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أصدقائي األعزاء..

مـرحـبـا

مرحبــا بكــم فــي هــذا العــدد اجلديــد مــن ملحــق الشــرطي الصغيــر ،حيــث نلتقــي معــا ً عبــر
صفحاتــه مــن خــال الكلمــة والقصــة والصــور والرســومات واملعلومــات اجلديــدة واملفيــدة..

أصدقائي..

ـب األوطــان ليــس كلمــة نرددهــا وليــس حكاية
ـب هــذا الوطــن ،هــذا ال شــك فيهــا ،ولكــن حـ ّ
كلنــا نحـ ّ
ـب اإلنســان الــذي يعيــش علــى هــذه األرض،
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فعمــان التاريــخ وعمــان احلضــارة وعمــان األمــن وعمــان األمــان ،وعمــان حــب القائــد الــذي بناهــا
لتصبــح شــامخة مبــا هــي عليــه اآلن ،وعمــان القيــادة احلكيمــة فــي يــد القائــد الــذي يواصــل البنــاء،
ليكــون خيــر خلــف خليــر ســلف ،فعمــان بُنيــت بأيــدي رجــال أخلصــوا فــي محبتهــا ،ونحــن علــى
دربهــم ســائرون ،فأنتــم وأن كنتــم صغــارا ً فاألمــل معقــود علــى األمــل العظيــم بكــم ملصلحــة وخيــر
هــذا الوطــن ،فأنــت حتــب وطنــك فذلــك يعنــي أن تكــون خيــر قــدوة لآلخريــن فــي ســلوكك وتصرفاتك
والتزامــك بقواعــد الســامة كــي حتافــظ علــى ســامتك وســامة اآلخريــن.

أصدقائي..

ـب لوطنــه ،احلريــص
إن االلتــزام بقواعــد املــرور والســامة العامــة هــي صفــة املواطــن الصالــح احملـ ّ
علــى ســامته ،فاحــرص أيهــا الشــرطي الصغيــر علــى اتبــاع القواعــد واالرشــادات ،وال تنســى أن
تكــون ناصح ـا ً لآلخريــن ممــن يتجــاوزون تلــك القواعــد ،وتذكّــر أن التزامــك وحرصــك علــى ســامتك
وســامة غيــرك يعنــي محبتــك لوطنــك ..ودمتــم فــي أمــان فــي وطننــا الغالــي عُ مان.

رسوم:عاتكة املعمرية

جواهر اإلميان

إعداد :منى الكليبية

من لك ّ
من ّ
من عليك
نقرأ في القرآن أن اهلل نهى عن الغيبة
والنميمة وش ّدد في النهي عنهما ،لكن الكثير من ال
يستطيع التفريق بينهما .
الغيبة  :أن يقوم شخص بإنتقاد شخص آخر أو يذكره بكالم سيئ أمام
االخرين؛ وهو غير موجود ،ويكره أن يقال عنه ما ذكره؛ حتى وإن كانت هذه
الصفات فيه .
النميمة  :هو أن يقوم شخص بنقل كالم سلبي عن شخص آخر بقصد اإلفساد
بينهما ،لذلك ارفضوا سماع أي حديث فيه إساءة لآلخرين ،وهم غير موجودين ،وال
تستمعوا ألشخاص نقلوا لكم كالما ً سلبيا ً عن أخوتكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاء رجل إلى أحد العلماء فقال  :إن فالن يقول
عنك كذا وكذا .
فقال له :أتريد أن توقع بيني وبني أخي!
أصدقك
واهلل ألغيضن الشيطان وال ّ
فيما تقول .
اللهم اغفر لي وألخي.
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ن ـو ر ة

سيناريو ورسوم الرقيب :راوية اخلليلية
اممم..قطقوط؟
ما رأيك بأن نقوم
مبغامرة ؟

األمورة

مياوو ..مغامراتك عبارة
عن مصائب دعيني أنام،
هكذا أفضل لي .

آآآآآه قطقووط
ساعدني سوف
أقع.

هيا يا قطقوط،
ساعدني كي أحرك
قطعة اخلشب.
ملاذا حتتاجني
قطعة اخلشب
يا ترى.

يا لك من جبان،هيا
تعال لنصعد إلى
السطح.

لكي أصنع زحلوقة
لنا،أنظر سوف نستمتع
دون احلاجة للذهاب إلى
احلديقة.

نورة ملقاة على االرض.

هممم.أظن أني أعرف
ماذا سنفعل اليوم.

يااا رب أستر

يا إلهي هذا
صوت نورة ،ماذا
نورة تتسلق جدار
حدث لها؟
السطح لكي
تتزحلق فوق اللوح
اخلشبي .
نووووره مياااو
أخبرتك أن
مغامراتك عبارة
عن مصائب.
أعتقد أن هذا درس كافي
لك يا نورة ،السطح ليس
ِ
مكان آمن للعب.
أجل ..أجل لقد
تعلمت ،آخخ جسدي
يؤملني،أعدك أن ال
أكررها.

ماااامااااا
يا إلهي ..إبنتي!!
علي أن أطلب
ّ
اإلسعاف فورا ً .

أمتنى ذلك يا
شقية.
وألف سالمة
عليك.
ِ

5

الدشداشة
الصورية

احلرفة
التقليدية
تصوير وإعداد العريف :ماجد العلوي

تتميــز بالدنــا عمــان بأزيائهــا العمانيــة اجلميلــة،
ذات األلــوان الزاهيــة وخيوطهــا املتنوعــة وأشــكالها
اخملتلفة،وهــي تعكــس أصالــة وتاريــخ اإلنســان العماني؛
فالدشداشــة الصوريــة إحــدى املالبــس العمانيــة التــي
يتفــرد بهــا أهالــي واليــة صــور عــن غيرهــا مــن الواليــات
فــي الســلطنة ،ومســمى الدشداشــة يطلــق علــى
لبــس الرجــل أو املــرأة أو الصبــي أو الفتــاة و لكــن
ـميات باختــاف التطاريــز ،مثــل مفاقيــش
تختلــف املسـ ّ
وسنيســلة وحباكــة والقيطــان  ،حيــث تُلبــس
الدشداشــة في املناســبات اخملتلفة كالشعبانية واحلول
حــول واألعــراس واألعيــاد  ،كمــا تصنــف الدشداشــة
الصوريــة إلــى نوعني،النــوع األول الدشداشــة املطيوعية
التــي يلبســها الرجــل وتخــاط بخيــط واحــد إمــا بالزري
األبيــض أو البريســم علــى حســب اخلــام .أمــا النــوع
االخــر الدشداشــة اخمللّطــة وتخــاط بالــزري األبيــض
أو األصفــر أو بأنــواع البريســم وتختــص املــرأة الصوريــة
فقــط بخياطــة الدشداشــة الصوريــة ،وتســتخدم
األدوات األساســية وهــي األبــرة واملقــص واخليــوط  ،حيــث
تســتغرق مــدة خياطتهــا مابــن أســبوعني إلــى شــهر.
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الفن
الشعبي

