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أهالً بكم أحبايئ الصغار 

يف هذا العدد الجديد من 

ملحق الرشطي الصغري الذي اعتاد أن يأيت إليكم 

بكل ما هو جديد ومفيد من مواضيع هادفة ورسومات 

جميلة؛ فالقصص التوعوية  واملساهامت واإلبداعات التي تخطها أقالمكم 

الصغرية هي التي يزهو بها امللحق ويضفي عليه جامالً براقاً عىل صفحاته، وما يزيد 

هذا العدد بهاء صدوره بعد احتفال رشطتنا بيومها السنوي الخامس من يناير من كل عام... 

فكل عام وكافة منتسبي رشطة عامن السلطانية بخري، مسطرين عبارات الشكر والتقدير لهم عىل ما يقدموه من 

جهود وتضحيات وطنية  يف سبيل هذا الوطن املعطاء.  فهم  العيون الساهرة  عىل أمن وأمان وطننا الغايل سلطنة عامن. 

فكل عام وأنتم بألف خري يا حامة الوطن...

أصدقايئ:

كم يسعدنا وأنتم ترتدون بدلة الرشطي الصغري بكل فخر واعتزاز وترددون عىل ألسنتكم “سنكون يف املستقبل 

رجال رشطة “ أن تكون سلوكياتكم وترصفاتكم تدل عىل قيمكم ومبادئكم؛ فكونوا قدوة حسنة لآلخرين 

بالتزامكم مببادئ وقواعد السالمة. فنحن سعيدون بأدواركم املنوطة بكم أيها الرشطة الصغار يف مجال 

نشاط األمن والسالمة الذي تقدمون من خالله نصائح توعوية ألصدقائكم  داخل املدرسة أو خارجها 

من أجل الحفاظ عىل سالمتهم...

أصدقايئ: 

كونوا دامئا حريصني عىل حامية أنفسكم من التعرض ألخطار الطريق كحوادث الدهس وغريها 

فبالتزامكم ووعيكم  ستصلون  إىل بر األمان دامئا وأبدا بإذن الله..

مرحـــبــــــــــــامرحـــبــــــــــــا



رسوم / مصطفى  البرشوميرسوم / مصطفى  البرشومي

إعداد / منى الكليبيةإعداد / منى الكليبية

والدة نورة تقرر الذهاب إىل 

املجمع التجاري للتسوق وتصحب 

معها ابنتها األمورة نورة ولكن أين 

سيذهب قطقوط؟!

سنلتقي يف األعىل يا 

عزيزيت نورة.

 مرحباً ياصغار أنا البقرة تعرفونني جيداً ،لقد ذكرين الله يف سورة ُسميت باسمي هي اآلطول يف القرآن

 الكريم، ثاين سورة يف ترتيب املصحف بعد الفاتحة ولذكري قصة حدثت لرجل غني من بني إرسائيل

 ومل يكن له ولد وقد قتله رجل من أقربائه طمعاً يف ماله وألقاه يف الطريق ومل يعرفوا الفاعل فجاؤوا

 إيل نبي الله )موىس( عليه السالم فأمرهم أن يذبحوا بقرة وقد غضبوا من طلب سيدنا موىس وظنوا

 أنه يسخر منهم ، لكنه بّني لهم أنه أمر الله تعاىل فطلبوا منه أن يصف لهم لونها فقال لهم: إنها بقرة

 متوسطة بكر صفراء اللون ،ثم عادوا وسألوا مرة أخرى عن وصفها ألن البقر متشابه يف نظرهم ،فقال

 لهم: أنها بقرة ال تستخدم يف حرث األرض وال السقاية ،ال عيب فيها أبداً ،وكانت هناك بقرة ميلكها رجل

 باراً بوالديه، فيها الصفات التي ذكرها سيدنا موىس يف البداية ورفض أن يبيعها لهم ،ولكنه وافق بعد

 أخذ قيمتها مايعادل وزن البقرة ذهباً ،وعندما ذبحوها رضبوا بأجزاء من البقرة القتيل فأفاق وأشار إىل

 الرجل الذي قتله ثم مات من جديد، أرأيتم يا أصدقايئ كيف أن قصة هذه البقرة ساعدت يف كشف

.الحقيقة مارأيكم آن نقرأ سورة البقرة دامئا يوصينا رسول الله بقرائتها ألنها تحفظ من يقرأها من كل سوء
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سيناريو ورسوم / الوكيل عبدالّل الهاشميسيناريو ورسوم / الوكيل عبدالّل الهاشمي

والدة نورة تقرر الذهاب إىل 

املجمع التجاري للتسوق وتصحب 

معها ابنتها األمورة نورة ولكن أين 

سيذهب قطقوط؟!

ال تحزن يا قطقوط 

سوف نجد حالً.

اااووو
مي

واآلن حان وقت 

التسوق يا قطقوط.

حسناً يا أمي 

سامحيني.

سنلتقي يف األعىل يا 

عزيزيت نورة.
الااااااااا

يا قطقوووط.

ماذا فعلت أيها 

نورة لن أحاسبك هنا الشقي؟ سوف تسقط.

ولكن أمتنى أن ال يتكرر منك 

مثل هذا الفعل.

ال تتحرك أيها الشقي 

سوف يكشف أمرنا.

يا له من مكان 

جميل سوف أخرج.

وجدتها...

 دامئاً مع نورة تجد 

الحل األصعب.

ماذا بِك يا نورة؟

 انتبهي سوف نصعد السلم 

الكهربايئ.
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السبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــةالسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــة احلرفة احلرفة 
التقليدية التقليدية 

 إعداد: بدرية األغربي

  سياكة الصندلسياكة الصندل
العــدد عــىل حرفــة    أحبــايئ الصغــار ســنعرّفكم يف هــذا 

جديــدة وهــي حرفــة ســياكة الصنــدل ، حيــث متكنــت املــرأة 

ــني نفســها  ــل، وتزي ــق طــرق وأدوات للتجمي ــة مــن خل العامني

مــن خــالل اســتخدامها للمــواد الطبيعيــة واألعشــاب املتوفــرة 

يف البيئــة العامنيــة، والتــي تســتخدمها كمســتحرض تجميــل 

ــد  ــذا تع ــة  ؛ ل ــراض الجلدي ــض األم ــالج بع ــبات ولع يف املناس

ومــا   ، املــايض  يف  املــرأة   جــامل  رس  املســتحرضات  هــذه 

زالــت متــارس هــذه الحرفــة  يف معظــم محافظــات الســلطنة. 

ويتــم ســياكة الصنــدل مــن خــالل وضــع خشــبة الصنــدل  ذات 

الرائحــة الزكيــة وتســاك عــىل حصــاة دائريــة مــن الوســط 

،وثــم يضــاف عليهــا قليــال مــن املــاء ،وبعــد ذلــك يشــكل عــىل 

ــدق أو  ــرياً  ي ــف، وأخ ــمس ليج ــع يف الش ــرات ويوض ــة ك هيئ

يطحــن  يف )املوقعــة( بواســطة املــدق مــع وضــع قطــرات 

ــه . ــه الوج ــن ب ــداً ويده ــه جي ــه  وخلط ــورد علي ــاء ال ــن م م
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اللعبة اللعبة السبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــةالسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــة
الشعبية الشعبية   تصوير: زمزم الهاشمية

برت القمريةبرت القمرية
عدد الالعبات:  سبع  العبات أو أكثرعدد الالعبات:  سبع  العبات أو أكثر..

