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قطقوط في المطبخ

سالم واأللعاب 
الكهريائية ؟!

غزال المحمية

التقليد األعمى

الشرطي الصغير
Ashurti Assagheer



أصدقائي األعزاء ،،،
مبا   ، الصغير  الشرطي  ملحق  من  اجلديد  العدد  هذا  في  بكم  مرحباً 
يحويه من موضوعات هادفة، ورسوم جميلة ، وقصص شيقة، أمتنى أن 

تنال على إعجابكم؛ وحتصلون على الفائدة منها .
أصدقائي ،،،

نسبة  ارتفعت  وقد  اجلميع،  يؤرق  هاجس  أصبحت  املرورية  احلوادث  إن 
نقف  أن  علينا  يجب  ال  لذلك  األخيرة؛  اآلونة  في  كبير  بشكل  احلوادث 
 ، يعنينا  ال  واألمر  صغار  بأننا  نقول  وال  يحدث،  ما  أمام  األيدي  مكتوفي 
ً ، وخصوصاً بأننا نحن القدوة للجميع؛ ألننا  ً وكبارا فكلنا معنيون صغارا
الشرطة الصغار، فيجب علينا أن نلتزم فاإللتزام فيه األمان، وذلك من 
السلوكيات  وجتنب  احلسنة،  العادات  اتباع  على  أنفسنا  تعويد  خالل  
اخلاطئة، مثل: احلرص على ربط حزام األمان ونحن في السيارة، وصعود 
احلافلة بهدوء، وعدم إحداث فوضى؛ حتى ال نربك السائق  أثناء القيادة.

أصدقائي،،،
ال تنسوا  أن تذكرّوا والديكم، ومن يقود السياره في البيت معكم بعدم 
استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، حفظكم اهللا جميعاً وأسركم 

من كل شر .
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جواهر اإلميان
  

كان هناك فتى ذكي، وسريع البديهة اسمه (أحمد)، وكان يعيش 
في قرية،وفي يوم من األيام جاء شيخ من غربي املدينة ليسأل 
و٤تفاحات،  فتيان،  ثالثة  معه  أحضر  قد  الشيخ  وكان  عنه. 
أحمد  ومر   ، دقائق  أحمد.ومرت  ذكاء  يختبر  أن  يريد  كان  فهو 
نعم  قال؛  أحمد  أحمد؛  يا  ؛  أحمد  :يا  فناداه  الشيخ.  أمام  من 
أحمد:نعم،ولكن  الدرس؟  من  انتهيت  الشيخ:هل  ؛  سيدي  يا 
ملاذا تسأل يا سيدي؟ الشيخ:خذ هذه التفاحة واذهب،وابحث 
الشيخ  قام  التفاحة.  بأكل  ،وقم  أحد  فيه  يراك  ال  مكان  عن 
بتوزيع باقي التفاح على الفتيان.وبعد عدة دقائق رجع الفتيان 
ولم يكن أحمد بينهم. الشيخ:هل أكلتم التفاح؟ قال الثالثة 
معا نعم،يا سيدي، الشيخ:حسناً أخبروني أين أكلتم التفاح؟ 
سطح  في  أكلتها  الثاني:أنا  الصحراء.  في  أكلتها  األول:أنا 
بيتنا.الثالث:أنا أكلتها في غرفتي. ومرت دقائق وسأل الشيخ 
فجأة  مكان،  عن  يبحث  زال  ترى؟أما  يا  أحمد  هو  نفسه:أين 
رجع أحمد وفي يده التفاحة؟ الشيخ:ملاذا لم تأكل التفاحة؟ 
أحمد:لم أجد مكانا أل يراني فيه أحد؟ الشيخ:وملاذا؟ أحمد:ألن 
وهو  أحمد  كتف  على  الشيخ  ربت  أذهب.  أينما  يراني  اهللا 

معجب بذكائه.

الـلـه يـراين 

وقفة...
  شتم رجل أحد الصاحلني .. فالتفت الصالح إلى الرجل 

وقال له : هي صحيفتك فامألها مبا شئت.. 

إعداد ض . م / منى الكليبي

رسوم / مرمي احلسنية
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أشم رائحة سمك !

ماذا تفعل يا قطقوط؟؟
سوف حتترق

سوف أطعمك السمك 
حتى تشفى يا قطقوط

اااوو
ميااا

اااوو
ميااا

ميااااااووميااااااوو

رسوم / بدرية الرحبيةفكرة / إميان احلمدانية
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إعداد وتصوير / الرقيب أول سالم الشحي