فـــــن
المديمة

إعداد:مروان البلوشي

فــن املدميــة هــو فــن بحــري ميــارس فــي املناطــق
الســاحلية فــي الســلطنة وذلــك بغــرض التســلية
وبــث احلمــاس فيهــم وإضافــة إلــى أنــه يقــام فــي
ّ
املناســبات واألعيــاد الوطنيــة  ،يؤدونه بشــكل جماعي
ســواء كانــوا علــى ظهــر الســفن أو علــى الســاحل أو
عنــد رفــع الشــراع أو تنزيلــه  ،مــن خاللــه يســتعرض
البحــارة مهاراتهــم املتعــارف عليهــا فيشــارك فيهــا
مــا يقــارب خمســة وعشــرون بحــارا ً حيــث يصطــف
البحــارة بشــكل حلقــي  ،حيــث يتصدرهــا ضاربــو
الطبــول املســيندو والكاســر والرحمانــي و القربــة
والصــوس ،وبعدهــا يرفــع رئيــس الفرقــة ( العقيــد
) صوتــه بالشــلّة حيــث متتــزج و تختلــط فيهــا
ألفــاظ اللغــة الســواحيلة باللغــة العربيــة ويــرد
عليــه البحــارة وهــم يصفّ قــون بأشــكال مختلفــة
ومتداخلــة بصــورة متناغمــة ،وبعدهــا يخــرج البحــار
مــن احللقــة بعــد مــا يــأذن لــه العقيــد ،ويقــوم بقفــزة
رشــيقة حتــى يعــود إلــى مكانــه ،ثــم يشــير بعــد
ماينتهــي مــن احلركــة إلــى بحــارٍ آخــر يقــوم بتكــرار
احلركــة الســابقة وهكــذا حتــى تنتهــي الشــلة .

7

وب

سيناريو  :غالية احلجرية

ها أنا قادم يا أمي.
هيا يا دبدوب
ستتأخر عن املدرسة .

جميل  ،هل هناك احتفال ؟
أمي أمي غدأ سأكون
أفضل بهلوان باملدرسة

كال ولكن املعلمة قالت
غدا سيقدم كل واحد من
الطالب موهبته أمام زمالئه
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دبدوب يحمل كراته
ليقدم موهبته ويبدأ بقذفها لالعلى

هذا رائع.

رسوم الرقيب  :راوية اخلليلية

أهال بصغاري املوهوبني ،غدا سيكون.
يوما ً مميزا ً لكم حيث سيقدم كل واحد
منكم موهبته املميزه أمام أصدقائه

في املدرسة يقدم كل طالب موهبته أمام الصف
القرد يقرع الطبول مبهارة

العندليب يغني

يعود دبوب لكرسيه وزمالئه يسخرون منه ويضحكون

ميسك باالثنتني ولكن تسقط البقية على رأسه

كيف كان يومك
يا صغيري

أنا لست بهلوانا ً
لقد سخروا مني

انظر يا دبدوب العم
كنغارو يبحث عنك

وفي صباح اليوم التالي باملدرسة
رحبوا معنا بضيفنا
العم كنجارو البهلوان

البهلوان يقدم ألعاب اخلفة ويستطيع
إضحاك اجلميع بحركاته وهذا ما
فعلته و سأدربك فال تقلق

لقد سقطت الكرات
وسخر اجلميع مني
دبدوب يتدرب

عني أنا؟

نعم فقد أخبرتني
املعلمة أنك بهلوان مميز
في الصف يقدم دبدوب عرض والكل يصفق له

لقد امتعتنا يا دبدوب
أنت بهلوان حقيقي

أحسنت يا دبدوب

كان هذا
عرض رائع

شكرا ً لكم
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ل ـ ـي رأي

التنمر اإللكرتوين
ملار بنت أصيل الوهيبية ١٣...سنوات

استخدم األنترنت بشكل يومي فأنا أتواصل مع أصدقائي من خالل تويتر
واالنستجرام ،ولكني حريصة جد ًا على أ ّال أتواصل مع الغرباء وال أرسل
بياناتي الشخصية لهم ،وأنصح زمالئي بأن ال يع ّرضوا أنفسهم للمخاطر
والتنمر إإللكتروني بسبب ثقتهم الزائدة باآلخرين ،واإلدالء ببياناتهم
الشخصية وإرسال صورهم وكل ما يتعلق بهم ويجب أن يبلغوا والديهم أو
من يثقون به يف حالة تعرضهم لالبتزاز وعدم االستجابة الفورية للمتنمرين
حتى ال تتفاقم املشكلة٠

شهاب بن فضل البلوشي ١٠...سنوات

نترنت ما يقارب  ٤ساعات بشكل يومي يف برامج التواصل االجتماعي
استخدم اال
سبوك  ،ولكن لم أتعرض ألي تنمر إلكتروني من أصدقائي فأنا
كتوتير و في
ً يف عدم إرسال بياناتي الشخصية أو صوري؛ وال أشارك اآلخرين
حريص جدا
لبعض املقاطع املنشورة التي ستسبب األذى لألخرين حتى ال
بعمل إعجاب
أنصح زمالئي بعدم مشاهدة األلعاب االلكترونية التي تكثر فيها
أكون متنمراً.
ضرب والقتل مما لها من آثار نفسية خطرة وإبالغ من هو أكبر
الصراعات وال
منهم سن ًا يف حالة تعرضوا ألي إساءة أو أذى.

