اقرأ معنا يف هذا العدد:
ملحق خاص باألطفال
تصدره مجلة العني الساهرة
اإلرشاف الفني

النقيب /بدرية بنت راشد التوبية

نورة األمورة

التصميم

الوكيل /عبدالله بن سامل الهاشمي

الرقيب /منصور بن حمد الحزامـي
الرقيب /سلطان بن سيف القاسمي
الرقيب /راوية بنت عبدالله الخليلية
العريف /فيصل بن عبدالله البلــويش

ص٥

ص ٣٦

السكني الناصح

التدقيق اللغوي:

النقيب  /ثريا بنت أحمد الكلبانية

املراسالت :

باسم مدير العالقات العامة
القيادة العامة للرشطة
ص ب 302 :الرمز الربيدي116 :
ميناء الفحل
موقع رشطة عامن السلطانية
عىل الشبكة العاملية للمعلومات

ص ٣٩

اخلبيئة

ص 40

احملتاالن

www.rop.gov.om

الربيد اإللكرتوين للملحق

ropkids@rop.gov.om
جميع حقوق امللكية الفكرية
محفوظة لرشطة عُ امن السلطانية

أصدقايئ ميكنكم تصفّح ملحق الرشطي الصغري من خالل موقع
الرشطة وبوابة سلطنة ُعامن التعليمية
http://www.rop.gov.om/arabic/kidsmagazine.asp
http://home.moe.gov.om/arabic/module.php?module=library&CatID=32

أصدقايئ األعزاء ...

مـرحـبـا

يتجــدد اللقــاء بكــم عــر هــذا العــدد الجديــد الثامــن والخمســون مــن ملحــق الرشطــي الصغــر الــذي يســعى دامئــا ليكــون
قريبــا منكــم ومــن عاملكــم وتطلعاتكــم وآمالكــم؛ ليقــدم لكــم مــا هــو مفيــد وشــائق وممتــع ومتجــدد عــر صفحاتــه مــن
قصــص وحكايــات وقصائــد شــعرية ومعلومــات مفيــدة ورســومات وصــور ومســابقات وغريهــا الكثــر مــن املفاجــآت ...
والــذي يتزامــن صــدور هــذا العــدد وأنتــم يف رحــاب اإلجــازة الصيفيــة ليبــارك لكــم ويهنئكــم عــى نجاحكــم وتفوقكــم
املتميــز يف دراســتكم بعــد مرحلــة مكللــة بالجــد واالجتهــاد والتعــب والســهر .فهــا أنتــم حصدتــم مثــار جهودكــم طــوال العــام.

أصدقايئ...

اإلجــازة الصيفيــة مــن أجمــل األيــام التــي تنتظرونهــا بفــارغ الصــر مــع الفرحــة املغمــورة بالحيويــة والنشــاط ألخــذ
قســطاً مــن الراحــة بعــد االجتهــاد واملثابــرة ،فهــي فرصــة ملامرســة هواياتكــم وأنشــطتكم وإبداعاتكــم ومهاراتهــم،
وعــدم تضييعهــا فقــط للعــب كــا يعتقــد البعــض  ،ولكــن مــع انتشــار جائحــة فــروس كورونــا مل تكــن اإلجــازة
كــا اعتدتــم عليهــا وإمنــا كونــوا أكــر حرصــا بااللتــزام والتقيــد باإلجــراءات االحرتازيــة كغســل األيــدي باســتمرار
باملــاء والصابــون ،واســتعامل املعقــم وارتــداء الكاممــة بالطريقــة الصحيحــة  ،وتــرك مســافة أمــان ،وتجنــب
التجمعــات والزيــارات؛ وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى ســامتكم وبقاءكــم آمنــن مــن خطــر اإلصابــة بهــذا الفــروس.
ال تظنــوا يــا أصدقــايئ أنــه مــع وجــود هــذا الفــروس تتوقــف الحيــاة ؛ وأن وجودنــا يف املنــزل ال يقلــل مــن عزميتنــا
وتنميــة مهاراتنــا  ،لذلــك يجــب أن تســتثمروا وقــت إجازتكــم مبــا هــو مفيــد لكــم كمامرســة كــرة القــدم أو الســباحة أو
االلتحــاق بــورش تدريبيــة عــن طريــق اإلنرتنــت ســواء يف الرســم أو الكتابــة أو تعلــم حرفــة جديــدة مفيــده ،وتواصلــوا مــع
أصدقاءكــم وأقاربكــم مــن خــال برامــج التواصــل اإلجتامعــي ،وال تنســوا أحبتــي اإللتــزام بقواعــد الســامة واألمــان عنــد
مامرســتكم لهواياتكــم حتــى ال تتعرضــوا ألي خطــر _ ال ســمح اللــه_ بســبب عــدم توخــي الحــذر والتهــور والتهــاون يف
أخــذ اإلجــراءات اإلحرتازيــة فإلتزامكــم باإلرشــادات وإجــراءات الســامة دليــل عــى وعيكــم ،وأنكــم دامئــا يــداً بيــ ٍد
نحــو مجتمــع خــال مــن فــروس كورونــا .وأخــرا أمتنــى لكــم قضــاء إجــازة ســعيدة ،تنعمــون فيهــا بالصحــة والعافيــة.