صناعة حبال الليف
متتاز بالدنا بتراث عريق، وخصوصاً  في مجال احلرفيات، وفي هذا 
العدد سنتحدث عن صناعة حبال الليف، حيث يتم جلب املادة 
اخلام من شجرة النخيل، فيتم جتميع الليف أوالً ثم  يتم غسله 
من البحر أو الفلج ، ثم يترك على خشبة أو جذع النخلة حتي 
صناعتة،  املراد  احلبل  مقدار  الصانع  يأخذ  ثم   ، املاء  منه  يجف 
ويبدأ بفك الليف من بعضه البعض حتى يسهل عليه عملية 
أي  (ميلة)،  احمللية  باللهجة  العملية  هذه  على  ويطلق  اللف 
قطع  أشكال  وعلى  حلزوني  شكل  يأخذ  حتى  الليف  لف  يتم 
صغيرة، ثم يجمع احلرفي هذه القطع، وميسك بطرفي األلياف 
الليف،  حبل  ذلك  عن  ينتج  حتي  يلفه  ثم  قدمه،  أصبعي  بني 
وغالباً ما تستخدم  هذه احلبال في زفانة الدعون، وربط جذوع 
النخل ، وعمل املظالت القدمية ( السبلة)؛ وبعض األدوات األخرى، 
قياسها  ويتم  املستهلك,  حلاجة  وفقاً  األسواق  في  وتعرض 
ثالثة  الى  ونص-  (ريالني  سعره  ويتراوح  باع)  مئة  (مثال   ، بالباع 
التي  األساسية  احلرف  من  احلرفة  هذه  وتعتبر  عمانية)  رياالت 
كان يعتمد عليها أجدادنا في كسب رزقهم ، وما زال البعض 

ميارسها حتى اليوم.
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إعداد وتصوير / علياء النعمانية

لعبة تراني بقطع السالسل 
عدد الالعبني : غير محدد

طريقة اللعبة:
تتطلب مجموعة من الالعبني حيث يكونوا واقفني في 

شكل دائرة ، وفي وسطهم
العب واحد ، ويردد الالعب : 

تراني بقطع السالسل 
الالعبني : ال ، ال ما تقدر 

ويسأل الالعب الذي في املنتصف بقية الالعبني في 
الدائرة بــــاب إيـش هذا

ويرددوا عليــه : باب حديد ويســـأل عن جميع األبواب 
املصنوعة من النحـاس

وخشــب ، وطيـــن ، وســعف ، ويركض الـــالعب 
الذي داخـل الدائرة ويحاول فتح

األبواب التي هي عبارة عن متاسك أيدي الالعبني في 
الدائرة إلى أن يستطيع

أن يخرج من أحد األبواب ، ويجري الالعبـني في الدائرة 
خلفـه ؛ لكي ميسكوا به

وهكذا يتكرر اللعب .

٧٧
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مشاركة الشــرطي الصغير في 
ملتقى الطفل العماني مبهرجان 
صاللة الســياحي لعــام ٢٠١٢م
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رسوم / مرمي احلسنية سيناريو الرقيب / أصيلة العامرية



١١١١



١٢١٢

محمد بن عبداهللا العامري اليزن بن محمد احلنضليحنني بنت أحمد الشرقية حسام بن بركات الهنائي

أسيل بنت سامي الغابشية آفاق بنت خميس املسروريةمرمي بنت أحمد الراشدية الوليد بن خالد احلراصي

محمد بن راشد الهاشمي ميا بنت راشد الهاشميةرمي بنت أحمد الراشدية سعيد بن راشد الهاشمي

سالم بن سعيد الساعدي مرمي بنت سعيد الساعدية

يحيى بن إسحاق العامري يقني بنت ناصر الرياميةصهيب بن محمود الهنائي آدم بن حارب البوسعيدي

شهد بنت محمد السنانية غيداء بنت عبداهللا السليمانيةشيماء سليمان العزرية سالم بن وليد التوبي
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فاطمة بنت ناصر الهنائية مرداس بن سليمان الفرعي لينا بنت عصام اخلايفيةملار بنت سعيد الرواحية

الفضل بن ناصر الهنائي زكريا بن عيسى الشريقي رمواج بنت أحمد الشرقيةنردين بنت عبداحلميد البداعية

شهد بنت محمود املعمرية هبه وقيس أبناء سالم الشيباني اليزن بن علي املعمريالوليد احملروقي

سعيد بن مهنا الربخيشهد بنت مهنا الربخية مهند بن مهنا الربخيمزنة بنت عبداهللا املشيفرية

راشد بن محمد السناني سليمان بن محمد الهنائيرودينه بنت احمد الرواحيهأسيل بنت سالم احلجرية

فاطمه بنت ناصر احلارثية فراس بن محمدالشيبانينور بنت احمد الغيثيهعبدالعزيز بن احمد الغيثي
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صغيرةأحالمأحالم

حمد الحسيني، عمري 6 سنوات 
اسمي زهى بنت 

أكون  أن  وأتمنى  والــقــراءة،  الرسم  وهوايتي 

في المستقبل.
نانة تشكيلية 

ف

اسمي مهند بن مهنا الربخي، عمري 4 سنوات ،ما زلت 

أدرس بالروضة ، أحب اللعب ولكنني ال أتعب أمي فأنا 

والقصص  المجالت،  مطالعة  أحب   ، لكالمها  أستمع 

 أتمنى أن أكون طيارًا في المستقبل .
المصورة ،

10ســنــوات  عمري  المغيري،  أحمد  بنت  هند  اسمي 

أذاكر   ، القصص  وكتابة  الكريم،  لقرآن 
ا قراءة  هوايتي 

مدرسة  وأكــون  حلمي  أحقق  حتى  باجتهاد  دروســي 

ي المستقبل .
ف

خالد الجابري، عمري 3سنوات أحب 
اسمي الوليد بن 

 ، وجيري  توم  وخصوصا  المتحركة  سوم 
الر مشاهدة 

القراءة  ستطيع 
أ كي  المدرسة؛  إلى 

بالذهاب  أحلم 
والكتابة .

