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مـرحـبـا
أصدقائي األعزاء..

ــد  ــبة العي ــر مبناس ــف خي ــم بأل ــام وأنت ــر، وكل ع ــرطي الصغي ــن الش ــد م ــدد اجلدي ــذا الع ــي ه ــم ف ــاً بك مرحب

ــا  ــي اخلمســن مــن عمــر نهضتن ــد الوطن ــام مبناســبة العي ــد، فهــا نحــن نحتفــل فــي هــذه األي ــي اجملي الوطن

اجمليــدة، يتجــدد الفــرح فــي القلــب بهــذه املناســبة الغاليــة فنهنــىء موالنــا حضــرة  صاحــب اجلاللــة 

ــه  ــن في ــا نح ــبباً مل ــن كان س ــر م ــه نتذكّ ــت ذات ــي الوق ــاه، وف ــه اهلل ورع ــارق حفظ ــن ط ــم ب ــلطان هيث الس

ــوس  ــلطان قاب ــد الس ــد الوال ــرة للقائ ــة واملغف ــن بالرحم ــن داع ــا هلل رب العام ــع أكّفن ــاء فنرف ــزة ورخ ــن ع م

ــون  ــن يك ــد، ول ــن والقائ ــن للوط ــون مخلص ــأن نك ــوالء ب ــد و ال ــن العه ــراه-، مجددي ــب اهلل ث ــعيد -طي ــن س ب

ــر. ــن اخملاط ــم م ــكم ويقيك ــظ أنفس ــا يحف ــزام مب ــكم وااللت ــي دروس ــم ف ــالل اجتهادك ــن خ ــم إال م إخالصك

أصدقائي: 
ومــع مــا يعيشــه العالم خــالل هذا العام مــن أزمة مع جائحة كورونــا، علينا أن نعلــم أن هذا الوباء لــن يزول بجهد 

جهــة واحــدة، ولكــن علينــا أن نتعــاون جميعــاً لنقــف فــي مواجهة هــذا الفيــروس ومحاربتــه وذلك بالتقيــد مببدأ 

التباعــد االجتماعــي وعــدم مخالطــة املصابن، واحلرص علــى ارتــداء الكّمامة، وتعقيــم اليدين، وااللتــزام باجللوس 

داخل البيت ألن كورونا ال يدخل البيوت املغلقة وال يقترب من امللتزمن، وبتعاوننا جميعاً ســننتصر عليه بإذن اهلل.

أصدقائي..
أمتنى لكم جميعاً الصحة والسالمة، وكل عام وهذا الوطن احلبيب بألف خير ،حتت ظل قيادة حكيمة وسلطان 

مخلص في قيادته ومحبته لوطنه وشعبه..  
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 نتعلم من سيدنا يعقوب اليقن باهلل،
لكن ... مامعنى اليقن باهلل ؟

وكيف يعلمنا النبي يعقوب ذلك؟

رسوم: فريحة اجملعلية 

إعداد: منى الكليبية

اليقن باهلل أن تشعر أن اهلل معك ، في فرحك، 
وحزنك، في الشدة والرخاء ، في الفرح والسرور،

أن تشعر أن اهلل يرعاك ويدبر أمرك وأن كل ما يحدث 
لك إمنا هو لك خير، وإن ظننت أنه غير ذلك، لذلك 

الرسول محمد صلَّ اهلل عليه وسلَّم يقول:
 ))عجباً ألمر املؤمن كله له خير إن أصابته سراء 

شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير 
له((، وسيدنا يعقوب غاب عنه ولده سيدنا يوسف 

سنوات طويلة بعد أن ألقوه أخوته في اجلب ) البئر(  
غيرة منه، وأخبروا أباهم أن الذئب أكله، لكن سيدنا 
يعقوب كان على يقن بأنه سوف يلقى يوسف مرة 

أخرى وإنه لم ميت، وكان يدعوا اهلل أن يرد إليه يوسف 
وكان واثقاً أنه سوف يرجع، وأن اهلل سيستجيب 
َا أَْشكُو بَثِّي وَُحزْنِي ِإَلى  دعاءه كان يكرر ) ِإمنَّ

ِ َما اَل تَْعَلُموَن ( ِ وَأَْعَلُم ِمَن اهللَّ اهللَّ
 )٨٦( )سورة يوسف(

وبعد الصبر واليقن باهلل والدعاء على 
الرغم من سنوات الغياب رجع سيدنا 

)يوسف( ألبيه )يعقوب( .
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رسوم: فريحة اجملعلية 

إعداد: منى الكليبية
األمورةاألمورةنـــورةنـــورة

كائن  ميييااوو!! 
هو من   مشهور؟ 

نورة؟ يا 

وكيف  ميااااوو؟ 
أصابني إذا   أعرف 

الله ؟ ال سمح 

لقد فهمت اآلن 

إنه فريوس رشير.

هيا اآلن سأعطيك 

حقنة من أجل 

سالمتك.

ماذا ؟ ابتعدي 

عني ابتعدي .. 

 وااااو حقاً؟ هل

عىل الحصول   ميكنني 

ما؟ يوماً  توقيعه 

وهو الفريوس  السيد   إنه 
أنحاء  مشهور يف كل 
بشتى واإلعالم   العامل 

يومياً عنه  يتحدث   أنواعه 
اسم نفسه  عىل    ويطلق 

.COVID ١9

 هيا يا قطقوط
 سأعطيك معلومة عن
 كائن مشهور جداً جداً

هههههه أنت مضحك يا 

قطقوط طبعاً ال ميكنك 

ذلك ألن االقرتاب 

منه خطري جداً وليس 

باليشء الهني ، وقد 

يصيبك ال سمح الله 

إن مل تلتزم بضوابط 

السالمة والوقاية منه...

نعم يا قطقوط إنه رشير جداً 

وليك تحمي نفسك منه تجنب 

مخالطة الغرباء فالخارج واحرص 

عىل ارتداء الكاممة أيضاً وتجنب 

ملس أي يش ، والبقاء داخل 

املنزل يف هذه الفرتة أكرث أماناً لنا 

وعلينا غسل أيدينا باستمرار باملاء 

والصابون وتعقيمها جيداً.

COVID-19
Coronavirus Disease  2019

SYMPTOMS

COUGH

HEADACHE

FEVER

PREVENTION

WEAR A
FACE MASK

AVOID
CONTACT

WASH
YOUR HAND

COOK FOOD
THROUGHLY

AVOID
TRAVELING

AVOID
TOUCHING FACE

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the 

virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

Worldwide spread of the disease began for the first time in 2019 and has 

developed into the 2019–20 coronavirus pandemic.
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سيناريو ورسوم الرقيب : راوية اخلليلية

اذا أحسست بحرارة شديدة 

وأمل يف حنجرتك وإعياء يف 

كامل جسدك وصداع قوي 

يف رأسك فهذا لن يكون 

مبرشاً بالخري يا عزيزي. وريب 

يحميك من كل رش ومكروه 

إن شاء الله.
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احلرفة احلرفة 

التقليديةالتقليدية

تصفيرتصفير
 األواني  األواني 

النحاسيةالنحاسية

بعــض  بهــا  اشــتهرت  جديــدة  حرفــة  علــى  اليــوم  ســنتعرف 

يزاولهــا  العمانــي  اإلنســان  وظــل  الســلطنة  محافظــات 

األوانــي  يومنــا هذا،وهــي حرفــة تصفيــر  بشــكل متقــن حتــى 

األوانــي  )تلميــع(  بتصفّيــر  الصّفــار  يعمــل  حيــث  النحاســية 

مثــل املراجــل والصوانــي واملالعــق والكثيــر مــن األدوات واألغــراض 

التــي يدخــل النحــاس بهــا كعنصــر أساســي فــي تصنيعهــا.

