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 مرحبا بكم في هذا العدد اجلديد من الشرطي الصغير الذي نهديه  لكم مبناسبة عودتكم

 إلى املدارس ، فكل عام وأنتم بصحة وسالم وجناح ، ومع العودة إلى احلياة الدراسية البد من

 االنتباه لبعض التوصيات التي حدثتكم عنها في السنوات السابقة،  فاحرصوا أصدقائي

 على االلتزام بقواعد ركوب احلافلة املدرسية قبل كل شي فااللتزام فيه األمان، واحرصوا على

 النوم مبكراً حتى تستيقظوا مبكراً ، وال تغف أعينكم وأنتم في احلافلة، انتبهوا ملن هم

 أصغر منكم سناً حتى ال يتم نسيان أحدهم وهو نائم داخل احلافلة ، وعليكم باجللوس في

 هدوء حتى ال تزعجوا السائق،  وال تتدافعوا أثناء الركوب والنزول، تذكّروا يا أصدقائي بأن

 تكونوا قدوة ألصدقائكم في االلتزام،  فال تبخلوا بالنصيحة حتى ملن هو أكبر منكـم سناً

 إذا الحـظتم جتــاوزه لقــواعد السالمة املرورية

أصدقائي...
 انتبهوا أيضاً على سالمتكم داخل البيت وخارجه،  وال تأمنوا للغرباء خاصة أثناء اللعب في

 بعض املواقع اإللكترونية، احذروا من اإلدالء بأي معلومة تخّصكم،  واستشيروا والديكم في

 كل صغيرة وكبيرة حتدث معكم،  ألنهم األقدر على حل مشاكلكم وحمايتكم، وال تنسوا

. االتصال على الرقم)٢٤٥٦٩٧٠١( إذا تعرضتم ألي ابتزاز إلكتروني، حفظكم اهلل من كل مكروه

.

أصدقائي...
مرحـبـاً



لسانك حصانك
  يحذّرنا اهلل عندما يقول

ِإن  آَمُنــوا  الَِّذيــَن  أَيَُّهــا  يَــا   (  

ــوا أَن  ــإٍ َفَتَبيَُّن ــقٌ بَِنَب ــْم َفاِس َجاَءكُ

تُِصيُبــوا قَوًْمــا بَِجَهاَلــٍة َفُتْصِبُحــوا 

َعَلــىٰ َمــا َفَعلُْتــْم نَادِِمــنَ ( بــأن ال 

نســاهم فــي نقــل اإلشــاعات – وهــي 

وســائل  فــي  تصلنــا  التــي  األخبــار 

ــن  ــمعها م ــي أو نس ــل االجتماع التواص

ــر. ــة اخلب ــن صح ــد م ــى نتأك ــاس -  حت الن

الصاحب ساحب
  يقولون إذا أردت أن تعرف املرء فسل عن قرينه 

)صديقه(، وقالوا أيضاً الصاحب ساحب، لذلك عليك 

أن جتتهد في اختيار صاحبك، ألنه سيكون جزءاً منك 

في تصوراتك واهتماماتك وتقاسمه وقتك وفرحك 

وحزنك، صديقك يعينك على الطاعة والعبادة وحسن 

خلقه يؤثّر فيك أيضا وتتأثر به، بينما الصحبة 

السيئة جتذبك إلى فعل املعاصي، وتقلل من هّمتك 

على العبادة والطاعة، وقد توقعك في مشكالت أنت 

في غنى عنها  وأخيراً قل لي من تصاحب ؟

أقل لك من أنت.

أسماء اهلل احلسنى

)الرقيب(
أســرارنا  يعلــم   ، علينــا  مطّلــع  يرانــا  اهلل 

وخبايــا نفوســنا ، يعلــم أقوالنــا وأفعالنــا، 

لذلــك مــا أجمــل الشــعور بــأن اهلل معنــا  

ــدق  ــه، فنص ــتحي من ــبنا فنس يُراقبنا،ويُحاِس

الســلوك   فــي  ونحســن  احلديــث  فــي 

جلســَت  إذا  الصاحلــن:  أحــد  يقــول  لذلــك 

وقلبــك  لِنفســك  واعظــاً  فكُــن  للنــاس 

فإنهــم  ؛  عليــك  اجتماعهــم  ـك  ّـَ يغرن وال 

يراقبــون ظاهــرك واهلل رقيــب علــى باطنــك. 

رسوم :زمزم الرحبية إعداد: منى الكليبية

٤



نـــورة
 هيا يا قطقوط

 تعال لنشاهد برنامج

 الشرطي الصغير، لنرى ما

هي نصائح اليوم

يا ترى 
 ما هو موضوع 

 اليوم ؟؟

 ها قد عدنا لكم أصدقائي  

  الصغار في برنامج سالمتنا أوال

 الرشطي الصغري يتحدث

 هنا نختم برنامجنا  بهذه 
 النصائح ، وأمتنى إجازة

ممتعة للجميع. 

سيناريو ورسوم/ العريف راوية اخلليلية

 

 عليكم يا أصدقائي

 اللعب بالقرب من والديكم، وعدم

السباحة  مبفردكم ، وانتبهوا بعدم اللعب

باأللعاب التي ال تتناسب مع 

أعماركم .

 ولهذا سوف أقدم

 لكم بعض النصائح

 املهمة لتجنب مخاطر

الصيف

نعم نعم ..
سأكون حريصة جداً 

 ولن أتعب ماما وبابا أثناء الرحلة 
ولن أفسد متعتنا بعمل شيء 

خطير ومؤذي . 

  إنها إجازة يعني الكثير من 

الرحالت و اللعب واملرح في

املنتزهات واحلدائق .

 هل ميكنك تخيل هذا يا قطقوط؟

األمورة

٥

 مع دخول الصيف وبداية اإلجازات، الكثير من األسر 

تقضي اإلجازة الصيفية في الذهاب إلى الرحالت



الـســـــــــــــــــــبــــلـــــــــــــــة احلرفة 

التقليدية

حرفة

 السعفيات 

 يتم قطع )الزور  األخضر ( من النخلة ، ثم يتم سحل اخلوص أو

 إزالته من أعواده ، ويوضع في املاء وبعدها يتم تقسيمه حسب

 ما مايراد عمله منه ، حيث يبدأ بعمل ) الّسّفة ( وهو تظفير

وطولها عرضها  يتناسب  طولية  ظفائر  شكل  في   اخلوص 

 حسب ما يراد عمله منها، مثّل)حبل القالد( والذي يتم تقسيم

  اخلوصة إلى أقسام صغيرة طولية وكذلك يتم )عمل القفير(

والليمون املاجنو  مثل  الفواكه  لتجميع  سعفي  وعاء   وهو 

وكذلك خوصات،  تسع  إلى  اخلوصة  تقسيم  ويتم   والرطب 

 )الزبيل( يستخدم لنفس الغرض، ويقوم احلرفي أيضاً  بعمل

 )اخملرافة( ؛ وهي وعاء سعفي صغير له مقبض من حبل القالد

، وحتملها البنات الصغيرات اللتقاط محصول اخلالل األخضر

في فصل القيظ ، ويصنع كذلك هّبان التمر أو الظرف ويستخدم 

حلفظ التمر لفصل الشتاء ، كذلك تصنع ) اخملّمة( أو املكنسة 

و)امللهبة ( أو املروحة و السجادة السعفية تسمى الّسمة.

