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مــرحــبــا
أصدقايئ األعزاء

مرحبــاً بكــم يف هــذا العــدد الجديــد مــن ملحــق الرشطــي الصغــري .. والــذي يتجــدد مبشــاركاتكم وكتاباتكــم 

ــن  ــري م ــه يف كث ــن أصدقائ ــدداً م ــد زار ع ــي هــذ العــدد ســتالحظون أن الرشطــي الصغــري ق ــم .. فف وأفكارك

األماكــن وشــاركهم الكثــري مــن الفعاليــات واحتفــل معهــم مبناســباتهم ، فــكان لهــم خــري صديــق ورفيــق ..

أصدقايئ ..

مــن املناســبات الجميلــة والتــي كان للرشطــي الصغــري حضــور فيهــا هــي فعاليــة أســبوع املــرور الخليجــي .. 

فــكان الرشطــي الصغــري موجــوداً مــع أصدقائــه ألســبوع كامــل ناصحــاً وموجهــاً ومشــاركاً لهــم بالعديــد مــن 

املســابقات .. وكــام تعلمــون أنــه يجــب أال ننــى أدوارنــا يف املجتمــع ، فعلينــا أن نتجنــب األخطــاء التــي مــن 

املمكــن أن تكــون ســبباً يف تعريضنــا للخطــر ، ومــن أهــم قواعــد الســالمة هــو االلتــزام أثنــاء ركوبنــا الحافلــة 

املدرســية بالجلــوس هادئــن يف مقاعدنــا وربــط حــزام األمــان .. وعــدم االتيــان بــأي فــوىض مــن املمكــن أن 

تربــك الســائق وكذلــك عــدم إخــراج اليــد مــن النافــذة ملــا يف ذلــك مــن خطــر علينــا ..

أصدقايئ ...

ال تخجلــون وال تــرتددون بنصــح الســائق بالتــزام الرسعــة املحــددة وعــدم التجــاوز الخاطــئ وأن يربــط حــزام 

األمــان .. ال تــرتددون أيضــاً يف نصحــه بعــدم الــرد عــىل املكاملــات الهاتفيــة أثنــاء القيــادة .. 

وال تنسوا شعار أسبوع املرور لهذا العام »قرارك يحدد مصريك« .. ودمتم بخري وسالمة.



كل يــوم يــؤذن املــؤذن ينادينــا للصــالة خمــس مــرات ، لكــن هــل تعرفــون قصــة األذان وكيــف 

بدأت؟!

كان املســلمون يجتمعــون للصــالة يف أول أيــام اإلســالم يف مواعيدهــا مــن غــري نــداء ، فتشــاور 

ــه للصــالة ،  ــاس ب ــة ؛ ليجعــل شــيئاً يجمــع الن ــه وســلم مــع الصحاب ــه علي الرســول صــى الل

ــك  ــم يعجــب ذل ــل املزمــار« ، كــام تفعــل اليهــود ، فل ــوق »مث فقــال بعضهــم: نســتعمل الب

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، فقــال آخــرون: نســتعمل الجــرس ، فلــم يعجــب النبــي صــى 

ــا  ــن أســلم رأى يف منامــه رؤي ــد ب ــن زي ــه ب ــه وســلم أيضــاً ، لكــن الصحــايب عبدالل ــه علي الل

عجيبــة ، فقصهــا عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، فقــال رأيــت رجــالً يف املنــام يقــول: هــل 

أعلمــك كيــف تجمــع النــاس للصــالة؟!

      فقال النبي صى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق إن شاء الله ، قم فعلِّمها لبالل ، وسيدنا بالل 

بن رباح هو مؤذن رسول الله ، فأذَّن بها بالل ، وصار نداء الصالة للمسلمني حتى يومنا هذا.

قصة األذاناإلميانجواهر

الله أكرب .. الله أكرب

الله أكرب .. الله أكرب

أشهد أن ال إله إال الله

أشهد أن ال إله إال الله

أشهد أن محمداً رسول الله

أشهد أن محمداً رسول الله

حي عى الصالة

حي عى الصالة

حي عى الفالح

حي عى الفالح

الله أكرب .. الله أكرب

ال إله إال الله

إعداد الضابط املدين/ منى الكليبية
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سيناريو ورسوم الرشطية/ 

راوية الخليلية األمـورةنـــورة هيا يا قطقوط .. لنذهب إىل 

املكتبة ونتعلم شيئاً جديداً 

ومفيداً.

إن قصص هذا 

الكتاب شيقة..

سأجرب قراءة 

هذا الكتاب.

أخرياً بدأت تفكر بعقل 

سليم بعيداً عن الجنون..

ميااوو ، وأنا سأقرأ 

هذا الكتاب!!

كل يشء يف هذا 

الكتاب يبدو شهياً 

ميي..

أمي لقد ذهبنا إىل 
املكتبة ، وقرأت كتاباً 
عن القصص الشعبية 

وتعلمت الكثري.

رائع يا نورة أن 
تخصيص وقتاً للقراءة، 

أنا فخورة بك يا 
ابنتي!!

نعم نعم .. إنه 

كذلك ، طعمه لذيذ 

أيضاً.

عامل األسامك

أخرياً انتهيت من قراءة 

الكتاب ، سوف أخرب أمي عن 

كل قصة قرأتها.
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الحرفة 

التقليدية

السبــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــة

يعتــرب الخــل مــن الوجبــات الُعامنيــة وبــال شــك فأنتــم 

تعرفــون الخــل وفوائــده ، ولكــن الخــل الُعــامين يختلــف 

والنكهــه  اللــون  حيــث  مــن  األخــرى  األنــواع  عــن 

واملــذاق. فهــو يصنــع يدويــاً ويتــم تناولــه يف فــرتة 

األعيــاد وذلــك بإضافتــه إىل اللحــم أثنــاء شــويه أو قليــه 

ــل  ــزل قب ــات يف املن ــاء الُعامني ــداده النس ــوم بإع .. وتق

ــم  شــهر مــن موعــد املناســبة أو موعــد اســتخدامه ، يت

ــر يف الوعــاء )متــر الفــرض والفلفــل  ــة املقادي وضــع كاف

وامللــح والثــوم واملــاء( .. توضــع املقاديــر جميعهــا داخــل 

ــارب شــهراً ، حتــى  ــكام لفــرتة تق الوعــاء املغلــق بإح

تختلــط النكهــات واملذاقــات املختلفــة معــاً ، يســتخدم 

الخــل يف أيــام األعيــاد مثــل عيــد األضحــى وعيــد الفطــر 

، بإضافتــه إىل اللحــم ليســهل نضجــه ، ويضيف لــه مذاقاً 

خاصــاً ومميــزاً ، كذلــك يتناولــه البعــض بكميات بســيطة 

بعــد تنــاول قليــة العيــد ، ألنــه يقلــل مــن نســبة الدهون 

ــة  ــوت العامني ــن البي ــري م ــت الكث ــا زال يف الجســم ، وم

تقــوم بإعــداد الخــل الُعــامين الســتخدامه أيــام األعيــاد.