األخضــر  باللــون  الصــدأ  طبقــة  تتشــكل  الزمــن  مــرور  ومــع 

ــق  ــا يطل ــع وتنظيــف وذلــك م ــى تلمي ــاج إل ــا حتت ــي مم ــى األوان عل

لهــذه  التصّفيــر  بعمليــة  الصّفــار  ويقــوم  التصفيــر،  عليــه 

األوانــي  مــن خــالل إســتخدام األدوات وهــي: املطرقــة والســندان 

الرصــاص.     وصفائــح  والنشــادر  واملــدق  واملوقعــة*  واملالقــط 

 تتــم عمليــة التّصفيــر في غرفــة خاصة تســمى )الكــور أو الكير( وبعد 

ذلــك يقــوم الصّفــار بإشــعال الفحــم ونفــخ النــار مبنفــاخ يــدوي ووضع 

الوعــاء املــراد تصفيــره على النار مــع إضافة مادة النشــادر والرصاص، ثم 

يقــوم بفــرك الوعــاء بإســتخدام القطن حتى يســتعيد ملعانــه وبريقه . 

تصوير: زمزم الهاشمية

*املوقعة: أداة نحاسية مقعره 

عميقة تستخدم لهرس الثوم 

والبهارات وذلك بإستخدام املدق.
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الفنالفن

الشعبيالشعبي

فـــــنفـــــن
النيروزالنيروز

إعداد: عمر الغماري

فن النيروز يعتبر أحد الفنون الشعبية الذي ميارس في محافظة 

مسقط، وباألخص في والية قريات، ويزاول هذا الفن مرة واحدة كل عام،  

ويعتمد على حساب دوران الفلك )احلسبة القمرية ( ومع بداية موسم 

القيظ يتركون أهل الساحل بيوتهم ومنازلهم، ويتجهون إلى املزارع 

والبساتن جلني ثماراحملاصيل، وعند نهاية موسم القيظ يعودوا إلى 

منازلهم  ليحتفلوا بهذه املناسبة.

في املاضي يقام فن النيروز في الفترة الصباحية لعدم توفر الكهرباء، 

ولكن اآلن يقام في الفترة املسائية، حيث يسير املزارعون من 

املزارع حتى يصلوا إلى الساحل وهم يقرعون طبولهم، حتى 

يسمعهم أبناء احلارة رجاالً ونساء وأطفاال ويلتحقوا بهم، وبعدها 

ينطلقو مشياً نحو الساحة الكبيرة.يتفرد هذا الفن باستخدام 

تسعة طبول، حيث يشارك مجموعة من الرجال ما يقارب سبعة 

أشخاص يرقصون بالعصي ويتم تلويحها مييناً ويساراً وأحياناً 

لألسفل، وتسمى هذه احلركة بالهوامة، وأيضا تشارك في هذا 

الفن  مجموعة من النساء ويأخذن معهن أغصان أشجار الشريش؛ 

للتلويح بها يساراً ومييناً أثناء املسير إلى البحر، ثم تدخل )الدمبوشة( 

أي تشخيص حليوانات متوحشة تشبه الثور، حيث يرتدي شخصان 

لبس معن مع أقنعة تخفي مالمحهم فتدخل الدمبوشه، وفي األغلب 

عددهن سبعة وتقوم بالرقص وسط الساحة مما تبعث املرح والبهجة 

في نفوس احلاضرين ،ويواصلون سيرهم  رقصاً وبشكل منظم إلى أن 

يصلوا إلى البحر، حيث ينزل الرجال إلى املاء، ثم  ترمي النساء بأغصان 

الشريش في البحر، ويرددون معا شّلة شعرية تؤشر بانتهاء النيروز وبدء 

موسم صيد األسماك وهي  )سيح سيح ...  سيح نيروزنا (مع ذكر أنواع 

األسماك التي تشتهر بها الوالية.                                                                      



٨

تصوير/  ثريا السليمية
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١٠

نحن خائفون يا أمي .

 أهالً وسهالً بصغاري الحلوين

 تعالوا معي لتتعرفوا

عىل غابتكم الجميلة٠

 ها هي البحرية الجميله التي

 ستستمتعون بالسباحة وصيد

 األسامك فيها٠

 سأحملكم عىل ظهري لتتعلموا 

 كيفية السباحة، انظروا لحركة

 أقدامي يف املاء فهي تساعدين عىل

التحرّك كام أشاء٠

هيا هيا 

ال داعِ للخوف واقفزو٠

رسوم الرقيب : راوية اخلليليةسيناريو : غالية احلجرية



١١

 أحسنتم أنتم شجعان

جدا٠ً

السباحة أمر ممتع

يا أمي٠ 

 ملا ال تحاول يا بطبوط

 وتقفز للامء٠

  كال يا أمي أعيدينيكال يا أمي أعيديني  

  لليابسة ال أريد تعلملليابسة ال أريد تعلم

  السباحة السباحة ٠٠
  خذ يا بطبوط، اصطدت 

لك سمكة٠

 اقفز، اقفز قبل أن
 يلتهمك الثعلب إنه

 خلفك٠

  لقد خفت كثريا ولكن السباحة ممتعةلقد خفت كثريا ولكن السباحة ممتعة
    سأذهب ألصطاد كل أسامك البحريةسأذهب ألصطاد كل أسامك البحرية

فأنا جائع جداًفأنا جائع جدا٠٠ً

    يالها من وجبة دسمهيالها من وجبة دسمه

  شكرا يا أمي فأنا جائع جداشكرا يا أمي فأنا جائع جدا

  وال تكفيني سمكة واحدةوال تكفيني سمكة واحدة  ٠٠

 اقفز للامء واصطاد

حتى تشبع٠

 أحسنت يا بطبوط

 لن ميسك بك

الثعلب يف املاء٠
 ههههه كال يا بطبوط مل 

 تغرق، أنت بطل حقيقي

 يبدو أنك كنت تتابع درس

السباحة بانتباه٠

هل غرقت يا أمي؟هل غرقت يا أمي؟



أثناء انتشار فريوس كورونا التزمت بالحجر املنزيل مع أهيل، وذلك حامية لنا 
من التعرّض لإلصابة بالفريوس، استثمرت وقتي يف قراءة القرآن الكريم وحفظه، 

ومشاهدة التلفاز، وأنصح أصدقايئ بعدم الخروج من املنزل وغسل أيديهم باملاء 
والصابون حتى ال يتعرّضوا لخطر الفريوس.

١٢

ســالم  بن  محمد احلراصـي - ســالم  بن  محمد احلراصـي - ٨٨ سنـوات سنـوات

يعّد الحجر املنزيل من أفضل الطرق للوقاية من فريوس كورونا، ويف هذه الفرته 

قمت بتصّفح بعض املواقع يف شبكة االنرتنت، كام قمت بقراءة بعض الكتب املسلية 

واملفيدة، ومن ضمنها ملحق الرشطي الصغري، وأنصح أصدقايئ بالتقّيد بقوانني اللجنة 

العليا بالبقاء يف املنزل، و األخذ باالحتياطات الرضورية يف حالة الخروج من املنزل 

كارتداء الكاممات والقفازات واستخدام املعقامت وذلك حفاظاً عىل سالمتهم.