تصوير العريف: فيصل البلوشي

.
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اللعبةالـســـــــــــــــــــبــــلـــــــــــــــة

 الشعبية

لعبة
 سّلوم
 بّلوم

 تعتبر لعبة سّلوم بّلوم من األلعاب الشعبية القدمية 

وهي لعبة مخّصصة للبنات فقط، وتتكون من خمس 

العبات أو أكثر حيث تقوم البنات باجللوس ومد أرجلهن 

ساق  على  بالعد  سناً  منهن  األكبر  وتقوم  األمام  إلى 

كل واحدة وتردد هذه العبارات: )سّلوم بّلوم عرق الثوم 

، واحد مشعشع واحد لثوم جتني غنيمة تصبح بي، 

وتزوعوه  خضمضام  ترقط   ، بالعوعو  جملها  جاها 

ويا  وشورها  عبداملالك،  جلجلها  جنيلها  حليلها   ،

ضّفي   ، عمتي  ويا  خالتي  ويا  ه،  املعمور  والبنت  نورها 

فـــهذي،   كّله  والعــنبر  واملسَك  هذي،  ورّخي   ، هذي 

 وهكذا تكرر إلى  أن تنتهي من كف جميع سيقان

الفتيات وتبقى فتاة واحدة

تصوير وإعداد : زمزم الهاشمية

      .
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كبر كنغارو وهو يحب أعمال الزراعة، فلما صار شاباً 
قوياً خّصص األرض التي بجوار بيته للزراعة، فحرثها 
جيدا ورّشها بكل أنواع األسمدة الضرورية لتغذيتها، 
وكان حريص على شراء البذور السليمة للورود واألزهار.

ذات صباح طرقت أرنوبة باب بيته تطلب
 بعض األزهار.

في يوم من األيام فتح كنغارو باب بيته ووجد سّلة بها ثالث 
جزرات

تكررت 
سّلةاجلزرات 

أمام بيت كنغارو 
كل صباح

أنا أحب أزهاري 
كثيراً، وأحزن إذا 

قطفتها

سأعطيك  ثالث 
وردات ، وال تعودي 

لطلب املزيد.

من وضع سّلة 
اجلزر أمام 

بيتي؟

ما قصة
 اجلزرات 
الثالث؟

من شدة حّبه لألزهار لم يكن يقطفها بل كان يستمتع 
مبنظرها حتى تذبل في مكانها.

أريد القليل  
فقط.

لغــــــز     اجلــــــزرات الثالث
رسوم الرقيب أول/عبداهلل الهاشميسيناريو/ غالية احلجرية

٨



سيريحك منظر 
الزهور

سامحني، أعلم 
أن اجلزرات الثالث 
ال تكفي بديالً عن 

زهورك اجلميلة.

شكرا لِك يا 
صغيرتي على 
الزهور اجلميلة.

ألم أخبرك أن ال تعودي 
لطلب املزيد، بل كيف 
تأخذين أزهاري بدون 

إستئذّان؟

يختبيء كنغارو ليعرف سر اجلزرات. 

يقف كنغارو أمام نافذة بيت أرنوبة فيشاهدها تضع الزهور 
بجوار والدتها املريضة التي تفرح برؤية الزهور. 

صار كنغارو يصنع باقات الزهور 
كلما زار أحد احليوانات مريضاً و لكل 
املناسبات ، فقد أدرك أن األزهار تسعد 

اجلميع وتدخل البهجة للقلوب.

أرنوبة تقطف ثالث زهرات من احلديقة. 

باليوم التالي وجدت أرنوبة كنغارو ينتظرها أمام 
البيت. 

سامحُتك بإذن اهلل خذي 
هذه الباقة وكذلك شوربة 

اجلزر التي صنعتها من 
جزراتك اللذيذة  لوالدتك ، 

وستشفى من مرضها. 

٩



باص املدرسة

باص املدرسة

حافلة املدرسة

حافلة املدرسة

حافلة املدرسة

آداب ركـوب  الحـافلة المدرسية

يجــب علينــا عبــور الطريــق بشــكل صحيــح حتــى نصــل للحافلــة بأمــان، 

وال نتعــرض لحــوادث الدهــس ويجــب عــىل الســائق االلتــزام بالرسعــة 

املحــددة وعــدم االنشــغال بــأي يشء أثنــاء االســياقة  .

عائشة بنت بدر البطاشية 

العمر: ١٠ سنوات

ــة املدرســية؛  ــن أجــل ضــامن ســالمتنا يف الحافل ــا م ــاون جميعن  يجــب أن نتع

ــام  ــة  بانتظ ــا الحافل ــالل ركوبن ــن خ ــة  م ــالمة املروري ــد الس ــا بقواع بالتزامن

وعــدم التدافــع أثنــاء الصعــود والنــزول منهــا، وعــدم رمــي األوســاخ والفضــالت 

ــى ال  تســبب حــوادث و تلحــق أرضار  بالغــري . ــة حت مــن نافــذة الحافل

مهند بن أحمد الفرقاين

العمر:  ٨ سنوات

١٠

التزامنــا بقواعــد  وآداب الحافلــة عنــد الركــوب والصعــود منهــا يضمــن 

لنــا  الســالمة مــن الوقــوع يف  األخطــار،  فرنكــب الحافلــة بانتظــام  واحــد 

تلــو اآلخــر بــدون تزاحــم، أنصــح زمــاليئ أن يلتزمــوا بالجلــوس يف األماكن 

املخصصــة، وعــدم إخــراج رؤوســهم وأيديهــم مــن النوافــذ وأيضــا  أنصح 

ســائقي الحافــالت بااللتــزام بربــط حــزام األمــان وعــدم االنشــغال 

بالهاتــف أثنــاء الســياقة.  