)الخل الُعامين(

السبــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــة إعداد وتصوير/ نضال التوبية
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اللعبة 

الشعبية

السبــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــة

)لعبة البيت املحرتق(

طريقة اللعبة:
عــى  األرض  عــى  دائــرة  برســم  العبــة  كل  تقــوم 

ــي  ــة الت ــوم الالعب ــه ، وتق ــتقر في ــا تس ــت له ــا بي أنه

تتوســط دائرتهــا الجميــع برتديــد هــذه الكلــامت:

احرتق بيت )ساره(

ــاره  ــت س ــن بي ــاد ع ــرب واالبتع ــات اله ــاول الفتي تح

ألنــه محــرتق ومحاولــة الدخــول يف أي دائــرة متثــل 

التــي  والالعبــة   ، باالحــرتاق  ذكــره  يتــم  مل  بيتــاً 

وتســتمر  اللعبــة  خــارج  تخــرج  بالبيــت  تبقــى 

والعبــة  واحــد  بيــت  يبقــى  أن  إىل  هكــذا  اللعبــة 

الفائــزة. هــي  وتكــون  بيتهــا  يحــرتق  مل  واحــدة 

إعداد وتصوير/ علياء النعامنيةالسبــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــة
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ر  قطا
احليوانات

رسوم/ مريم الحجريةسيناريو/ غالية الحجرية

خرج السنجاب ذات صباح من بيته وجلس يف أعى 
الشجرة يستنشق الهواء ويستمتع باملناظر الخرضاء.

ما أجمل الغابة! 

ليتني أستطيع رؤيتها 

كلها..

وأين كل هذا؟! 

وكيف أصل ألراه؟؟

ونحن سنذهب 

معكم أيضاً..

سنخرب جميع الحيوانات 

ليك تساعدنا يف صنع 

القطار.

أراك سعيداً 

ونشيطاً.. 

لكني ال أستطيع 

حملكم جميعاً

استمتع بجامل 

الغابة!!

الغابة أجمل وأجمل 
فأنت مل تر الجداول 
وشالل املاء وحدائق 

الزهور وغريها..

ملَ ال تجمعون األخشاب 

وتصنعون قطاراً صغرياً 

وجميالً ينقلكم حيثام 

تشاءون يف الغابة؟!

اجتمعت صغار الحيوانات يف ورشة عمل جميلة الكل 
يقطع وينرش ويصبغ ويركب أجزاء القطار ، ومع نهاية 

اليوم اكتملت أجزاء القطار..

الشرطي الصغير
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ولكن كيف 

سيسري بنا؟!

ماذا بكم؟!

شكراً ،،،، مع 

السالمة!!

وما الحل اآلن؟!
من سيصنع لنا هذا 

املحرك؟!

القطار يحتاج اىل محرك 
ليك يجعل العجالت 

تدور وينقلكم يف نواحي 
الغابة الجميلة.

أنت مهندس ماهر 
يا صديقي ، أرجو أن 
تركب محركاً لقطار 

الحيوانات.

 اربطو الحبل بالقطار وأنا سأسحب عربتكم 
إىل بيت صديقي القندس ، فهو مهندس ماهر  

وسيهتم بكم.

ويف الصباح اتخذت الحيوانات الصغرية موقعها ، وكان 
السنجاب يف مقدمة القطار..

صنعنا قطاراً لنذهب 
يف جولة ونرى الغابة 

الواسعة ، ولكن 
القطار ال يتحرك!!

وبالفعل جر الحصان قطار الحيوانات وهي سعيدة بداخله 
حتى وصل لبيت القندس..

انطلق القطار بالحيوانات وهي ترفع يديها للحصان 
والقندس شاكرًة ومودعًة لهام...

حسناً .. لدي 
املحرك املناسب 

وسأهتم به!!
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كــتــــــا بـــــــي
لــي رأي

ألفــة بنــت عــي الرواحيــة قــرأت كتــاب )٥0 قصــة قصــرية( 
أهــم مــا قرأتــه قصــة )اإلمتحانــات النهائيــة( ، وهــي 
تتحــدث عــن طفــل اســمه ريــاض قــال ألمــه: مــا نصائحــك 
ــا أمــي؟ قالــت: نصائــح كثــرية ، مــن أهمهــا أن تكــون  يل ي
ــرة ؛ ألن  ــة للمذاك ــة قامئ ــك كتاب ــال ، وعلي ــاً يف كل ح هادئ
ذلــك سيســاعدك عــىل تجزئــة املذاكــرة إىل أقســام منظمــة 
ملراجعــة شــاملة خاليــة مــن القلــق ، واعمــل بطاقــات 
مفهرســة للمصطلحــات واملعــادالت والقوائــم التــي تحتــاج 
للحفــظ وملراجعــة واجباتــك. وهكــذا نجــح ريــاض يف 

ــات. االمتحان

ــات  ــة لزوج ــة قص ــاب )مائ ــرأت كت ــة ق ــه الرواحي ــت عبدالل ــان بن بي
ــه قصــة )أســامء  ــات( ، ومــن أهــم مــا قرأت ــات الرســول والصحابي وبن
ــر  ــت أيب بك ــامء بن ــت أس ــدائد( ، كان ــا الش ــن« يف تحمله »ذات النطاق

تقطــع ثالثــة أميــال تقريبــاً حيــث كانــت هــذه الصبيــة الجريئــة 
ــق ، وكانــت  ــل ووحشــة الطري الناشــئة تقطــع الطريــق يف جــوف اللي
ــن أجــل أن  ــق ، م ــورة الطري ــن أســنة الصخــور ووع ــل ب ــد الجب تصع
ــرشاب.  ــزاد وال ــلم( بال ــه وس ــه علي ــىل الل ــول )ص ــا والرس ــزود أباه ت
فلــام أراد الرســول الرحيــل نهضــت لتعلــق ســفرة الــزاد وكان ال يوجــد 
لديهــا ربــاط لرتبــط بــه الــزاد ، فلــم تجــد شــيئاً إال نطاقهــا ، فشــقته 
ــول  ــامها الرس ــول ، فس ــه للرس ــفره ، وأعطت ــه الس ــت ب ــن فربط نصف

»ذات النطاقــن«.

الشرطي الصغير
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ماذا يقرأ أصدقائي..؟!

سؤال سألته لبعض أصدقائي في مدرسة إمطي 
بوالية إزكي أثناء زيارتي لهم .. فماذا قالوا؟!