١٨١٨
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حكم
- ال تفــرط فــي احلــب والكــره ، فقــد ينقلب 

ً والعدو صديقــاً.  الصديق عدوا
ــد الذي ال ماء معه ال ينبت العشــب ،  - الرعــ
ــذي ال إخــالص فيه ال يثمــر  كذلك العمل ال

اخلير. 
- يكفيك من التقوى برد االطمئنان ، ويكفيك 

من املعصية نار القلق. 
ــرب  ق إال  ــاة؛  احلي قصــر  اإلنســان  يعــرف  ال   -

انتهائـهــا. 
ــار، ويكفي ثقل  ــوب الوق - الصمت يكســي ث

االعتذار. 
- الكلمة الطيبة ال تثمر في النفوس اخلبيثة، 
من أراد أن يعرف طريقة العطاء، فليضع نفسه 
في موضع السائل. سيف بن سالم النعمانيفي موضع السائل. سيف بن سالم النعماني

سؤال وجواب
معجزته  كانت  الذي  النبي  هو  س١:من 

إحياء املوتى ؟عيسى عليه السالم
س٢:من قتل سيد الشهداء حمزة ؟وحشي 

بن حرب
س٣:ماهي السورة التي تعادل قراءتها ثلث 

القرآن؟ سورة اإلخالص
س٤:من أول من أسلم من الرجال ؟أبو بكر 

الصديق عليه السالم
في  مدة  الراشدين  اخللفاء  أطول  س٥:من 

اخلالفة؟ عثمان بن عفان
س٦:من أول الرسل من بعد آدم ؟نوح عليه 

السالم. 
فخرية بنت عبداهللا التوبية

رسوم / مرمي احلسنيه

تصميم / ندى العمرية
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عيد أمي
كان يا مكان في قدمي الزمان، كان هناك بيت صغير ورائع في 
وسط غابة جميلة، و كان يسكن فيه أم، وأب، وأخ، وأخت. 

محفوظة  واألم:  محمد  األب:   : كالتالي  أسماؤهم  وكانت 
فاطمة  أكبرهم  وكانت  عيسى  األخ:  و  فاطمة  ، واألخت: 
قال عيسى : إن اليوم عيد ميالد أمي فقالت فاطمة : إنه يوم 
سوف  وأنا   : عيسى  وقال  احلفلة  بترتيبات  أقوم  وسوف  رائع، 

أزين بعض أشجار الغابة وقالت فاطمة: وأنا سوف أرتب املنزل، 
وأزينه بزينة احلفالت، وقال األب أنا سوف أذهب ألصطاد سمكة 

وقال  تتأخر،  وال  اذهب  أبي  يا  حسنا   : فاطمة  قالت  احلفلة،  في  معا  نأكلها  لكي  جميلة؛ 
عيسى ولكن يجب أن ال تعرف أمي أي شي عن احلفلة، وقالت فاطمة: لدي فكرة ملاذا ال يأخذها 

أبي معه، وقال عيسى : أمممممم إنها فكرة جميلة وأخذ محمد محفوظة  معه؛ لكي ال ترى احلفلة: 
بدأت فاطمة بخبز الكعك الرائع وبعد أن انتهوا من ترتيبات احلفلة وصل األب واألم ...وتفاجأت األم بكل 

ً لكم جميعاً ،لم تنسوا عيد ميالدي.   تلك الترتيبات الرائعة والكعك اللذيذ... فقالت شكرا
آية بنت محمد بن عيسى  اجلابري                     

 
  
ة
ة

وم 
وف 

نزل، 

معلومات
-عدد آيات القرآن الكرمي(٦٢٣٦) آية.

- طبع القرآن الكرمي أول مرة عام١١١٣ هجري في همبورغ بأملانيا.
.ً رفة (١٣) مترا - يبلغ ارتفاع  الكعبة املشّ

-عدد غزوات الرسول عليه السالم(١٣) غزوة.
-عدد السرايا التي أرسلها الرسول عليه السالم (٦٠) سرية.

-اسم  ناقة الرسول عليه السالم (القصواء) .
.ً -زئير األسد ميكن سماعه من مسافة (٨) كيلو مترا

ً في الثانية . -السرعة القصوى للعيار الناري  يبلغ (١٠٦٥) مترا
-في عام ١٨٩٤م  كان في الواليات املتحدة األمريكية (٤) سيارات فقط.

-حجم الشمس يوازي (٣٣٠٣٣٠) مرة مقارنة بحجم األرض.
فاطمة بنت مسعود املعمري       

   

ا.

ت فقط.
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لقد سئمنا من 
صياح هذا الغراب 

الباكي

في إحدى الغابات البعيدة جلست أنثى الغراب حتتضن بيضتها في حنان 

وحينما خرج الغراب الصغير بدأ بالصراخ 

ملاذا كل هذا 
الصراخ، سوف 

نحضر لك ما تريد؟! 
تعود الغراب الصغير 

على الصراخ حتى يلبى 
طلبه 

أريد فراولة.. اآلن يا أمي 


رسوم / بدرية الرحبيةسيناريو / غالية احلجرية
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أحضر  سوف  تبكي  ال 
لك الفراولة 