أحمد بن ماجد الحسني

العمر:  ٩ سنوات
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باص املدرسة

باص املدرسة

حافلة املدرسة

حافلة املدرسة

حافلة املدرسة

آداب ركـوب  الحـافلة المدرسية

ألتــزم بــآداب ركــوب الحافلــة مــن خــالل انتظــار الحافلــة بعيــداً عــن الشــارع  

وانتظارهــا حتــى تقــف وقوفــاً تامــاً، والركــوب بانتظــام والجلــوس بهــدوء 

يف الحافلــة، وعــدم ازعــاج الســائق باألصــوات العاليــة املزعجــة، كــام يجــب 

عــىل الســائق االلتــزام بقواعــد الســالمة عنــد قيــادة الحافلــة، ووضــع حــزام 

االمــان والتأكــد مــن ســالمة الحافلــة.

 ياسني بن اسحاق العلوي 

العمر:  ٩سنوات

حريصــة جــداً  يف االلتــزام  بــآداب ركــوب الحافلــة والصعــود منهــا مــن 

ــب  ــة،  وأرك ــار الحافل ــد انتظ ــارع عن ــن الش ــداً ع ــوف بعي ــالل الوق خ

الحافلــة  بنظــام  وال أزاحــم أصدقــايئ حتــى ال يســقط أحــدا،ً وأحافــظ 

عــىل مكونــات الحافلــة وال أعبــث بهــا، كــام ألتــزم الهــدوء عنــد النــزول 

وأنصــح ســائق الحافلــة بــأن ال يتحــدث يف الهاتــف أثنــاء الســياقة ومــع 

رضورة وضــع حــزام األمــان.

مريا بنت هيثم الزدجالية
العمر:    ٨  سنوات

١١

يجــب علينــا أن نلتــزم الهــدوء عنــد الصعــود والنــزول مــن الحافلــة  حتــى نصــل 

ســاملني إىل  مدارســنا وبيوتنــا، عــدم إخــراج أيدينــا ورؤوســنا مــن النوافــذ حتــى 

ال نتعــرض لألخطــار أو نعــرض غرينــا للخطــر، وأنصــح أصدقــايئ بــأن  ال يزعجــوا 

الســائق بأصواتهــم املزعجــة واملرتفعــة حتــى ال يفقــد الرتكيــز أثنــاء الســياقة .

حال بنت أيوب الجامودية

العمر : ٩ سنوات



١٢

بالدراجات

باحة  

ء
ء

،
،

ً
.

،



١٣

سأختنق



الزهراء بنت سعيد الفارسية

علي بن جميل البلوشي

عزان بن قيس البوسعيدي

رميان بنت عبداهلل احلجريةدميا بنت يعقوب الشقصيةعلي بن يحيى الوهيبي جنان بنت إبراهيم اجللندانية

رمياس بنت فهمي الصبحيةعائشة بنت سعيد احلجرية

أحمد بن سلطان احلارثيوصال بنت حمود املعشريةبراءة بنت علي اجلردانيةحمود بن علي اجلرداني

أيهم بن خالد الهاشمي

نهال بنت حمد الريامية

قصي بن علي احلارثيعلي بن أحمد البلوشيكنان بن علي البوسعيديعلي بن داؤد الزدجالي

براءة بنت محمد الغافريةآالء بنت سالم الفارسية مرمي بنت حمد احلجرية

فاطمة وأحمد ومحمد أبناء
عبداهلل الفليتي

احلسناء وحسن أبناء
علي الشكيلي

آدم ومحمد أبناء
خالد الرحبي

عمر ومحمود أبناء
خليل احلسني

ميار وعلي وسعيد
أبناء خليل الوهيبي

رهف ومرمي بنات
محمد املالكي

عمر وزيد أبناء
هالل اجلابري

إبراهيم ويونس أبناء
سالم اجلهوري

أسيل وأمين أبناء
أحمد الريامي

الرمي ومالك بنات
أحمد احلجري

مازن وعلي أبناء
ناصر املعمري

ميثم وميس أبناء
محمد العلوي

أصدقـاء
الشرطي الصغير



رمياس بنت فهمي الصبحية

حمد بن أحمد الغابشي والء  بنت أحمد الهاشميةخالد بن حسن البلوشيأحمد بن سلطان احلارثي

أيهم بن خالد الهاشمي

إبراهيم بن خليل احلسنياليمان بن أحمد الريامينهال بنت حمد الريامية مسرة بنت عبدالعزيز املرجبية

ود بنت سامي السواقيةأحمد بن نصر آل صالحمجد بن عادل الهاشمي

ناصر بن خالد الفارسيأبرار بنت خالد الفارسيقصي بن علي احلارثي حورية بنت املعتصم السيابية

براءة بنت محمد الغافريةآالء بنت سالم الفارسية
 محمد ومؤيد أبناء

حامت الرواحي
مرمي ومشعل أبناء
عبداهلل البلوشي

رمي وميثاء بنات
إبراهيم البلوشي

مسك واخلطاب أبناء
خليل العامري

سما وجنى وملا بنات
إسماعيل الكلباني

عمر ومنار ومها أبناء
بدر الرواحي

حرب وميان أبناء
سفيان املعمري

ريناد وجنى بنات
أحمد احلجري

ميثم وميس أبناء
محمد العلوي

اخلليل وأنفال أبناء
أحمد املعمري

اليامن واحلواري أبناء
ياسر الضنكي

فرح وأمنية بنات
ياسر احلامتي

 رتال ورسل بنات
محمد الشقصي



موعد الَظهیره
سيناريو/ خلفان الحنظيل

رسوم / زمزم الرحبي

ال تتأخر، 
عليك احلضور في نفس الوقت 

وبالسيارة املتفق عليها

١٦

..

،

ٍ ٍ



وهم  ال�شرطة،  لنبّلغ 

بالالزم.   �شيقومون 

وصل رجال الرشطة إىل املكان.

١٧

لكنك لم تر وجهه كما تقول.. فكيف 
ستتعرف عليه؟!

٩٧٠٤٦

آلو ... الرشطة

ال أدري ، رمبا من خالل صوته

.



ال�شالمة  مع 

غدا نلتقي 

اأية  هناك  لي�س  �شيدي 

املوقع حركة مريبة يف 

هل عرفتم املجرم ؟

اإليها املخدرات ؟  نقلت  التي  ال�شيارات  واأي 

وما هو الدليل الذي �شنواجهه به ؟

٩٧٠٤٦
٩٢٠٧٦

٩٢٠٧٦

٩٢٠٧٦

٩٧٠٤٦

٩٧٠٤٦

١٨

سأحاول معرفة ما

يحدث بينهام



-أكثر احليوانات حّدة في السمع هي
 الذئاب واحلمير.