كــتــــــا بـــــــي

)الحاممــة  قــرأُت كتــاب  العــزري  بــن محمــود  محمــد 

، يتحــدث عــن حاممــة تبحــث عــن طعــام  والــدودة( 

ألوالدهــا ، فوجــدت يف طريقهــا دودة صغــرية ، فأخــذت 

الحاممــة الــدودة لفراخهــا ، فقالــت الــدودة للفــراخ: ال 

تأكلــوين أنــا عنــدي أوالد فلــم يأكلوهــا ، ففرحــت الحاممــة 

لعطــف فراخهــا عــىل الــدودة وعانقــت الحاممــة أوالدهــا ، 

ــم. ــم لعطفه ــاكرة له ش

محمــود بــن أحمــد الســليمي قــرأت كتــاب )الــرساب( ، يتحــدث الكتاب 

عــن محمــد الــذي كان طيــب الخلــق ومجتهــداً ، وأصبــح مهندســاً 

وطُلــب مــن محمــد أن يذهــب إىل دولــة غريبــة يدعــو فيهــا إىل اإلســالم، 

والتقــى محمــد بشــخص اســمه مــارك الــذي كان ال يحــب محمــد ، ثــم 

وقــع ألحــد أصدقــاء مــارك مــأزق مــادي ، فأعطــاه محمــد بعضــاً مــن 

املــال فتعجــب مــارك لفعــل محمــد ، حيــث قــال لــه محمــد: لقــد أمرنــا 

اللــه باملســاعدة وفعــل الخــري. وأصبــح مــارك يقلــد محمــد بفعــل الخــري، 

ثــم أعطــاه محمــد كتابــاً عــن أحاديــث الرســول ، وأســلم مــارك عــىل يــد 

محمــد ، فســجد محمــد ســجدة شــكر للــه.

الشرطي الصغير
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واألنشــطة  الفعاليــات  تتواصــل 

الصغــري  الرشطــي  بهــا  يقــوم  التــي 

لتوعيــة  أصدقائــه الصغــار ، فقــد قــام 

فريــق مــن قســم الرشطــي الصغــري 

للتعليــم  التبيــان  ملدرســة  بزيــارة 

وذلــك  العامــرات  بواليــة  األســايس 

اشــتملت   .. ٢٠١٦/٣/٣م  بتاريــخ 

ــول  ــالب ح ــة الط ــى توعي ــة ع الفعالي

ــة  ــك عــن أهمي ــة وذل الســالمة املروري

ربــط حــزام األمــان ، وآداب ركــوب 

ــا ، وعمــل  ــل وبعــد وصوله ــة قب الحافل

 ، لهــم  الجانــب  هــذا  يف  مســابقات 

وأيضــاً تــم توزيــع الهدايــا وأعــداد مــن 

ملحــق الرشطــي الصغــري عليهــم.

الشرطي الصغير
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ــري  ــي الصغ ــم الرشط ــن قس ــق م ــام فري ق

بزيــارة ملدرســة امطــي للتعليــم األســايس بواليــة 

ــك بتاريــخ ٢/٢٤/ ٢٠١٦م .. اشــتملت  إزيك ، وذل

ــام  ــام ق ــط. ك ــن املناش ــدد م ــى ع ــة ع الفعالي

ــة  ــل ورش ــري بعم ــي الصغ ــق الرشط ــق ملح فري

عمــل عــن الكتابــة األدبيــة لألطفــال وقــد شــارك 

ــة  ــة والفني ــامل الكتابي ــن األع ــدد م ــالب بع الط

ــق  ــات امللح ــم يف صفح ــا له ــيتم نرشه ــي س الت

.. وتــم توزيــع الهدايــا وأعــداد مــن ملحــق 

ــم. ــري عليه ــي الصغ الرشط

قامت روضة أمن املطارات يوم الثالثاء 

املوافق ٢٠١٦/٣/١ مشاركة أخوانهم 

طلبة مدرسة الرتبية الفكرية يف فعاليات 

السوق الخريي ، كام قام مجموعة من 

أطفال الروضة بتوزيع الهدايا عى 

الطلبة.

الشرطي الصغير

13



 سيناريو ورسوم/ مريم الحسنية

الشرطي الصغير
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رمي بنت سلطان املقبالية

الغالية بنت محمد البادية اليسع بن سعيد احملرزي

نوف بنت نايف الباديةحوراء بنت سلمان البوسعيديةغيث بن علي املالكي

شيخة بنت نايف البادية

رمي بنت قاسم الصبحية

صالح الدين بن سلمان أريج بنت سلمان البوسعيدية
البوسعيدي

أيوب بن سلمان البوسعيدي

إسماعيل بن علي الرندي

أحمد بن سالم الربيعي

جواهر بنت علي النوفلية

شهالء بنت سعيد البلوشيةميره بنت سعيد البلوشيةأسيل بنت سامي الزعابيةإياد بن خليل النيري

فاطمة بنت محمد باعمر

فاطمة بنت برغش املرهون

رنا بنت عماد السعدية

هيثم بن إبراهيم الوهيبي

عاتكة بنت علي املالكية

الرشطي الصغري
أصـدقـاء



حور بنت زاهر احلزاميةمحمد بن عادل البلوشيندى بنت نايف الباديةنوف بنت نايف البادية

عبداهلل بن خلفان البلوشيطيف بنت محمود البلوشية

نبراس بن خالد الصبحينرجس بنت خالد الصبحية

فيصل بن عبدالعزيز البوسعيدي

مرام بنت عبدالعزيز البوسعيدية

عبدالرحمن بن إبراهيم الزدجاليحمود بن سالم الغافريرمياس بنت سالم الغافرية

فاطمة بنت بدر العدوية

عمر بن قيس احلراصي

سبأ بنت علي املالكية

عمر بن زكريا البطاشي

شهد وشيماء بنات
 محمد العلوي

عزان بن قيس احلراصيمحمد بن قيس احلراصييقني بنت زاهر احلزاميةطالل بن عيد احلراصي

اليقني وأثير وأسيلهيثم بن إبراهيم الوهيبي
 بنات عبداهلل الزكواني

شيخة والهنوف بنات
 راشد املسعودي

طيف وعلي ونور أبناء
أحمد الغافري



منصة العروسين
رسوم الشرطية/ راوية اخلليلية سيناريو/ خلفان احلنظلي

هل اإلضاءة مناسبة 

للتصوير يا سهى؟!

إنه عرس أختي 

رحمة ، أريد 

صوراً رائعة!!

نعم يا رحيمة .. 
سوف أتفقد زوايا 

التصوير!!

هيا لتساعدن يف 
بل ضيوفنا ، فهذا استقبال الضيوف..

عرس ابنة خالتنا.

ليسوا ضيوفنا يا 
فاطمة!!

حسناً اذهبي 
سوف نلحق بك..

مل أتوقع أن يتزوج 
سامي من رحمة يا 

بشائر..

يفرتض أن يتزوج 

من أختي فاطمة 

، لكن أمه أختارت 

له رحمة يا مروة. الشرطي الصغير
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إنه عرس أختي 

رحمة ، أريد 

صوراً رائعة!!

