب الناعبي
 ٦أشهر

وعد بنت سامي السواقية
 ٣سنوات

دانه بنت خالد السواقية
 ٥سنوات

الخليل بن إبراهيم الندايب
سنتان

رضوان بن عدنان العبيداين
 ٤سنوات

رميان بنت هيثم العمريية
سنة

هبة بنت خالد السابقية
سنتني

محمد بن نارص الخرويص
 ٥سنوات

تيامء بنت محمد الحراصية عهد بنت حسن الصقرية
سنة
 ٣سنوات

سامل بن سعيد الحوسني
 ٣سنوات

حسني بن سعيد الربواين
 ٧سنوات

موىس بن بدر القاسمي
 ٧سنوات

يوسف بن زكريا الصبحي
 ٤سنوات

غزالن بنت ماجد الصالحية
سنة

أسامه بن يوسف الرشجي
 ٤سنوات

لص الحديقة
رسوم الرقيب أول /عبدالله الهاشمي

سيناريو /خلفان الحنظيل
حنني تلعب مع أخيها الصغري إلياس يف صالة البيت.

نريد أن نذهب إىل
الحديقة يا أيب.

أمممم
سوف نقرر األمر ببيت
عمكم سامل.

١٦

ير

الش

رطي ال
صغ

حنني  ..إلياس ،هيا أعيدا ألعابكام
إىل مكانها ،سنذهب إىل بيت
عمكام سامل.

يف بيت العم سامل.

األطفال يلعبون وتظهر عاملة املنزل سينها

أقرتح أن نذهب
جميعا ،ونتناول وجبة
العشاء هناك.

سوف آخذ الصغار
إىل الحديقة.

فكرة رائعة فالجو
لطيف اليوم.

الحديقة العامة

مل أتوقع أن تكون الحديقة
مزدحمة هكذا!

تنس أن اليوم
ال َ
الجمعة.

يف الحديقة.

املثل يقول  :تعىش ومتىش،
هيا بنا منيش قليال.
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ير

الش

رطي ال
صغ

األوالد يلعبون ويركضون.

من الجيد أن يلعب األطفال مع
بعضهم البعض ،ونجلس لرنتاح من
رصاخهم قليال.

هل تعرفني أين
دورات املياة يا بنتي؟
إنها هناك عند البوابة
مبارشة.

هم يحبون الحديقة ،ألنهم ال
يسمعون توبيخنا كام نفعل يف البيت.

ألنهم يف البيت
يكرسون ويبعرثون
ويوسخون.

لقد فقدت حلق أذين ،وأعتقد أن
املرأة التي تغطي وجهها رسقته.

إذاً املرأة التي تغطي وجهها هي التي
ترسق ذهب البنات الصغريات .يجب
أن نبلغ الرشطة.
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هل ميكنكم أصدقايئ أن تحددوا أي من
هؤالء النساء هي التي ترسق ذهب البنات
الصغريات؟ وما الدليل عىل إتهامها؟

مشاركة الشرطي الصغير في فعالية
توعوية بحضانة حمام الزاجل بتاريخ
٢٠١٨/١٢/١٣م.

مدرسة وادي قريات ( ١ـ ) ١٠تدشن
مبادرة الشرطي الصغير ببهال .

١٩

ير

رطي ال
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الش

مشاركة الشرطي الصغير في فعالية
توعوية مبدرسة األمل وذلك بتاريخ
٢٠١٨/١٢/١٨م.