- عدد الكواكب التي تدور حول الشمس هي ٩ 
كواكب .

- السورة التي يطلق عليها قلب القرآن
هي سورة يس .

ـ إن حاسية التذوق عند الفراشة في
 أقدامها

وصائف بنت يوسف الرحبية

١٩

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

َّه يَأْتي يَوَم الِقياَمِة  )اقْرَُؤوا الُقرْآَن فإن
َشِفيًعا ألَْصحابِِه(.

ــكٍل  ــبح بش ــش ، يس ــرٌي مده ــنٌ بح كائ
رأســيٍّ وليس أفقــي، وله رأس أشــبه  برأس 
اخليــل، وأنــٌف تشــبه األنابيــب، وليــس لــه 
ــاً  ــالً قوي ــر ذي ــرس البح ــك ف ــنان. ميتل أس

البحريــة.  باألعشــاب  التشــبث  ميكنــه 
والذّكــر منهــا هــو من يحمــل بالصغــار ملدة 
ثالثــة أســابيٍع ، ثــم يضعهــا ويهتــمُّ بهــا.

معلومات عامة

- ماهو الشئ الذي يجري وال ميشي ؟ 
-النهر

- ما هو الباب الذي ال ميكن فتحه ؟
-الباب املفتوح

- ما هو الشىء الذى إذا أصببت عليه 
املاء اليبتل؟

- الظل
- ماهو الطائر الذى يلد وال يبيض؟

 الوطواط

سندس بنت سليمان احلارثية

ألغـــــــــــــــــــــــــــــاز

فرس البحر

إلياس بن سعيد الفارسي

من فضل القرآن الكرمي

رغد بنت يحيى احلزامية



سيناريو: سعيد العبريجولة مع 

رسوم الرقيب أول: عبداهلل الهاشمي

حدثنا يا 
صديقي عن 

املعهد؟
وماذا يحتوي 
هذا املعهد؟

 نعم سنواصل اليوم حديثنا يا 
أصدقائي عن معهد السالمة 

املرورية

يحتوي هذا املعهد على العديد 
من املرافق منها: قاعة للسالمة و 
تضم عدة معدات للسالمة مبا في 

ذلك محاكي لربط حزام األمان.

كما يضم مكتبة 
وفصوالً تدريبية .

يقع املعهد في 
والية السيب 

بالقرب من اإلدارة 
العامة للمرور.

الصغير الشرطي 

٢٠

ّ



رسوم الرقيب أول: عبداهلل الهاشمي

وكيف يستفاد 
من هذه القاعة؟

وهل حقق 
املعهد 
أهدافه؟

وبه قاعة كبيرة 
للمحاضرات .

يقّدم املعهد، 
العديد من 
احملاضرات 
والندوات 

وحلقات العمل 
في اجملال املروري.

في داخل هذا املبنى 
ساحة للتدريب مع وجود 
شارع للتدريب احلي على 

السياقة.

نعم يا رمي، حيث ألقى املعهد الضوء على أسباب 
احلوادث وغرس بذلك الثقافة املرورية في اجملتمع، 
مما أدى إلى تغير في تصرفات الشباب في الطريق؛ 
األمر الذي انعكس على إنخفاض نسبة احلوادث 

والذي ساهم في إنقاذ حياة مرتادي الطريق وجعل 
الشوارع أكثر أماناً.

شكراً لك يا 
صديقي الشرطي 
على هذه املعلومة.

٢١



مدرسة العصر 

الزاهر اخلاصة 

حضانة

 الشموخ

اليوم

 املفتوح لوزارة 

االعالم

٢٢

من فعــــــــاليــــــــــــــــــــــات 
الشرطي الصغير

 وأصدقائه

مدرسة التبيان

للتعليم

 األساسي

مدرسة

 معاذ بن جبل

  اخلاصة 



مكتبة األطفال 

العامة

ملتقى السائح 

الصغير بوزارة 

السياحة

مدرسة 

بيكن اخلاصة

مدرسة وادي 

حطاط للتعليم 

األساسي

٢٣

مدرسة
 الفيحاء للتعليم 

األساسي 



      سيناريو ورسوم/ مريم الحسنية

م

 مشاركة

 معرض التوعية املروريةالشرطي الصغير

 الثالث مبهرجان صاللة السياحي

٢٤



 آه، ساعديني

  يا أمي

كان عليك أن تكون

حذراً

 أعتذر يا أمي

 لن أفعل ذلك

مرة أخرى

      سيناريو ورسوم/ مريم الحسنية

٢٥

.



رسوم العريف/ فيصل البلوشي  ارسمني

جود بنت جاسم البلوشيةإلياس بن سيف القاسمي

سال بنت حارث العامريةاألزهر بن ياسر الضنكي
٢٦



أحـالم  

اسمي: ميرال بنت صالح الشريانية،
عمري:٥ سنوات ،

هوايتي الرسم وكتابة القصص ،
أمتنى أن أصبح معّلمة

 عندما أكبر.

اسمي: علي بن بدر املعولي 
عمري: ٤ سنوات ،

هوايتي السفر والرياضة ،
أمتنى أن أصبح مهندساً

 عندما أكبر.

اسمي محمد فهد البدواوي
عمري: ٧سنوات ،

هوايتي لعب كرة القدم  وركوب اخليل ،
أمتنى أن أصبح فارساً في جهاز الشرطة

 عندما أكبر.

اسمي أميرة بنت محمد الهطالية
عمري: ٦سنوات ،

هوايتي القراءة و التصميم ،
أمتنى أن أصبح طبيبة أسنان

 عندما أكبر.