هل ما زالت سهى 
تصور كل يشء؟!

نعم إنها تجيد 
التصوير!!

يا إلهي يبدو أن 
املنصة تعرضت 

للتخريب!!

حان وقت 
دخول 

العروسني.

هل ميكنكم يا 
أصدقايئ معرفة 

املخرب ومواجهته 
بالدليل؟!

الشرطي الصغير
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صديقي .. ال تتردد في نصح والديك 
بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء 

القيادة.

انـتـبـه!!

رسوم الرشطي/ فيصل البلويش

وابوي طار التلفون 
وبعدين ما رسلت 

الرسالة..!!

الشرطي الصغير
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في التأني السالمة
رسوم: حسام الدين عبد الغنيسيناريو: حمدي هاشم حسانني

ما رأيكم يف الذهاب ملكتبة 
املدينة لنقيض وقتاً مفيداً يف 

القراءة واملطالعة؟

 فكرة جميلة .. خاصة أن 
مكتبة املدينة تحتوي عىل 

كتب نادرة.

متفقون يا صديقي.. 
فالقراءة متعة للعقل 

والروح.

من يتحداين منكام يف عبور الشارع 
أثناء إضاءة إشارة املرور باللون 

األحمر؟

هذا حمق وليس شجاعة.. 
إشارة املرور هذه تحمينا من 

الخطر.

ويجب علينا احرتام إشارة 
املرور فال نعرب الشارع إذا 
كانت حمراء ، حفاظاً عىل 

سالمتنا.

أعتذر.. يبدو أين كنت سأرتكب 
حامقة بالفعل لوال تدخلكام.

أحسنت يا صديقي .. ففي العجلة 
الندامة ، ويف التأين السالمة.

وحني تحولت اإلشارة إىل اللون 
األخرض.

وتوقف الجميع حني تلونت إشارة املرور باللون 
األحمر.

الشرطي الصغير
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ما رأيكم ان نخصص وقتاً 
يومياً للمطالعة يف املكتبة؟!



أقــوال وأحــكام

هــل تعلــم!
مــن أعظــم الِعَبــر

الليلــة الغامضــة مطــر 

- العدم عدم العقل ال عدم املال.

- عجب املرء بنفسه أحد حساد عقله.

- ما كل عرثة تقال ، وال كل فرصة تنال.

- يغري الثعلب وبره ال طبعه.

- أعقل الناس أعذرهم للناس.

قال أديب: إين رأيُت أنه ال يكتب إنساٌن 

كتاباً يف يومه ، إال قال يف غده: لو ُغرّي 

هذا لكان أحسن ؛ ولو زيد كذا لكان 

م هذا لكان أفضل،  يُستحسن ، ولو ُقدِّ

ولو تُرَك هذا لكان أجمل ، وهذا من 

أعظم الِعرَب ، وهو دليل عى استيالء 

ذات يــوم ، يف ليلــة غامضــة أحببــت الجلــوس يف غرفتــي النقص عى البرش.

ــو أطــري  ــى ل ــة ، أمتن ــة الروع ــة يف غاي ــت ليل ــة، كان املتواضع

ــون. ــذا الك ــع يف ه ــل ورائ ــو جمي ــا ه ألرى م

 بــدأت رحلتــي ، ليلــة حالكــة الظــالم ، خــوف ورهبــة، فجــأه 

ــب  ــرين بلع ــر، ذك ــه صــوت املط ــع إن ــاك  صــوت رائ كان هن

ــار  ــض، وأمط ــا البع ــوق بعضه ــة ف ــوم مرتاكم ــال، الغي األطف

تهطــل بغــزارة، صــوت قطــرات املطــر القويــة. صــوت الــربق 

أرعبنــي وضــوء الرعــد أذهلنــي ، كانــت ليلــة غامضــة مل أكــن 

ــامة  ــه ،  وإبتس ــوف و روع ــني خ ــات ب ــا ، لحظ ــرف رسه أع

خفيفــة ، ودقــات القلــب لطيفــة ، وبــدان ترعشــان، أصــوات 

ــاك  ــن هن ــة . لك ــت موحش ــة كان ــة ، برصاح ــركات قريب وح

إبــداع ، الســامء امللبــدة بالغيــوم الســوداء  اململــوءه بقطــرات 

ــش  ــرتوي األرض العط ــات ل ــل لحظ ــقطت قب ــي س ــاء الت امل

ــة غامضــة مل أعــرف رسهــا. مل أدر مايحــدث، ملــا؟  ــت ليل كان

وكيف؟وأيــن؟ الليلــة موحشــة، والليلــة غامضــة مخيفــة، أنهــا 

ــاء،  ــوءة بامل ــا ممل ــوم وأرضه ــده بالغي ــامؤها ملب ــة، س رائع

ــوم ،  ــق النج ــر وبري ــوء القم ــع ض ــع م ــة وتلم ــت مبلل كان

ــا. ــرف رسه ــى اآلن مل أع وحت

أنه ليس للقمر غالف جوي

 والجبال تغطي معظم 

سطحه.

بـــأقــالمنـــا

الشرطي الصغير

22

شيخة بنت حميد العربية

القسام بن عبدالله الوهيبي

املهند بن وليد العربي

عالية بنت سعيد التوبية



قــد تكــون كلمــة صغــرية لكــن يف داخــيل رؤيــة فنيــة ))حلــم(( يحمــل 
ــو  ــم(( ، ه ــو ))الحل ــا ه ــض م ــل البع ــد يجه ــات ، ق ــه أمني يف طيات
ــى  ــك بعــد نســيانه ، كــم أمتن ــك ، ويعــود إلي ــر يف حيات كشــخص عاب
أن أكتــب هــذه العبــارة يف كل ركــن وزاويــة يف هــذا العــامل املجهــول. 
قــد ينظــر البعــض إليــه كأنــه جالــس عــىل  قنبلــة زمنيــة ســتنفجر إذا 
مل تنتــِه جميــع أعاملنــا ، لكــن نظــريت أنــا ال وجــود لالنضبــاط. عــش 
حياتــك كأنــك اليــوم مولــود ، أنظــر إىل روحــك املرحــة ، ال يوجــد مــا 

يســمى الخجــل ، طموحــي أراه عــىل بــاب االنتظــار.
ــة  ــة لقص ــرة البداي ــا صاف ــة وإمن ــرة النهاي ــت صاف ــذه ليس ــواً ه عف
ــراً  ــرشاً ونذي ــاة كان مب ــاب الحي ــح ، إال أن كت ــة املالم ــة مخفي برزخي
ــل  ــون األمل يف أم ــد يك ــريهم ، ق ــوا س ــار أن يواصل ــىل ركاب القط وع
جديــد قــد ينفتــح يومــاً بــكل عبقــات املطــر التــي تــأيت فجــأة وتــرتك 