سارة السيابية ١٠ ...سنوات

من أهم الطرق حلماية أنفسنا من التنمر االلكتروني ،عدم السماح لألصدقاء
بالوصول إلى حساباتنا الشخصية وحماية كلمة املرور بأن تكون غير بسيطة
حتى ال يسهل اختراق احلساب وأيضا عدم إعطاء أرقام هواتفنا ألي شخص
غريب حتى ال نكون ضحايا املتنمرين ،ويجب علينا إخبار أهلنا بكل ما يحدث
معنا من مضايقات عبر برامج التواصل االجتماعي وعدم التجاوب مع املتنمر.
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إيالف بنت وليد العبرية  ١٠...سنوات

يحدث التنمر اإللكتروني نتيجة ضعف الثقة لدى املتنمر وحبه للسيطرة
والتحكم باآلخرين والغيرة منهم وجذب االنتباه  ،لذا يجب علينا بأن ال
نكون ضعفاء أمام املتنمرين وال نرضخ لطلباتهم سواء كانت مادية أو معنوية
وأيض ًا معرفة القوانني واإلعدادات اخلاصة بالتواصل االجتماعي وال نساند
املتنمر يف تصرفاته كوضع إعجاب للصورة أو عبارة أو فيديو فيها إساءة للضحية
وأخير ًا أنصح أصدقائي بأن يحذروا عند استخدام برامج التواصل االجتماعي
املختلفة وعدم التواصل مع األشخاص الغرباء و اإلبالغ عن املتنمرين وعدم
اخلوف والقلق منهم .

أنس بن أحمد احلارثي  ١٠ ...سنوات

التنمر اإللكتروني يحدث يف أشكال مختلفة من خالل انتحال الشخصية باستخدام
البريد اإللكتروني ومعرفة الرقم السري للحساب املتنمر عليه وإرسال صور ورسائل
تهديد غير مرغوب بها من الطرف اآلخر ( الضحية ) أو نشر شائعة ،فلعبة الببجي
والفورت نايت والباليستيشن من أكثر البرامج التي يحدث فيها التنمر اإللكتروني
بني األطفال ،حيث تعرض أحد أصدقائي للتنمر وس ّبب له آثار نفيسة كالصداع
والعزلة عن اآلخرين واخلوف والقلق .أنصح أصدقائي بعدم الوثوق بأي شخص
غريب وعدم االدالء بأي معلومات خاصة .

ليان بنت إبراهيم اخلروصية  ١٤ ...سنة

طويلة يف استخدام االنترنت من أجل التسلية يف برنامج
أقضي ساعات
والدي ينبهونني
االنستجرام  ،وهلل احلمد لم أتعرض ألي تنمر الكتروني ألن
ّ
بأي أحد و ال أعطي أي معلومات عني وعن أفراد عائلتي ،ولكن
بأن ال أثق
ديقتي للتنمر يف املدرسة باطالق لقب غير الئق عليها ،ومت
تعرضت ص
حقير بها يف أحد برامج التواصل االجتماعي وشعرت باالكتئاب
االستهزاء والت
خلوف ،وأصبحت ال حتضر إلى املدرسة .لذلك أنصح أصدقائي
واالحباط وا
من املتنمرين وأن يبلغوا أهلهم واجلهات املعنية وأن يبلغوا عن أي
بأن ال يخافوا
شخص متنمر حتى ينال العقوبة

11

ال نغفل
عن
األطفال
سيناريو ورسوم  :مريم الحسنية

ليبقى شعرك مرتب
يف الحفل املدريس

ال أريد يا أمي

ِ
أنتهيت
هل
يا منار ؟
نعم يا أيب

انتظري
يا منار ،مل
أنت ِه بعد

أمي خذي
سيف ال أستطيع أن
أدرس بسببه
ماذا؟ أريد أن
أساعد منار يف
متشيط شعرها

12

أنتظر
يا سيف لدقيقة
فقط

هيا اآلن
انتهينا

شكرا ً يا أمي

أنا قادمة
يا أيب

ملس
سيف
الجهاز

الحمدلله
أن الجهاز مل يكن
شديد الحرارة
سأرش
عليه الطحني
يا أمي

والطحني
يخفف من
الحرق كام
تعلّمنا
لقد كان ذلك خطأي ،ن
كانا
يجب أن أرفع جهاز تنعيم
الشعر بعيدا ً بعد استخدامه
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أصــــدقــــاء

الـــشــرطي الــصــغــير
محمد بن خليفة العبدلي

آمنة بنت علي البلوشية

محمد بن سعيد احلجري فدى بنت سالم السيابية

زكريا بن يحيى احلجي

جاسم بن حمد الناصري

أريج وسليمان أبناء
أسعد السعدي

أحمد بن يحيى باعمر

املعتصم بن عامر احلميضي هبه بنت حمد الغافرية

صخر بن سعيد احلجري

غدير بنت حسني الفزارية فاطمة بنت محمود العجمية مهرة بنت ناصر الفزارية

ساره وحور وسعيد أبناء ملى بنت شهاب احلسنية
راشد الصواعي

إلياس وليزان وإيناس
ريف بنت يوسف الشامسية أبناء حمد الحسني

رمي بنت سالم الساعدية

خالد وعبدالهادي أبناء
أحمد السناني

ليث وحسني أبناء
محمد الفزاري

مرمي بنت سالم الغافرية

هتاف وهمم بنات
هالل الغافري

أحمد وغزل أبناء
سالم اليعربي

ميار واملنذر أبناء
إبراهيم الصواعي

فاطمة وشفاء وعائشة
بنات مسعود الراجحي

رفيدة والقاسم أبناء
محمد الراجحي

ناصر بن خليفة السيابي

أسامه بن موسى النبهاني علي بن سليمان البادي البيلسان بنت يحيى احلنظلية األمير بن يحيى احلنظلي