صغرية

٢٧



محمد بن أحمد البوسعيدي
٤ سنوات

عصام بن عيسى اخلروصي
٤ سنوات

رحمة بنت سليمان احلارثية
سنتن

نهيان بن هزاع السديري
٥ سنوات

أحمد بن يحيى باعمر
سنتن

مشعل بن نضال العبيداني
٥ سنوات

  وهب بن عبداهلل الصبحي
٣ سنوات

أثير بنت يحيى الصبحية
٦ سنوات

شيخة بنت خليفة الهنائية
٦ سنوات

أمل بنت سيف البوسعيدية
٣ سنوات

نوح بن خالد الفارسي
٣ سنوات

    منصور بن صالح اخلنجري
 ٤سنوات

علي بن صهيب الغطريفي
٣ سنوات

بلقيس بنت أحمد احلجرية
٤ سنوات

سارة بنت أحمد احلجرية
٣ سنوات

شهاب بن أحمد املعولي
سنة

عمر بن أحمد البلوشي
٣ سنوات

 مالك بن مطر العبري
٦  سنوات

محمد بن حسني الضباري
٤ سنوات

عبدالرحمن بن عبداهلل اجلرداني
سنتن

أسيل بنت عبداهلل القصابية
٤ سنوات

نوف بنت جمال الريامية
سنة

رهام بنت بدر السنيدية
٤ سنوات

أواب بن علي اجلرداني
 ٣ سنوات

وئام بنت أحمد الوهيبية
٥ سنوات

شما بنت هالل الهشامية
سنتن

عيسى بن يحيى الصبحي
٤ سنوات

ميره بنت بدر الصارخية
٣ سنوات

جنان بنت عبداهلل الهاشمية
١٠ سنوات

منار بنت سليمان احلارثية
سنة

عيسى بن أمين اجمليني
٦ سنوات

عبدالعزيز بن طالل احلسني
٥ سنوات

رفيدة بنت علي الصبحية
٥ سنوات

ميثا بنت طالل البوسعيدية
سنة

أفـــراح
الـصـغـار



عصام بن عيسى اخلروصي
٤ سنوات

رحمة بنت سليمان احلارثية
سنتن

نهيان بن هزاع السديري
٥ سنوات

 ميار بنت سلطان احلسنية
٥ سنوات

شهالء بنت عمار احلوسنية
٣ سنوات

محمود بن خليل احلسني
٥ سنوات

ملى بنت طالل احلسنية
٤ سنوات

فاتك بن املعتصم السيابي
٣ سنوات

أحمد بن هالل البوسعيدي
٣ سنوات

تركي بن املعتصم السيابي
سنة

عبداهلل بن حميد الساملي
٣ سنوات

علي بن صهيب الغطريفي
٣ سنوات

بلقيس بنت أحمد احلجرية
٤ سنوات

داود بن سليمان احلضرمي
٧ سنوات

سامر بن سلطان احلبسي
٦ سنوات

سندس بنت بدر الرحبية
٦ سنوات

املزن بنت يوسف العلوية
٤ سنوات

محمد بن حسني الضباري
٤ سنوات

فهد بن محمود السليمي
سنتن

دميا بنت سليمان الرواحية
سنتن

بسام بن عبداهلل الهادي
٧ سنوات

ميثاق بنت يوسف العلوية
٤ سنوات

عيسى بن يحيى الصبحي
٤ سنوات

ميره بنت بدر الصارخية
٣ سنوات

طيف بنت سالم الغدانية
سنتن

الهيثم بن سالم احلبسي
سنة

فاطمة بنت سالم احلارثية
سنتن

إلياس بن فهمي الصبحي
٣ سنوات

عبدالعزيز بن طالل احلسني
٥ سنوات

خليل بن إسحاق الريامي
٥ سنوات

هالل بن الوليد احلسني
٥ سنوات

شيم بنت عطي اجلردانية
سنة

املعتصم بن محمد الغافري
٤ سنوات

ميثا بنت طالل البوسعيدية
سنة



األدوات املطلوبة:

 ورق ملّون- قطن أبيض- خيط
 أبيض- إبرة خياطة- لصق

 شمعي- مقص- مسطرة- قلم
رصاص

 أرسم أشكال مستطيلة
 ذات أطوال مختلفة على

الورق امللون ثم أقوم بقصها

إعداد وتصوير/ شيخة الشريقية

.

٣٠

ّ



 أُلصق األوراق امللونة بشكل
مقّوس فوق بعضها البعض

 أُلصق على جانبي األوراق
القطن األبيض

 أُدخل اخليط األبيض
 أعلى الورقة احلمراء بإبرة

اخلياطة لتعليقها

 وها هي ذات ألوان الطيف
السبعة أصبحت جاهزة

شكراً لصديقة الشرطي الصغير/ رتال بنت حمد بن ناصر العامرية

.

.

.

.

٣١

ّ



أقالم
 صغيرة 

٣٢

حــني..  كل  يف  منتبهــاً  كــن  الطريــق  عابــر  يــا  أخــي 

تســيري..  أينــام  تلقاهــا  الطريــق  عــىل  املــرور  إشــارة  تلــك 

 إنتبــه لهــا إشــارات ثــالٌث ، أحمــر وأصفــر وأخــر منــري.. 

رصيــح.. قــوٌل  لــون  لــكل  وإنتبــه  أنظــر  لهــا  أخــي 

 أحمــر تقــول قــف لــكل مرتجــالً، أصفر إســتعد ملــن يقــود وراكباً..

ــاً.. ــام محصن ــا لألم ــر، رس دوم ــك أخ ــي وطريق ــا صاحب ــد ي  ق

راعيــاً..  الطريــق  لحــق  كــن   ، والســالم  األمــان  درب  كــن   

كــــن للنظــــــــام منّفـــــــــذاً ،كـــــن للمـــــــرور حافظــاً.. 

حــني.. كل  يف  منتبهـــــاً  كــن  الطـــــريق  عابــــــر  أخــي 



�حرو�ف
وطني

شعر الوكيل أول: سليم الهاشمي
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ياوطني بحروِفَك تزداْن

وتعطـُر اأجــواًء ومكـاْن

يـا وطنــي اأنــَت بقلبــي

اأهواَك يا خرَي الأوطاْن

فالعـيـُن عـلــوٌم تـتعلــى

والـميـُم ِمــداٌد كـُجمـاْن

والألــُف اأمــاٌن يتجـلى

والنــوُن منــاُء الإن�شاْن

فحروُفَك متلوؤين فخرًا

فــاأردُد عــا�َس ال�شلطـاْن
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تصوير العريف/ فيصل البلوشي

    ُعماننـــــــــــا الـجميــــــلة
واليـــــة إزكـــي:

ــق  ــم املناط ــي معظ ــاً ف ــك جلي ــدو ذل ــق، يب ــراث عري ــخ وت ــان بتاري ــلطنة عم ــة س ــا احلبيب ــر بالدن تزخ
والواليــات التــي مــا زالــت اآلثــار واملبانــي القدميــة شــاهدة فيهــا علــى تاريــخ األجــداد وجمــال الطبيعــة،  
وســنتحدث هنــا عــن إحــدى الواليــات  وهــي واليــة إزكــي والتــي ُســميت بهــذا االســم علــى حســب مــا 
جــاء فــي كتــب التاريــخ ألن أهلهــا أول مــن أخــرج الــزكاة ، حيــث كان يطلــق عليهــا قبــل دخــول أهلهــا 
األســالم » جرنــان« نســبة إلــى كهــف جرنــان والــذي تشــير بعــض األســاطير بأنــه كان يحتــوي علــى 

عجــل ذهبــي يعبــد قبــل اإلســالم .
ــوث  ــر والقريتــن وســيما ومقــزح ومغي ــرى منهــا: احلميضــة، قلعــة العوام ــة إزكــي تضــم عــدة ق والي
ــرز  ــة، ومــن أب ــزار وســّدي واليمــن وقــاروت الشــاملية واجلنوبي وشــافع و إمطــي وحــارة الرحــى وحــارة الن
معاملهــا األثريــة حصــن بيــت النــزار وقلعــة العوامــر وفلــج امللكــي وفلــج الســواد ببلــدة إمطــي ومقابــر 

ازكــي االثريــة وســوق ازكــي القــدمي.