ــة. ــا رائحــة زكي بعده

الكاتبة: مالك بنت سعيد السليمية

علــى شــباك 
حلــم

علمــت ذلــك اليــوم أن هنــاك أناســاً ينجحــون بــال شــخصيات ، لــن تفهــم 
ــاة ،  ــق يف الحي ــان املتعم ــا إال اإلنس ــة ال يعرفه ــا حقيق ــول لكنه ــا أق م
ــداً ، وال  ــه أب ــل ال ترتك ــاً واألم ــك دامئ ــون مع ــب أن يك ــاؤل يج روح التف
ــر ال  ــم أك ــام نجحــت حــاول أن تقــرتب منه ــداً .. كل ــك أب ــرتك أصدقائ ت
تكــرس ثقــة أحــد فيــك ، حــاول أن تعيــش الحيــاة بــكل لحظاتهــا ، بعقلــك 

اللحظــات  تلــك  تــرتك  ال  وروحــك. 
تذهــب منــك فإنهــا جميلــة ، انظــر إىل الجانــب املــرتف مــن الحيــاة ســتجد 
ــك يف  ــي أســاس رقي ــك ، فه ــة بأخالق ــن شــخصية جذاب ــاك ســعادتك. ك هن
الحيــاة. كلــام اجتــزت مرحلــة يف حياتــك ســجلها يف دفــرتك ســتحتاجها يومــاً 
مــا. خطــط لحياتــك جيــداً وإذا مل تخطــط لهــا ســتكون جــزءاً مــن مخططات 
اآلخريــن. تعلمــت درســاً يف الحيــاة أن مــن ال شــخصية لــه ال نجــاح لــه ومــن 

ال مــايض لــه ال حــارض لــه.

الكاتبة: إخالص الرواحية

شــخصية 
إنســان ناجــح

الشرطي الصغير
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اسمي عي بن محمد الجابري

عمري ٤ سنوات

كنــت ألعــب أنــا وأخــي ماجــد يف ســاحة املنــزل وقمنــا بالصعــود عــىل 

الطاولــة املصنوعــة مــن البالســتيك ، وقــام ماجــد بدفعــي مــن فــوق الطاولــة ، 

حاولــت تجنــب الســقوط عــىل األرض بالتمســك بالحبــل الســليك الخــاص بتنشــيف 

املالبــس إال أنهــا مل تكــن فكــرة جيــدة ، وكــرست إصبــع يــدي اليمنــى وبعدهــا ركضــت 

ــا رأت إصبعــي منفصــالً  ــي بأخــذي إىل املستشــفى بعدم ــاً إىل أمــي وأرسعــت أم باكي

عــن يــدي..

ــد  ــة ق ــدم اللعــب بطريق ــاب املناســبة وع ــايئ باللعــب باأللع أنصــح أصدق

ــن. ــؤذي األخري ــم وت تؤذيه

ماذا حصل 
لك؟! هذه

حكايتي..

الشرطي الصغير
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مشاركة رياض أطفال  

الرشطة بأسبوع املرور 

بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٣ م

مشاركة مدرسة املرسات 

الخاصة بأسبوع املرور بتاريخ 

٢٠١٦/٣/١٣ م

الشرطي الصغير
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فعاليات الرشطي الصغري يف أسبوع 

املرور لدول مجلس التعاون الخليجي 

بجراند مول بتاريخ

٣/١٣/ ٢٠١٦م  إىل  ٣/١٧/ ٢٠١٦م

أسبوع املرور



سامي: ملاذا الخشب 

يتيم؟!

ُعمر: ألنه مقطوع من 

شجرة!!

املعلم: كيف نستخرج ماء 

نظيفاً؟!

التلميذ: نأخذه من النهر 

ونغسله!!

األب: اذكر يل ثالث 

حيوانات تعطينا الحليب..

األبن: ثالث بقرات!!

األب: إذا نجحت يا ابني

سأذبح لك الخروف..

وحينام رجع الولد من املدرسة 

قال ألبيه: أيب .. أيب، 

لقد كُتب للخروف 

عمر جديد!!

الشرطي الصغير
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سيناريو ورسوم/ مريم الحسنية

الشرطي الصغير
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ذات صبــاح خــرج قاســم مــن منزلــه فوجــد جــده أمــام املنــزل يقــوم بــزرع 
شــجرة. اندهــش قاســم وجلــس بجــوار جــده قائــال: جــدي .. هــل تــزرع 

شــجرة أمــام منزلنــا .. ملــاذا؟
ابتســم الجــد وهــو يلتفــت لحفيــده قاســم قائــالً: هــل تعلــم فائــدة هــذه 
الشــجرة التــي أزرعهــا أمــام املنــزل؟ هــز قاســم رأســه داللــة النفــي وهنــا 
قــال الجــد: هــذه الشــجرة يــا صغــريي معطــاءة ألقــى الحــدود .. ســتجد 
منهــا ظــالً ظليــالً ومثــراً وفــرياً ، وحتــى حــني تقطعهــا فهــي تهديك بأخشــابها 

مقاعــد وأرائــك وموائــد وأشــياء كثــرية مصنوعــة مــن الخشــب.
ارتفع حاجبا قاسم وهو يقول: يا إلهي .. إنها فعال معطاءة جداً.

أشــار الجــد ألوراق الشــجرة الخــرضاء قائــالً: هــل تعلــم أن هــذه األشــجار 
تســاعدنا عــى الحيــاة؟

انعقد حاجبا قاسم وهو يقول: تساعدنا عى الحياة .. كيف يا جدي؟
أجابــه الجــد قائــال: هــذه األوراق الخــرضاء التــي يف الشــجرة تتنفــس مثلنــا 

متامــاً .. ولكنهــا تتنفــس غــاز ثــاين أكســيد الكربــون.
هتف قاسم يف دهشة: أعرفه .. إنه غاز سام.

ــم..  ــا قاس ــم ي ــول: نع ــو يق ــان وه ــرة عرف ــجرة نظ ــد للش ــر الج نظ
الشــجرة تخلصنــا مــن هــذا الغــاز الســام ومتتصــه مــن الهــواء وتخــرج 

ــا بــدالً منــه غــاز األوكســجني. لن
انبهــر قاســم وهــو يقــول: يــا للروعــة .. تأخــذ الغــاز الضــار وتعطينــا 
ــع  ــأخرب جمي ــه ، س ــش ب ــه ونعي ــذي نتنفس ــع ال ــجني الناف األوكس
ــاء  ــوم ســنكون أصدق ــن الي ــة وم ــات الرائع ــذه املعلوم أصحــايب به

ــة. للشــجرة والبيئ

أصـدقـاء
البيئة

سيناريو/ حمدي هاشم حسانن

رسوم/ حسام الدين عبدالغني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اسمي: محمد بن سامي الزعايب

عمري ٤ سنوات. 

     هوايتي الرسم ولعب كرة القدم

          أمتنى أن أصبح رشطياً عندما أكرب.