إعداد :منى الكليبية
رسوم:مصطفى برشومي

ء
يــروى عــن أمــر املؤمنــن عمــر بــن الخطــاب ،أنــه ذهــب يومـاً إىل بــاد الشــام ،وكان معــه بعــض الصحابــة
ويف الطريــق علــم أن مــرض الطاعــون قــد انتــر يف الشــام ،ومــات كثــر مــن النــاس بســببه  ،فقــرر الرجــوع،
ومنــع مــن معــه مــن دخــول الشــام .فقــال لــه الصحــايب الجليــل أبــو عبيــدة بــن الج ـراح :أف ـراراً مــن قــدر
اللــه يــا أمــر املؤمنــن؟ فــرد عليــه أمــر املؤمنــن :لــو غــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة! ثــم أضــاف قائـ ًـا :نعــم نفـ ُّر
مــن قــدر اللــه إىل قــدر اللــه؛ أرأيــت لــو أن لــك إبـاً هبطــت واديــا لــه جهتــان :إحداهــا خصيبــة (أي بهــا
زرع وحشــائش تصلــح ألن ترعــى فيهــا اإلبــل) ،واألخــرى جديبــة (أي ال زرع فيهــا ،وال تصلــح ألن ترعــى
فيهــا اإلبــل) ،أليــس لــو رعيــت يف الخصيبــة رعيتهــا بقــدر اللــه ،ولــو رعيــت يف الجديبــة رعيتهــا بقــدر اللــه؟
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ﻧﻮرة
سيناريو ورسوم الوكيل :عبدالله الهاشمي
علينا يا قطوط أن نجمع
هذه األلعاب قبل أن تأتي
أمي وتعاقبنا.

ما هذا يا قطقوط؟

مياوو..
أنا سأحضر كيساً.
هذا كيس.
أنا ال أريد كيسا ً
بالستيكياً.
مياووو..
لمـــاذا؟؟

تذهب نورة وتحضر كيسا ً من
الخيش الذي يستخدم أكثر من
مرة وتجمع فيه األغراض.
حينها ينشغل قطقوط باللعب
بالكيس البالستيكي ويدخل
داخله فقد كاد أن يختنق.

مياااااوو..
مياااوو..
ألنها أكياس
مضرة بالبيئة.
ّ

ماذا فعلت أيها الشقي
ألم أقل لك أنها أكياس
مضرة بالبيئة وبنا.

هل رأيت أيها الشقي ،واآلن
ساعدني في جمع األلعاب في
كيسنا الصديق للبيئة.

يا إلهي كدت
أموت بسبب
هذا الكيس.