األفــالج  وأكبــر  أقــدم  مــن  امللكــي  فلــج  يعتبــر 

ســبب  ويعــود  إزكــي  واليــة  فــي  ويقــع  بالدنــا  فــي 

تســميته بهــذا االســم إلــى مالــك بــن فهــم االزدي، 

املغذيــة   الســواعد  مــن  ســاعدا   ١٧ مــن  ويتكــون 

النخيــل.  وأشــجار  املزروعــات  بهــا  يــروي  الــذي 

يقــع هــذا الفلج بقرية إمطــي  في حارة عن الســواد التي 

ــة، وأقــواس الصباحــات واألســقف   متيــزت ببيوتهــا األثري

ــد ، ينبــع الفلــج مــن  املبنيــة مــن احلجــارة  بشــكل فري

أعالــي اجلبــال التــي حتيــط بقريــة إمطــي وذلك مــن فرضة 

ــرب،  ــاً لللش ــاً وصاحل ــا نظيف ــون ماؤه ــي يك ــج الت الفل

ــل  ــزارع النخي ــر م ــد عب ــواقي متت ــي س ــج ف ــير الفل يس

التــي تظلــل إمطــي بجمــال ظاللهــا واخضــرار ســعفها.

فــلج  امللكي

فــلج  السـواد



ــلطنة  ــي الس ــوف ف ــم الكه ــد أه ــف أح ــذا الكه ــد ه  يع

وأكثرهــا غموضــاً وأســراراً، إذ يــدور بــن النــاس مــن مئــات 

ــوداً منــذ زمــن  ــاً كان معب الســنن أن بداخلــه عجــالً ذهبي

ــا  ــة قدمي ــه الوالي ــت ب ــذي ُعرف ــم ال ــو االس ــة وه اجلاهلي

ــت  ــن حت ــفح وادي حلف ــى س ــان( عل ــف جرن ــع ) كه ويق

قريــة النــزار األثريــة التــي تضــم بيوتــاً منــذ زمــن الهجــرة 

النبويــة، .والكهــف عبــارة عــن فتحة صغيــرة يقــدر طولها 

ــط  ــف،وكان مح ــر ونص ــي مت ــا حوال ــر وعرضه ــف مت بنص

ــافه. ــن الستكش ــن واملغامري ــن الباحث ــر م ــام كثي اهتم

كهف جرنان

سد وادي إمطي الذي أنشئ  يف عام ٢004م

٣٥

ــة  ــة املبني ــة اجلميل ــا االثري ــارة ببيوته ــذه احل ــز ه  تتمي

ــي  ــا الت ــك نوافذه ــص، وكذل ــارة واجل ــن واحلج ــن الط م

ــة ،  ــاب احمللي ــن االخش ــد م ــاري فري ــكل معم ــت بش بني

ــة. ــات رائع ــوش وكتاب ــة بنق ــي منحوت ــواب فه ــا األب أم

 كمــا يوجــد بهــذه احلــارة حصــن ضخــم يســمى حصــن 

بيــت النــزار الــذي  يعتبــر مــن احلصــون الدفاعيــة  حيــث 

يحتــوي علــى األبــراج واالســوار وفتحــات إطــالق املدافــع 

واملرامــي ومرافــق  منها مدرســة تعليم  وبعض الســجون.

حـــارة النـــزار



كان يوماً دراسياً حافالً

 أكاد أنعس، ما أن أعود
 لداري حتى أنام نوما

عميقا

 ال يا صديقي، كن يقظا فإذا منت 
من سيوقظك عند الوصول للدار

 ال أحتمل.. سأغفو قليال حتى تصل

الحافلة ملنزلنا

 هااااوم.. ال تقلق.. سأحاول

البقاء يقظاً حتى وصولنا

 أنا وصلت اآلن لداري وسأهبط، 
 نصيحتي أن تقاوم النوم حتى

تصل أنت أيضا بسالم

 حمداً لله، انتهى اليوم وقمت بتوصيل
كل تلميذ ملنزله

 وغلب النوم على  سالم فغط في نوم عميق، وبدأ
التالميذ يغادرون الحافلة كل في محطته

خخخ..خخخ

رسوم العريف/ راويه اخلليلية سيناريو/ حمدي هاشم حسانن
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أين أنا .. كيف جئت إىل هنا؟

 يا الهي.. ما هذا الصوت.. سأتوقف 

وأتفقد الحافلة

خخخ..

خخخ

خخخ..خخخ

 وتناهى لسمع سائق.
الحافلة صوت سالم النائم

 سامل.. كيف مل تطلب مني

 التوقف يف محطة وصولك، ماذا أفعل

اآلن؟

 أعتذر بشدة، لقد كنت

 متعباً، ولذا فاجأين النوم،

 ماذا أفعل اآلن ألعود

لداري

 أريدك أن تعدين أنك لن تنام 

 بعد اليوم يف املواصالت.. من

أجل سالمتك

 أعدك أال أنام في املواصالت أبدا.. 
حرصا على سالمتي، شكرا لك.

 النوم مبكرا يجعلنا يقظني.. لنأوي
لفراشنا لنحظى بالنشاط  طوال اليوم

 واكنت املفاجئة

٣٧

ال تقلق، سأعود بك لدارك ، والحمد لله 

أين اكتشفت األمر قبل عوديت بالحافلة 

للجراج.

 لقد منت يف الحافلة يا سامل 
وهذا خطأ فادح، ألن محطة

وصولك قد تخطيناها.