اسمي: رؤى بنت أحمد الصبحية
 عمري ٦سنوات 

أحب ترتيل القرآن الكريم والرسم 
والتلوين 

أمتنى أن أكون معلمة تربية إسالمية     
عندما أكرب.

اسمي: آدم البلويش

عمري ٨ سنوات 

أحب األلعاب اإللكرتونية

    أمتنى أن أصبح رشطي مرور

عندما أكرب. 

اسمي: سمر بنت سامل السعدية

 عمري ١١سنوات 

أحب مطالعة الكتب والرسم 

أمتنى أن أكون طبيبة أسنان عندما أكرب.

الشرطي الصغير
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أنـا في 
كيــف أصنــع املاعــز الورقــي الـروضـة

الظريــف؟!
إعداد وتصوير/ شيخة الرشيقية

• األدوات املطلوبة:

)صحنان ورقيان + لصق شمعي + مقص + 

قلم رصاص + قلم ألوان أسود + دباسة(.

١- أثني الصحن الورقي إىل 
الداخل من الجانبني.

٢- يف  الصحن اآلخر أرسم شكل 
األذنني والقرنني وأقصهام.

٣- أثبت أذيَن وقريَن املاعز عى 
جانبي وجه املاعز بالدباسة.

١

٢٣

الشرطي الصغير
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٤-  أُلصق العينان بعد قصهام 

عى الوجه ، وأرسم أنف وفم 

املاعز وألونه.

5- لعمل لحية املاعز أقص نهاية 

أطراف الوجه من األسفل.

وهذا هو 

الشكل النهايئ 

للامعز الظريف.

شكراً لصديقة الرشطي الصغري/ إبتهاج بنت سعيد املحرزية. 

5

٤

الشرطي الصغير
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ــال ،   ــة أطف ــا ثالث ــرأة لديه ــاك ام ــت هن ــان كان ــم الزم ــكان يف قدي ــا م كان ي

ــة  ــت أيامهــم جميل ــة ، وكان ــدة عــن املدين ــة  بعي ــوا يســكنون يف منطق وكان

ــال  ــرج األطف ــام خ ــن األي ــوم م ــوىض ، ويف ي ــاكل أو ف ــا أي مش ــت به وليس

ــداً عــن  ــون بعي ــأن ال يذهب ــوا خــارج البيــت ، فنبهــت عليهــم أمهــم ب ليلعب

البيــت ، ولكــن االبــن مل يســتمع لــكالم أمــه ، وأخــذ دراجتــه الهوائيــة وذهــب 

بعيــداً عــن البيــت ، وجلســت األم تنتظــر وهــي خائفــة ، وأىت وقــت الغــروب 

ومل يرجــع ابنهــا.

ــكان  ــب إىل م ــروه ، ذه ــه مك ــن أن يصيب ــه م ــوف علي ــه يف خ ــل أخوان وظ

ــري مل  ــش كب ــه وح ــرج ل ــت وخ ــه الوق ــم علي ــال ، وأظل ــف الجب ــور خل مهج

يتوقــع أن يــراه ، ورجــع إىل البيــت مرسعــاً 

ــن  ــه جف ــض ل ــاً ومل يغم وخائف
مــن شــدة الخــوف ، وقــال 

ألمــه: ســامحيني يــا أمــي ، لــن 
أخــرى  مــرة  بعيــداً  أذهــب 

لــن أذهــب بعيــداً عــن أخــويت 
ابنهــا  بعــودة  األم  ففرحــت 

وعــادت الطأمنينــة إليهــم.

* هــذه الصفحــة خاصة بإبداعــات أصدقايئ 

املجــاالت  كافــة  يف  وكتاباتهــم  الصغــار 

ــم  ــه أقالمك ــا تخط ــار م ــة .. وبانتظ األدبي

الصغــرية .. رمبــا تكــون البدايــة مــن هــذه 

ــتقبل... ــري يف املس ــب كب ــطور لكات الس

لن أبتعد يا أمي أقالم

يرة
صغ

 تأليف: فراس املعيني

مدرسة الحارث بن خالد الشرطي الصغير
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النــاس وأحالهــا          ــاهــي خــري  ــا مـرآهـ ــدين دومـ يُسعـ

يهـــواها الـــداُر وأهـواهـــاهــي ســُت الــداِر وبســمتها         

قلبــي           مســكنها  أمــي  ال يســكن يف القلب ســواهاهــي 

خالقنــا            منحــة  أمــي  ــداهاهــي  ــي ريب أهـ ــن أجـ ِمـ

ســاهرة         أمــي  مــريض  ــايف  ــت عيناه ــا نام ــريب م ق

أمــي          مذاكــريت  وقــت  ــايف  ــا تاه ــرشح م ــريب يك ت ق

بأكملــه           الكــون  هــذا  هــي أريض هــذي وســامهاهــي 

شعر/ حمدي هاشم 

حسانني

رسوم/ حسام الدين 

عبدالغني

الشرطي الصغير
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سيناريو/ حمدي هاشم حساننالفريق الفائز

رسوم/ حسام الدين عبدالغني

هنا يقام دوري املدارس ومباراة الختام بني مدرسة 
املستقبل ومدرسة النجاح.

خطتنا تعتمد عىل تبادل الكرة ، كل منا ما أن تأتيه الكرة 

حتى يركلها لآلخر وبذلك نشتت الفريق املنافس.

هدف رائع يا أكرم .. أحسنت.

تعرفون أين نجم الفريق والهداف الوحيد لفريقنا لذا كل من 

يستلم منكم الكرة عليه ركلها يل يك أحرز عرشات األهداف.

أرسل يل الكرة سأحرز 

لكم هدفاً..

فزنا بتعاوننا الجميل.

بالتعاون فقط نحقق 
املستحيل!!

املرمى بعيد عنك واألفضل أن أحرز أنا 
الهدف فاملرمى أمامي مبارشة .. ولكن لن 

أعصيك فأنت كابنت الفريق خذ الكرة.

الفرص لقد أضعت العديد من 
برغبتك أن تستحوذ وحدك عىل الكرة.

إرسـمني

الشرطي الصغير
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إرسـمني

حمد بن سامل الربيعي سعيد بن محمد البادي

فرح بنت سلطان القاسميةجنان بنت عي النوفلية

رسوم الرشطي/ فيصل البلويش

الشرطي الصغير
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من مذكرايت

أنا في الحافلة!!

مرحباً أصدقايئ .. اسمي آيـة ، وأنا بالصف التاسع. ذات يوم كنا قد 

انتهينا من يوم درايس كاملعتاد .. ولكني قمت بعمل خاطئ ، هيا 

أحيك لكم ماذا حصل!!

هيا بسرعة يا  
منار!!

وملاذا السرعة يا 
آية؟!

لن أنهض!!!

توقفي يا آية ، لقد 
هيا انهضي من على اسقطتني أرضاً..