مياوووووو..
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احلرفة التقليدية

السب ـ ـ ـ ـل ـة
تصوير :زمزم الهاشمية

صناعة الدبس:
مرحبــا بكــم يــا أصدقــايئ  ،يف هــذا العــدد س ـ ُنع ّرفكم عــى صناعــة جديــدة وجميلــة  ،وهــي صناعــة الدبــس (عســل
النخيــل ) ،فبالدنــا الحبيبــة عــان تزخــر بأصنــاف عديــدة و متنوعــة وذات جــودة عاليــة مــن أشــجار النخيــل يف مختلــف
املحافظــات بالســلطنة ،و يف فصــل الصيــف يتــم تخزيــن كميــات كبــرة مــن التمــور يف أكيــاس مصنوعــة مــن ســعف
النخيــل يطلــق عليهــا (جربــان) ،حيــث تكــون منضــودة أي موضوعــة فــوق بعضهــا البعــض يف غرفــة خاصــة تســمى
بالنضــد ومــا مييــز هــذه الغرفــة أنهــا تكــون مظلمــة وال يوجــد بهــا فتحــات تســمح بدخــول الهــواء فيتفاعــل التمــر مــع
درجــة الحـرارة املرتفعــة بالنضــد التــي تعمــل عــى ذوبانــه فيســيل الدبــس مــن عــى الجربــان عــى هيئة ســائل لــزج يف
قنــوات توجــد يف محيــط النضــد ،ويف املرحلــة األخــرة يتــم تجميــع الدبــس وحفظــه يف أواين مختلفــة كالخــروس وهــي
عبــارة عــن آنيــة مصنوعــة مــن الفخــار يكــون بهــا عنــق ضيــق يســاعد يف حفــظ محتوياتــه كالدبــس
أواملــاء أو التمــور مــن التعــرض لضــوء الشــمس أو الغبــار أو الح ـرات وغريهــا ،كــا
تتميــز هــذه الخــروس باحتوائهــا عــى نقــوش زخــارف متنوعــة جميلــة
تســهل عمليــة مســكها وحملهــا مــن مــكان إىل آخــر.
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عدد الالعبني:

لعبـ ـ ــة الصيـ ـ ـ ـ ـ ــاد

اللعبة الشعبية

مثانية العبني أو أكرث.

طريقة اللعب:
تُعــدُ هــذه اللعبــة مــن األلعــاب الشــعبية القدميــة واملتوارثــة
عــن األجــداد ،وهــي متــارس يف مختلــف مناطــق الســلطنة
كالســواحل أو بــن البســاتني أو يف وســط الصحــارى الرمليــة.
تتكــون اللعبــة مــن فريقــن؛ فريــق مهاجــم ويكــون خارج مســتطيل
اللعبــة املرســوم عــى األرض ويكــون عددهــم مــن مثانيــة أو أكــر
منقســمني عــى جانبــي املســتطيل ،والعــدد نفســه مــن الالعبــن
ميثلــون الفريــق املدافــع ويكونــوا يف منطقــة اللعــب داخــل
املســتطيل ،ثــم يقــوم الالعبــون مــن الفريــق املهاجــم باصطيــاد
العبــي الفريــق املدافــع واحــدا تلــو اآلخــر بواســطة الكــرة إىل
أن يبقــى آخــر العــب مــن الفريــق املدافــع ،و بعدهــا يقومــون
بالعــدّ إىل عــرة فــإذا متكنــوا مــن اصطيــاده بالكــرة قبــل
االنتهــاء مــن العــدّ يخــرج الالعــب ويفــوز الفريــق
املهاجــم ،وإذا مل يتــم اصطيــاده بالكــرة فقــد فــاز
الفريــق املدافــع وتعــاد اللعبــة لنفــس الفريــق.