ــات  ــع الالعب ــدأ بتجم ــات، تب ــا الفتي ــة تلعبه ــعبية جامعي ــة ش ــي لعب ه

ــرة  ــة الدائ ــن حلق ــان م ــرج فتات ــم  تخ ــرة، ث ــكل دائ ــىل ش ــوس ع والجل

ــن  ــام، ويقم ــدي بعضه ــاك بأي ــع اإلمس ــط م ــرة يف الوس ــل الدائ إىل داخ

بــرت  غنائيــة:  كلــامت  وتــرددان  الحلقــة  داخــل  دائريــة  بحــركات 

ــق:  ــع التصفي ــامت م ــض الكل ــات ببع ــي الفتي ــردد باق ــم ت ــة، ث القمري

ــات  ــف الفتي ــم تق ــتمرار وث ــذا باس ــن وهك ــع أيديه ــع رف ــاااح م بوتش

جميعهــن، ويتحركــن بشــكل دائــري، وهكــذا بالتبــادل يف كل مــرة تقــوم 

اثنتــان بنفــس مــا قامــت بــه اللتــان قبلهــام إىل أن تنتهــي الحلقــة.     

ــه..  ــت املطليع ــح .. طلع ــا .. بوتش ــن طلعه ــح. وم ــرت القمرية..بوتش ب

بوتشــح.. ولقيــت راريهــا .. بوتشــح .. راريتي الحمراء .. بوتشــح .. وعصبها 

رأيس ..  بوتشــح .. رايس مجــاليس .. بوتشــح .. مصقــول بلحــي .. بوتشــح..

ومدهــون باليــايس .. بوتشــح .. هايــة جايــة هيلــة .. هايــة جايــة هيلــة.. 

ــيلة. ــود املس ــع ياع ــه .. تخض ــب زنجبيل ــوق الخش ــة .. ف ــياحو نارجيل س

عطشــانة ماحد ســقاها .. عطشــانة ماحد سقاها .. عطشــانة ماحد سقاها.. 

والشــاري ماحــد بداهــا.. والعــني غشــاها بكاهــا.. والدنيــا هــذه رشاهــا ..
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رسوم: مروة فتحيسيناريو: غالية الحجرية
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 تُعّد حوادث الدهس من حوادث السري التي يتعرض لها الصغار بشكل
 مستمر سواء يف ساحات املنازل أو الطرقات وغريها، والتي تحدث ألسباب
 وعوامل مختلفة، وهي تشكل خطورة كبرية عىل حياتهم قد تؤدي إىل
 آثار وعواقب وخيمة بسبب سلوكيات وترصفات خاطئة؛ لذلك عليكم  يا
 أصدقايئ أن تكونوا حريصني بالتزامكم بقواعد وإرشادات السالمة املرورية
 فالوقاية خري من العالج، ومن خالل وعيكم وثقافتكم املرورية تستطيعون
 املساهمة يف التقليل من وقوع حوادث الدهس ومخاطرها يف املجتمع
ذلك0 الصغري حول  الرشطي  أصدقاء  آراء  استطلعنا  املساحة  ويف هذه 

 من األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل حوادث دهس  األطفال هي عدم التزامهم
بعض قرب  إىل  إضافة  الطريق،  عبور  أثناء  االنتباه  وعدم   ، املرورية   بالقوانني 
لحوادث املتوقعة  من  أماكن  وهي  املدارس  من  السكنية  واألحياء   املنازل 
يف املدرسة  من  األطفال  وخروج  واملركبات  الحافالت  حركة  نتيجة   الدهس 
وكذلك املدارس  وطالب  لألطفال  املستمرة  التوعية  لذلك  نفسه،   الوقت 
الوقوع من  التقليل  يف  تسهم  التي  الوسائل  من  املدرسية  الحافالت   سائقي 
املركبات من  االقرتاب  بعدم  أصدقايئ  أنصح  وأخريا  الحوادث،  لهذه   ضحية 
املركبات0 من  الشارع  خلو  من  والتأكد  الطريق  عبور  عند  التام  والحرص 

محمد بن أحمد  الحرضمي – محمد بن أحمد  الحرضمي – 1212 سنة سنة

إيالف بنت وليد العربية- إيالف بنت وليد العربية- 1212سنةسنة

 لعب األطفال يف األماكن غري املخصصة للعب كالطرقات، وانشغال
 قائد املركبة بالهاتف أثناء القيادة، وأيضا الرسعة املتجاوزة للحد
 املسموح بها من العوامل املسببة لحوادث الدهس، فلقد وقع
 حادث دهس البن جريان لنا كان يلعب يف الشارع قرب منزلنا
 حيث كانت السيارة مرسعة جداً وانحرفت عن مسارها مام أدى
 إىل دهسه؛ لذلك علينا يا إخواين وأصدقايئ أن نكون حريصني يف
 اختيار األماكن املخصصة للعب واالنتباه والرتكيز عند الخروج
من املدرسة خاصة عند عبور الطريق حتى نصل آمنني ألهالينا0

                كيف حتمي نفسك منكيف حتمي نفسك من                                
إعداد: النقيب بدرية التوبيةمخاطر حوادث الدهس؟مخاطر حوادث الدهس؟  
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حمود بن عبدالله الرواحي -حمود بن عبدالله الرواحي -1010سنواتسنوات

  إياد بن أحمد الهاشمي-إياد بن أحمد الهاشمي-1010 سنوات سنوات

يارا  بنت عي الغدانية - يارا  بنت عي الغدانية - 1212سنةسنة

  لقد تعرضت لحادث دهس عندما كنت يف التاسعة من عمري
وعند لبيتنا  املقابل  البيت  يف  ابنة جرياننا  مع  ألعب  كنت   فقد 
دون البيت  نحو  مرسعًة  راكضة  توجهت  اللعب  من   االنتهاء 

  االنتباه عند عبوري للشارع؛ فصدمتني سيارة، ولكن الحمد لله
 كان حادث دهس بسيط، لذلك فإن عمل مطبات إسفلتية بني

 األحياء السكنية يسهم يف التقليل من حوادث الدهس، كام أنه
 البد من عبور الطريق من جرس املشاة، أو خطوط املشاة، إضافة
يا أصدقايئ أن السيارات، وأنصحكم  اللعب يف مواقف   إىل عدم 

التزامكم من خالل  الحوادث  من  خال  مجتمع  نحو  بيد  يدا   تقفوا 
الجميع0 تهم  فسالمتكم  املرورية،  السالمة  وإجراءات   بقواعد 

 قيادة الدراجات الهوائية يف الشارع، وانشغال قائد املركبة 
 بالهاتف والرسعة الزائدة، من أسباب حدوث حوادث دهس

 األطفال، فقد تعرض أحد أقاريب لحادث دهس وسببه
 خروج عمي مرسعا متوجها إىل العمل وأحد األطفال
 كان يقف خلف السيارة فدهسه؛ لذا أنصح أصدقايئ
 وأقاريب بأن يكونوا حذرين عند القيادة، والتأكد من
 عدم وجود األطفال أو أي يشء آخر خلف املركبة، و
 اتباع اإلرشادات واللوحات املرورية من أجل الحفاظ

 عىل سالمتنا، وعدم اللعب بالقرب من األماكن
 املزدحمة بالسيارات حتى ال يتعرضوا ألخطار حوادث الدهس

فأرواحكم مثينة ال تقدر بثمن0

 قلة الوعي وعدم االلتزام بقواعد السالمة املرورية
 واللعب يف األماكن غري اآلمنة من مسببات حوادث

 الدهس، ولله الحمد مل أتعرض ألي حادث دهس
 فأنا حريص دامئا عند قطع الطريق بعد نزويل من

 الحافلة واستمع لنصائح والدي، فقد أخربين أن أنظر
 مييناً ويساراً عند عبور الطريق وعدم اللعب بالكرة
 أو بالسكوتر يف الشارع والبقاء يف ساحة املنزل عند

 اللعب أو يف املتنزهات، وأخرياً أنصح أصدقايئ باالنتباه والحذر عند عبور
الشارع سواء عند خروجهم من املنزل أو املدرسة0

إعداد: النقيب بدرية التوبية
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غسل
السیارة

ھذه إسفنجة 
غسیل السیارة

سيناريو ورسوم : مرمي احلسنية

من سیساعدني في 
أناأناغسیل السیارة؟

والصابون 
أیضا

وھذا 
الصابون

وھذا دلو 
الماء

شكراً
یا أمي

منار یكفي، ال 
تسرفي في الماء

انتظر انتظر
ال ال ال... الاااا 
كم أنت سریع!!!