أريد أن ألعب معكم 

لكن الطيور هربت محلقة بعيدا عنه 

ملاذا تهرب مني الطيور وال 
تلعب معي؟

ألنك بصراخك املتواصل 
تتسبب في إبعاد من حولك 

يا بني

أعتذر يا أمي.. سوف أكف 
عن الصراخ وأغيرّ من 

تصرفاتي













































رسوم / مرمي احلسنية

 








ناصر بن محمد الريامي

٢٤٢٤

سلطان بن محمد النعماني

عزة بنت راشد العامري

عبدالرحمن بن حسني احلجري
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مـــــن
 حـــقي
 الـرعاية 
الصحية
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سنوات   ٨ العمر  احلزامية:  حمد  بن  شامس  بنت  مرام   -  
تقول: أنا أحب القراءة؛ ألنها تساعدني على جناحي في احلياة 
وتفوقي في املدرسة ، ومن األوقات التي أحب فيها القراءة 
نصيحتي  وأوجه   ، التركيز   أستطيع  لكي  املساء؛  وقت 
ألصدقائي وأقول لهم يا أصدقائي ؛  يجب عليكم  أن حتبوا 

القراءة ألنها مفيدة .

- عمار بن عبداهللا بن حمود السليماني: العمر ٨ سنوات 
يقول : أنا أحب القراءة دائماً أقرأ الكتب، واالت؛ ألنها 
كما  البيت،  هو  للقراءة  املناسب  املكان  و  عقلي،  تنمي 
أن أخي يشاركني القراءة، وأذهب إلى املكتبة؛ لكي أخذ 
وأحب   ، واالت   ، القصص  كتب  مثل:  املفيدة  الكتب 

أمي وأبي النهم يشجعوني دائماً على القراءة .

الكثير  أن  والشك  رائع،  صديق  الكتاب  أصدقائي 
منكم يحبون القراءة، ويقضون معظم أوقاتهم 
في القراءة، حتى أن الكتاب أصبح رفيقاً دائماً 
لهم، وحول القراءة والكتاب كان هناك نقاش 

مع بعض األصدقاء.

يل رأييل رأييل رأي
كتابي صديقي

٢٦٢٦



٩سنوات  العمر  التميمي:  ناصر  بن  خالد  بن  شاذان   -
حب  نفسي  في  أغرس  ،ولكي  القراءة  أحب  :أنا  يقول 
القراءة دائماً أختار وأحصل على الكتب من املعارض 
اإلسالمية  الكتب  قراءة  على  وأحرص  واملكتبات، 
واالت املفيدة.. وأوجه نصيحتي ألصدقائي بالقراءة 

ألن القراءة تنمي العقول.

 -  رويدة بنت بخيت بن معيوف الغابشية :العمر١٠سنوات 
ألنها  اجلرائد؛   أقرأ  ودائماً   ، القراءة  أحب  أنا  تقول: 

أن  أمتنى  و   ، باملدرسة  املعلومات  فهم  في  تساعدني 
يتم إنشاء مكتبة خاصة باألطفال، كما أحرص على 
قراءة القرآن الكرمي، وأوجه نصيحتي ألصدقائي ليقرؤا 
ً وكذلك  مجلة الشرطي الصغير ؛  ألنها مفيدة جدا

الكتب املفيدة.

١٠سنوات  العمر  الغساني:  جمعة  بن  خلفان  بن  غسان   -
الكتب  قراءة   على  وأحرص   ، القراءة  أحب  أنا  ويقول: 
واجلرائد؛ ألنها تساعدني على احلصول على  املعلومات  
على  أحصل  وغالبا   ، أحداث  من  حولي  يدور  ما  وفهم 
الكتب من املكتبة املدرسية ، أو عن طريق شرائها من 
املكتبات العامة ، وأمتنى أن يقرأ اجلميع؛ لكي يستفيدوا 

فالقراءة مفيدة وممتعة .

ي
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إعداد / الشرطي منصور احلزامي

صديقي: احرص على القراءة؛ ألهميتها في منو عقلك، و رفع مستوى ذكاؤك، وتأكد بأن الكتاب هو الصديق 
.ً الذي يجب أال تتخلى عنه أبدا

تصميم / ندى العمرية
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املقادير

الطريقة

الليمون من الفاكهة، وليس من اخلضروات كما يعتقد البعض، وهو يقوي 
جهاز املناعة بجسم اإلنسان، وشرب الليمون الطازج ينقي اجلسم من 

السموم .
الطازج  عصيره  يشرب  واألنفلونزا  الشائعة،  البرد  نزالت  ومع 
حيث يخفف من األعراض ويوقف نشاط أي عدوى أخرى من 
املضادة  خلواصه  وذلك  لتطورات األنفلونزا،  تظهر  أن  املمكن 

للبكتريا والفيروسات.