املؤيد بن عماد البريكي

محمد بن عماد البريكي

اليزن بن طالب احلوسني

أريام وعادل أبناء
سلطان املادي

املنذر واملؤثر أبناء
مازن اخلنبشي

ليث وميث أبناء
محمود الوهيبي

محمود وعيسى أبناء
فارس بن قاسم العبيداني شجن بنت طالب العامرية
يحيى الغنامي

نواف بن ناصر العرميي

علي وسعيد أبناء
خليل الوهيبي

فدوة بنت فهد الوهيبية زلفى بنت إدريس البلوشية

تركي وسعيد وسليمان
أبناء عبداهلل العامري

محمد وميساء أبناء
هالل احملروقي

ناصر ومهرة أبناء
محمد الكندي

والء وأالء بنات
صالح اخلاطري

ملار وميار بنات
علي الضباري

نور وأثير بنات
يحيى السليمي

سرايا وشهاب أبناء
فيصل الهاشلي

إباء وبهاء وعبدالعزيز
أبناء حمود الراجحي

زياد وغيداء أبناء
فائز الرواحي

وبسام أبناء
وسام ّ
أسامه العزي

محمد وعلي أبناء
أحمد اجلهوري

مرمي وعلياء بنات
أحمد اجلهوري

سيناريو /خلفان احلنظلي

سأشتري هذا الطقم ِ
لك
يا جوخة لقد أعجبني
كثيراً.

رحلة إلى الوادي

رسوم /فريحة اجملعلية

إنه غالي الثمن ،ولكنه
جميل جدا ً ويستحق
السعر.

سنذهب صباح الغد
في رحلة الى الوادي
وسنقضي يومنا هناك.

حقاً إنه جميل لقد
أعجبني كثيراً يا أمي،
وشكراً يا أبي.

إتصل بعمك عبداهلل
ونسق
وخالتك فاطمة ّ
معهما أمور الرحلة

وفي اليوم التالي وصلت العائلة إلى الوادي.
أهآل يا مرام أريد أن
التقط لنفسي بعض
الصور وأنا في الوادي
إلرساله ملتابعيني عبر
اإلنستجرام.

نحن لسنا في حفلة ،إنك
تهتمين بالتقاط الصور
انك وكوثر تغاران لمتابعينك لدرجة الجنون.
ِ

مني دائماً.
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نعم فاجلو جميل
جدا ً هذه األيام.

أما أنا جئت
ألستمتع بالطبيعة
ونقائها.
وما دخلي أنا

بجدالكما الدائم.

ما هذا يا جوخة ،ملاذا
تلبسني طقم ذهبك
في الرحلة؟!

إحذري يا جوخة من أن
تفقدي شيئاً من ذهبك
في هذا الوادي الواسع.

أنا دائما أهتم
بممتلكاتي.

جوخة تلتقط لنفسها صور سلفي ،وسميه وهديل
يسرن جنبها في الوادي ،وجتد هديل إسورة ذهب
جوخة قد سقطت منها دون أن تعلم.
سوف أحصل
على متابعني
أكثر.

إنها بالتأكيد
إسوارة جوخة.

يجب أن نلقن
جوخة درسا ً لن
تنساه.

سنخفي األسورة في
مكان ما إلى أن يحني
وقت العودة للبيت.

سأضعها في علبة
نظارتي ثم نخفيها
خلف إحدى األشجار.

يبدو أنها ال تعلم
بفقدها بعد.
وأوشكت الشمس
على الغروب

ال أجد أسورتي في أي
مكان لقد فقدتها،
أرجوكم ساعدوني في
البحث عنها.

هذا جزاء من يغتر
ويتعالى مبمتلكاته على
اآلخرين .

أنا وهديل ونعيمة
وجدنا األسورة منذ
وقت طويل.

لقد اختفت
األسورة .

أصدقائي من
الذي أخذ
األسورة؟ وما
الدليل على
ذلك؟

إحداكن سرقتها ال
أحد يعرف مبكانها
غيركن.
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مبناســبة االحتفــال بيــوم الشــرطة اخلامــس مــن ينايــر  ،زار فريــق مــن قســم
الشــرطي الصغيــر األطفــال املنومــن يف بعــض املستشــفيات ،ومت توزيــع الهدايــا
وملحــق الشــرطي الصغيــر عليهــم ،متمنــن لهــم الصحــة والعافيــة .
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أحالمصغرية

اسمي:
محمد بن حسن احلايكي
عمري ٤:سنوات
أحب الكاراتيه وركوب اخليل
وأمتنــى أن أصبــح طيــار ًا يف
املســتقبل
ً.

اسمي:
حور بنت بدر احلامتية
عمري ٤:سنوات
أحب قراءة القصص والرسم
وأمتنى أن أصبح طبيبة يف
املستقبل.
اسمي:
ريتال بنت سلطان القاسمية
عمري ٦ :سنوات
أحب الرسم والقراءة
أمتنى أن أصبح طبيبة يف
املستقبل.

اسمي:
محمد بن عبدالعزيز اجلابري
عمري ٦ :سنوات
أحب الكتابة والسباحة
وأمتنى أن أصبح شرطي مرور
حينما أكبر.
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جولة مع
الشرطي الصغير
أهال ً بكم أصدقائي في قيادة
شرطه املهام اخلاصة .

سيناريو :سعيد العبري
رسوم الوكيل :عبداهلل الهاشمي

نسعد باحلديث معك
ياصديقي لتعرّفنا عن هذه
القيادة.

تعد هذه القيادة من أهم القيادات في جهاز الشرطة ؛ حيث تطورت بشكل كبير خالل
مراحل نشأتها  .في البدايه كانت قوة محدوده تسمى القوة املتحركه ثم تطورت إلى
وحده شرطة املهام اخلاصة إلى أن أصبحت قيادة شرطة املهام اخلاصة.
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أخبرنا ماذا يفعل
هؤالء ياصديقي
الشرطي؟

هذه قوة حفظ النظام
تقوم بالتدريب على
كيفية التعامل مع
التجمعات والتظاهرات
ّ

ولعلكم أصدقائي الحظتم
التوسع الكبير الذي تشهده هذه
القيادة حيث أنشأت وحدات في
أغلب الواليات واحملافظات.