بصحة وعافية 

خيار
خستونه

جبنةكرمييطماطم
قطع الدجاج

الطريقة:

املقادير:

طولــي  بشــكل  اخليــار  يقطــع 
مبلعقــة صغيــرة.  البــذور  وتــزال 

يحشــى اخليــار  باجلبنــة أو ســلطة التونــة 

وتزيــن باخلــس وقطــع الدجــاج والطماطــم 

الصغيــرة لتكــون علــى شــكل قــوارب.

1

2

3

سلطة القوارب
إعداد : ماما خالصة
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حكايات
       جـدتـي

 كان يــا مــكان يف ســالف الزمــان شــاعر فقــري يعيــش يف قريــة ُعــرف أهلهــا بالفصاحــة واألدب، وكان 

يحكمهــم ملــك عــادل يحــّب مجالســة الشــعراء واألدبــاء، ويف يــوم مــن األيــام حــر الشــاعر مجلس 

امللــك وأخــذ ميدحــه ويثنــي عليــه بشــعره حتــى أُعجــب امللــك بشــعره وفصاحــة لســانه وأكرمــه 

ــد حضــوره  ــة إىل مجلســه، وعن ــوم جمع ــك أن يُحــر هــذا الشــاعر كل ي ــر املل ــار، وأم ــة دين مبائ

يلقــى استحســان امللــك لدرجــة إن امللــك أحبــه وجعلــه مــن املقربــني إليــه، وأمــر الوزيــر بتوظيفــه 

يف الديــوان امللــي حتــى يتمكــن امللــك مــن طلبــه متــى يشــاء، وأغضــب ذلــك الوزيــر وفكــر يف حيلة 

للتخلــص بهــا مــن الشــاعر، وذات يــوم دعــا الوزيــر الشــاعر إىل العشــاء وأمــر الطّبــاخ بــأن يكــر مــن 

الثــوم يف طبــق الشــاعر، وعنــد االنتهــاء مــن العشــاء قــال الوزيــر للشــاعر: إن امللــك ســوف يتــأذى 

مــن رائحــة فمــك فنصيحتــي لــك أن تضــع عاممتــك عــىل فمــك، فأخــذ الشــاعر بنصيحــة الوزيــر.

ــه فتعجــب  ــىل فم ــه ع ــه يضــع عاممت ــرتاب الشــاعر من ــد اق ــأن عن ــك ب ــس الحــظ املل   ويف املجل

ــال الشــاعر اليــوم؟ فقــال  ــر: مــا ب ــد انتهــاء املجلــس ســأل امللــك الوزي ــه، وعن مــن أمــره وترصفات

ــة  ــك كريه ــم املل ــة ف ــول أن رائح ــك ويق ــة فم ــن رائح ــتي م ــاعر يش ــوالي إن الش ــا م ــر: ي الوزي

ــال: عــىل  ــاً وق ــك غضب ــي، واستشــاط املل ــا مــوالي أن أخــربك فتغضــب من وال تطــاق، وخشــيت ي

ــا يفعــل هــذا، ويف الصبــاح اســتدعى امللــك الشــاعر وأعطــاه رســالة  ــاه إلين ــاه وقربن كل مــا أكرمن

ملفوفــة برشيــط أحمــر مــن الحريــر، وأخــربه أن يذهــب بهــا إىل الــوايل، وكان مكتــوب بهــا )حامــل 

هــذه الرســالة يقطــع رأســه(. وخــرج الشــاعر مــن عنــد امللــك فتلقــاه الوزيــر وســأله عــام حــدث 

فقــال الشــاعر: مثــل كل مــره رحــب يب وأكرمنــي وأعطــاين هــذه الرســالة، فلــام رأى الوزيــر 

ــي  ــاعر: إعطن ــال للش ــرور وق ــول والغ ــه الفض ــر أصاب ــن حري ــر م ــط أحم ــة برشي ــالة ملفوف الرس

ــيدي. ــا س ــر ي ــام تأم ــاعر: ك ــال الش ــك، فق ــن ذل ــؤول ع ــا املس ــك، وأن ــا عن ــالة أحمله ــذه الرس ه
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املصدر: بتصرف من الذاكرة الشفهية

ــلك إىل  ــاً: أمل أرس ــه غاضب ــال ل ــام رآه وق ــك حين ــب املل ــس فتعج ــاعر املجل ــر الش ــاء ح ويف املس

ــرك وأىب  ــت بوزي ــدك إلتقي ــن عن ــي م ــد خروج ــن عن ــوالي ولك ــا م ــىل ي ــاعر: ب ــال الش ــوايل. فق ال

إال أن يوصــل الرســالة بنفســه. فقــال امللــك: ومــا رس وضــع عاممتــك بفمــك؟ قــال الشــاعر: لقــد 

ــا  ــي ي ــة فم ــك برائح ــيت أن أؤذي ــوم، وخش ــن الث ــري م ــه الكث ــع في ــاء ووض ــر للعش ــاين الوزي دع

مــوالي، فقــال امللــك: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون، وال حــول وال قــوة إال باللــه العــيل العظيــم، لقــد 

جنــى الوزيــر عــىل نفســه بــرِش عملــه، وعــنّي امللــك الشــاعر وزيــراً وســمرياً لــه لصدقــه وإخالصــه.  

٤١



مبارك

للفائزين

الفائزة:مها بنت سليمان االسماعلية

- عبدالعزيز بن طالل الحسني                      - رناد بنت بدر الغافرية

- رغد بنت يحيي الحزامية                        - زينب بنت صالح المعشرية  

المرأة المنقبة؛ والدليل هو نقش الحناء في يدها.

الفائزة: رتاج بنت داود الصبحية

الفائز: أنس بن مالك السليمي

* إجابة السؤال الثاني )يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم١٥(

* )الفائزون بقميص الشرطي الصغير(

* أما الجاني في قصة )لص الحديقة( فهو:  

* إجابة السؤال األول ) ممنوع الدخول (

مسابقة العدد

٥٣

مبارك

للفائزين



مسابقة العدد

٥٣

* ما اسم الحرفة الموضحة بالصورة؟
..................................................................................................................................................................................................................

* 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 
موعد الظهيرة، في الصفحة١٦ ، وما هو الدليل؟ ..............................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

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

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

٤٣



٤٤



سلمان بن عيسى الصارمي

رغد بنت فهد  الشعيلية
الريثاء بنت خالد السيابية

حنني بنت فهد الشعيلية

٤٥



 The Popular

 Traditional

Game

 Saloom  
Baloom  
Game  

Saloom Baloom game is considered one of  the popular 

traditional games for girls only. It is played by five girls 

or more. Girls are sitting down and stretching their 

legs forward. The oldest one is counting on each leg 

and singing this song. The words are: “Saloom Baloom, 

Areeq Althoom, Wahid Mushashe, Wahid Lathoom,  

Jatni Ghaneemah tusabih bi, jaha Jamalha belao’o, 

Turqit Khadhamdhem wa tezooah, Helilaha Najelah, 

Jalalha Abdulmalik, wa shorha ,wa ya noorha, wa 

albent almamoor, ho ya khalti wa ya Amti, dhfi hathi, 

wa rakhi hathi, wa almisk wa alnber kulla fi hathi”. 