رهـام  بنت  محمـد البدوية - رهـام  بنت  محمـد البدوية - ٨٨ سنـوات سنـوات

دانـة  بنت  عبـدالرحيم الوهيبيـة  - دانـة  بنت  عبـدالرحيم الوهيبيـة  - ٩٩ سنـوات سنـوات

 التزم.. تسلمالتزم.. تسلم

أثناء بقايئ يف املنزل يف فرتة الحجر بسبب فريوس كورونا، قمت ببعض األنشطة 
منها مساعدة أمي يف الطبخ، وقراءة بعض القصص املفيدة  ومجالت األطفال 
و التواصل مع أصدقايئ  وأقاريب من خالل وسائل التواصل االجتامعي، وأنصح 

زماليئ بعدم الخروج من املنزل  إال للرضورة القصوى وعدم اللعب مع اآلخرين 
ومخالتطهم حتى ال يتعرّضوا لخطر اإلصابة . 



التزمنا أنا وعائلتي بالحجر املنزيل حتى النتعرض 

لفريوس كورونا، وتجنبنا مصافحة اآلخرين 

ومخالتطهم وتوقفنا عن زيارة األهل واألصدقاء. 

حيث أمضيت وقتي يف حفظ بعض السور 

القرآنية وأحياناً باللعب مع أخواين ومشاهدة 

التلفاز، وأنصح أصدقايئ بااللتزام باإلرشادات الصحية للوقاية من اإلصابة 
بفريوس كورونا.

١٣

عيسى  بن  حسن  الوهيبي -عيسى  بن  حسن  الوهيبي -٩٩سنـواتسنـوات

نضّمت وقتي أثناء بقائنا يف البيت بني األنشطة التعليمية واألنشطة الرتفيهية، 
حيث قرأت قصص متنوعة، ولعبت مع إخواين وشاهدت التلفاز وطّورت مهاريت 
يف القراءة. أنصح أصدقايئ بأن ال يتهاونوا يف الخروج من املنزل وااللتزام بالقوانني 

واإلرشادات الصحية من أجل سالمتهم. 

مزن  بنت  محمد  احلراصية -مزن  بنت  محمد  احلراصية -٧٧ سنـوات سنـوات

املهند  بن  سيــف  الغافــري - املهند  بن  سيــف  الغافــري - ٩٩ سنـوات سنـوات
قضيت وقتي عند انتشار هذه الجائحة يف البيت، فقد قرأت العديد من الكتب 

وطورت مهاريت الكتابية يف كتابة بعض القصص، وأنصح جميع األطفال بالتزامهم 
بالبقاء يف البيت، وعند خروجهم من املنزل عند الرضورة  يجب عليهم إرتداء 

الكاممات والقفازات وغسل اليدين باملاء والصابون .



(1)

ً

١٤

سيناريو ورسوم/ مرمي احلسنية

ماذا تفعل يا 
سالم؟

كيف تفعل 
ذلك؟

من مواد جميعها 
موجودة في البيت.

منار 
ساعديني.

ماذا بك يا 
منار؟

ياااااع
رائحتة قوية.

حسنا.

الصلصال

سوف أقوم بصنع 
مادة الصلصال.



ً

١٥

ما هذه 
الرائحة؟!!

أصنع الصلصال 
ياأمي.

أصدقائي 
يصنعونها 

دائماً.

كان عليكم عدم 
استنشاقها أو مالمستها 

ليديكم،وبإمكانكم صنعها 
من مواد أخرى غير مضرّة.

اذهبا واغسال أيديكما 
ووجهيكما باملاء والصابون.

من اليوتيوب.

اليوتيوب؟ ابحث عن 
مضارها أوال

ال تقم مبثل هذا 
العمل مره أخرى.

آسف يا 
أمي.

املرهم سيقلل اإلحمرار واأللم.

ال تخافي ستختفي 
الرائحة قريباً.

اتركه من يديك هذه 
مواد خطرة.

من أين أتيت بهذه 
األفكار؟

اآلن سنخلط 
العجينة.

ماذا تفعالن ؟
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أصــــدقــــاءأصــــدقــــاء
الــصــغــري الـــشــرطي

سيف بن حسن الشهومي

حمد وفهر أبناء
أحمد الهنائي

فاطمة بنت محمد الهادية

سديل بنت سمير احملرميةطه بن محمد البلوشي

جميل بن ياسر البلوشي

أصايل بنت سعيد الرحبية

املعتصم بن سعيد الرحبي

جناة بنت مازن الضنكية

سلطان بن سيف العامريسلطان بن بدر العامري

اخلطاب والكوثر أبناء 
وليد الغماري

زكريا وأنفال أبناء 
ناصر الذهلي

شاهر وشاهن أبناء
عيسى الوهيبي

حمد والهيثم أبناء
هزاع الصبحي

سام بن وحيد اليحيائيخديجة بنت ناصر اليوسفية

محمد بن وحيد اليحيائي

مرمي وسلطانة بنات
 محمد الوهيبي

شيث بن عيسى الوهيبي

إستبرق بنت سيف العامريةاملهنا بن خالد البوسعيدي

هبة بنت حمود السيابية

فجر بنت أحمد الهنائية
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رهف بنت وليد اجلابرية

سيف ودرر أبناء 
حميد العامري

فاطمة بنت محمد العجمية

غريب بن جميل البلوشي

حمد وحسام أبناء
سيف الوهيبي

رغد وأمير أبناء
يحيى الندابي

شهاب وأواب أبناء
حمد العبري

زينب وهالة بنات
سعيد البداعي

راشد وريان أبناء
يونس املزروعي

ترتيل وأواب أبناء
شهاب السلماني

سيف وأحمد أبناء
علي الراشدي

اجلواد واليمان أبناء
املعتصم األغبري

رحمه ومنار بنات
سليمان احلارثي

إستبرق بنت سيف العامرية

اليزن بن طالب احلوسنيالزهراء بنت خليفة الهنائيةأفنان بنت وليد الصبحيةهبة بنت حمود السيابية

سجى بنت علي احلارثية

محمد بن علي الراشدي عزان بن راشد احلامتي

إلياس بن بدر الرقيشي

أريام بنت أحمد الهنائيةمالك بنت أحمد الهنائيةسندس بنت سيف العامرية



١٨

 أراك عبوساً يا خليل 
ماذا بك؟

عندي عدد نقاط  RP أريد 
أن أهديها لك كعربون 

صداقتنا.

أهال يا قنّاص نعم أريد أن 
ألعب معك جولة.

ال تقلقي يا أمي أنا أرتدي 
نظارة لتجنب ضرر الشاشة 

على عيني. يا صالح ال تقضي أغلب 
أوقاتك على هذه اللعبة، هذا 

خطر على صحة عينيك.

عندي ضائقة مالية 
وال أستطيع تدبير 

أموري.

ماذا سأفعل؟

هذا سر املهنة هيا 
تعال معي سأخبرك.

فكّر يا رجل أنت في زمن 
التكنولوجيا.

في إحدى املقاهي...

سيناريو ورسوم:
الوكيل: عبداهلل الهاشمي

يظهر شخص غريب في اللعبة...في منزل أبو صالح...



١9

مرحبا صالح عند صديقي 
عدد 1500 نقطة ميكننا 

امتالكهن.  

مرحبا أيها القنّاص.

يبدو أن القنّاص صديق جيد ومحارب 
عظيم، نستطيع اخلوض معه في

جوالت جديدة.