وهذه إدارة شرطة النجدة
تعمل على مدار الساعة
على الطرقات لتقدمي
املساعدة املباشرة.

وهنا إداره أخرى تقوم بالتدرب على
حمايه الشخصيات الهامه وكذلك فريق
العمليات اخلاصه الذي يقوم بعمليات
حفظ األمن واعتقال اجملرمني.

وهذه وحدة حماية املنشآت احليوية
واحلراسات  ،حيث تقوم بحراسة املنشات
احليوية وحراسة املؤمترات واألجتماعات
واألحتفاالت العامة واملباريات وهنالك إدارات
أخرى اليتسع اجملال للحديث عنها.

شكرا لك ياصديقي الشرطي
على هذه اجلولة.
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التربية املرورية
سيناريو ورسوم :الوكيل/عبداهلل الهاشمي
يا أبي لقد سمعت إن جارنا محمد
قد وقع عليه حادث وهو يقود دراجة
صباح اليوم ،وأريد منك أن تأخذني
لزيارته في املستشفي.

يجب أن نشتري لك أدوات
ووسائل األمان لدراجتك.
سلّمه اهلل من
كل شر،
سوف آخذك إليه
لزيارته.

شكرا ً لك
يا أبي
في املستشفى
ماهي قواعد ركوب الدراجة
الهوائية يا أبي؟

احلمدهلل على سالمتك يا صديقي،
عافاك اهلل وشفاك ،هذا درس
نتعلم منه ويتعلم منه أصدقاؤنا.
شكرا ً لك
ياكنان.

معك حق يا كنان،
لقد تسببت في وقوع احلادث،
كنت أقود الدراجة في الشارع،
وأحاول مسابقة السيارات.

جتهيز الدراجة الهوائية
بجرس وعاكس ضوئي ،وفحص سالمة
الدراجة ،ووضع خوذة واقية على الرأس،
وااللتزام باإلشارات املرورية قيادتها في
األماكن ويفضل غير املزدحمة وفي
املسارات اخملصصة للدراجات والساحات
املناسبة.

األطفال ال يدركون األخطار
التي يتعرضون لها ،لذلك
يجب تعويدهم على مراعاة
قواعد املرور.

وهذه هي
التربية املرورية.
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ب ــأ قــال م ـن ــا
هل تعلم ؟؟؟
معلومات عامة

احلصان من احليوانات التي تستطيع الوقوفلفترة طويلة  ،قد تصل إلى عدة شهور دون أن
تتعب.

 يعد أبو األسود الدؤليهو أول وضع النقاط على
احلروف لضبط اللغة،
وذلك يف عام  ٦٧هجري.

شفاء السليمية

 السورة التي تشمل ربع القرآن هي (سورةاإلخالص).
النوم مبكر ًا واالستيقاظ مبكر ًا يساعد علىإطالة عمر اإلنسان.
 التمساح هو احليوان الوحيدة الذييستطيع حتريك فكه العلوي فقط وال
يحرك الفك السفلي أثناء تناول الطعام.
ميس بنت عمر الحمحمية

ما هو التع ـاون؟

هو اآللية التي تتبعها جماعة معينة
من األفراد بغرض املصلحة واملنفعة
املشتركة..
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم(:مثل املؤمنني يف توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
اجلسد باحلمى والسهر).
صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أحمد بن سيف الرشيقي
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درع الوطن
ُه ْم درع السلطنة الراقي
باق
شرطتنا هي ِح ٌ
صن ِ
مت
تعمل ُشرطتنا يف َص ْ
وننام الليل وشرطتنا
وم ًا شرطتنا حتمينا
َد َ
َّجدة نطلبها
أرقا َم الن ٍ
تتعب ِلتُ ِّ
وف َر راحتنا
وعمان بأكملها هتفت

وعطاء
ُه ْم نهر وفاءٍ
ْ
بسخاء
يغمرنا أمن ًا
ْ
والبيت
حتمي شارعنا
ْ
تسهر حترس طول الوقت
من ُيؤذينا
ُتنقذنا ِ َّ
ني تأتينا
يف َغ ْم ٍ
ضة ِع ٍ
نحيا ونواصل فرحتنا
لرجالك شرطتنا
شكر ًا
ِ
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سليمان سوبرمان
ماذا تشاهد على جهازك
يا سليمان»؟

حذاري من مشاهد العنف.

سيناريو ورسوم  /يوسف عباس

أنا أتسلى مبشاهدة لعبة البطل
سوبرمان يا أمي

يا له من بطل مغوار.

«كم أمتنى بأن أتقمص
شخصية هذا الرجل
الطائر»....
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أجسدها »
«لدي فكرة رائعة أريد أن
ّ

أنا اآلن بهذا الرداء أشبه البطل سوبرمان.

من هذه الشجرة سوف أقفز ألطير في االجواء
مثل سوبرمان

« اااه

«هذه نتيجة التقليد لكل شي وعدم
سماعك لنصائحي».
لقد حلمت أن أكون مثل البطل
سوبرمان..

لن أفعل مرة أخرى فتلك
املشاهد خيالية وليست
حقيقية  ،فاحذروا
ياأصدقائي .
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أف ـراح الـصـغـار
عيل بن سامل الحجري
 ٣سنوات