هذا املقعد ، ألن هذا 
املقعد لي!!

تجلس يف مقعدها..تتعارك آية مع أحد البنات ليك 
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هذا التصرف خاطئ يا صديقاتي، 
عليكم بااللتزام واجللوس بهدوء 

داخل احلافلة!!

شكراً إلدارة وطالبات مدرسة إمطي للتعليم األسايس )5 - ٩(

أخرجت منار الطعام 

وأكلته بالحافلة!!

وقامت آية بإخراج يدها 

من نافذة الحافلة..

أعتذر يا أصدقايئ 

عن ترصفايت الطائشة 

.. سأكون ملتزمة 

ومتعاونة مع الجميع 

من أجل سالمتي 

وسالمتهم!!
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الـحـكـيـم حكايات جـدتـي
رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

يحــى أن رجــالً رحالــة  ينتقــل مــن بلــد إىل بلــد دخــل مدينــة ، فــرأى النــاس يف املقــربة 

ــات فســألها هــل  ــى بإحــدى الفتي ــه التق ــة ، ويف طريق ــن أهــل املدين ــون رجــال م يدفن

ــاء؟ ثــم ســألها الســؤال الثــاين  املدفــون حــي أم ميــت؟ فأجابتــه أتراهــم يدفنــون األحي

هــل حصــد مثــار املزرعــة؟ وكانــت بالقــرب منهــا  ومل تحصــد بعــد ، ثــم ســألها الســؤال 

الثالــث: أيــن البيــت الكبــري؟ فــام كان مــن الفتــاة إال االنــرصاف قبــل أن يــزداد الرجــل يف 

جنونــه.

ــق  ــه يف الطري ــذي قابلت ــل ال ــر الرج ــن بأم ــوات فأخربته ــت أخ ــاة س ــذه الفت ــت له كان

وباألســئلة املحــرية ، وكان موقــف األخــوات مثــل موقفهــا إال األخــت الصغــرى فقــد رأت 

يف الرجــل ذكاء وحكمــة وأرادت اختبــار الرجــل لتعلــم صحــة معرفتهــا بالعقــالء أمثالهــا.

أرســلت خادمــاً إىل ذلــك الرجــل ومعــه ســبع بيضــات  وإنــاء مملــوء باللــن 

ــأكل  ــة ف ــادم األمان ــان الخ ــق خ ــز ، ويف الطري ــف خب ورغي

مــن البيــض ورشب مــن اللــن وأكل مــن الخبــز. شــكر 

الرجــل الخــادم عــى مــا قــام بــه وتحملــه عنــاء 

ــه أن يشــكر ســيدته  ــم طلــب من ــق ، ث الطري

عــى عطيتهــا وأن يبلغهــا هــذه الكلــامت:

  البحر منشوف ** والقمر مكسوف

والكواكب ستة ** وأنا ربيع من الهدة.
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وعند وصول الخادم جمعت األخت الصغرى أخواتها وسألته: ما هي أخبار الرجل؟ قال: بخري.

ومــاذا قــال لــك؟ قــال الخــادم: شــكر لكــم حســن الصنيــع وأرســل معــي بعــض الكلــامت ، وذكرهــا 

ــن  ــة؟ أكلــت بيضــة واحــدة ورشبــت مــن الل ــه: أخنــت األمان ــه. عندهــا رصخــت ب ــت ل كــام قيل

وأكلــت مــن الخبــز؟ عندهــا خــاف الخــادم مــن العقــاب فأنكــر األمــر وبعــد الضغــط عليــه اعــرتف 

بصنيعــه.

ظــل الخــادم يف حــرية مــن األمــر كيــف عرفــت أين خنــت األمانــة؟ فأجابتــه الســيدة: مــن منطقــك 

كانــت اإلجابــة ، فالبحــر هــو اإلنــاء والقمــر هــو الخبــز وأمــا الكواكــب الســتة فهــي البيــض ، عندهــا 

ــه ، وأن الرجــل الــذي كانــت إحداهــن قــد  أدركــت األخــوات أن حــدس األخــت الصغــرى يف مكان

ــن  ــت ع ــي طرح ــابقة الت ــئلة الس ــا األس ــامً ، أم ــه كان حكي قابلت

املدفــون واملزرعــة والبيــت ، فإنــه يقصــد بــاألول إن كان امليــت 

قــد تــرك عقبــاً أم ال؟ أو مــن َخلّــَف مــا مــات!! والثاين عــن املزرعة 

يعنــي إن كان عــى امليــت ديــن فــإن حصادهــا يــويف الديــن ، أمــا 

ــم  ــري املســجد. عل ــت الكب ــه يقصــد بالبي ــث فإن يف الســؤال الثال

الرجــل أن األخــت الصغــرى أجابــت عــى األســئلة فخطبهــا مــن 

ويل أمرهــا وتزوجهــا.

*بترصف

املصدر من كتاب: القصص الشعبي يف ظفار

تأليف: محمد بن مسلم املهري
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أرين بنت أحمد التوبيةالـــصغارأفـــراح
سنتني

عبدامللك بن محمد الهنائي
سنتني

ناصر بن بدر الرحبي
سنة

فراس بن حمود الراشدي
3 سنوات

أبرار بنت إبراهيم الغافرية
3 سنوات

أسعد بن سعداهلل الهنائي
سنتني

إسراء بنت هالل احلزامية
سنتني

فهد بن محمود البلوشي
سنتني

زينب بنت زاهر احلزامية
سنة

ود بنت إسحاق الصبحية
سنة

بدرية بنت ناصر احلربية
سنة

مرمي بنت حمود الغافرية
سنتني

محمد بن سلطان املقبالي
سنتني

فرح بنت ناصر الغافرية
3 سنوات

ميره بنت عادل البلوشي
6 سنوات

محمد بن مدين اليوسفي
سنة

عبداهلل بن قيس باعمر
سنتني

رونق بنت محمد البلوشية
سنة

جود بنت جمعه الرجيبية
سنة

إسراء بنت جمال اخلروصية
سنة

فاطمة بنت محمد الهنائية
سنة

حازم بن خالد احلزامي
3 سنوات

األمير بن وليد اجللبوبي
سنة

خالد بن محمد البادي
سنة

رتال بنت محمد الشقصية 
سنة



زينب بنت زاهر احلزامية
سنة

يوسف بن زكريا البطاشي
سنة

عماد بن محمد الشبيبي
سنة

الزهراء بنت هشام باعمر
7 سنوات

محمد بن هشام باعمر
5 سنوات

فرح بنت ناصر الغافرية
3 سنوات

ميره بنت عادل البلوشي
6 سنوات

ناصر بن بدر العدوي
سنتني

عبداهلل بن جاسم املسعودي
سنتني

ظبية بنت جاسم املسعودية
7 سنوات

محمد بن جاسم املسعودي
9 سنوات

جود بنت جمعه الرجيبية
سنة

إسراء بنت جمال اخلروصية
سنة

سالف بنت جمال الكندية
3 سنوات

أثير بنت إبراهيم اخلروصية
سنة

إميان بنت سالم الذهلية
سنة

علي بن عادل البلوشي
سنة

حفصه بنت عماد السعدية
سنة

رناد بنت عماد السعدية
3 سنوات

سندس بنت سالم الغابشية
سنة

ندى بنت عبداهلل العبدلية
سنة

نور بنت أحمد البلوشية
5 سنوات

نور بنت عبداهلل الهشامية
5 سنوات

رائد بن محمد البلوشي
3 سنوات

مارية بنت ياسر السعدية
3 سنوات

رنا بنت سالم الربيعية
6 سنوات

عبدالرحمن بن علي العويسي
سنة
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مبارك