أنت محظوظ يا 
صالح.

حقاً، غير معقول 
أميكنني أن أستخدمهن؟

كيف عائلتك؟ هل توفر 
لك كل شيء؟

نعم، توفر لي ما أحتاجه 
ولكن بحدود معينة.

 انتبه يا صالح هناك 
أشخاص بن األشجار.

كن قريباً مني سوف 
نقضي عليهم.

 واو سأشتري الكثير من 
األسلحة والعتاد واملالبس 

القتالية.

في املساء يلعب صالح جولة مع القناص...في اليوم التالي مع صديقه علي...



نعم ولكننا بحاجة الى  أخيراً وقعت الضحية.
بعض املال.

ولكني ال أملك املال؟!

لقد ُسرقت جميع أموالي من 
حسابي البنكي،سوف أبلغ 

الشرطة.

هل عرفتم يا أصدقائي من 
هو السارق؟

ولكن أخاف أن يعلم أبي 
ويغضب مني.

اذهب وأجلب لي بطاقة الصرف اآللي 
اخلاصة بوالدك، وصورها من اجلهتن 

وأرسلها في حسابي باإلستجرام، ثم 
أرجع البطاقة بدون ال يعلم والدك.

 ال تقلق سأسشتري لك 
النقاط ولكن أريد أن أطلب 

طلباً بسيطاً.

شكراً لك يا صديقي حتسنت 
أحوالي.

 ما هو؟

وتظهر شخصية القناص احلقيقية...

وأستطاع القناص إقناع صالح مبكره... 

وفي اليوم التالي أرسلت إلى أبو صالح وفي اليوم التالي أرسلت إلى أبو صالح 
رسائل إشعار من البنك.رسائل إشعار من البنك.

ومتت العملية.ومتت العملية.

أصدقائي:
هناك أساليب يتبعها بعض مستغلي اللعبة ملآرب سلبية، مثل اإلحتيال عليكم وأستدراجكم بشكل غير 
مباشر عبر تزويدكم مبعدات حلساباتكم في اللعبة وإستغاللكم مبقابل مبلغ مالي أو تصوير وإرسال مقاطع 

شخصية أو عائلية مما يجعلكم عرضة لإلحتيال اإللكتروني. ٢٠



٢١

شعر :حمدي هاشم حسانن
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رسوم الوكيل: عبداهلل الهاشمي

سيناريو: سعيد العبري

 هل ستكون رحلتنا
 لهذا العدد إلى شرطة

اخلّيالة؟

 كيف يتم تأهيل رجل 
 الشرطة على مهارات
التعامل مع اخليول؟

  نعم يا أصدقائي، مرحباً بكم 
في وحدة شرطة اخلّيالة0

 بعد أن يتم اختيار الكادر الشرطي
 يخضع املتدرب ملده 6 أشهر لتدريب
 تأسيسي على التعامل مع اخليل .
 بعدها ينتقل إلى تدريب تخصصي

 مثل آداب اخليل وقفز احلواجز
والتقاط ااألوتاد 0

 أخبرنا عن هذة الوحدة أيها
الشرطي الصغير0

 تعد وحدة شرطة اخلّيالة إحدى اإلدارات التخصصية؛ حيث تعمل على
من بالقرب  وجودهم  خالل  من  السكينة  وبث  العام  النظام   حفظ 
والتواجد في الدبلوماسية  األحياء  وتغطية  احليوية،  واملرافق   املنشآت 

األماكن الترفيهية مثل املهرجانات السنوية والشواطىء0

الصغير الصغيرالشرطي  الشرطي 
جولة معجولة مع



٢٣

سيناريو: سعيد العبري

 شكراً لك يا صديقي
 الشرطي علي هذه

اجلولة اجلميلة0

 لديهم أيضاً قسم الهجانة والتي
 لها مشاركات في املهرجانات

 واملسابقات واملناسبات الوطنية
والعروض املوسيقية0

 ويتم استجالبها من أفضل السالالت
 املوجودة في العالم ، كما يتم توليد

وتدريب مجموعة منها محليا0ً

 حققت هذه الوحدة إجنازات عديدة ،
 منها في داخل السلطنة،وقد حصلت
 على خمس كؤوس في قفز احلواجز فئة

 ج لعام 2019 كما حصلت على بطل
 فارس املوسم )2019-2018( . وكذلك لها

مشاركات دولية0

 قسم الكالب من األقسام املهمة في هذه الوحدة ؛
 ملا تتميز به الكالب من سرعة وقوة وذكاء في تعقب
 اجملرّمن وكشف املواد املمنوعة من خالل املطاردة في

 أعمال التفتيش عن اخملدرات واملتفجرات0

 وماهي أهم إجنازات  
هذه الوحدة؟
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كان یا مكان يف قدیم الزمان كانت هناك فتاة 

صغیرة وجمیلة تدعى ریمي، وكانت تعیش ریمي 

مع والدتها يف مزرعة صغیرة ملیئة بالقمح وكانت 

عندهام بقرة كبیرة ودجاجة صغیرة.

يف یوم من األیام قالت ریمي ألمها: ما رأیك یا 

أمي أن نصنع كعكا ونبیعه ونّدخر بعض املال منه 

لطعامنا وحاجاتنا؟ أجابت األم قائلة: هذه فكرة 

جمیلة یا ابنتي، هیا بنا لنجمع القمح وحلیب البقرة 

وبیض الدجاجة، جمعت ریمي وأمها املكّونات 

املطلوبة، ثم بدأت ریمي وأمها يف إعداد الكعكة، 

وعندما انتهى وقت إعداد الكعكة بدأت بتذوقها 

فوجدتها كعكة لذیذة جدا.

أصبحت أم ریمي تجمع طلبات الناس وتبیعهم 

الكعك اللذیذ مبساعدة ابنتها، وصارت حیاتهام 

جمیلة وسعیدة بالجد والعمل املثابر والتعاون، 

واستطاعت ریمي وأمها أن تشرتیا الطعام واملالبس 

وما تحتاجانه باملال الذي كسبتاه بالحالل.

٢٤

ذات يوم كانت خديجة وأمها يف املطبخ، قالت 

األم لخديجة سأذهب للعناية بأخيك التفعيل يشء 

يزعجني، فقالت خديجة: ال يا أمي لن أفعل شيئاً 

يزعجك، وعندما ذهبت األم قامت خديجة بإشعال 

النار وكانت الفوطة قريبة منها فأشتعلت، خافت 

خديجة ومل تخرب والدتها. شمت األم رائحة دخان 

التي تأيت من املطبخ فذهبت مرسعة،فوجدت بأن 

اشتعال النار املطبخ فرصخت األم بصوت عاٍل وقالت: 

ياخديجة هيا إىل نقطة التجمع، فقالت خديجة ألمها  

بأنها هي سبب اشتعال النار، سامحت األم خديجة 

ألنها تقول الصدق والتخفي ألمها.

رويدة بنت هالل السليمية

يحتوي الخيارالخيار عىل هرمونات تحفز 

البنكرياس عىل إفراز اإلنسولني لذلك فهو 

مفيد ملرىض السكري.
ميا بنت نارص الحزامية

هل تعلم؟

هاجر بنت يحيى الكليبية

رميي تساعد أمها

حريق يف املطبخ
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٢٥

احلمدهلل بخير، 
وماذا عنك؟

مرحبا يا حسام، 
كيف حالك؟

لم أفهم يا كنان 

أال توضح؟ 

لقد صدقت يا كنان 
الوقاية خير من العالج.