سيناريو :حمدي هاشم حسانني
رسوم :حسام الدين عبدالغني

ال لــالبتــــزاز

كانــت حصــة تقــرأ كتابــا  ،فدخــل عليهــا أخوهــا عدنــانُ وبادرهــا قائــا :حصــة ..لقــد بــدأت أتعــرف عــى أصدقــاء
جــدد عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي.
ابتسمت قائلة :الصداقة والتعارف أمر رائع ..أما عن طريق االنرتنت فيجب أن تكون حذرا ومنتبها.
سألها مندهشا :ملاذا؟
أجابته يف حامس :يك ال تقع فريسة قراصنة االنرتنت.
هتف يف حرية :قراصنة االنرتنت!! ماذا تعني هذه العبارة؟
أجابتــه يف هــدوء :هــم أشــخاص ينتحلــون صفــات وأســاء وهميــة  ،ويعرضــون عليــك الصداقــة مــن أجــلِ ابتـزازك
ماليـاً بعــد ذلــك .
عقد عدنان حاجبيه مفكرا قبل أن يسألها :وكيف يبتزونني ماليا؟
أجابتــه :أوال هــم يتــوددون إليــك يك تثــق فيهــم ،بعدهــا يطلبــون صــورا شــخصية منــك ألنكــم قــد رصتــم أصدقــاء
وقــد يطلبــون صــوراً عائليــة ،وقــد يســألونك عــن أرسار األرسة وأنــت بســامة نيــة تخربهــم ،وقــد يقومــون بتســجيل
محادثاتــك معهــم ،وبعدهــا يكــرون عــن أنيابهــم ويهددونــك بنــر مــا لديهــم مــن أرسار وصــور شــخصية وعائليــة
إن مل تدفــع لهــم بعــض املــال .
شهق عدنان وهو يقول يف فزع :يا الهي ..يا لهم من أرشار.
مالت عليه حصة محذرة :اآلن عرفت فالزم الحذر.
هتــف عدنــان يف ثقــة :تأكــدي أين لــن أســمح ألي مــن قراصنــة االنرتنــت بالتالعــب معــي ،ســتكون هنــاك حــدود يف
أي عالقــة صداقــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي ،يك ال أقــع فريســة هــؤالء األرشار الذيــن يبتــزون األبريــاء.
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منصــور الشــطور

هيا بنا نلعب
بالكرة
يا منصور.

هيا
يا أحمد.

رسوم  :زمزم الرحبية

هذا املكان غري مناسب
للعب الكرة يا أحمد.

ملاذا الخوف ؟
سنلعب بحرص
ال تخف.
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الش

اللعب عند الشارع خطري جدا ،
فمن املمكن أن تقفز الكرة إىل
الشارع وتتسبب يف وقوع حادث
ألحدنا.

نعم يا صديقي
منصور ،شكراً عىل نصيحتك يجب
أن نلعب يف الحديقة من أجل
سالمتنا.

ب ــأ قــال م ـن ــا
معلومات عامة

 ميكن للفيل أن يشم رائحة اإلنسان منعىل مسافة ما يقارب خمسامئة مرت.
 العامل املسلم ابن النفيس هو مكتشفالدورة الدموية الصغرى يف جسم اإلنسان.
 احتفل املسلمون ألول مرة بعيد الفطروعيد األضحى يف العام الثاين للهجرة.
 تُساعد السباحة عىل تحسني الص ّحةإىل جانب املهارات اإلدراك ّية امل ُختلفة،
 اعترب النبي إدريس عليه السالمأول من خط بالقلم.

حـب الوطـن

 ال فـرق بني الوالـدي َن والـوطنإن الوطن حبه كحب الوالدين
يعض بثمن
 حب الوطن عزاً فال ُفـال أقــارنـهُ بحب العـاشقـني
 يا سيدي قابوس يا الرجل الذهنأنتـه ذرانا وفخرنا طول السنني
 نحن معك والله معنا شاهداًلك مخلصني القلب دوماً طائعني
 فليكتب التـاريخ فعـالً ثابتاًعن سيدي نحو الشجاعة واليقني
 يك تشهد األخالق فعـالً طيباًفعل الطيبني
ويك تقرأ األجيال َ
شعر :عائشه بنت خطام بن راشد املزروعية

نوح بن سامل الجلنداين

حكمة

 -الصداقة برئ يزداد عمقاً كلام أخذت منه.
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لطيفة بنت محمد التوبية

هل تعلم:

إن املحافظه عىل قراءة القرآن وتدبره وترترتيله
بشكل دائم وبانتظام تجعل لسانك فصيحاً
 ،وتجعل أسلوبك يف الحديث قمة الرقي
والجاذبية.
زيد بن حارث العامري

إعداد :هيئة تنظيم االتصاالت

إعداد  :هيئة تنظيم اإلتصاالت

.