عزان بن سامل الحجري
سنتني

أمجاد بنت خالد الشكيلية إحسان بن أحمد الريامي
 ٣سنوات
سنة

عيل بن محمود العجمي
 ٣سنوات

سعيد بن نارص الفزاري
 ٣سنوات

نارص بن بدر الرحبي
 4سنوات

أسيل بنت سامي الرحبية
 ٦سنوات

ذياب بن عبدالعزيز النارصي
سنتني

املزمل بن أمري الشحي
 ٤سنوات

رائد بن ربيع التويب
سنتني

فرح بنت أحمد الغافرية
 ٣سنوات

ريم بنت إبراهيم الرواحية
 ٦سنوات

وضاح بن وليد الحمحامي
 ٣سنوات

خليل بن إبراهيم البوسعيدي رفيف بنت يوسف الشامسية
 ٣سنوات
سنة

الواثق بن الحسن الرمحي
 ٣سنوات

الفضل بن الحسن الرمحي
 ٦سنوات

ريان بنت طالب الحوسنية
 ٦سنوات

ريم بنت طالب الحوسنية
 ٤سنوات

آمنة بنت خليفة السيابية
 ٣سنوات

عائشة بنت خليفة السيابية
 ٤سنوات

شيخة بنت خليفة السيابية
 ٦سنوات

الجوري بنت نارص الرحبية
 ٦سنوات

منصور بن أمين الوهيبي
 ٥سنوات

يوسف بن محمد الشبيل
 ٤سنوات

عبدالله بن أحمد املحروقي
سنة

طيف بنت محمد الحسينية
٥سنوات

آية بنت خلفان القائدية
سنة

ريان بنت محمد الريامية
 ٣سنوات

رؤى بنت خلفان الخنبشية
 ٣سنوات

املعتصم بن فهد السيايب
 ٩سنوات

بيان بنت نارص الزيدية
سنة

صالح بن عيىس الكلباين
 ٥سنوات

سليامن بن عيىس الكلباين
 ٣سنوات

نرصبن محسن العزري
 ٥سنوات

تريك بن فهد السيايب
 ٤سنوات

عزة بنت سلطان الراشدية
 ٤سنوات

كيان بنت املعتصم الجردانية
سنة

محمد بن خالد الريامي
سنتني

لني بنت فهد الوهيبية
 ٣سنوات

سامل بن حمد السواقي
سنة

عبدالسالم بن جمعة السواقي
 ٩سنوات

عامر بن محمد الغزايل
 ٤سنوات

إياد بن يعقوب السواقي
 ٥سنوات

يوسف بن يعقوب السواقي
 ٩سنوات

سجى بنت عيل السواقية
 ٧سنوات

وسام بن غسان العامري
 ٣سنوات

قيص بن سامل الجابري
 ٨سنوات

رونق بنت حميد الصباحية
 ٨سنوات

حسن بن عيل الشبيل
 ٥سنوات

عمر الرئييس
أنور بن ّ
 ٥سنوات

عمر بن عامر الرئييس
 ٧سنوات

إبراهيم بن حميد الصباحي اليسع بن دعيج البوسعيدي
 ٦سنوات
 ١٠سنوات

راشد بن باسل الكيومي
 ٤سنوات

والء بنت خالد الهادية
 ٦سنوات

أنا في الروضة

احللزونة امللونة
إعداد /شيخة الشريقية

األدوات املطلوبة:

ونة +لصق شمعي+
راق مل
أو ص +قلم رصاص +قلم
ق
م سود +ألوان شمعية.
ألوان أ

1
رسم دائرة
أ طة احلجم
متوس
ثم أثنيها
وأقصها
نصفني .
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2
ئرة صغيرة
م دا
أرس م وأقصها
حلج
ا صقها على
وأل
دائرة األولى.
ال

3
ستشعار على
اال
أرسم قرون ل وألصقهما
شكل مستطي
ملتوسطة من
ةا
على الدائر عليها العيون
ق
اخللف وألص دائرة وألونهما
لى شكل
التي ع أرسم الفم .
ثم

4
أرسم
ال على الدائرة
ص
غيرة شكال ً
ح
با لزونيا ً وألونه
أللوان
الشمعية .

5
هو الشكل
وهذا للحلزونة .
النهائي
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س
ك
ـ
ـ
ـ
ـ
ر

(سنـافــر)

بصحة وعافية
املقادير:
الطريقة:

١

ـن
قوم بوض
ع
ك
ل
م
ن
(القشط
الكرمية،
وبودرة الكرمي كرام ة ،وخليط
ي
ا
ملكثف ) في وعاء ل ل ،واحلليب
ل
خلط.
ـن
خلط املزي
ج
ج
ي
ً
د
ا
ح
تى نحص
ل
ع
ل
ى
ق
وام ثقيل .

2

ـ
نسكب ب
ع
ض
م
ن
احللي
البسكويت وتر ب في وع
ا
ء
و
ن
ق
و
م
تيب
ـ
بتغميس
ه في صين
ي
ة
ز
بعد االنت
ج
ه
ا
ا
ء
ج
م
ية.
ن
ت
ر
تيب
البسكوي
ت
املزيج ا
ن
ق
خمل
ل
و
و
م
ب
ط
و
ف
و
ض
ع
(
ق الب
مالحظة:
سكويت.
مي
ك
ن
ت
ك
رار ا
ـب
خلطوة عل
ى
أ
ك
عد االنتها
ث
ء
ر
م
م
ن
ن
ا
ط
خل
ب
قة).
طوات
القال
ب بالبسكويت امل السابقة
ن
ق
و
م
ب
ت
ط
زيني
ـ نق
وم بوضع القالب حون (حس
ب
ا
ل
ر
غ
ب
ف
ة ).
ي الثالجة
حتى يبرد.
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بصحة وعافية

م
ل
ـ
ـ
ح

(معكوسة)

طماطم

ليمون
ثوم

سمن عماني

املقادير:
الطريقة:

األرز

١

سمك
بهارات  +ملح

بصل

ـ
نقوم بت
ح
ض
ي
ر
إنا
األرز عل ء الطبخ
و
و
ض
ع
ى حس
املاء وك
ـ
ب عدد االشخا ميه من
نقوم بو
ض
ع
ص
ق
ط
امل
ع ال
قادير :طماطم ،سمك ف
ي
إ
ن
ا
ء
آ
بص
خر و
ل ،قطع السمك نضع عل
ي
ه
ب
ا
ق
ـ نقوم ب
ي
ا
ط
مل
ا
ه
ل
ي
ح
ا
،
مل
وال
قادي
بهارات.
ر مع بع
ض
ه
ا
حتى تن
ضج جيدا ً

2

ـ
بعد أن ين
ض
ج
ا
أل
ر
ز
في ا
نقوم ب
ملقادير اجلاهزة ،ونق وضع األرز
وم
بأداة خشبية (امل بهرسها
عصاد)
ـ
نقوم بهر
س
ا
أل
ر
ز
يصير ناعما ً مث جيدا ً حتى
ل ال
الهري عرسية أو
س.
ـ
نقوم بغر
ف
ا
مل
ق
ل
و
بة في ص
عليها السم حن ونرش
ن.
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ُعمانن ـ ـ ـ ـ ــا الـجمي ـ ـ ـ ــلة
إعداد وتصوير العريف /فيصل البلوشي