وال ننسى  يا حسام 
بيئتنا تتنفس من جديد 

فلنحافظ عليها.

احلمدهلل بنعمة من اهلل، أريد أن 
أخبرك عن املرحلة القادمة بعد 

فيروس كورونا، والتي سنعمل بها 
أنا وأنت وجميع أصدقائنا وأقاربنا 

فرب ضارة نافعة. 

هناك عادات البد من أن تستمر بعد فيروس 
كورونا مثل: غسل اليدين بإستمرار بعد 

اللعب واألكل وعند العودة إلى املنزل، 
ومعقمات اليدين ستكون جزءاً من حياتنا 

اليومية، وكذلك التكاتف األسري ومساعدة 
الوالدين في أعمال املنزل، وعدم ملس األسطح 

امللّوثة خارج املنزل.

سيناريو ورسوم الوكيل: عبداهلل الهاشمي

ّ

%%املؤرش اإليجا�

RELOAD HOME



اسمي عمر بن عبدالعزيز السليامين

عمري٥ سنوات

هوايتي اللعب والسباحة،

وأمتنى أن أصبح قبطان سفينة يف املستقبل.

اسمي ريم بنت سعيد البلوشية 

عمري ٥ سنوات

هوايتي اللعب والكتابة وقراءة القصص، 

وأمتنى أن أصبح طيارة يف املستقبل.
اسمي سهيل بن جعفر الحابيس

عمري ٥ سنوات 

هوايتي لعب كرة القدم والكتابة،

وأمتنى أن أصبح ضابط رشطة يف املستقبل.

اسمي مريم بنت محمد الهادية

عمري ٨ سنوات

هوايتي الرسم والقراءة،

وأمتنى أن أصبح مهندسة معامرية يف املستقبل.

أكبرأكبر عندماعندما

٢6



٢٧

املنظّفاتسيناريو ورسوم/ مرمي احلسنية
مواد سامة ومخيفة

حّموووود

األدراج
 شديدة

 الخطورة يا حّمود
شديدة 

اخلطورة?!!



٢٨

 مباذا تنصحنا يا جدي يك

 نحافظ عىل سالمتنا من

األمراض؟

كوفيد ١٩

خليك بالبيتخليك بالبيتخليك بالبيت

جدي.. نّود أن 

تصحبنا للنزهة 

قريبا.ً

حبذا لو صحبتنا 

ملدينة األلعاب 

كعادتنا.

سنؤّخر نزهتنا هذه املرة 

مليعاد آخر، فسالمتنا وسالمة 

املواطنني أهم يف هذه الفرتة.

خاصة هذا املرض

 املسمى )كوفيد 19(.

 جدي يقصد فريوس

 )كوفيد 19(.. أليس

كذلك يا جدي؟

 كيف نسينا هذا.. كل وسائل 

االعالم تحذر هذه الفرتة من 

التجمعات البرشية من أجل 

سالمتنا من األمراض واألوبئة.

أجل.. واجبنا أن نلتزم 

بالتعليامت الصحية حتى ينتهي هذا 

املرض بسالم، وبعدها أعدكم بالعديد 

من النزهات الرائعة.

رسوم الرقيب/ راوية اخلليلية 
    سيناريو: حمدي هاشم حسانن



٢9

قرأت أيضا أن أبتعد عن 

املصافحة حتى ينتهي هذا 

املرض.

وأنا قرأت أن 

املكوث بالدار هو 

قمة األمان.
هيا سأطّهر لكام أيديكام 

وبعدها سأذهب بكام ملدينة 

األلعاب التي أعددتها لكام 

بنفيس.

عفواً يا حفيديت، سنظل 

جميعاً يف البيت، وال نخرج 

إال للرضورة، من أجل 

سالمتنا.

 سنظل يف البيت ونستمتع 

بهذه األلعاب الجميلة.. 

شكرا يا جدنا.

  أجل يا أحفادي.. قررت توفري 

جميع وسائل الرتفيه لكم، يك 

ال تشعران بالضجر وامللل من 

مكوثكم بالبيت.

مدينة ألعاب..

حقاً!

ما قرأمتاه صحيح، فاملحبة يف 

القلوب، وابتعادنا عن املصافحة يبعدنا 

عن اإلصابة، واملكوث بالدار يجعلنا 

بعيدين عن العدوى.

علينا أيضا تطهري أيدينا أوال بأول 

مبطهر طبي حتى نقيض عىل أي 

فريوس من البداية، وأن نبتعد قدر 

اإلمكان عن األماكن املزدحمة وأماكن 

التجمعات فهي أكرب فرصة قد تسمح 

بانتشار املرض .

 علينا املحافظة عىل النظافة 

الشخصية، واإلكثار من غسل 

األيدي والوجوه يك ال تلتصق 

الفريوسات بهم.



30

االـلـصصـغـغـاـارر أأفـفـــرــرااحح
فيصل بن مصعب املقبايل

٣ سنوات

نعمة بنت محمود الرواحية
٤ سنوات

رشيفة بنت عيىس الوهيبية
٣ سنوات

هزاع بن يعقوب النارصي
٥ سنوات

مارية بنت أحمد النعامنية
٤ سنوات

حمد بن حمود السيايب
٤ سنوات

ياسني بن محمد البلويش
٣ سنوات

خالد بن وليد الرمييض
٣ سنوات

صهيب بن سمري املحرمي
٣ سنوات

سديل بن سمري املحرمية
سنتني

مريا بنت أحمد الهنائية
٤ سنوات

أنفال بنت وليد الصبحية
٤ سنوات

املزن بنت هشام البلوشية
٣ سنوات

زياد بن وحيد اليحيايئ
٣ سنتني

سليامن بن سيف العامري
٥ سنوات

رميا بنت أحمد الهنائية
6 سنوات

جواهر بنت نبهان الشقصية
٣ سنوات

ياسني بن محمد البلويش
٣ سنتني

طيف بنت محمد الحسينية
٥ سنوات

سارة بنت إبراهيم البلوشية
٤ سنوات

عزان بن سعيد الهاشمي
سنة

بيان بنت مازن الغطريفية
٣ سنوات
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إياد بن هيثم الوردي
٥ سنوات

مودة بنت سلطان الحارثية
6 سنوات

ريناد بنت ثابت املعمرية
سنة

تيمور بن فيصل الهنايئ
سنتني

عيل بن محمد العجمي
٧ سنوات

عيل بن بدر املعويل
٤ سنوات

الني بنت راشد الحامتية
6 سنوات

خالد بن وليد الجابري
٥ سنوات

عيل بن محمد الهنايئ
سنتني

رمية بنت فيصل الهنائية
٤ سنوات

رهف بنت مازن الضنيك
٥ سنوات

سارة بنت راشد الحامتية
٤ سنوات

سيف بن يحيى الجابري
6 سنوات

تريك بن فيصل الهنايئ
سنتني

آية بنت أمين البلوشية
١٣ سنة

عليا بنت بدر الحامتية
سنة

الوفا بنت عبدالله الحارثية
٥ سنوات

محمد بن عبدالعزيز الجابري
٤ سنوات

سلطان بن سيف الذهيل
6 سنوات

ملهم بن أمين الوهيبي
٣ سنوات

قيس بن حمد الوردي
٥ سنوات

رتيل بنت عبدالله الحارثية
٣ سنوات

ريان بنت طالب الحوسنية
٤ سنوات

مريم بنت محمد العجمية
٥ سنوات

رنيم بنت عيل الهنائية
٥ سنوات



أُلصق الورق األخضر على
الورق املقّوى اإلسطواني.