!
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سيناريو /حمدي هاشم حسانني
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رسوم /حسام الدين عبدالغني

الش
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أحالم صغيرة
أنا عائشة بنت سعيد الربوانية
عمري٨ :سنوات
أحب اإلنشاد واإللقاء
وأحلم أن أكون معلمة لغة عربية
يف املستقبل.
أنا عبد العزيز بن محمد السالمي
عمري٩ :سنوات
أحب القراءة وكتابتة القصص،
وأحلم أن أكون ضابطاً يف جهاز الرشطة
يف املستقبل .

أنا أرسالن بن رائد الهنايئ
عمري٧ :سنوات
أحب كتابة الشعر  ،والقصائد
وأحلم أن أكون مدير مدرسة
يف املستقبل .

الش
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أنا شام بنت اسحاق الشامخية
عمري٩ :سنوات
أحب القراءة  ،وكتابتة القصص
وأحلم أن أكون مهندسة
يف املستقبل.

سيناريو الوكيل /أصيلة العامرية

رسوم /مريم الحسنية
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أصدقـاء

الشرطي الصغير

نرباس بن فيصل الكلباين

ناز بنت سامي البلوشية

ليان بنت أحمد الحسينية الهيثاء بنت هيثم املعرشية

عبدالعزيز بن عيل املقبايل

رتاج بنت سامي البلوشية

الهنوف بنت هيثم املعرشية

بدر بن نارص الحبيس

أحمد بن يوسف الرشجي

الزهراء بنت نارص النارصية

فاطمة بنت سامي البلوشية

محمد بن سيف الرشجي

أفراح بنت ماجد الهديفية

سعيد بن جمعه العوييس

فاطمة بنت خالد الجابرية

العامرية
هيثمالعامري
بنتهيثم
حوربنت
حور

يزن بن عيل الرواحي

الحسني بن عيل الشكييل

براءة بنت وليد الحرضمية

بسام بن أيوب الرشجي

محمد بن سعيد الربواين

عائشة بنت جامل الرشجية

محمد بن أحمد الحرضمي

عيىس بن بدر القاسمي

قيس بن عيل املقبايل

سارة بنت أحمد الرشيقية

إلياس بن فيصل الكلباين رنيم بنت عبدالحميد الرشجية

الصالحي
ساميالصالحي
غسانبنبنسامي
الوهيبية غسان
خليلالوهيبية
بنتخليل
مياربنت
ميار

الرواحي
عيلالرواحي
الوارثبنبنعيل
الوارث

التويبالتويب
بنانعمران
يوسفعمر
الحرضمية يوسف بن
وليدالحرضمية
بنتوليد
رفالبنت
رفال
وليدالحرضمية
بنتوليد
رتالبنت
الحرضمية رتال

العثامين
بنرإبر
اهيمالعثامين
اهيم
مازنبن إب
مازن

الهديفي
ماجدالهديفي
محمدبنبنماجد
محمد

محمودالصالحي
نارصبنبنمحمود
نارص
الصالحي

وسدن بنات
القاسمي
الوسنبن بدر
عيىس
سيف الرشجي

الشحية
عيلالشحي
بنتعيل
أسيلبنت
أسيل

الهاشمية
عبداللهالهاشمية
بنتعبدالله
رميابنت
رميا

الزدجايل
أحمدالزدجايل
فيصلبنبنأحمد
فيصل

الهديفية
محمدالبلوشية
ريانريانبنتبنتمحمد
ماجدالهديفية
بنتماجد
سجىبنت
البلوشية سجى

الوهيبي
خميس
بن بن
الحسيني حمدحمد
حمود
عمر بن
نرصنرص
بنتبنت
عائشة
الوهيبي
خميس
الحسيني
حمود
الضنكية عمر بن
الضنكية
عائشة