ال تدرك 
ما تفعلھ 
یاسیف !

ھذا وأنا لم 
أغفل 

عنك!!!!!!

علینا أن ننتبھ للصغار جیدا
فھم سریعون جدا، كما أنھم یحبون 

البحث عن أي شئء واالكتشاف، وال 
تنسي أن أغلبھم یحب الماء مثل سیف

حسنا
أبي
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أبي

13



آية بنت مازن السالمية إبراهيم بن اسماعيل الشيادي

المؤثر بن احمد المعشري ميار بنت هيثم البحرية

حمد بن سعيد الراشديجنى بنت حميد الفرقانيةغال بنت هيثم البحرية

نور بنت ناصر الفورية ريما بنت خليفة الجابريةفرح بنت حمد الغافرية  هبة بنت حمد الغافرية

حمد بن محمد الهاشمي

عبدالمجيد بن ثاني الشقصي

حليمة بنت حمود الفرقانية

جراح بن أحمد الجلنداني جنان بنت جاسم العبريةاليمامة بنت سليمان الشريقية

االيهم بن هيثم العبري القاسم بن سليمان الشريقيالغالية بنت محمد الباديةعرين بن عيسى الهنائي سلسبيل بنت ادريس الشيبانية 

أمير بن منير الرحبيإبتهال بنت احمد المعشرية

عبدهللا بن ياسر الهادي

خالد بن وليد الغسيني

سالم بن مازن الدرمكي

 موده ودرر
بنات محمود السهي

رناد وروان
بنات أيمن الصالحي 

 محمد وشهالء
 أبناء محمد النوفلي

 لين وسيف أبناء راشد
الجابري

زينة بنت ناصر الغدانية مالك بن خلف العلوي

غسان بن يعرب البوسعيدي



حمد بن محمد الهاشمي

عبدالمجيد بن ثاني الشقصي

جنان بنت جاسم العبرية

القاسم بن سليمان الشريقي

خالد بن خلفان الغزيليإبتهال بنت احمد المعشرية أمير بن منير الرحبي

ريم بنت حارب الفرقانية سعيد بن محمد الباديعبدهللا بن ياسر الهادي

يوسف بن إبراهيم العلوي يوسف بن أحمد الغافريخالد بن وليد الغسيني

جنى بنت إسماعيل الكلبانية سما بنت إسماعيل الكلبانية  قيس بن إسماعيل الكلباني

ريماس بنت خليفة الجابريةيونس بن ربيع الجابري

سالم بن مازن الدرمكي لما بنت إسماعيل الكلبانية

 الخليل وميان ورؤيا
أبناء احمد الريامي

تركي ومهيمن
أبناء سعيد الهنائي 

لمار وليان وبيان
بنات هالل الحجري 

نور وريمان
بنات محمد الحضرمي 

 موده ودرر
بنات محمود السهي

رناد وروان
بنات أيمن الصالحي 

محمد بن حمد الجامودي نصر بن منصورالشموسيمحمد بن سالم المعشريفيصل بن عبدهللا الغزيليغسان بن يعرب البوسعيدي

عامر بن منصورالراشديسعيد بن محمد البطاشي

ريان بنت حمدان الفرقانيةراشد بن اسعد الصبحيخالد بن محمد البادي



 ما رأيك يف هذه

الدراجة يا مرشد؟
نارص وزوجته 

علياء يف السوق 

يشرتون دراجة 

هوائية إلبنهم 

الصغري مرشد ذي 

التسعة أعوام.

يا شباب لقد وصل حامد 

سوف يبدأ السباق هييييء.

يبدو أن هؤالء الشباب عىل 

وشك إقامة سباق سيارات 

نسأل الله السالمة.

ويف ساحة أحد األحياء السكنية

إنها رائعة يا أمي

شكراً لكام.

 نعم ، والفوز من نصيبي

هل أنتم مستعدون؟

 بالتأكيد يا نوح ما

رأيك يا عي؟ يا خليل هذه بالتأكيد الساحة 

التي يقصدها حامد.

هيا يا مرشد ساعدين يك 

ندخلها يف السيارة.

سيناريو : خلفان الحنظي

رسوم الوكيل/ عبدالله الهاشمي
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تظهر السيارات األربع وهي تنطلق مرسعة من الساحة. ويبدأ السباق.

مرشد يلعب بدراجته قرب املنزل ... وفجأًة

يف منزل أبو مرشد

أمي سأذهب للعب 

بالدراجة الجديدة.

لقد تأخر الوقت، تعال 

اجلس معي يا مرشد.

هل أنتم مستعدون 

يا شباب؟

ما هذا الصوت ؟! يا 

ويالاااه ولدي يف الخارج.

 ال ندري من

صدم مرشد؟
أنا عرفت الجاين يا أصدقايئ

فهل عرفتموه وما الدليل؟

يا لك من ولد شقي  

حسناً ال تتأخر.
لن أدخل حتى يعود 

أيب، ويرى مهاريت يف 

قيادة الدراجة.

 لقد رأيت أربعة شباب يتسابقون،يف موقع الحادث

! ولكن ال أعلم من منهم صدم ولدك
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حتية للشرطي 
ــرطيُّ            المخلــُص األبــيُّ يــا أيُّهــا الشُّ

أنتــْم حمــاةُ الــداِر               َمقاُمكــم َعلــيُّ

نلقــاَك فــي الطريــِق             بزيــَك األنيــِق

كالفــارِس الِمْغــواِر           نــراَك يــا صديقــي

تشــدو لَك الســواحْل         من أْجلنا تناِضْل

فــي الليــِل والنهــاِر          رغــَم العنــا تُواصْل

ِخدماتُكــم عديــدْة            أفضالكــم مديــدْة

كالســدِّ واألســواِر           أفعالكم مجيدة

فــي األمــِن والســالمْة         صرتــْم لنا عالمْة

في ســاعِة األخطاِر         تهدوننا ابتســامْة

إن زمجــرْت عواصــْف   أو حــّن رعٌد قاِصْف

ماضــون كالتيــاِر        مــن غيُركــم يجازْف؟

ُشــرطينا الَخيّاُل           تشــهْد له األفعاُل

في الســهِل والقفاري         تســعى به اآلماُل

ا         كالرعــِد إْن مــا َدّوى نســٌر يجــوُب الجــوَّ

ــُمّوا ما ضلَّ في المســاِر            قد حقَق السُّ

فــي مــُدٍن والريــِف           تســعوَن للتثقيــِف

خوفــا مــن األشــراِر         والمكــِر والتزييِف

يزهــو بكــم ينايــْر           فــي يوِمكــم نفاخْر

بالعــزِم واإلصــراِر         ســطرتُم المآثــْر   

ســواعُد  فتيـّـْة         ال تنطفــي الحميِّــْة

فــي األمــِن والطــواري      منــي لكم تحيِّة

اسمي: شاّم بنت هالل الهشامية 

أحب التلوين والقراءة، وأمتنى أن 

أصبح مهندسة عندما أكرب.