1

٣٢

أنا في الروضةأنا في الروضة

األدوات املطلوبة:

ورق مقوى أسطواني 
الشكل )رول(+ أوراق ملونة 

خضراء+ مقص+ لصق 
شمعي+ قلم أسود ملون+ 

مسطرة+ قلم رصاص

أرسم الوجه على شكل دائرة 
وألصقه على الورق املقوى 

اإلسطواني وأثبت عليه العينن 
ثم أرسم الفم واألنف.

2

الضفدع األخضرالضفدع األخضر
إعداد : شيخة الشريقية



صديق الشرطي الصغير /
تركي بن سليمان العامري

٣٣

وهذا هو الشكل النهائي 
للضفدع األخضر. 5

ثم ألصق الرجلن في األسفل. ٤ أرسم اليدين وألصقهما على 
كال اجلانبن.

٣٣

الضفدع األخضرالضفدع األخضر



      

    
 

 

   
 
 

 

  
 

 

 

٣٤

كان يا مكان في قدمي الزمان وسالف العصر واألوان، كان هناك 

غابة جميلة تعيش فيها حيوانات تكره الزرافة ألنها ذات عنق 

طويل وذات أقدام طويلة، وكانت الزرافة تعلم أن احليوانات 

تكرهها مما سبب لها ذلك حزناً كبيراً.              

 وفي يوم من األيام نشب حريقٌ في الغابة، فذهبت الزرافة إلى 

احليوانات لتخبرهم بأنه يوجد حريق في الغابة، فلم يصدقوها، 

فطلبوا من السنجاب أن يتسّلق أطول شجرة في الغابة، وليرى 

هل كالم الزرافة صحيح أم خاطئ؟ وعادت الزرافة إلى منزلها 

وهي حزينة.                                             

رأى السنجاب احلريق في الغابة، فأخبر احليوانات أن كالم الزرافة 

صحيح، فذهبوا وأخمدوا النار ثم ذهبوا واعتذروا من الزرافة 

فسامحتهم، وبعد ذلك صارت الزرافة صديقة احليوانات.                           

تأليف: روان جمعة الكندية

رسوم: فريحة اجملعلية

المظــــهر ليس كل شي 

أقــــــــــالم أقــــــــــالم 



      

    
 

 

   
 
 

 

  
 

 

 

٣٥

كانت هناك فتاة جميلة جداً، ولطيفة، وكان زمالؤها يستغلون لطفها؛ فيطلبون منها استعارة 

أغراضها املدرسية، ثم ال يعيدونها، وأحياناً يّدعون أنها لهم.

في أحد األيام عادت إلى البيت وهي تبكي، وأخبرت بأمها مبا يحدث معها، من استغالل 

أصدقاءها لطيبتها، فطلبت منها أمها أن تصبر عليهم قليالً، وأن توازن بن الطيبة واالستسالم 

الستغاللهم لطيبتها.

ذهبت الفتاة إلى غرفتها، ونامت وهي تبكي فظهرت لها جنّية األحالم في احللم، وقالت لها:أنا 

جنية األحالم، وقد أتيت ملساعدتك، اختاري إما أن تكوني لطيفة كما أنِت اآلن، أو أن تكون 

قاسية، يخافون منك وال يتجرأون على أخذ أغراضك.

قالت الفتاة:أختار اخليار األول؛ ألن اهلل سبحانه تعالى خلقني لطيفة، وأشكر اهلل على ذلك، وال 

أريد أن أصبح قاسيًة أبداً، ولكني ال أريد أن يستغل أحد هذا اللطف.

 أجابتهااجلنية إذاً عليك أن تكوني حازمًة، 

وتخبري معلمتك كلما أخطأ أحدهم وأخذ 

أغراضك..

وفي اليوم التالي أخبرت الفتاة معلمتها 

مبا تواجهه من زمالءها، وساعدتها، 

واعتذر أصدقاؤها عما كان يبدر منهم.

تأليف: سما البدرية القــــلب األبيــــــــض 

صــــغــــيرةصــــغــــيرة



ما مييز هذه الوالية أيضًا، وجود العديد من املعالم 
السياحية اجلميلة كاألفالج والعيون واألودية والكهوف 
واحلصون، كما يعد وادي ضيقة من أخصب األودية يف 
الوالية، حيث تصب جميع أودية الوالية فيه، ويعتبر 

الرافد األساسي لسد وادي ضيقة بوالية قريات.

٣6

السلطنة يف محافظة شمال  واليات  إحدى  إلى  العدد  هذا  زيارتنا يف 
الشرقية وهي والية دماء والطائيني، التي متيزت بطبيعتها اجلغرافية 
اجلميلة، حيث حتدها من جهة الشمال والية قريات التابعة حملافظة 
مسقط ومن جهة اجلنوب والية إبراء، ومن جهة الشرق واليتا القابل 

وبدية، ومن الغرب واليتا املضيبي وبدبد .

القرية،  جبال  خلف  الكبريتية  قعبت  عني  تقع 
وسميت بهذا االسم ألنه تتواجد فيها برك مائية  
جتمع بني اللونني األزرق واألخضر التي تختزل 
كمية كبيرة من مادة الكبريت وذلك مما يساعد 

على جذب الزوار لزيارة املوقع.

ُعماننــــــــــــــــا الـجميــــــــــــلةُعماننــــــــــــــــا الـجميــــــــــــلة
تصوير/ عبداهلل احلنيني



عني  الزام  تتميز  مبائها العذب الذي يأتي من  اجلبال الشاهقة  
ووقوعها بني ظالل األشجار، حيث  يستمتع السائح  باالسترخاء 

وتستخدم  مياهها يف الشرب  وجميع االستخدامات األخرى .

٣٧

تعتبر منطقة سموط يف هذه الوالية من األماكن السياحية التي 
تتميز مبائها العذب  املتدفق وأشجارها اخلضراء التي يستظل 

بها السائح عند زيارته للمكان مستمتعًا بجمال املنظر .

تشتهر والية دماء والطائيني بأنها منطقة زراعية حيث تكثر فيها املراعي والبساتني اخلضراء، كما 
يزاول أهالي الوالية حرفة تربية احليوانات وحرفة الزراعة مبختلف منتجاتها وخصوصا أشجار 
النخيل )النغال(، فهم يزرعون أعدادًا كبيرة يف مزارعهم حيث تنضج مبكرًا تقريبا بشهر يف الوالية قبل 
أي والية أخرى بالسلطنة وذلك لشدة احلرارة يف فصل الصيف، فلذلك تعد  هذه النوعية من التمور 
أو الَرطب مصدر دخل ألصحاب املزارع  نتيجة  بيع الرطب مبكرا يف األسواق  وزيادة الطلب عليها. 

تصوير/ عبداهلل احلنيني

*مصادر املعلومات من بعض املواقع اإللكترونية.



٣٨

١١ـ جنمع املقادير املطلوبة.ـ جنمع املقادير املطلوبة.
٢٢ـ ثم نبشر املاجنو والثوم مع تقطيع الفلفل ـ ثم نبشر املاجنو والثوم مع تقطيع الفلفل 

إلى قطع صغيرة.إلى قطع صغيرة.
٣٣ـ تخلط املقادير السابقة مع بعضها ـ تخلط املقادير السابقة مع بعضها 

ونضيف إليها الليمون وامللح. ونضيف إليها الليمون وامللح. 
٤٤ـ أخيراً يقدم مع األرز والسمن العماني.ـ أخيراً يقدم مع األرز والسمن العماني.