املسكري
وهبوهب
إياد بن
ماجدالهديفية
بنتماجد
شاديةبنت
شادية
وهبوهب
اليزن بن
املسكري
املسكري إياد بن
املسكري
الحمحامية اليزن بن
سعيدالحمحامي
بنتسعيد
إستربقبنت
الهديفية إستربق

أبناء
أحمد وجنى
بنت وعمر
الغابشية محمد وحسني أبناء عبدالله الربواينسارةفاطمة
الغابيش
أحمدأحمد
إلهامبنت
إلهام
الرشيقي
عبدالحميد املعمري

أبناء
واليامنأبناء
محمدواليامن
محمد
الجهوري
أحمد
أحمد الجهوري

آبناء
وشهمآبناء
ععززاماموشهم
الريامي
نارصالريامي
نارص

زكريا وهود أبناء
يحيى البلويش

أبناء
وسعودأبناء
خالدوسعود
خالد
العلوي
عبدالعزيزالعلوي
عبدالعزيز

يوسف ويونس أبناء
بدر القاسمي

أنا في الروضة

عنقود العنب

األدوات املطلوبة:
•ورق أصفر +الصق شمعي +الصق
مسدّ س +مقص +فلني مطاطي
أخرض +قلم رصاص +مسطرة.

•١أرسم شكل مستطيالت
عىل الورقة الصفراء وأقصها.
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•٢أطوي املستطيالت عىل شكل
دوائر وألصقها بالالصق الشمعي.

إعداد وتصوير /شيخة الرشيقية

 •٥وها هو الشكل النهايئ
للعنب.

شكرا لصديق الرشطي الصغري /عزان بن بدر الفوري.

• وها هو الشكل النهايئ للعنب.
شكراً لصديقنا الصغري /عزان بن بدر الفوري.
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بعضها
الدوائر
•٣ألصق
فوقفوق
الدوائر
•٣ألصق
البعض.بعضها البعض.

 •٤أرسم ورق عنب عىل الفلني األخرض
عىلوألصقه عىل الدوائر.
أقصه
املطاطي ثم
العنب
 •٤أرسم ورق
الفلني األخرض املطاطي ثم
أقصه وألصقه عىل الدوائر.

أقالم
صغيرة

يوم في

ذاكرتي

كان صباحا شتويا ملبد ًا بالغيوم لم تشرق فيه الشمس ،استيقظت منقبض الصدر ضيق
النفس ،توضأت وصل ّيت الفجر  ،ثم فوجئت بجاري وصديقي العزيز يحمل بعض الصناديق
فنزلت كي أساعده ،وعندما رآني ودعني قائ ً
ال أنه سوف ينتقل إلى بيت آخر.
عندما سمعت هذا حزنت حزن ًا شديد ًا وصعدت إلى والده محاو ًال إقناعه  ،لكنه فاجأني
بأنه قد باع هذا البيت واشترى بيتا آخر ،وأن األمر قد انتهى ،ولم يعد هناك مفر من
مواجهة الحاضر ،والحقيقة األليمة ،وهي أني سأفقد جاري الذي اعتبره أخي سأفقد
من عشت معه خمس حجج كأننا اخوان ،وياله من واقع أليم أثر في نفسي ،حيث
أنه من الصعب أن تعثر على أخ لك لم تلده أمك ،لقد كنا نتشابه في كل شيء
تقريب ًا على الرغم من فارق السن الواضح بيننا الذي اليكاد يتجاوز الثالث
سنوات ،لكنه كان بمثابة األخ األكبر لي.
وفي عصر ذلك اليوم وصلت سيارة الشحن التي
ستنقل األثاث الخاص بجيراننا ،ساعدتهم في
تحميل األثاث وعيناي غارقتان بالدمع الذي
حبسته ولم اسمح له بالسيل على وجنتي وإنما
اكتفيت بمنح عيني بريقا مميزا ،وفي مساء ذلك
اليوم بكيت بكاء من فقد أخاه .
بعد شهر أخبرني أبي بأنه وجد بيتا قريبا
من بيت جارنا القديم وأننا سننتقل بعد
اسبوع ،ال أعرف كيف أفصح عن سعادتي في تلك
اللحظة ،وكأني بعثت إلى الحياة من جديد ،كان
ذلك اليوم من أسعد أيامي.
الش
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تأليف الطالب :محمد هيثم عاطف عبدالفتاح.
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ُعماننـ ـ ـ ــا الـجمي ـ ــلة