اسمي: أمري بن هاين الجلنداين 

أحب الرسم والتلوين أمتنى أن 

أصبح طبيباً عندما أكرب.

اسمي: وهب بن مازن الهاشمي 

أحب كرة القدم والسباحة، وأمتنى 

أن أصبح ضابط رشطة عندما أكرب.

اسمي: أحمد بن يحيى باعمر

 أحب السباحة وركوب الخيل، وأمتنى 

أن أصبح طياراً عندما أكرب .

اسمي: رهف بنت شامس الوهيبية 

أحب قراءة القصص، وأمتنى أن أصبح 

مصورة فوتوغرافية عندما أكرب.
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كلمات/ أم عمر الفزاريةحتية للشرطي 

ــرطيُّ            المخلــُص األبــيُّ يــا أيُّهــا الشُّ

أنتــْم حمــاةُ الــداِر               َمقاُمكــم َعلــيُّ

نلقــاَك فــي الطريــِق             بزيــَك األنيــِق

كالفــارِس الِمْغــواِر           نــراَك يــا صديقــي

تشــدو لَك الســواحْل         من أْجلنا تناِضْل

فــي الليــِل والنهــاِر          رغــَم العنــا تُواصْل

ِخدماتُكــم عديــدْة            أفضالكــم مديــدْة

كالســدِّ واألســواِر           أفعالكم مجيدة

فــي األمــِن والســالمْة         صرتــْم لنا عالمْة

في ســاعِة األخطاِر         تهدوننا ابتســامْة

إن زمجــرْت عواصــْف   أو حــّن رعٌد قاِصْف

ماضــون كالتيــاِر        مــن غيُركــم يجازْف؟

ُشــرطينا الَخيّاُل           تشــهْد له األفعاُل

في الســهِل والقفاري         تســعى به اآلماُل

ا         كالرعــِد إْن مــا َدّوى نســٌر يجــوُب الجــوَّ

ــُمّوا ما ضلَّ في المســاِر            قد حقَق السُّ

فــي مــُدٍن والريــِف           تســعوَن للتثقيــِف

خوفــا مــن األشــراِر         والمكــِر والتزييِف

يزهــو بكــم ينايــْر           فــي يوِمكــم نفاخْر

بالعــزِم واإلصــراِر         ســطرتُم المآثــْر   

ســواعُد  فتيـّـْة         ال تنطفــي الحميِّــْة

فــي األمــِن والطــواري      منــي لكم تحيِّة
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غداً فقرة اإلذاعة 

املدرسية سنقدمها 

نحن الثالثة.

نريد تقديم فقرات مميزة 

ورائعة.. عن ماذا نتحدث 

يا ترى.

وجدتها.. وجدتها.. 

سنتحدث عن يوم الرشطة، 

وأهمية الرشطة يف حياتنا.

 رشطتنا تسهر عىل حاميتنا وحراستنا وتستخدم من أجل 

ذلك الوسائل املتقدمة املواكبة للعرص.

يقومون بتقديم شتى الخدمات اإللكرتونية لنا 

كالجوازات والبطاقات الشخصية. وغريها من 

املستخرجات الرسمية والوثائق.

رجال الرشطة يف كل مكان حولنا، يف دوريات 

تجوب الشوارع، ونقاط تفتيش، مهمتها سالمتنا.

سيناريو : حمدي هاشم حسانني

رســوم : عايدة الخيارية
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أحسنِت.. لنجهز 

الفقرات ونستعد.

فرجال الرشطة يستحقون 

عن جدارة أن نحتفي
يف هذا اليوم الرائع نتحدث 

عن رشطة عامن السلطانية 

ودورها يف حياتنا.

رشطتنا حصن أمان.. رشطتنا 

درع األوطان.. نقول لها كلنا 

يف يومها هذا شكراً رشطتنا.

نشعر باألمن واألمان ألن الرشطة يقظة ومتأهبة 

وتنطلق بأقىص رسعة لنجدة الجميع.

ننام آمنني مطمئنني عىل حياتنا وأموالنا ومبانينا 

ألن الرشطة تسهر لتحرسنا وترعانا.
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  القدوة  احلسنةالقدوة  احلسنة

هل تعلم؟؟؟هل تعلم؟؟؟

.

نوره وكانت  وخلود،  وسارة  ومريم  نوره  هن  صديقات  أربعة  هناك   كانت 

وتيسء التحبها  خلود  كانت  بينام  ويحرتمها  يحبها  والجميع  جداً  ولطيفة   طيبة 

الحديقة إىل  وسارة  ومريم  نوره  ذهبت  األيام  من  يوم  ويف  سيئة،  بأفعال   لها 

إىل نورة  رجعت  وعندما  بعضهن،  مع  واستمتعن  لعنب  بارداً  الجو  كان   وحينها 

لزيارتها تذهب  مل  خلود  عدا  لزيارتها  ومريم  سارة  وذهبت  مرضت   املنزل 

فرحت نورة،  إال  منهن  واحدة  أي  تأِت  ومل  خلود  مرضت  األيام  مرور   ومع 

املقربة لنورة وأصبحت صديقتها  اعتذرت خلود  التايل  اليوم  لزيارتها ويف   خلود 

 إن أكل لحاء الرمان يساهم يف الشفاء من الدودة

الرشيطية باإلضافة إىل أنه يوقف اإلسهال0

 إن التمر بإمكانه أن يشفي اإلمساك، والبلح غري

الناضج بإمكانه أن يوقف اإلسهال0

 إن بذور السمسم من البذور النباتية التي تعالج 

الرئة والصدر0

 الثوم أحد النباتات التي تساعد بشكل كبري عىل

تطهري األمعاء، والتخلص من الديدان املعوية

-

-

-

-

هيثم بن سليمان الصبحي

سَدن بنت سامي الهنائية

.
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ما هو اليش الذي يكون يف الصيف بارداً؟
املكيف

 ما اليش الذي املستخرج من املاء وإذا 
وضع يف املاء زال؟

امللح 
  ما هو اليش يبقى حاراً حتى لو وضعته 

  بالثالجة؟
الفلفل

 من هو الشخص الذي ال يأكل وال يرشب 
 نهاراً؟

الصائم
 ماهو اليش الذي نرميه بعد العرِص؟ 

الربتقال

غـــــــــــــــــــــــــــــــــاز
أل

غـــــــــــــــــــــــــــــــــاز
  أل

هل تعلم؟؟؟هل تعلم؟؟؟

حكم وأقوال......
  حكم وأقوال

  أوائـــــــــــــــــــــلأوائـــــــــــــــــــــل

؟؟؟؟؟؟

 خّفف طعامك، تحمد منامك.

خري األصحاب من يدلك عىل الخري

املعرفة كنز يتبع صاحبه أينام ذهب

االتحاد قوة ال مثيل لها 

الحق   سيف   قاطع  

االبتسامة كلمة طيبة بغري حروف

من   أعانك   عىل   الرّش   ظلمك .   