As such, she repeats the song again and again until 

she finishes all the legs of girls and one girl remains. 

AL SA BLAH
Text and pictures by:Zamzam AL-Hashmiah

٤٦



 Traditional

Craft

 Plam leave

 product

Craft

“Green Zoor” )palm leaf( is cut off from the palm, then the “khaws” 

)palm leaf plait( is removed and taken away from its sticks and 

placed in water. Then it is divided  based on what is done of  it.  

The work of “Alsafa” begins by plaiting it into long braid in  length 

and width fit with what is intended to work with, such as a twisted 

rope, where “khaws” is divided into small longitudinal sections. As 

well as “Al Qafeer”  which is a palm-weaving vessel used  to collect 

fruits such as mango, lemon and ripe dates. “Khaws”  is divided 

into nine  “khawses “as well as the “Zubail” )a pot( which is used 

for the same purpose. The craftsman also makes  “Almikhrafa” 

which is a small vessel with a rope handle used for carrying things 

which is carried by little girls to pick the green dates crop in the 

summer season. The weaver  also makes a dates “Haban” or “Al-

Dharf” ) a dates sack ( which is called “Grab” once it empty  and  

consists of thirteen khawses where  dates are stored into it in the 

summer, as well as he makes  )Almukhama( or the broom, “Al 

Afia” , “Almalhaba” or the fan and carpet of seventeen khawses.

AL SA BLAH
Pictures by:Faisl Al-Balushi   

Translation by:Rajaa Al-Lawatia

٤٧



 In the evening, the poet came to the majlis and the king was surprised when he saw him and said angrily: 

Didn`t I send you to the governor. The poet said: Yes my king, but when I get out of you I met your 

wazir who insisted to take the letter himself. The king said: What is the secret of placing your turban 

with your mouth that day? The poet said: The wazir invited me to dinner and put a lot of garlic in it, 

and I was afraid to hurt you with the smell of my mouth. The King said: «We are to Allah, and to him, 

we return,» and «there is no power but in Allah Almighty». The wazir earned on himself from his evil 

actions. The king appointed the poet a wazir and made him close to him for his sincerity and sincerity.

Source: Acting from oral memory.

٤٨٤٩



End of curiosity and arrogance
Illustrations by Corporal: Rawya Al Khalili
Translation by: Rajaa Al-Lawatia

My Grandma`s

 Tales

Once upon a time, there was a poor poet living in a village. The people of the village were famous for 

their eloquence and literature. They were ruled by a just king who loved meeting poets and people of 

literature. One day, this poet attended the king`s majlis ) the king`s meeting with people( and praised 

the king with his poetry until the king was impressed with the poet`s poetry and eloquence of his 

tongue. He honored the poet with a hundred dinars and ordered the poet to come every Friday to his 

majlis. On his attendance to the majlis, the poet received the king`s acceptance and praise so much 

that the king liked him and made the poet so close to him. He ordered the wazir )the minister( to 

employ him in the Royal Court, so the king can ask for the poet whenever he wants. This made the 

wazir angry and he thought of a trick to get rid of the poet. That day, the wazir invited the poet for 

dinner, and ask the cook to put a lot of garlic in the poet`s plate. After dinner, the wazir said to the 

poet: The king will be annoyed from the smell of your mouth, so I advise you to put your turban on 

your mouth. The poet took the wazir`s advice.

 At the majlis, the king observed that when the poet approached him, he placed his turban on his 

mouth, so the king wondered from the poet`s actions. When the majlis finished, the king asked the 

wazir: What`s wrong with the poet today? The wazir said: O my king, the poet complained that the 

smell of your mouth is bad and unbearable, and I was afraid to tell you that so you`ll angry with me. 

The king was furious and said: After all the honor we gave to the poet and we made him close to us, he 

is doing this.

 In the morning, the king called for the poet and gave him a letter wrapped with a red silk ribbon 

and told him to take it to the Wali ) the local governor(. In the letter, it was written ) cut off the head 

of the holder of the letter(. The poet came out and  the wazir saw him and asked the poet about what 

happened. The poet said: Like every time the king welcomed and honored me and gave me this letter. 

When the wazir saw the letter wrapped in red silk ribbon, he became curious and arrogant and said to 

the poet: Give me this letter and I`ll take it for you, and I`ll be responsible for it. The poet said: As you 

order, wazir.

٤٩



بالعكس يا 
كنان لقد حظيت منه 
باهتمام كبير ، وسوف 

يوفر لي أي شيء 
أطلبه.

لقد تعرضُت  
حملاولة حترش 

وابتزاز، ساعدني 
 يا كنان.

لقد 
تعاطف معي 

نظراً لظروف متر بها 
عائلتي، وقد وعدني 

بتوفير كل شيء 
أحتاجه. 

لقد 
حذرتك يا صديقي 

ولكن ال تقلق ، أطلب 
املساعدة من خالل االتصال 

بالرقم ١١٠٠ وهم سيتكفلون 
بالباقي، وسيتم القبض 
عليه واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة ضده. 

هل 
سألت 

نفسك ملاذا كل 
هذا االهتمام؟

لكن يا سيف هذا ليس من 
عائلتك وال تعرفه؛ إنه غريب وأخاف 

أن يكون له هدف فتندم على 
معرفتك به.

في اإلجازة الصيفية أثناء عودة كنان وصديقه حسام 
من املركز الصيفي، شاهدا جارهم سيف يتحدث مع 

شخص غريب يكبره سنا بسيارته الرياضية.

وفي املساء

 سيناريو ورسوم الرقيب أول/ عبداهلل الهاشمي

بعد مرور أيام سيف يطرق باب كنان 

أشكرك يا 
كنان على مساعدتي  

ونصائحك الغالية،لقد مت 
القبض عليه، حقا إنك 

الصديق الصدوق.

11٠٠

احذر يا سيف ألن  مصاحبة 
من هم أكبر منا سنا يؤدي 

إلى عواقب تندم عليها.

٥٠





متهل عند نزولك من الحافلة، واقطع الطريق بعد التأكد من خلو 

الشارع من السيارات؛ حتى تصل ساملا ً إىل منزلك .