والية قريات

تقع والية قريات جنوب رشق مدينة مسقط وهي إحدى واليات محافظة مسقط ،
وتبعد عن مدينة مسقط  83كيلومرت  ،ومتتد عىل رشيط ساحيل لخليج عامن بجهتها
الرشقية ملسافة أكرث من  85كيلومرت  ،ويحدها من الشامل والية مسقط  ،ومن
الجنوب الرشقي والية صور ،ومن الجنوب الغريب والية دماء والطائيني ،ومن الجهة
الغربية والية العامرات .

واليـة
اتخذت والية قريات حيوان الوعل شعارا لها نظرا ملوطن وعراقة هذا الحيوان
وتكاثره بصورة كبرية بجبال الوالية  ،باإلضافة إىل ذلك تتكاثر يف جبال وسهول
وصحاري الوالية العديد من الحيوانات الربية كالغزالن واألرانب والضباع وغريها .
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سد وادي ضيقة يعد من أكرب املشاريع يف مجال
السدودايفيف سلطنة
املشاريع يف
سلطنةمن أكرب
ضيقة يعد
سد وادي
مجالالجغر
مبوقعه
عامن .ينفرد
السدود يف
عوائدعىل
املرشوعليضفي
عىل الطبيعي
ليضفياتيجي
الطبيعيايف واالسرت
مبوقعه الجغر
عامن.
ينفرداتيجي
واالسرت
رسميا26يف
افتتاحه
وتم
هامة.
وسياحية
اقتصادية
عوائد
املرشوع
اقتصادية وسياحية هامة .وتم افتتاحه رسميا يف
 26مارس 2012م  ،يهدف من هذا املرشوع ضامن وجود مورد
مارس 2012م  ،يهدف من هذا املرشوع ضامن وجود
مايئ اسرتاتيجي ملحافظة مسقط باالضافة اىل حامية القرى الواقعة
باالضافة اىل
مخاطرملحافظة
الوادياسرتمناتيجي
طولمايئ
عىلمورد
الجانب
مسقط عن تعزيز
الفيضانات فضال
حامية القرى الواقعة عىل طول الوادي من مخاطر
السياحي
الفيضانات فضال عن تعزيز الجانب السياحي .

للســباحة ،والغــوص ف ي� الحفــرة.

يوجد عدد كبري من األفالج يف والية قريات يصل
بأنواعها األفالج
()117عددفلجاكبري من
قريات
يوجد يف والية
املختلفة حيث تشكل
عددها
الرية
نظام
يف
أساسيا
ا
ر
مصد
التي يصل عددها إىل ( )117فلجا بأنواعها

املختلفة وهي تشكل مصدراً أساسياً يف نظام
الري .
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الش

ة قريـات

ف

هويــة نجــم ي� قريــة بمــة .وهــي تقــعهويــة نجــم يف قريــة مبــة .وهــي تقــع يف
ف
ـورة شــبيهة بالحديقــة،منطقــة مســورة شــبيهة بالحديقــة ،حديقــة
ي� منطقــة مسـ ّ
حديقــة هويــة نجــم ،وتوجــد درجهويــة نجــم ،وتوجــد درج يــؤدي للنــزول إىل
البحــرة ت
الــ�البحــرة التــي تحتــوي عــى ميــاة فريوزيــة،
يــؤدي للــنز ول إىل
ي
ي
تحتــوي عــى ميــاة يف�وزيــة ،ويســمحويســمح للســباحة ،والغــوص يف الحفــرة.