 أول من ختم القرآن هو عثامن بن عفان

أول خليفة أموي هو معاوية بن أيب سفيان

 أول املهاجرات إىل املدينة هي أم سلمة بنت أيب أمية

أول شاعر يف اإلسالم حسان بن ثابت األنصاري

أول من طاف بالبيت العتيق هم املالئكة        

- 
- 
- 
- 
- 

*
*

*

*
*
*
*

.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

ميرنا بنت منصور احلزامية

فرح بنت سلطان القاسمية

23تركي بن أمير الغماري



 لقد كافأني أبي على تفوقي 
الدراسي واشترى لي جواالً حديثا.

 ُمبارك يا صديقي العزيز.

قراصنة!! 
ماذا تقصد؟

 إذاً أخبرني كيف 
أحافظ على 

خصوصية جوالي؟

 أريد نصائحك 
حتى أحافظ على 
هاتفي من التلف.

 القراصنة هم من يحاولون 
اقتحام خصوصية جوالك 

ومعرفة أدق أسرارك 
املوضوعة في اجلوال.

 أوالً أثناء تصفحك األنترنت ال تضغط 
على روابط ال تعرفها، فهناك روابط 

مشبوهة يؤدي الضغط عليها 
القتحام خصوصية جوالك.

 السؤال الهام هو كيف أحمي خصوصية 
هاتفي الذكي من الفيروسات واملواقع 

الضارة والبرامج املزعجة والقرصنة.

احلفاظ على هاتفك من التلف أمر 
سهل،فبعض احلرص سيجعله في 

أمان، ولكن األهم هو أن 
حتافظ عليه من القراصنة.

رســوم : يوسف عباسسيناريو : حمدي هاشم حسانني
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 ال تقم بتثبيت برامج أو تطبيقات 
من خارج املتجر الرسمي فهي 
عادة تكون ممتلئة بالفيروسات.

عادةً ال أقوم بتنزيل أي تطبيقات إال 
بعد الرجوع ألبي وأمي كي أطمئن على 

سالمة التطبيق ومناسبته لعمري.

كن حذراً وأنت تضع كلمة سر جلوالك، 
وإياك أن جتعلها سهلة، اختر كلمة 

سر صعبة وغير متوقعة كي ال يقتحم 
أحدهم جوالك ويسرق أسرارك.

عليك القيام بتحديث نظام جوالك أوالً بأول حيث أن 
شركات الهاتف دائما تكتشف ثغرات أمنية، وتقوم 

بسدها بإصدار حتديثات جديدة لنظام التشغيل.

يجب أن تضع على جوالك برنامج 
مضاد الفيروسات، فهو يقوم بتحذيرك 
من امللفات والتطبيقات املشتبه بأنها 

تتجسس عليك أو تسرق بياناتك.

 ُمبارك يا صديقي العزيز.

سأتبع نصيحتك ولن 
أضغط على أي رابط، 

أخبرني باملزيد.

معلومة رائعة.. سأحرص 
على تنفيذها.

أشكرك يا صديقي على هذه املعلومات 
الرائعة.. وأعدك أن أطبقها بحذافيرها.

 حينها سيكون جوالك 
في أمان يا صديقي.

دائماً أضع كلمة سر 
عسيرة مزيج بني احلروف 
واألرقام، ماذا أفعل ايضاً 

ألحمي جوالي؟

رســوم : يوسف عباس
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Lor

سيناريو ورسوم : مريم الحسنية

ساخن
جًدا

سأحضر
البيض من على

النار .

حمووود
تعـــال

 
الطباخة وكل

ما عليها ساخن وخطر يا 
حمود وعليك أال تقترب

 منها  مجدد� فقد 
تسبب لك حروق�. 

آآآهههه
إنها تؤلمني 

ياأمي ..
لن أكررها مرة ثانية. 

ال!! 
ياحمووود

ال تلمس  ذلك.  

أنت صديقي
 خذلك حبه

أصدقائي٠٠٠
 احذروا صديق السوء حتى ال يدمر حياتكم ويسلب سعادتكم٠٠٠
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Lor

سيناريو ورسوم : مريم الحسنية

ساخن
جًدا

سأحضر
البيض من على

النار .

حمووود
تعـــال

 
الطباخة وكل

ما عليها ساخن وخطر يا 
حمود وعليك أال تقترب

 منها  مجدد� فقد 
تسبب لك حروق�. 

آآآهههه
إنها تؤلمني 

ياأمي ..
لن أكررها مرة ثانية. 

ال!! 
ياحمووود

ال تلمس  ذلك.  
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األمين بن منصور الراشدي
٦ سنوات

عائشة بنت يحيى الهوتية
٣ سنوات

غادة بنت عبدالعزيز الجابرية
سنتين

 مريم بنت عابد الزدجالية
٣سنوات

 الجلندى بن محمود السهي
٣ سنوات

ريماس بنت محمد الحضرمية
٤سنوات 

أواب بن أحمد الجرداني
٥ سنوات

الخطاب بن فريد الجهضمي
٥سنوات

باسم بن سليمان الشريقي
٤سنوات

رتيل بنت عبدالمجيد الصبحية
٥سنوات

ريم بنت طالل البادية
٥سنوات

يآمن بن محمد السعيدي
سنتين

سعيد بن أحمد الجلنداني
٦ سنوات

شهاب بن هاشم الهاشمي
٦ سنوات

رغد بنت محمد البطاشية
٦ سنوات

بيان بنت ناصر الزيدية
٤ سنوات

ريان بنت جاسم العبرية
٦ سنوات

 ريفان بنت ادريس الصبحية
٣ سنوات

تركي بن نبيل الدغيشي
٥ سنوات

جاسم بن محمد الرحبي
٥ سنوات

اليازيه بنت محمد البادية
٥سنوات

ناصر بن محمد البادي
٣ سنوات

ايثار بنت أحمد المعشرية
٥ سنوات



األمين بن منصور الراشدي
٦ سنوات

عائشة بنت يحيى الهوتية
٣ سنوات

غادة بنت عبدالعزيز الجابرية
سنتين

غسان بن عبدالسالم الخروصي
٥ سنوات

غيث بن عبدالمجيد الصبحي
٤ سنوات

معتز بن عبدالسالم الخروصي
٦ سنوات

 والء بنت حمد العريمية
٤ سنوات

نور بنت محمد الحضرمية
سنتين 

ريهان بن يوسف البلوشي
٣ سنوات 

أوس بن أيمن الجبري
٤سنوات 

 مريم بنت عابد الزدجالية
٣سنوات

 الجلندى بن محمود السهي
٣ سنوات

علياء بنت وليد الغسينية
٤ سنوات 

محمد بن جبر المسكري
٤ سنوات 

الشفاء بنت أمجد الجبرية
٥ سنوات 

 عبدهللا بن ثاني الشقصي
٣ سنوات

بدر بن يعرب البوسعيدي
٣ سنوات 

ريماس بنت محمد الحضرمية
٤سنوات 

عبدالرحمن بن خليفة الجابري
٤ سنوات

محمد بن سيف المعمري
٥ سنوات 

عمران بن سامي الصالحي
٦ سنوات

شهاب بن هاشم الهاشمي
٦ سنوات

جاسم بن محمد الرحبي
٥ سنوات



أنا يف الروضةأنا يف الروضة
إعداد/ شيخة الشريقية

األدوات املطلوبة:األدوات املطلوبة:
أوراق ملونة+ ورق مقوى 

أبيض مقاس   A+ قلم 
رصاص + ألوان شمعية+ 

مشرط+ عصا خشبية 
صغيرة+ لصق شمعي+ 

مقص+ مسطرة

نرسم على الورق الملون 
شكل السيارة ونقصها.