والية
صور
والية تاريخية عريقة تقع يف الجزء الشاميل من
محافظة الرشقية يف سلطنة عامن وهي مطلّة عىل
بحر العرب ،تحدّ ها من الشامل والية قريات  ،ومن
الجنوب جعالن بني بوعيل وحيث تبعد عن محافظة
مسقط تقريباً  ٣٦٥كيلو مرت وتعد مركزاً تجاريا نشطاً
ومنارة لألساطيل البحرية وكام اشتهرت بالعديد من
الصناعات التقليدية والحرفية كالسفن والحلوى و
الخناجر واملنسوجات وصيد البحري وغريها ،وأيضا
تحتوي عىل أماكن سياحية خالبة تتفرد بها والية
صور عن غريها وأهمها محمية السالحف وادي شاب
وحصن بالد صور ورضيح بيبي مريم ومنارة العيجة.
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تعد هذه املحمية مبثابة املوطن الرئييس لتعشيش
السالحف الخرضاء عىل طول الساحل املمتد من
رأس الحد إىل رأس رويس وخصصت للحفاظ عىل
الكائنات البحرية النادرة من االنقراض.

محمية السالحف
يقع بوالية طيوي عىل الطريق الساحيل
الذي يربط مابني واليتي قريات وصور التي
تتساقط مياه العذبة من جبالها العالية وما
تحتويه من مناظر طبيعية خالبة.

وادي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

يعتبر هذا احلصن من أهم احلصون يف والية
صور  ،ويتكون من أربعة أبراج حيث مت بناء
احلصن بعيداَ عن البحر بطريقة محكمة
بهدف احلماية والدفاع ضد القبائل الغازية.

حصن بالد صور
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ارسـمني

رسوم العريف /فيصل البلوشي

تيمور بن حمد احلنشي
حنني بنت خلفان البلوشية

ميا بنت علي جنم
أمير بن منير الرحبي
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أصدقايئ هيا نكمل األرقام الناقصة يف لعبة السودوكو
وﻟﻸﺻﺪﻗﺎء اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺴﻮدوﻛﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ

ّ

ﺑﺄرﻗﺎم ﻣﻠﻮن
ﻋﲆ أن ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﰲ اﳌﺮﺑﻊ
ﰲ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي أو أﻓﻘﻲ
ء
وإن ﻻ ﻳﺘﻜﺮر اﻟﺮﻗﻢ ﰲ اﻟﺨﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮدي وأﻓﻘﻲ

وأﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ
ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺴﻮدوﻛﻮ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ﺻﺪﻳﻘﻲ أﻧﺖ ﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﰲ اﻟﺨﺎﻧﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﲆ
ء
وإﻻ
إﻻء ﻳﺘﻜﺮر اﻟﺸﻜﻞ ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻳﺘﻜﺮر ﻋﻤﻮدي أو أﻓﻘﻲ
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سيناريو  :حمدي هاشم حسانني

اﻟﺘﺤﺪي

رسوم الرقيب  :راوية اخلليلية

ناصر ..هل أنت
شجاع؟

وهل أنت رياضي؟

أجل ..أحرص على
صباح
ممارسة الرياضة كل
.

بالطبع .

أي حت ٍد؟

يا إلهي
إنها عالية جدا ً .

هل تقبل التحدي؟

ما دمت شجاعا ورياضيا فلن
تتردد في تسلق شجرة
املدرسة العالية هذه .
قبلت التحدي .

توقف
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إذا فعلتها وتسلقت
القمة
الشجرة حتى
ّ
الصغير
بالشجاع
سأدعوك
.

توووووت

ماذا تفعل يا ناصر؟

كنت سأتسلق
الشجرة .

ماذا ..تتسلق الشجرة،
هذا خطأ ال يغتفر .

تسلّق األشجار العالية لألطفال ليس
رياضة ،بل خطر كبير ،أتنكر أنه لو
سقط من الشجرة قد تنكسر ساقه؟

سيتأذى بال شك .

ملاذا يا أستاذي؟
وأين اخلطر في ممارستنا
للرياضة؟
يا إلهي ..كيف غاب
هذا عني؟
وماذا لو أصابه فرع من
فروع الشجرة فجرحه أو
مزق ثيابه؟
ممارسة الرياضة ال تعني أن تعرض
سالمتك للخطر،إن شئت مارس
الرياضة في الصالة الرياضية باملدرسة.

شكرا لك يا معلّمي العزيز ،لقد ظهرت في الوقت
املناسب لتحافظ على سالمتي ،وأعدك من اليوم
أال أمارس الرياضة إال في املكان املناسب وحتت
إشراف خبير مثلك .
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حكـاية