تصميم / ندى العمرية

´Éæ©ædÉH ¿ƒª«∏dG Ò°üY
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.ô¡¶dG …ƒ≤Jh ÚJô°UÉÿG
  ÚYGQòdG ∂jô–h ΩÉeCÓd Ωó≤à∏d óîØdG π°üØe øe  πLQC’G ∂jô– áMÉÑ°ùdG øe ´ƒædG Gòg ‘ »YGôJ ¿CG óH’h
 ΩÉeCÓd Ωó≤à∏d AÉŸG ™aOh ,ó«dG ™HÉ°UCG áeó≤e AÉŸG ¢ùeÓj Ée ∫hCG å``«ëH á«dhóæH ácôëH ∞àμdG π°üØe ø``e
 ¢ùØf òNC’ ÉÑfÉL ∂°SCGQ ™aôJ ¿CG n  ¢ùæJ ’h . É``gQGôμJ ™e IóMGh ácôM AGOCG øY IQÉÑY É``¡YGƒfCÉH á``MÉÑ°ùdG)

.(ôNBGh ÚM ÚH Ée ∂ªa øe

 السباحة السباحة

التنزل إلى ( حوض السباحة / البحر)من دون مرافقة 

التنزل إلى ( حوض السباحة / البحر)من دون مرافقة 
. ً شخص مسؤول يعرف السباحة جيدا

. ً شخص مسؤول يعرف السباحة جيدا

إعداد / أسماء البسامية
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ً لصديق الشرطي الصغير / فراس بن فيصل الضامري شكرا
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ــيــتــي الــثــانــي ــي يـــا ب ــت ــدرس م
ــفــانــي ـــك بــكــل ت ـــي ــــدت إل ع

ــاطِ ــش ــحــلــى ن عــــدت إلــيــك ي
أبــــنــــي نـــفـــســـي وحـــيـــاتـــي
ــي ــاق ـــل رف ـــك ك مـــدرســـتـــي ب
ـــي ـــاق ــو كــــل األف ــم ــس بــــك ت
ـــي ـــراق ـــي إش ـــت يـــا نـــــوري أن
ـــق كــــل أمـــانـــي ـــق فـــيـــك أح

ــــــواكِ ـــــي أه ـــى إن ـــل ــــا أح م

ــاكِ ــط ــج خ ــه ــى ن ــل ـــر ع وأســـي
ـــداك ــر ه ــح ـــن ب ــس م ــب ـــي ق ل
يــانــبــع الــفــكــر اإلنــســانــي
ـــظ كـــــل صـــبـــاح ـــق ـــي أســـت
ـــي أحـــلـــى كــفــاح ــة ل ــم ــه ــال ب

ــاحِ ــج ــن ـــــي ب ـــي أخـــطـــو درب ك
ــي ــان ــث ــتــي ال ــي ـــر إلــــى ب وأســـي

أول/ املالزم  شعر 
الهشامي محمد 

رسوم / ندى العمرية
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- ما فائدة (الرادار) في الشارع؟
ــا  ذهاب املقطوعــة  املســافة  بحســاب  ــرادار  ال يقــوم   -
وإيابا،واحتساب الزمن املستغرق، ومن ثم حساب السرعة 

وهذا يقلل من احلوادث.

- أحب منظر  األودية ، ولكن  كيف أقي  
نفسي من مخاطرها ؟

ــد علمك بقدوم منخفــض عميق .. الزم  - عن
البيت ما اســتطعت، و ال تخــرج إال للضرورة 
ــع هطول  ــرة التي يتوق القصــوى ، فــي الفت

األمطار فيها.

-ما هي أنواع طفايات احلريق؟
ــات الرغاوي (ب) طفايات البودرة اجلافة   - ( أ) طفاي
ــون (د) طفايات  ــات ثاني أكســيد الكرب (ج) طفاي

الهالون.

رسوم / مرمي احلسنية
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رسوم / مرمي احلسنيةسيناريو الرقيب/ أصيلة العامرية

** أصدقائي ... عليكم باإلحتفاظ بأرقام هواتف والديكم.. لإلتصال بهم في احلاالت الطارئه. 



االسم: عمار بن راشد بن سيف الزيدي.
العمر: ١٠ سنوات

المدرسة: األوائل الخاصة
الصف: الرابع اإلبتدائي.

القصيرة القصة  كتابة  الهواية: 

إعداد الضابط مدني / موزة السعودية

٣٥٣٥

التعاون
ــة في الصــف الثالث، تســتعد دمية  دميــة طالب
إلعداد حفلة جناحها، ولديها الكثير من األعمال 
لتنجزها. تريد دمية إعداد الكعكة ووضع الطاولة 
ــز اإلضاءة. خشــيّت دميه أن  فــي احلديقة وجتهي
التكون جاهزة في الوقت احملدد للحفلة فطلبت 
املساعدة . حضرت أختها هالة للمساعدة كما 
حضر أخوها سامي أيضاً ليساعدها . أستطاعوا 
معاً إجناز كل شــيء في الوقت املناســب متاماً ، 
وكانت احلفلة راااااائعة ! أدركت دمية أنه بالتعاون 
تصبح األمور الصعبة سهلة، واإلجناز أجمل 

وأسرع.