1

السيارة الورقيةالسيارة الورقية

   4
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وهذا هو الشكل النهائي للسيارة.

صديق الشرطي الصغير/ أوس بن عامر الشكري

نلصق العصا الخشبية على 
السيارة من الخلف.

نرسم الشمس والسحب 
والطريق باأللوان الشمعية 

على الورق المقوى.

 نقطع منتصف الورقة 
بالمشرط بشكل أفقي مسافة 
١٨ سم وندخل العصا فيها 

ونحرك السيارة.

2

3

4

31



 
 اسمي زلفى بنت سيف الناعبية، عمري عشر سنوات وأنا في الصف الرابع االبتدائي 

 بمدرسة سيح الظبي للتعليم األساسي بالعامرات، أتميز بموهبة العزف على آلة جميلة
 تسمى األكسيليفون التي أمارسها بفخر في المدرسة والبيت، وقد اكتشفت موهبتي من

 خالل مشاهدتي لزمالئي أثناء الطابور الصباحي المدرسي يعزفون على اآلالت المختلفة، وقد
 كنت أشاهدهم  بحب وشغف كبيرين، فتوجهت إلى معلمة الموسيقى وطلبت منها تعليمي العزف
 فسعدت بذلك وعِملت على  تدريبي وتطوير قدراتي في العزف على اآلالت الموسيقية المتنوعة
 بشكل مستمر، ورأت تميزي في العزف على  آلة  األكسيليفون، وشجعتني باالنضمام إلي جماعة
 الموسيقى، وشاركت في المناسبات الداخلية المختلفة التي تقيمها المدرسة، شكرا لك معلمتي فأنِت
 الداعم األول لي في تنمية موهبتي، وأشكر أيضا أسرتي التي كان لها الدورالكبير في  تشجيعي على
 تطوير مهاراتي الموسيقية،  وتوفير اآللة الموسيقية لي، أحب هذه اآللة كثيرا وأعزف عليها بكل
شغف وأسعى دائما لتطوير نفسي من خالل العزف، فأنا أتمنى أن أكون عازفة ماهرة في المستقبل

 نصف ملعقة باكنج بودر
 كوب طحين
 كوب ماء

 ملعقتا سكر 
 نصف ملعقة فانيال
 ملعقة صغيرة زيت
 ملعقتا حليب بودر

 ١- يخلط مع بعض كال من الطحين
 والحليب والسكر وباكنج بودر والفانليا

 حتى الحصول على خليط متجانس
    ٢- ثم يضاف الزيت مع الخليط 

 ٣- يوضع الصاج على نار متوسطة
 الحرارة ثم  يصب الخيلط على شكل دوائر

 ٤- وأخيراً يوضع عليها العسل للتزين
      حسب الرغبة وبالهناء والعافية

.

.

.

.

.
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 اسمي زلفى بنت سيف الناعبية، عمري عشر سنوات وأنا في الصف الرابع االبتدائي 

 بمدرسة سيح الظبي للتعليم األساسي بالعامرات، أتميز بموهبة العزف على آلة جميلة
 تسمى األكسيليفون التي أمارسها بفخر في المدرسة والبيت، وقد اكتشفت موهبتي من

 خالل مشاهدتي لزمالئي أثناء الطابور الصباحي المدرسي يعزفون على اآلالت المختلفة، وقد
 كنت أشاهدهم  بحب وشغف كبيرين، فتوجهت إلى معلمة الموسيقى وطلبت منها تعليمي العزف
 فسعدت بذلك وعِملت على  تدريبي وتطوير قدراتي في العزف على اآلالت الموسيقية المتنوعة
 بشكل مستمر، ورأت تميزي في العزف على  آلة  األكسيليفون، وشجعتني باالنضمام إلي جماعة
 الموسيقى، وشاركت في المناسبات الداخلية المختلفة التي تقيمها المدرسة، شكرا لك معلمتي فأنِت
 الداعم األول لي في تنمية موهبتي، وأشكر أيضا أسرتي التي كان لها الدورالكبير في  تشجيعي على
 تطوير مهاراتي الموسيقية،  وتوفير اآللة الموسيقية لي، أحب هذه اآللة كثيرا وأعزف عليها بكل
شغف وأسعى دائما لتطوير نفسي من خالل العزف، فأنا أتمنى أن أكون عازفة ماهرة في المستقبل

 نصف ملعقة باكنج بودر
 كوب طحين
 كوب ماء

 ملعقتا سكر 
 نصف ملعقة فانيال
 ملعقة صغيرة زيت
 ملعقتا حليب بودر

 ١- يخلط مع بعض كال من الطحين
 والحليب والسكر وباكنج بودر والفانليا

 حتى الحصول على خليط متجانس
    ٢- ثم يضاف الزيت مع الخليط 

 ٣- يوضع الصاج على نار متوسطة
 الحرارة ثم  يصب الخيلط على شكل دوائر

 ٤- وأخيراً يوضع عليها العسل للتزين
      حسب الرغبة وبالهناء والعافية

.
.
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تصوير الرقيب: فيصل البلويش

ــة  ــة جميل ــا يف هــذا العــدد اىل والي ــايئ ســأحدثكم عــن زيارتن ــا بكــم أصدق مرحب
ــة  ــة األثري ــا التاريخي ــر مبعامله ــث تزخ ــامل، حي ــة والج ــة الطبيع ــرف بواح تع
ــا   ــة وأفالجه ــل املتنوع ــجار النخي ــا أش ــد به ــة، ويوج ــها الطبيعي وتضاريس
ــز  ــي تتمي ــة  الت ــا  القدمي ــا  وحاراته ــواقي مزارعه ــق يف س ــي تتدف الت
بشــكلها املعــامري القديــم وقالعهــا وحصونهــا الرباقــة، وكــام اشــتهر 
ــذا ،  ــا ه ــى يومن ــزف حت ــار والخ ــة الفخ ــة بصناع ــايل الوالي أه
هــل عرفتــم الواليــة؟ إنهــا واليــة بهــالء، حيــث تعــد إحــدى 
الواليــات التابعــة ملحافظــة الداخليــة، وتحدهــا العديــد 

ــزوى والحمــراء وأدم. ــا ن ــات منه مــن الوالي

مصادر املعلومات من بعض املواقع اإللكترونية. 34



يقــع بالقــرب مــن قلعــة بهــالء وهــو جــزء 

مــن واحــة بهــالء، ويتضمــن العديــد مــن 

املحــالت والصناعــات اليدويــة التقليديــة ودباغــة 

الجلــود والحــدادة وغريهــا وكذلــك بيــع املــوايش.  

يقــع  هــذا الحصــن يف الجانــب الجنــويب الغــريب مــن واليــة بهالء، حيــث متيز بهندســته املعامريــة ، وتم 

بنــاؤه يف عهــد اإلمــام بلعــرب بــن ســلطان اليعــريب، حيــث يتكــون مــن خمــس وخمســني غرفــة، ومــن 

أهــم الغــرف يف الحصــن غرفــة الشــمس والقمــر التــي كان اإلمــام يســتقبل فيــه كبــار الزائرين.

تعتــرب أكــرب وأقــدم القــالع  يف ســلطنة عــامن املبنيــة مــن مــادة الطــني، تــم بناؤهــا عــىل تلــة صخريــة مرتفعــة تطــل عــىل واحــة 

أشــجار النخيــل املحاطــة بســور القلعــة ، ويعــود بناؤهــا اىل تاريــخ مــا قبــل اإلســالم، وأُدرجــت ضمــن قامئــة الــرتاث العاملي.

35مصادر املعلومات من بعض املواقع اإللكترونية.