جـدتي ماحجبه الله عنا كان
أعظم

رسوم الرقيب :راوية الخليلية

يحكى في قدمي الزمان إن رجال ً توفت زوجته مبرض عضال ،وكان
من الصابرين ،وكان يردد دائما ً عبارة واحدة( وما حجبه اهلل عنا
كان أعظم) ،وكان لهذا الرجل ابنا ً اسمه صالح ،وذات يوم قال
أبو صالح يا بني لقد ضاق بي العيش هنا بعد وفاة والدتك،
لذلك قررت أن نسافر إلى قرية أخرى .
فرحب صالح بفكرة أبيه ،وأخذوا معهم الناقة وحملوا عليها
متاعهم وما يحتاجون إليه من طعام للطريق أثناء سفرهم،
سر َ ْت
وبينما هم في الطريق وبعد مضى يومني من السفر ،كَ َ
رجل الناقة ،فقال أبو صالح ( :ما حجبه اهلل عنا كان أعظم)،
وكان صالح يستمع ملا يقول والده واليتكلم .
يقسم أمتعة السفر بينهما حلملها ،وفي
قرر أبو صالح أن
ّ
الطريق هوى أبو صالح في حفرة ،فالتوى كاحله ،وأخذ يردد( ما
حجبه اهلل عنا كان أعظم) ،ساعد صالح والده ،ثم حمل
األمتعة على ظهره ،وكانا يسيران ببطء حتى جن الليل ،وفي
الطريق لدغت صالح أفعى في قدمه وصرخ من شدة األلم ،فردد
األب :
)ما حجبه اهلل عنا كان أعظم(
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حلظتها غضب صالح وقال ألبيه:
وهل هناك أعظم من ذلك يا أبي؟
لكن أبو صالح لم يرد على ولده ،فقط عاجله باألعشاب وأمتص
السم وتشافى صالح ،وأكمال املسيرة حتى وصال إلى القرية،
فوجدا أن زلزاال ً أصابها ،فدمر كل ما فيها وأهلك أهلها ،وهنا
قال أبو صالح :
أرأيت يا إبني ،فلو لم يصبنا كل ذلك ولم نتأخر في الطريق،
لكّنا من الهالكني ،ولكن اهلل برحمته جعل املصائب التي
أصابتنا خير لنا ،وهذا ما حجبه اهلل عنا .
وكان أعظم.

املصدر :بتصرف من الذاكرة الشفهية
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مبارك
للفائزين
* إجابة السؤال األول ( السعفيات )
الفائزة:شهد بنت إبراهيم اليحيائية
* إجابة السؤال الثاني
( يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ( ) 26
الفائز :منصور بن ناصر الحزامي
* أما الجاني في قصة (سرقة مجوهرات) العدد  54فهو:
المجرم هو  :العامل ( يرتدي القميص األحمر ) والذي يعمل بالقرب من منزل أبو سالم
التكيِف والدليل آثار األقدام على الكرسي األحمر .
ودخل عن طريق فتحة ّ
الفائز:سالم بن خالد السيابي .

مسابقة
العدد
55
* ما اسم الحرفة الموضحة بالصورة ؟
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* 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
رحلة إلى الوادي  ،في الصفحة  ، ١٦وما هو الدليل؟ ..................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
االسم .....................................................:العمر...........:
العنوان...........................:

رقم

الهاتف.......................:

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

النبع النظيف

مر يومان لم ير َ األطفال صديقهم احلمار الصغير (ظريف) ،فذهبوا وأخبروا منادي القرية؛
فطاف منادي القرية ونادى :يا أهل القرية ،من رأى احلمار (ظريف)؟ولكن أحدا ً ال يعرف شيئا ً
عنه؛ فلم يجد نداء املنادي أي رد لدى أهل القرية ،انتظر األطفال يومني آخرين؛ ثم قرروا
الذهاب للبحث عنه في الغابة؛ فهم يعلمون كم يحب الذهاب إلى هناك ،والتجول بني
أشجار الغابة ،وهناك رأته منى واقفا ً حتت شجرة كبيرة؛ فذهبت إليه ،وطلبت منه أن يعود
معهم على القرية ،ولكنه همهم وضرب بقدميه على األرض ،وبدال ً من ان يعود معهم
مشى في اجتا ٍه آخر .تبعه األطفال ليعرفوا ما يود قوله لهم ،أو إخبارهم به؛ فمشى حتى
توقف عند إلى النبع ،وكانت مياهه ملوثة تساءل األطفال فيما بينهم غاضبني•من رمى
هذه النفايات في النبع؟ولكنهم لم يجدوا إجابة لتساؤلهم؛فقرروا تنظيف النبع،
وعادوا إلى القرية ،وأحضروا شبكة كبيرة ،وبعض احلطب ،وصنعوا
أدواتا ً متكنهم من إخراج اخمللفات من النبع.فرح احلمار (ظريف)
بجهد أصدقائه ،ومد رأسه صوب ماء النبع ،وحني رأى
وجهه بداخله ابتسم ،وطأطأ أكثر وشرب حتى
ارتوى ،ثم عاد مع أصدقائه إلى القرية .

بقلم :هدى صباح البدري
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رسوم:عاتكة املعمرية

سباق الفواكه

رسوم:عاتكة املعمرية

ت من الفواكه ،فراولة ،وبرتقالة ،وتفاحة.
كان هناك  3صديقا ٍ
سباق بين الفواكه ،في ملعب البلدة الكبير ،والذي يمر
ذات يوم قرر حاكم مدينة الفواكه إجراء
ٍ
بمناطق عدة ال يعرفها إال القليل من سكان المدينة؛ فقررت الصديقات المشاركة فيه ،ولكن كل
واحد ٍة منهن قررت المشاركة على طريقتها ،بعد أن قررن التنافس من أجل الفوز بالسباق.
فكرت برتقالة بالبحث عن الطريق األنسب لسلكها عبر االنترنت ،بينما اختارت تفاحة الذهاب
إلى النادي الرياضي والتدرب هناك لتحصل على لياق ٍة بدنية تمكنها من كسب السباق دون تعب.
لكن فراولة فعلت األمران معاً ،وكانت تذهب إلى النادي ،وبعد االنتهاء تبحث عن أسهل الطرق
للفوز بالسباق.
حاولت فراولة إقناع صديقتيها بفعل األمرين معاً ،ولكنهما رفضتا؛ فكل واحدة منهما كانت
ترى أنها الوحيدة على صواب ،وقد وصل بينهما الخالف حد الشجار ،مما جعل فراولة تنسحب
عنهما بعد أن يأست من الصلح بينهما.
في يوم السباق تسابقت الفواكه ،وفازت فراولة لشدة تركيزها ،ومعرفتها بما يجب عليها فعله،
وألنها لم تشغل ذهنها بالشجار مع صديقاتها.

بقلم :رهف عبدالله الرشيدي
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.احذر من أخذ التبغ املمضوغ واخملدرات من الباعة أو أي شخص آخر ،وقم باالبالغ
عنهم.
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سعود املعمرية

لطيفة بنت م

فاطمة بنت

قاسم العدوية

شهالء بنت

سعيد الهنائي

ن أحمد اجلابري

شهاب ب
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صعودكم للحافلة املدرسية
بهدوء وانتظام ضمان لسالمتكم.