ار ،عمري ١٠ سنوات ،  مـــرحبا أصدقائي،اسمي عمّ
اسمه  واحد  بعام  يصغرني  أخ  ولي  أخوتي،  أكبر  أنا 
اسمها  سنوات   ٣ عمرها  صغيرة  أخت  ولي   ، خالد 
كنت  أني  أصدقائي  يا  شخصيتي  عن  املعروف  أروى، 
مهمال وحاملاً ألبعد احلدود، أود أن أطبق كل ما أشاهد 
قوي  فتى  وأنا  شيء،  كل  عمل  أستطيع  أني  بحجة 
مجازف بعكس خالد  رغم أنه أصغر مني سنا، إال أنه 
أحرص مني بتنفيذ تدابير السالمة والوقاية، وكنت 
دوما أسخر من حرصه، واعتبره جبناً،إلى أن جاء ذلك 
اليوم الذي لن أنس فيه جتربتي املؤملة، والتي من خاللها 
تعلمت درسا مهما لن أنساه ماحييت، فمازلت أذكر 
على  وأبي  أمي  أوصياني  حينما  اليوم  ذلك  تفاصيل 
في  للتبضع  ذاهبني  كانا  ألنهما  الصغار؛  أخوتي 
ً أن أفعل،   املركز التجاري، وكاملعتاد قطعت لهما وعدا
بأروى  يهتم  وخالد   ، التلفاز  مبشاهدة  انشغلت  ثم 
ويشاركها ألعابها وفي أثناء تقليبي لبرامج التلفاز 
شدتني  السيرك  عن  برنامج  ضالتي،   ً أخيرا وجدت 
تلك احلركات البهلوانية التي يتقنها العبوا السيرك، 
أقيم  أن  قررت  لذا  للغاية،  سهلة  حركات  لي  وبدت 
منزل  إلى  مسرعاً  فهرولت  القوي،  رائد  بطله  سرعاً 
اجليران أنادي أصحابي، وجمعتهم كلهم في ساحة 
املنزل، وكان خالد يريد ردعي وإخباري عن خطورة ما 

٣٦٣٦





أنا  أني  بحجة  الصمت  ألزمته  لكني  أفعل 
وال   ، املسؤولية  أعطياني  والدي  وأن  األكبر 
سلطة له، وبدأت أحيِّ اجلمهور وأتخيلهم في 
نفسي وهم يصفقون لي ، وبدأت باستعراض 
عضالتي حينما صعدت على احلائط ، وقررت 
عصا  وأحضرت  وأسرعت  عليه،  أمشي  أن 
على  أنا  وبينما  املشي،  على  قادر  أني  ألريهم 
بكل  حاولت  بتاتاً  التوازن  أستطع  لم  احلائط 
اللحظة  في  أدركت  لكني  أتوازن  أن  قوتي 
فصرخت  السقوط،  وشك  على  أني  األخيرة 
إحلقوني سوف أسقط ، فهمَّ اجلميع بالهرب 
ونسوا  عليهم،  العصا  تسقط  أن  من  خوفاً 
تسقط  أن  العصا  وكادت  املسكينة،  أروى  
اللحظة  في  خالد  سحبها  أن  لوال  عليها 
من  أتعلم  لم  لكني   ، يوبخني  وهو  األخيرة 
مستعدا  أكن  لم  أني  وأخبرتهم  الــدرس 
بنملة  أحسست  وأني  احلائط  على  للمشي 
تقرصني في رجلي ففقدت توازني ورجوتهم 
خالد  أما  فوافقوا،  أخيرة  فرصة  يعطوني  أن 
بدوري  وأعلنت   ، وأروى  هو   ً بعيدا فوقف 
وهم  البهلوانية،  فقرةاحلركات  عن  ألصحابي 
يصفقون بحماس وبينما أردت أن أقلد حركة 
األعلى  إلى  بقوة  قفزت  اجلوي  التشقلب 
على  وقعت  قد  وأنا  إال  أحس  ولم  أطير  كأني 

تؤملوني  ورجلي  بشدة،  األرض 
أستطع  لــم    ً شديدا ــاً  أمل
أصحابي  حاول  حتمله،  على 

لكن  بحملي  مساعدتي 
أن  ونهرهم   ، مسرعاً  أتى  خالد 

اليقوموا بتحريكي فقد يزيد 
،وأسرع   ً سوءا هذا  األمر 

يتصل بوالدي اللذان جاء 

ً إلى املستشفى،  بسرعة وقام والدي بنقلي فورا
وأصحابي كلهم قلقون علي.

ومعي  عدت  مبفردي،  أكن  ولم  املنزل  إلى  عدت 
جبر على كسر قدمي، ومعي شيء آخر وهو درس 
لن أنساه ماحييت فأعتذرت إلى خالد، وداركت 
قيمة نصائحه وأعتذرت لوالدي، ووعدتهم أن ال 
أكرر اخلطأ، وصرت أنقل جتربتي إلى كل أصدقائي 
كل  تقلدوا  وال  ماتشاهدوه،  كل  تصدقوا  ال  أن 
التي  بالسهولة  ليس  ألنه  التلفاز  على  شيء 
الضرر،  بنا  تلحق  أن  املمكن  من  أنها  بل  نظن 
القادمة  املرات  في  حرصاً  أكثر  أكون  أن  وقررت 
على تطبيق تدابير السالمة والوقاية، عافاكم 
خطر،  كل  من  وسلمكم  مكروه  كل  من  اهللا 

والتنسوا نصيحتي يا أصدقائي..
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 شكرألصدقاء الشرطي الصغير الذين قاموا بتأدية
أدوار هذه القصة