( ( توقف يا خالدتوقف يا خالد ) )
 هتفت األم بهذه العبارة الصارمة وهي تلمح ابنها خالد يصل جواله بجهاز حاسوبه تمهيدا لنقله بعض

 الملفات ألحد األصدقاء االفتراضيين عبر موقع للتواصل االجتماعيتجمد خالد في مكانه لحظة قبل أن يلتفت
 ألمه متسائال في براءة: ما األمر يا أمي؟ سألته أمه في حذر: لماذا تصل جوالك بحاسوبك يا ترى؟أجابها

 خالد: صديق تعرفت عليه اليوم عبر شبكة األنترنت، وطلب مني بعض صوري الشخصية والعائلية لتتوطد
 صداقتنا أكثر وأكثراقتربت أمه منه أكثر وهي تسأل: هل تعرف هذا الصديق شخصيا؟ هل التقيت به من قبل

 وجها لوجه، هل لديك أي معلومات عنه؟ أجابها في تردد: ال.. هذه أول مرة نتحدث فيهاجذبت األم مقعدا
 وجلست جواره وأخذت تحدثه بحنو: خالد.. خلف هذه الشاشة الصغيرة فوائد بال عدد، وخلفها أيضا مخاطر

بال عدد سألها خالد في براءة: ماذا تعنين يا أماه؟ 36



 أجابته بهدوء: هناك على شبكة األنترنت مواقع نافعة، نتعلم منها اللغات ونتحصل منها المعلومات ونكتسب
أيضا مواقع قبل أن تردف: وهناك  أنفاسها  تلتقط  األم لحظة  المهارات، وننمي منها مواهبنا ،صمتت   منها 
للحصول صداقتك  يتصنعون  أشرار  وهناك  إبداعك،  على  وتقضي  وقتك  تهدر  إلكترونية  وألعاب   ضارة 
من األشرار  هؤالء  يستفيد  وماذا  حذر:  في  وسألها  حاجبيه  خالد  .عقد  أسرتك  وعن  عنك  معلومات   على 
 بعض المعلومات والصور عني وعن أسرتي؟ أطلقت األم تنهيدة حارة وأجابته: يستغلونها أسوأ استغالل،
 يقومون بتهديد الضحية بنشر هذه الصور والمعلومات العائلية عبر صفحات التواصل االجتماعي، ويخيرون
أسلوب غيظ:  في  يردد  وهو  أنيابه  عن  خالد  أسرارهكشر  ينشرون  أو  نقودا  لهم  يدفع  أن  بين   الضحية 
في هناك حدود  تكون  أن  لك  نصيحتي  لذا  يبتزونه..  أجل..  حديثه:  مؤكدة  رأسها  األم  يبتزونههزت   حقير.. 
والعائلية، الشخصية  أسرارك  كل  تمنحه  حقيقيا  صديقا  ليس  االفتراضي  فصديقك  األنترنت،  عبر   عالقاتك 
اليوم يا أماه، من   إنه شخص غريب ،ابتسم خالد وأطلت من عينيه نظرة شكر عارمة وهو يقول: أشكرك 
 لن أنساق وراء شعار الصداقة االفتراضية.. ولن أمنح معلومات أو صور شخصية أو عائلية عني أو عن
.أسرتي ألٍي كان، احتضنته األم في حنان وهي تقول: هكذا تكون قد حافظت على سالمتك وسالمة أسرتك
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رسوم الرقيب: فيصل البلويش

ماهان بنت ماجد البلوشيةنرباس بن هيثم أمبوسعيدي

عزام بن حمد العرميياليقني بنت هيثم العربية

ارسمني ارسمني 
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ماذا يحدث هنا يا 

زماليئ األعزاء؟

اسأل أبو أربع عيون 

يا كنان هههههه.

أرفع رأسك يا حسام، وال تجعل 

القرين املزعج يسيطر عليك. 

إنه التنمر القرين املزعج الذي 

يزعج حسام اآلن، ويطل عليه 

مثل الشبح بني الحني واآلخر. 

كنان يدخل الصف بعد الفسحة، ويرى صديقه 

حسام حزين، واألصوات عالية..... 

ال ليشء إال أنه ضعف برصه 

وأضطر إىل لبس النظارة 

التنمر يا أصحاب ظاهرة 

مزعجة فلنقيض عليها. 

مل نفهم شيئاً مام قلت

ماذا تقصد بهذا الكالم 

يا كنان؟

تَسلّط القرين؟ 

القرين املزعج؟! 

سيناريو ورسوم:

الوكيل/ عبدالله الهاشمي

أبو أربع عيون..

ها ها ههههه.

ها ها ههههه.

أبو أربع عيون.

سامحتكام

شكراً لك يا كنان.

معك حق يا كنان

 لقد أسأنا الترصف مع 

حسام.

سامحنا بحقك يا حسام.
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 كان يا ما كان يف قديم الزمان وسالف العرص واألوان، ثالثة أصدقاء؛ وهم الثعلب، والغراب

 والصفصوف، جمعت بينهم األلفة واملودة، واملوطن الذي عاشوا فيه، ولكن كان لكل واحد منهم

 أفكاره وأهدافه الخاصة به دون غريه. ذات يوم قرروا أن يرحلوا عن املكان الذي كانوا يعيشون

 فيه ، ولكنهم فكروا أن يرتكوا  لهم  أثرا فيه؛ فاتفقوا أن يزرع  كل واحد  منهم  عىل أطراف الفلج

املتدفق املاء شيئا يعود إليه بعد زمن؛ فيجده قد منا وأمثر

حكـايةحكـاية
األصدقاء الثالثةاألصدقاء الثالثةجـدتيجـدتي

رسوم :عايدة اخلياريةرسوم :عايدة اخليارية
تأليف: عائشة الفزاريةتأليف: عائشة الفزارية

.
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 وفعال قام األصدقاء الثالثة بتنفيذ ما اتفقوا عليه؛ فزرع الغراب نواة متر، وزرع الثعلب عظام، وزرع الصفصوف

 عودا، ثم مضوا وغابوا عن املكان سنينا. وبعد مرور سنوات قرروا العودة وهم متشوقون إىل معرفة نتيجة

فكانت زرعه،  بالبحث عن  منهم  واحد  كل  بدأ  فيه؛  يعيشون  كانوا  الذي  املكان  إىل  وعندما وصلوا   زرعهم، 

 املفاجأة. فبعد أن حفر الثعلب مفتشا عن العظم الذي زرعه، ووجده كريه الرائحة وقد أكلته األرض؛ فحزن

ينظر فكان  فيه،  حياة  ال  يابسا  وصار  تغري  وقد  زرعه  الذي  العود  وجد  فقد  الصفصوف  أما  شديدا،   حزنا 

التمر قد صارت نخلة خرضاء يداعب سعفها الغراب فقد وجد نواة  أما   إليه بعينني دامعتني، وقلب حزين. 