قاشع مت تنظيفهقاشع مت تنظيفه
 ماجنو أخضر  ماجنو أخضر 

فص ثوم فص ثوم 
ليمون ليمون 

ملحملح
فلفل أخضر وأحمر حسب الرغبةفلفل أخضر وأحمر حسب الرغبة..

املـــــــــــــــقادير:املـــــــــــــــقادير:

الطـــــــريقـــــة:الطـــــــريقـــــة:

سحناة القاشعسحناة القاشع ملح وسكرملح وسكر

إعداد وتصوير : ماما خالصة



٣9

1

2

٣

٤

طحني أسمر كوبنيطحني أسمر كوبني
 حليب سائل ثالثة أكواب  حليب سائل ثالثة أكواب 

ثالث بيضات  ثالث بيضات  
كوب بصل أخضركوب بصل أخضر

ملحملح
إضافات حسب الرغبه ) سعتر، احلبه السوداء، إضافات حسب الرغبه ) سعتر، احلبه السوداء، 

كركم، ثوم، سمسم (.كركم، ثوم، سمسم (.

سحناة القاشعسحناة القاشع
خبز القروصخبز القروص

املـــــــــــــــقادير:املـــــــــــــــقادير:

الطــــــــريـــــقـــة:الطــــــــريـــــقـــة:
١١ـ يخلط احلليب وامللح والبيض والطحني معا.ـ يخلط احلليب وامللح والبيض والطحني معا.

٢٢ـ  ثم يضاف البصل األخضر عليه ويترك ملدة ـ  ثم يضاف البصل األخضر عليه ويترك ملدة 
نص ساعة بعد ذلك يخبز على النار .نص ساعة بعد ذلك يخبز على النار .

  ٤٤ـ أخيراً يقدم مع السمن العماني و العسل أو ـ أخيراً يقدم مع السمن العماني و العسل أو 
دبس التمر .دبس التمر .



يحكى في قدمي الزمان بأن هناك فتى اسمه عمران يعيش مع والديه وأخته في منزل صغير بقرب 
مزرعتهم املعروفة بكثرة أشجار النخيل والليمون فيها.

كان عمران فتى نشيط ينهض مع والده منذ الصباح الباكر ليؤدي صالة الفجر في مسجد 
قريتهم ولكن قبل خروجه من املنزل يذهب ليسّلم على أمه كعادته ويقول لها: 

دعواتك لي يا أمي؟ 
وترد عليه أمه: 

وفقك اهلل يا بني فال ميسسك قيد في حياتك وييسر لك أمرك في كل خطوة تخطيها.
وبينما عمران واقفا بقرب أمه يستمع لدعواتها فرح كثيراً وسرّ خاطره بدعواتها الدائمة، فقبل 

رأسها ويديها، وبينما هو مع أمه سمع والده يناديه بصوت مرتفع:
- ملا تأخرت يا بني؟ 

 فأجابه عمران:
-أنا قادم يا أبي. 

فذهبا إلى املسجد ألداء الصالة وبعد انتهاءهما طلب األب من عمران بأن يتجهوا نحو املزرعة 
حتى يتفقدوا محاصيل مزرعتهم ويقطفوا ثمار أشجار الليمون في أواني من السعفيات  تعرف 

)بالقفران( والتي اشتراها أبا عمران من جارهم الرجل الكبير في السن  العم سليمان، والذي 
كان يصنع أنواع مختلفة من السعفيات، ويبيعها لتكون مصدر رزقه الذي يسد به احتياجات 

عائلته، وكان للعم سليمان ابن اسمه مرزوق، وهو الذي يدير مزرعة أباه. 
وذات يوم وبينما عمران يساعد والده في املزرعة، جاء مرزوق يطلب من عمران املساعدة قائالً : 

أريد منك أن تساعدني في جمع بعض األشجار امليتة حلرقها؟ 
قال عمران :

بالطبع أنا في خدمتك.
استأذن عمران من أبيه و ذهب ملساعدة مرزوق، فسحبوا األشجار امليتة في مكان فارغ من املزرعة 

التى اقتلع مرزوق أشجارها امليتة، وأراد استبدالها بأشجار النخيل . في ذلك اليوم كانت الرياح 
شديدة واجلو حاراً .

٤٠

االبـــــن البــــــاراالبـــــن البــــــار
حكـايةحكـاية

جـدتيجـدتي
  رسوم الرقيب: راوية الخليليةرسوم الرقيب: راوية الخليلية



٤١

املصدر: بتصرف من الذاكرة الشفهية

وبعد انتهاء عمران من مساعدة مرزوق عاد إلى مزرعته ليكمل ما تبقى من قطف ثمار الليمون مع أبيه، بعد 
ذلك وضعوا جميع القفران التي بها الليمون في السيارة لبيعها في السوق الشعبي في قريتهم، وأثناء 
عودتهم من السوق، كان قد حان وقت صالة الظهر وأم عمران كانت تدعو البنها بنفس الدعوة قبيل كل 

صاله قائلة  : ) ال ميسسك اهلل قيد في حياتك ( وأثناء توجه عمران وأبيه لصالة الظهر شاهدوا حريقا شب 
في مزرعة العم سليمان وانطلقا مسرعن إلخماد احلريق، ولكن النار كانت تزداد اشتعاالً، فأتى مرزوق واتهم 
عمران بأنه سبب حدوث احلريق في مزرعتهم ومت اقتياد عمران للحبس، ولكن كّلما وضعوا له القيد في يده 

ال يستطيعون غلقه، حاولوا جميعاً واستبدلوا األقفال ولكن بال فائدة.
اندهش احلراس في السجن وأبلغوا القاضي، باألمر وكان رجالً فطيناً حكيماً فقال لهم: 

احضروا هذا السجن؟
 فأتوا به والقيد مفتوح فقال عمران للقاضي: 

أنا بريء يا سيدي القاضي، أنا مظلوم لم أحرق شيئاً.
 قال القاضي : 

ليس هناك ما يثبت براءتك يا عمران.
 وظل القاضي حائراً، ثم سأل عمران:

- هل أمك تعيش؟
فرد عمران :

- نعم اطال اهلل في عمرها. 
فأمر القاضى احلراس أن يحضروا أمه، فأتت أمه فسألها القاضي عن عمران مبا دعيت له في حياته فأجابت 
أمه :أن ال ميسسه اهلل قيد في حياته، يا حضرة القاضي أن ابني ابن  بار في حياته أسالك أن تطلق سراحه.  

فأمر القاضي بعد ما رأى من صدق أمه وأثر دعوتها الطيبة البنها أن يطلقوا سراحه من السجن .



مباركمبارك

للفائزينللفائزين

الفائزة: بيان بنت سالم بن خلفان الجلندانية

التي ) ترتدي القميص الوردي ( أخذت العقد من علبة النظارة ثم  المجرمة هي : مرام 

أعادتها الى مكانها .

الفائزة: نهال بنت حمد بن حمود الريامية .

الفائزة: وئام بنت محمد بن سالم الشبيبية

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

* أما الجاني في قصة )رحلة إلى الوادي( العدد ٥٥ فهو:  

* إجابة السؤال األول ) حرفة الدعون (



مسابقة مسابقة 
العددالعدد

٥٦٥٦

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

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

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

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

* ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة الجاني ومواجهته بالدليل في قصة 
القناص ، في الصفحة ١٨ ، وما هو الدليل؟ ...............................
...............................................................................
...............................................................................