)من اخلطأ أال تضع حزام األمان فهو يضمن لك السالمة (

) أنت في أمان ما دمت تضع حزام األمان (
الش
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إعداد /خالصة الحرضمية

ك
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
بصحة وعافية وكــــ

يز

املقادير

 ( .١كــوب واحــد مــن الزبــدة )  ( ،كــوب وربــع ســكر أســمر) (نصــف كــوب
ســكر أبيــض )  ( ،ملعقــة واحــدة كبــرة فانيليــا )  ( ،بيضــة واحــدة ) (+صفــار
البيــض ) .
 ( .2كوبــان وثالثــة أربــاع مــن طحــن جميــع اإلســتعامالت  ،ملعقتــان كبريتــان
طحــن الــذرة  ،ملعقــة واحــدة صغــرة (بيكنــج) صــودا  ،رشــة ملــح .
 ( .3كوبني من حبيبات الشوكالته ) .

١

طريقة اعداد الطبق

نخلــط املقاديــر رقــم  ،١ثــم نضيــف املقاديــر رقــم  ،٢ثــم نضيــف حبيبــات
الشــوكالته ونشـكّلها عــى هيئــة دوائــر وتخبــز يف الفــرن ملــدة  ١٥دقيقــة.

مالحظة:

٣

٣٧

ير

عليكم اإلستعانة بمن هو أكبر منكم سناً بوضع دوائر الكوكيز داخل الفرن.

رطي ال
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الش
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املعرفة والقراءة حق للجميع...
وأنا من حقي أن اقرأ
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رسوم الرقيب أول /عبداهلل الهاشمي

صديقي :

من أجل سالمتك  ،الشارع ليس املكان اآلمن لقيادة دراجتك
الهوائية  ،فاحرص عىل قيادتها يف األماكن املخصصه لذلك .
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ة
ي
ج
ا
ـ
ـ
حكـ
ـ
د
يت

خــير خــلف
ُ
يف قديــم الزمــان وســالف عــر أهــل عــان كان
هنــاك شــيخ قريــة عــى فــراش املــوت ،ومل يخلّــف
أبنــا ًء إال يف أخــر عمــره  ،وبعــد أن بلــغ عمــر االبــن
عامــا ونصــف العــام تــويف الشــيخ ،وبعــد دفنــه تشــاو َر
شــيوخ وأعيــان القريــة حــول مــن يخلــف الشــيخ
الفقيــد؟ وبعــد الشــورى أجمعــوا أمرهــم بــأن يخلفــه
أحــد شــيوخ القريــة فابنــه صغــر وال يفقــه شــيئاً يف
إدارة شــؤون القريــة ،ولكــن اعــرض حكيــم القريــة
وأخربهــم أن يذهبــوا إىل الــوايل لــي يخــروه بتعيــن
شــيخ جديــد للقريــة ،وعنــد ذهابهــم ســألهم الــوايل
أمل يخلّــف أحــداً؟ فكذبــوا عليــه بأنــه مل يخلّــف أحــداً
وإننــا تشــاورنا بتع ّيــن شــيخ جديــد للقريــة ،ووقــع
االختيــار عــى الشــيخ الفــاين ليكــون شــيخ القريــة.
وبعــد مــرور  10ســنوات توفيــت ابنــة الــوايل ،وقــال
شــيخ القريــة إنهــم ســوف يذهبــون لتأديــة الع ـزاء.
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لـخـيرِ ســلف