للفائزين

* إجابة السؤال األول ) حرفة الحدادة والصفارة (

الفائز: المؤثر بن زاهر الهنائي

الفائزة: الفى بنت طالب الضامرية

- فراس المعيني                                 - المهند بن وليد العبري

- الوليد ين خالد الريامي                       - الغيداء بنت سالم الصارمية

زايد ؛ ألن مالبسه كانت ملطخة بالبنزين ، وأحد مقاعد السيارة كان ملطخ بالبنزين أيضًا.

الفائزة: هيا بنت عامر الحجرية.

الفائز: الوليد بن عبداهلل البادي

* إجابة السؤال الثاني ) ممنوع االنعطاف للخلف (

* إجابة السؤال الثالث )يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ٨(

* )الفائزون بقميص الشرطي الصغير(

* أما الذي سرق المال من السيارة في قصة )عشرة أالف ريال( فهو:  
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مسابقة العدد

٤5
* ما اسم الحرفة الموضحة في الصورة ؟

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

* على ماذا تدل إشارة المرور ؟
......................................................................................

* هناك مجرم هارب من العدالة ، لنبحث عنه ونسلمه للشرطي
 الصغير ، سنجده ظاًل متخفيًا في صفحة رقم ..........................

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

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

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

ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة من الذي خرب منصة العروسين في 
قصة منصة العروسين ، في الصفحة ١٨ ، وما هو الدليل؟ ............
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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بصحة وعافية

)تشــيــــــز كـــــــيــــــــك(
كعكة اجلنب

)تشــيــــــز كـــــــيــــــــك(
كعكة اجلنب

تشــيــــــز كـــــــيــــــــك

تشــيــــــز كـــــــيــــــــك

تشــيــــــز كـــــــيــــــــك

تشــيــــــز كـــــــيــــــــك

الطبقة االوىل:

نقوم بتقطيع الكيك رول بشكل دائري ويصف يف صينية.

الطبقة الثانية:

نخلط القشطة  و ٤ حبات جنب كريي وعلبة حليب

 مكثف ، ونضيفه فوق قطع الكيك .

الطبقة الثالثة: 

 نخلط نوتيال ونصف علبة حليب مكثف

 ونصف علبة قشطة مع بعض ثم نضعها عىل

 الطبقة الثانية .

للتزين:

 يوضع الفراولة كطبقة اخرية. 

الخطوات: 

املقادير:
لفائف الكعك )كيك رول( 

علبة قشطة

علبةحليب مكثف

جنب

شوكالتة ذائبة

فراولة
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Traditional 
Game

 The Burning
house

AL SABLAHAL SABLAH

How to play the game: 

A number of girls, each of them draws a circle 

on the floor around her. The circle is the girl›s 

house. One circle is in the middle of the others, 

and the girl in that circle repeats: »Sarra›s house 

is burning«.

They start to run away from Sarra›s house, which 

is burning and try to enter a safe house. The girl 

who stays in the burning house is checkmated 

and kicked out, and the  game goes on until the 

last girl remains in the last unburnt house, and 

she is the winner.
الشرطي الصغير
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Omani 

Craft

Omani vinegar

AL SABLAHAL SABLAH

Vinegar is a traditional homemade sauce 

that is added to meat in Eids. Omani women 

prepare vinegare about a month before the 

event or before it is used. The ingredients of 

vinegar are: Al Fardh dates, pepper, salt, garlic 

and water. These are put together in a tightly 

closed vessel, and kept for about a month to 

mix.

When it is ready, vinegar is added to meet 

before grilling to make it tender, easy to cook 

and to add a good taste. vinegar is also taken 

in a small quantity by itself after eating grilled 

meat in order to reduce the fats in the body. 

Normally Omani families prepare vinegar for 

the eids.
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Source: «Folktales in Dhofar» by 
Mohammed bin Musallam Al Mahri

When the servant came back, the youngest girl called her sisters and asked the servant 
in front of them how was the man? 
He answered: »The man was fine. He thanked you, and asked me to tell you these words: »The 
sea was dry, the moon eclipsed, the planets were six, and I was spring after drought«.
The girl asked him angrily: »Did you eat one egg, part of the bread and drink some of the milk?« 

The servant was afraid, and he denied in the beginning, but admitted when he was 
pressed. He wondered how the girl came to know what he had done.
 She told the servant that the answer was in the man›s words, the sea was the can of 
milk, the moon was the bread and the six planets were the eggs. The girls realized that 
their youngest sister was really intuitive, and that the man was wise. The man›s earlier 
question about whether the buried man was dead or alive, 
he meant whether he had children, the farm and the crop 
meant that if the man had debt, the crop would pay it off, 
and the big house meant the mosque.
The wise man came to know of the youngest sister›s 
wisdom and decided to marry her.
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The Wise Man My Grandma›s

Tales
Illustrations by Constable Rawya Al Khalili
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A story told that there was a man who used to travel from one place to another. 
One day he came to a town where he saw some people burying a dead man. On 
his way along he met a girl, and he asked her whether that man was dead or alive. 
She answered with irony, »do people burry persons alive?« Then he asked her, had 
he harvested his farm. The farm was nearby and was unharvested. Then he shot 
his third question: where was the big house. The girl immediately left him before 
he continued his insane questions. 
When the girl came home, she gathered her sisters and told them the story of 
the man she met on the road and his puzzling questions. The sisters adopted the 
same impression about the man, but the youngest one had a different opinion as 
she thought that the man was very clever. She wanted to check her knowledge of 
people who were as wise as she was.
The youngest sister sent a servant to the man with seven 
eggs, a can of milk and a piece of bread. On his 
way to the man the servant acted deceitfully 
and ate one egg, part of the bread and drank 
some of the milk. When he reached, the 
man thanked him for having trouble to 
bring the food to him, and asked the 
servant to thank his mistress and tell 
her this:
»The sea was dry, the moon eclipsed, 
the planets were six, and I was 

spring after drought.«



انـتـبـه يا صديقنا!!
ال تعبر الطريق إال من األماكن املخصصة 

للعبور..