حققه، مبا  متفاخرا  بعمله،  مزهوا  الغراب  فطار  مثرها،  أنضجت  التي  الشمس  ضياء  رأسها  ويعانق   النسيم، 

فلعله يعطيهم من مثر نخلته، ولكنه أخذ استعطاف؛  إليه نظرة  ينظران  الثعلب والصفصوف   وكان صديقاه 

 يهزؤ ويسخر من أفكارهم الغبية، ويقول لهم: احصدوا اآلن ما زرعته أيديكم، بل كان يقول للثعلب: افتح

فمك سألقي إليك ببعض مثار نخلتي السخية، فإذا فتح فمه آمال يف عطاء وكرم الغراب، ضحك من سذاجته

 شعر الثعلب والصفصوف بخيبة أمل كبرية، وقاال: كيف مل نفكر جيداً يف عاقبة ما نفعل؟ فام كنا سنجني التني

 والعنب من زراعة عظم ال خري فيه، وغرس عود ال حياة فيه، علينا أن نحسن التفكري حتى يحسن العمل

.وحتى ال نتعرض للسخرية من اآلخرين
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معرفتك لقواعد السالمة.. يجنبك مخاطر الطريق

learn the safety rules to avoid risks on the road

رسوم/ زمزم الرحبية
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أحمد بن هالل البوسعيدي أحمد بن خليفة الفرعي

ريم بنت حارب الفرقانية
حليمة بنت حارب الفرقانية
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Bert Alqmriah gameBert Alqmriah game

AL SABLAHAL SABLAH FolkFolk
GameGame

Pictures by: Zamzam Al Hashemi

Number of players:Number of players:
 seven or more girls seven or more girls

Dear friends, in this issue we will introduce you to a 
new craft, the grinding of sandalwood. Sandalwood 
is taken from the sandal tree that has a pleasant 
smell, and it is one of the herbs available in the Om-
ani environment. Omani women have been using it  
utill today for beautification on occasions as it is one 
of the secrets of women's beauty in the past. Some-
times it is used to treat some skin diseases.
Sandalwood is ground by placing it on a smooth cir-
cular stone in the middle. Then little water is added 
until the wood disappears, and the powder remains. 
After that, it is formed into a ball shape and placed 
in the sun to dry and ground in the pestle and rose 
water drops are added. Finally, it is mixed well and 
applied to the face. This craft is still practiced today 
in most of the Sultanate’s governorates.

Number of players: seven or more girls
Way of playing:It is a popular group game played by girls.
It begins with a certain number of players gathering and 
sitting in a circle. Then two girls come out of the circle to the 
inside of the circle in the middle while holding each other’s 
hands and doing circular movements and chanting lyrical 
words: Bert Alqmriah. Then the rest of the girls chant a few 
words with applause, saying: “Buchah” while rising their 
hands. Every time two girls do the same thing until the 
circle is ended and so on in turn. Then all the girls stand and 
move in a circular motion.Bert al-Qamariya....Buchah*wa 
men talaaha ..Bchah..Talaat almatleeha ...Buchah *wa laqiit 
rariiha ..Bchah...Rariti alhamra.. Bochah *wa asbha rasi..
Bchah ..Rasi majlasi ..Bochah *masqool belahli.. Bochah..
Wa madhoon belyasi ..Bochah..haia gaya hila.. Bochah..
Sayahoo narjeela.. Bochah *fouq alghashab zanjabeela 
..Bchah..Taghdah ya oud almasyla…Bochah *Atshanaaha 
mahad  saqaha.. Bochah..Washari mahad badaha..Bochah 
*wa eyen gashaha  bukaha .. Bchah..Wa deniya hadhi sharha. 
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Sandal wood Sandal wood 

TraditionalTraditional
CraftCraft

AL SABLAHAL SABLAH
Text by: Badriya Al-Aghbariya

Translation  by: Rajaa Al-Lawatia

Dear friends, in this issue we will introduce you to a 
new craft, the grinding of sandalwood. Sandalwood 
is taken from the sandal tree that has a pleasant 
smell, and it is one of the herbs available in the Om-
ani environment. Omani women have been using it  
utill today for beautification on occasions as it is one 
of the secrets of women's beauty in the past. Some-
times it is used to treat some skin diseases.
Sandalwood is ground by placing it on a smooth cir-
cular stone in the middle. Then little water is added 
until the wood disappears, and the powder remains. 
After that, it is formed into a ball shape and placed 
in the sun to dry and ground in the pestle and rose 
water drops are added. Finally, it is mixed well and 
applied to the face. This craft is still practiced today 
in most of the Sultanate’s governorates.

Number of players: seven or more girls
Way of playing:It is a popular group game played by girls.
It begins with a certain number of players gathering and 
sitting in a circle. Then two girls come out of the circle to the 
inside of the circle in the middle while holding each other’s 
hands and doing circular movements and chanting lyrical 
words: Bert Alqmriah. Then the rest of the girls chant a few 
words with applause, saying: “Buchah” while rising their 
hands. Every time two girls do the same thing until the 
circle is ended and so on in turn. Then all the girls stand and 
move in a circular motion.Bert al-Qamariya....Buchah*wa 
men talaaha ..Bchah..Talaat almatleeha ...Buchah *wa laqiit 
rariiha ..Bchah...Rariti alhamra.. Bochah *wa asbha rasi..
Bchah ..Rasi majlasi ..Bochah *masqool belahli.. Bochah..
Wa madhoon belyasi ..Bochah..haia gaya hila.. Bochah..
Sayahoo narjeela.. Bochah *fouq alghashab zanjabeela 
..Bchah..Taghdah ya oud almasyla…Bochah *Atshanaaha 
mahad  saqaha.. Bochah..Washari mahad badaha..Bochah 
*wa eyen gashaha  bukaha .. Bchah..Wa deniya hadhi sharha. 
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The three friends did what they had agreed upon; the crow sowed a date 
seed, the fox sowed a bone, and the sparrow sowed a stick. Then they 
went away for years. Years later, they returned to their place, eager to 
know the results of their plants. When they arrived, each of them started 
looking for what he planted and there was a surprise.
The fox dug searching for the bone he planted and found it very smelly 
and eaten by the earth which made him very sad, the sparrow found the 
stick he planted dry and lifeless. So, he looked at it with teary eyes and 
a sad heart. As for the crow, he found his date seed has grown into a 
green palm caressed by the breeze and embraced by the sun which 
ripened its fruits. He flew proud of his work, boasting of what he had 
achieved. The fox and the sparrow looked at him sympathetically, 
perhaps he would give them some of his fruit, but he began mocking 
and making fun of their stupid ideas. He said: Reap now what your 
hands have sown, he even said to the fox: Open your mouth, and I will 
throw you some fruits of my generous palm. When the fox opened his 
mouth hoping for the generosity of the crow, but the crow laughed at 
his naivety. The Fox and the sparrow were greatly disappointed, and 
said: How could we not have thought carefully about the results of what 
we would do? We would not reap figs and grapes from planting a bone 
that has no good and a stick that has no life. We must think well to do 
well; so as not to be mocked by others.
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My Grandma`s My Grandma`s 

TalesTales The three friendsThe three friends

Once upon a time, there were three friends, a fox, a crow, and a spar-
row lived together in closeness and affection, but each one of them 
had his ideas.
One day they agreed to leave their place, but thought to leave a mark; 
so, they agreed that each one would plant something on the edge of 
water-flowing falaj. Then they would return after a time and see it has 
grown and become fruitful.

Illustrations by :Aida El KhairiyaIllustrations by :Aida El Khairiya

written by :Aisha Al-Fazariwritten by :Aisha Al-Fazari

Translation by :Rajaa AL-LawatiaTranslation by :Rajaa AL-Lawatia
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  عليكم ممارسة اللعب في األماكن املخصصة لها كاملتنزهات والنواديعليكم ممارسة اللعب في األماكن املخصصة لها كاملتنزهات والنوادي
  وغيرها ، فال تلعبوا بالشارع حتى ال تعرضوا أنفسكم للخطروغيرها ، فال تلعبوا بالشارع حتى ال تعرضوا أنفسكم للخطر

::أصــدقـــائـــيأصــدقـــائـــي

..