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

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



٤٤



٤٥

ارسمنيارسمني  

فرح بنت سعيد القاسمية

وسام بن بدر السيابي

هود بن سالم البلوشي
مهجة بنت عبداهلل الرحيلية

رسوم العريف: فيصل البلويش
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أبي العزيز ..
دخانك يسبب لي االذى !!

Dear father ..
Your smoking is bad for my health !!



محمد بن محمود الهادي

٤٧

مودة بنت أحمد املنذريةدانة بنت خالد السواقية

رميا بنت عبداهلل الهاشمية



Al Nayrouz is considered one of the folk-arts practiced in Muscat 
Governorate, especially in Wilayat Quriyat; where this art is practiced 
once a year. It depends on the astronomical rotation )Lunar Calculation( 
and the beginning of the spring season when the coastal people leave 
their houses and spent their time in farms to harvest their crops and 
return to their homes to celebrate this occasion. 
In the past, Nayrouz was held in the morning because lack of electricity, but 
now it is held in the evening. Farmers walk from their farms to the coast and 
beating their drums. This attracts the neighborhoods̀ children, men, and 
women to join, and they all walk towards the big yard.                                                             
This art is unique in using nine drums, in which a group of 
seven men approximately participate in dancing with sticks 
in a waving motion from right to left, and sometimes down 
called «Al- Hawamah». A group of women also participate in 
this celebration as they hold «Al Sharisha» )Neem( branches 
to wave right and left during their walk to the beach. Later, 
the «Dambosha» enters, which is resembling of wild animals 
that look like a bull. Two men wear certain clothing with masks 
that hide their features. Then the «Dambosha» enters, mostly up to 
seven men start dancing in the middle of the yard creating fun and joy in 
the hearts of those present people.
They continue dancing in an organized manner until they reach the 
sea. Men go down into the water, while women throw the Neem 
branches in the sea. Together they chant a poetic sign indicating 
the end of the Nayrouz and the beginning of the fishing season, 
the chant is )Sih…Sih..Sih..Niruzna( and mentioning various types of 
fishes that are popular within the region. 

٤٨

Al NayrouzAl Nayrouz
FolkFolk

ArtArt

pictures by: Omar Ghammari

Translation by: Rajaa Al-Lawatia



٤9

Today, we will get to know a new craft that some governorates 
of sultanate became famous for. Omani people have been 
practicing it perfectly to this day. Where  the craftsman)Safaar( 
polishes utensils such as large cooking pots, trays, spoons 
and many of the tools and items that copper is used as an 
essential element in their manufacture.
With time, the green rust layer forms on the pots, which need 
polishing and cleaning, and this is called )Tasfir- yellowing(, 
and the )safaar( is the person who does these processes 
of the yellowing of these pots through using some tools: 
hammer, anvil, tweezers, mortar *, hammer, ammonia, and 
lead plates.
The yellowing process takes place in a special room called 
)Kor or Keer( and then the Safaar ignites the charcoal, blows 
the fire with a manual blower and puts the bowl to be polished 
on the fire with adding ammonia and lead, then he rubs the 

bowl using cotton until it turns yellow.

Mortar: a deep copper concave 
instrument used to crush garlic 
and spices using the hammer.

   

The YellowingThe Yellowing

craft )polishingcraft )polishing( ( 
TraditionalTraditional

CraftCraft

Text and pictures by: Zamzam Al Hashemi

pictures by: Omar Ghammari
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Illustrations by: Rawya Al KhaliliIllustrations by: Rawya Al Khalili

Translation by: Rajaa Al LawatiTranslation by: Rajaa Al Lawati

Source: Acting from oral memory.

After Omran has finished helping Marzouq, he returned to the family`s farm to complete the rest of 
the work in harvesting lemon with his father. After that, they put all the pots filled with the lemon 
crop in the car to sell it in the local “Souq” )market( in their village. During their return from the local 
Souq, it was time for the noon prayer and Omran`s mom was praying for her son as she used to, 
before each prayer saying: )May Allah grants you success my son with no blocks on your way and 
your life(.While Omran and his father were heading for the noon prayer, they saw fire breaking out at 
uncle Suleiman’s farm. They rushed to put out the fire, but the fire was blazing more and more, then 
Marzooq came and accused Omran of being the cause of the fire. Omran was taken to prison, but 
whenever they put cuffs in the hands, they could not close the cuffs. They all tried and replaced the 
hand cuffs, but no change and they couldn`t close the cuffs at all.The prison guards were surprised 
of that and informed the judge of the matter. The judge  was a wise man  and said to them:Bring this 
prisoner, so they brought Omran with his handcuff open, and he said to the judge: I am innocent 
from the charge, Honorable judge. I did not burn anything.The judge said:There is no evidence to 
prove your innocence, Omran.The judge was puzzled from the situation, then he asked  Omran:Is 
your mother alive? Omran replied:Yes, May Allah prolongs her life.The judge gave the order for the 
guards to bring Omran`s mother, so she came and the judge asked her about what she was praying 
for her son, so his mother replied:I prayed that May Allah grants Omran success with no blocks on 
his way and life, and ways are eased in every step he makes. Honorable judge, my son Omran is a 
dutiful son for me and his father, please I ask you to release him.
After seeing Omran`s mother sincerity and the effect of her kind prayers on her son, the judge or-
dered that Omran to be released from prison.



Once upon a time, there was a boy called Omran who lived with his parents and sister in a small 
house near their farm which was known for its plenty of palm and lemon trees.
Omran was an active boy who got up with his father every day from early morning to perform 
the Fajr )morning( prayer in their village mosque, but before he left the house he  always goes to 
greet his mother as usual and tell her:
 Please pray for me, mom.
And his mother replies to him:
May Allah grants you success my son Omran with no blocks on your way and your life, and ways 
are eased in every step you make.
Omran was standing near his mother, listening to her prayers, and feeling pleased with her 
lasting prayers and kissed her head and hands. While he was with his mother, he heard his father 
calling  him loudly:
Why are you late, son?
Omran replied:
I am coming, Dad.
Omran and his father went to the mosque for prayers, and after they have finished, the father 
asked Omran to go to their farm in order to check their crops and pick up the lemon from trees 
in «Al-Sa`fiyat» pots )made from palm fronds( known as )Qafran(. Abu Omran bought these pots 
from their neighbor the old man uncle Suleiman who used to make different types of Al-Sa`fiyat 
and sells them for living to meet his family needs. Uncle Suleiman had a son called «Marzouq» 
who ran his father›s farm.
One day while Omran was helping his father at the farm, Marzouq came to ask Omran for help, 
saying:
Can you help me in collecting some dead trees to burn them?
Omran said:
Of course, I am at your service.
Omran took permission from his dad and went to help Marzouq. At the farm, they pulled the dead 
trees to an empty place on the farm. Marzouq removed the dead trees, and he wanted to replace 
them with palm trees, but the weather
was hot on that day and the winds were blowing strongly.

٥١

My Grandma`s My Grandma`s 

TalesTales The Dutiful Son
Illustrations by: Rawya Al KhaliliIllustrations by: Rawya Al Khalili

Translation by: Rajaa Al LawatiTranslation by: Rajaa Al Lawati



وطــــــــــــنـــــــــــــي
كل عام وأنت بخير يا  