٣٨٣٨٣٨٣٨

عزان بن أحمد األغبري
٦ سنوات

رمياس بنت ياسر البلوشية  

سنتني

سالم بن أحمد الراشدي 

٨ سنوات
جنان بنت خليل األغبرية 

٤سنوات

حراير بنت عزيز الرحبية 

سنتني

نواف بن أحمد املغيري
٥ سنوات

نوف بنت أحمد املغيرية
سنتني

جنان بنت عبد العزيز الراشدية 

سنة

احلسن بن شامس احلجري 
١٠سنوات

أروى بنت علي احلامتية
١٠سنوات

جنان بنت جمال احلبسية 
سنتني

علي بن جابر العجمي
٣سنوات

درر عبد العزيز العامرية
٣ سنوات 

عبداهللا بن حمد احلسني 
سنة



سالم بن راشد املسروري 
سنة

برائة بنت أحمد العامري
١٠ سنوات

بشائر بنت بدر العامرية
١١ سنوات

قيس بن عيسى العامري
٥ سنوات

سعيد بن أحمد العامري
٣ سنوات

فراس بن أحمد العامري
٦ سنوات

عبد الرحمن بن خالد العامري 
٣ سنوات

وليد بن أحمد العامري
٥ سنوات

جهاد بن محسن الصارمي 
سنة

راشد بن سيف احلسيني
 ٦ سنوات

محمد بن عبداهللا اجلابري
 سنتني

فيصل بن محمد العمري 
٨ سنوات

غزل بنت خليفة املشايخية
٧ سنوات

أسامة بن علي العجمي
سنتني

محمد بن علي الطوقي
سنة

حسينة بنت سيف احلسنية 

٧ سنوات
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الطعام  مائدة  ظلت  وهكذا  هناك.  فحملوها 

تتوسط الكلب و اجلارية.

على   ً معدا احلساء  طبق  كان  بأيام  ذلك  وبعد 

املائدة كما هى العادة، إذا بأفعى أقبلت تزحف  

ثم صعدت املائدة، وشربت احلساء كله ثم بخته 

شاهدةً  اجلارية  وكانت  أخرى.  مرة  الطبق  في 

أما  احلراك،  تستطيع  أن  دون  حدث  ما  كل  على 

الكلب فقد دخل الغرفة في اللحظات األخيرة 

حني كانت رأس األفعى في طبق احلساء ،فاندفع 

نحو األفعى يحاول سحق رأسها مبخالبه، وهو 

ً هز الغرفة. ينبح نبحا مسعورا

بها  احملدق  الوشيك  باخلطر  األفعى  فأحست 

أن  استطاعت  بحيث  بسرعة  زحفت  ألنها   ،

تفلت  وأن  الكلب،  مخالب  بالكاد  تخطأها 

من  واختفت  تستحقه،  مصير  من  بأعجوبة 

هناك   كان  الزمان  قدمي  في  كان  ما  يا  كان 

من  العشرينات  في  جارية  عنده  وكان  حاكم، 

بكماء  لكنها  اجلمال  من  جانب  على  العمر 

صماء ، وكانت تتفانى في خدمته ألنه – رغم 

وكان  بيته.  في  يأويها  أن  رضى   – عليه  هي  ما 

من  وكان  وحيوية،  شباب  كله  قوي  كلب  لديه 

النظر  من  يوم  كل  يعود  أن  احلاكم  هذا  عادة 

طبقا  ليجد  مدينته  وشؤون  رعاياه  قضايا  في 

التي  الطعام  مائدة  على  له   ً معدا احلساء  من 

تتوسط البيت. 

وقد حدث ذات يوم أن وقعت اجلارية على درجات 

الطعام  غرفة  إلى  طريقها  في  وهي  السلم 

سرت ساقها بحيث لم تستطع املشي وال  فكُ

التحرك. وكانت غرفة الطعام أقرب غرفة إليها 

٤٠٤٠



حيث أتت .

ً من عمله، وجلس  وبعد قليل وصل احلاكم عائدا

لكنه  كاملعتاد،  حسائه  بشرب  يهم  املائدة  إلى 

قبل أن يلمس الطبق كان الكلب ينبح نباحاً لم 

اجلارية  أخذت  بينما  قبل،  من  احلاكم  منه  يألفه 

فراشها  من  أصواتا  تصدر  احلركة  عن  العاجزة 

ليبتعد  وجهها  تقاطيع  وكل  بيدها،  تشير  وهي 

عن شيء لعله املائدة أو الطبق.

له،  سببا  يفهم  ولم  حدث  مما  احلاكم  ودهش 

األمر  تكرر  الطبق  من  االقتراب  عاود  كلما  وكان 

نفسه. وأخيرا أمسك عصا وأخذا  يضرب الكلب 

على  ينكمش  كان  الكلب  لكن   ، يصمت  حتى 

كأمنا  نفسها،  على  اجلارية  تنكمش  كما  نفسه 

دور ضربها آت ، حتى إذا تركه صاحبه وأجته نحو 

طبق احلساء عاد الكلب إلى نباحه، واندفاعه نحو 

املفزوعة  مهمهتها  إلى  اجلارية  وعادت  سيده، 

وإشاراتها املنذرة احملذرة .

أضاع  قد  أنه  ورأى  صبره،  نفذ  قد  احلاكم  أن  يبدو 

 ، وأعصاب  جهد  من  ورمبا  الوقت،  من  يكفي  ما 

وقرر أال يعبأ بتصرفات كلبه، وجاريته التي شذت 

تلك الليلة . ومد يده ليتناول طبق احلساء. عندئذ 

بلغت ثورة كل من الكلب و اجلارية ذروتها . فاندفع 

على  وقع  حتى  بيده  يضربه  الطبق  نحو  الكلب 

أرض الغرفة وانسكب كل ما فيه. بينما اجلارية، 

ألن  إلصابتها،  كثيرا  التحرك  تستطيع  لم  وإن 

عقدة لسانها قد فكت وهي تصرخ على سيدها.