رسوم الرقيب أول /عبداهلل الهاشمي

فذهبــوا وأخــذوا الولــد اليتيــم معهــم وكان يبلــغ مــن العمــر  11عام ـاً ،ويف نصــف
الطريــق وجــدوا رج ـاً عائــداً مــن الع ـزاء وأخربهــم بــأن الــوايل قــد رزق مبولــود
فاحتــاروا يف أمرهــم أن يعــزوه أم يباركــون لــه؟ فقــال أحدهــم :نعزيــه ونبــارك لــه
عــى املولــود ،وكان الولــد الصغــر يســمعهم ،وعنــد وصولهــم للــوايل ألقــوا عليــه
الســام وقالــوا لــه :أحســن اللــه ع ـزاءك وبــارك اللــه لــك يف املولــود ،وعنــد وصــول
الولــد الصغــر عنــد الــوايل صافحــه وقــال لــه كالم ـاً بليغ ـاً أظهــر مــدى فصاحتــه
التــي كانــت أكــر مــن ســنوات عمــره حيــث قــال للــوايل :إن للــه مــا أخــذ ولــه
مــا أعطــى ،مذكّ ـراً إيــاه أن اللــه ســبحانه رزقــه الولــد عوض ـاً عنــه بفقــد إبنتــه،
فتعجــب الــوايل؟! ألنــه مل يســمع كالم ـاً كهــذا مــن قبــل يف حياتــه ،فأمــر الولــد أن
يجلــس بقربــه  ،فســأله الــوايل ابــن مــن أنــت؟ فقــال :أنــا ابــن الشــيخ املرحــوم فــان
الفــاين  ،فقــال الــوايل :مــا شــاء اللــه ،فغضــب مــن أهــل القريــة لكذبهــم عليــه
عندمــا قالــوا إن الشــيخ املرحــوم مل يكــن لديــه ولــد ،فأمرهــم أن يتــم تعيــن الولــد
ليكــون شــيخاً لهــم مــن تلــك اللحظــة ألنــه األقــدر
عــى ذلــك واألحــق باملســؤولية وســوف يســألهم عنــه
إذا أصابــه يشء ويحاســبهم ،فرجعــوا إىل القريــة.
املصدر :بترصف من الرتاث العامين الشفهي.

مـــــــــالك البداعية
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مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول ( الطريق ذو األتجاهين )
الفائزة:روز بنت ناصر الشكيلية
* إجابة السؤال الثاني (يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم )١٥
الفائز :سعد بن عيسى الصمصامي
* (الفائزون بقميص الشرطي الصغير)

 عائشة بنت خطام المزروعية -لطيفة بنت محمد التوبية

 مهند بن عبدالعزيز الجابري -أمير بن خالد الهاشمي

* أما الجاني في قصة (األصدقاء األربعة) العدد  ٥١فهو:
سليمان؛ والدليل هو طلب من إبراهيم النقود لشراء العصير  ،وبعد ذلك قام بوضع
المخدرات في العصير .
الفائز:المقدام بن أحمد البرواني

مسابقة العدد

٥٢

* 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

لص الحديقة

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

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

رقم

الهاتف...........................:

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

لألخالق عنوان

سيناريو ورسوم الرقيب أول /عبداهلل الهاشمي

نهاية الفصل الدرايس األول
ماذا بك يا حسام.

كنان تعال معي إىل البيت
لتساعدين يف الكذب عىل أمي
مبا أن أيب غري موجود.

أمراً محزن ،ولكن
عليك أن تجتهد يا بني
لتعوض خسارتك
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ما تعودت يوماً عىل
الكذب والخداع.

أنا آسف يا أمي.

مل أحصل عىل مستوى جيد وسوف
يغضب عيل أمي وأيب.

يا صديقي إن الفشل ليس ذريعه
والكذب حبله قصري  ،هناك فرصة
فأجتهد يف الفصل الدرايس الثاين.

أشكرك يا كنان عىل
نصيحتك الغالية.

العب وتعلم
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ري بن خالد الهاشمي

أم

مو ّدة بنت أحمد املنذرية
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مروة بنت فيصل البلوشية

أمي

ن بن أحمد الريامي

إرسمني

رسوم العريف /فيصل البلويش
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أحمد بن هيثم أمبوسعيدي

مهرة بنت أحمد البلوشية

رطي ال
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الش

مهند بن عبدالعزيز الجابري

سارة بنت سعود الحلحلية