يهم  أن  قبل  ولكن  غضبا،  احلاكم  واستشاط 

قطط  إحدى  كانت  فعلته  على  الكلب  بتأديب 

احلساء  تلعق  وأخذت  تسللت  فقد  القصر 

لعقات  بضع  لعقت  ما  أنها  غير   ، املسكوب 

حتى كان شعرها  قد ابيض  كله فأصبح 

بعد  ومن  تساقط  أن  لبث  ما  ثم  كالثلج، 

يشويه  من  هناك  كأمنا  جلدها،  تساقط 

تقوى  أرجلها   تعد  ولم   ، حامية  نار  على 

وهى  األرض  على  فارمتت   ، حتملها  أن  على 

ويذوب   يتساقط  وحلمها  خافتا  مواء  متوء 

ويتالشى حتى مواؤها ، وبعد دقائق لم يكن 

هناك إال هيكلها العظمى .

كلبه   وفاء  مدى  حاكمنا  أدرك  عندئذ 

عاد  والتي  اجلارية  فتزوج  جاريته  وإخالص 

إليها سمعها ونطقها حيث أجنبت البنني 

والبنات .

٤١٤١احلكاية مستوحاة من التراث العماني
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غسان بن محمود البدوي

رؤى بنت خليفة الفرعية

مها بنت محمود البدوية

٤٣٤٣عيسى بن محمد اجلابري



مبروك للفائزين

* إجابة السؤال األول ( الحرفة )

الفائزة : آصالة بنت سعيد الفرعية.

الفائزة : إبتهاج بنت سالم الهاجرية.

- فراس بن سعود الوهيبي - راشد بن حمود التوبي  
- شهد بنت حمد المنجية  - محمد بن عامر الحبسي  

سارق اإلسمنت هو العامل الذي يرتدي الكاب األحمر والقميص الزيتوني، لوجود 
كيس إسمنت في صندوق شاحنته.

الفائز : سالم بن يعقوب المسروري.

الفائز : ناصر بن أحمد العامري.

* إجابة السؤال الثاني ( تدل اإلشارة على )

* إجابة السؤال الثالث ( أين يختبىء المجرم الهارب )

* ( الفائزون بقميص الشرطي الصغير )

* أما قاتل الجمل سواح في قصة ( ثمن الفوز) هو ؟

٤٤٤٤



مسابقة العدد

* ما اسم الحرفة الموضحة في الصورة ؟
...........................................................................

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

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

ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة قاتل غزال المحمية،في الصفحة 
١٤ وما هو الدليل ؟ ..........................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

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

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

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



* ترسل اإلجابات إلى بريد الشرطي الصغير، أو بالبريد اإللكتروني للعنوان الموضح في الصفحة (٢)

٤٥٤٥
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إعداد وتصوير / كبير يوسف

٤٧٤٧



٤٨٤٨

work and sat at the table. As he held the 

bowl of soap to drink it, the dog barked 

loudly and continuously while the maid 

was making sounds and moving her 

hands trying to tell the king to get away 

from some danger.

The king was extremely surprised and 

couldn't understand what was going on. 

Whenever he held the bowl the same 

thing happened. As the king lost his 

patience and couldn't take it any more 

he beat his maid and dog. So he ignored 

them and decided to drink the soup. At 

that very moment the dog jumped at the 

bowl and hit it with its hand until it fell 

down and the soup spilled on the ground. 

As for the maid she amazingly screamed 

at her master. The king was furious and 

decided to discipline his dog for what it 

did. As he was about to do that he saw 

one of the palace cats licking the spilled 

soup. Its hair immediately turned white 

and fell over, along with its skin and 

flesh. It meowed faintly until it turned into 

a skeleton.The king realized how his 

maid and dog were loyal to him. Thus 

when the dog died after a few years 

he buried it in a special and beautiful 

grave in commemoration of its loyalty. 

After the maid had regained her 

senses, he married her and built her 

a place. Thereupon, the king and his 

wife had many sons and daughters 

and lived happily every after.



My Grandma‘s Tales

 lllustrations by / 
Badria al Rhbi

٤٩٤٩

The Grave and the Palace

Once, in a town lived a king in a huge 

and beautiful palace. He had a maid 

who was mute and deaf, along with a 

fierce dog.

Every day, the king would look into 

his people's cases and requests, after 

which he was served a bowl of soup 

surrounded by his dog and maid.

One day, the maid fell down the stairs 

and broke her leg while she was on her 

way to the living room. As she was in 

great pain and couldn't walk or move the 

guards carried her to the living her and 

brought a doctor at look at her wound. 

After a few days, as the bowl of soup 

was ready on the table a snake suddenly 

climbed up the table and drank the whole 

soup. Then it spat it again in the bowl. 

The maid saw the whole thing without 

being able to lift a finger. As for the dog, 

it entered the room and saw the snake's 

head in the bowl. The dog attacked the 

snake in an attempt to crash its head 

but in managed to escape unharmed.

After awhile, the king returned from his 



I can smell fish

 What are you doing
 Kitten? You are going to

burn yourself

Meow! Meow
 Kitten, I will feed you
 fish until you become

well

Illustrations by / Badria Al Rahbi
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