إعداد :علياء النعامنية

.
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سيناريو :غالية احلجرية
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رسوم :مروة فتحي
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حماية نفسك
مسؤوليتك
كام تعلمون يا أصدقايئ مع انتشار جائحة فريوس كورونا يف أنحاء العامل أصبحت
الحياة عىل غري العادة فأصبحنا نتجنب التجمعات العائلية والزيارات يف مختلف
املناسبات ،وذلك من أجل سالمتكم وحاميتكم من عدوى فريوس كورونا
أصدقايئ كيف نستطيع حامية أنفسنا من الفريوس؟ وكيف نتحمل املسؤولية
سواء داخل البيت أو خارجه ؟؟

معاذ بن صالح الشبيبي
يعترب فريوس كورونا من الفريوسات الخطرة واملؤذية لإلنسان ،ولكن
بالتزامنا وتقيدنا باإلجراءات االحرتازية نقي أنفسنا من اإلصابة بهذا
الفريوس ومن أهمها ارتداء الكاممة أثناء الخروج من املنزل والتقيد
بالتباعد الجسدي وعدم املصافحة واملخالطة يف الزحام ،فأنصح أخويت
وأصدقايئ برضورة تجنب التجمعات سواء يف املناسبات أو غريها
وااللتزام بالحجر املنزيل يف حالة اإلصابة وعدم مخالطة اآلخرين حتى
ال تنتقل إليهم العدوى.
فريوس كورونا فريوس معدي ينتقل من شخص إىل آخر سواء عن
طريق الهواء أو مخالطة شخص مصاب أو مالمسة األسطح ،لذلك
يدي
كنت حريصا عىل لبس الكاممة عند الخروج من البيت وغسل ّ
باستمرار مع استعامل املعقم ،وأتجنب املصافحة والخروج يف األماكن
املزدحمة ،وأخرياً أنصح أقاريب وأصدقايئ يف حالة إصابتهم ال قدر الله
بفريوس كورونا أو ظهور أحد أعراضه عليهم االلتزام بالحجر املنزيل
ملدة ال تقل عن عرشة أيام ،وعدم مخالطة اآلخرين والبقاء يف غرفة
منفردة باملنزل من أجل سالمة الجميع.
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عمر بن عوض الهاشمي

إشراق بنت سيف احلزامية

عرفت بأن هذا الفريوس رسيع االنتشار وخطري جداً ويؤثر عىل الجهاز
التنفيس ،حيث تنتقل العدوى للشخص من خالل العطس أو املخالطة،
وعندما علمت بإصابة أحد من أقاريب بفريوس كورونا تجنبنا زيارتهم
خالل تلك الفرتة وتواصلنا معهم عن طريق الهاتف وبرامج التواصل
االجتامعي ،وأيضا التزمنا بلبس الكاممة عند الخروج من املنزل وغسل
اليدين باستمرار مع تجنب ملس العينني والفم و األنف ،وأخريا أنصح
أهيل وأقاريب وزماليئ بأن يتبعوا اإلرشادات واإلجراءات الوقائية التي
قررتها اللجنة العليا وذلك من أجل سالمتهم وحامية أرواحهم من
مخاطر هذا الفريوس.

لينا بنت أحمد احلضرمية

محمد بن أزهر اجلابري

لله الحمد مل أتعرض لإلصابة بفريوس كورونا ،فقد كنت
دامئا حريصة عىل اتباع إرشادات اللجنة العليا ونصائح
أهيل يل ،ألن فريوس كورونا يعد من الفريوسات الخطرة
و رسيعة االنتشار ،لذا يجب علينا أصدقايئ األعزاء االلتزام
باإلجراءات الوقائية ومن أهمها :غسل اليدين باملاء
والصابون والتعقيم وارتداء الكاممة وعدم الخروج من
املنزل إال عند الرضورة.

هذا الفريوس يعد نوعا من أنواع الفريوسات الخطرة التي تؤثر عىل
الجهاز التنفيس وما مييزه أنه رسيع االنتشار ،لذا يجب أن نحافظ عىل
سالمتنا وسالمة املجتمع من خالل التزامنا بلبس الكاممة ووضع املعقم
وتجنب التجمعات وعدم الخروج من البيت إال يف الرضورة القصوى .كام
يجب أن أتقيد بالحجر املنزيل يف حالة ظهور أي أعراض كالحمى والزكام
وأخرب اآلخرين أال يزورونني خالل تلك الفرتة وأتجنب مخالطة أهيل يف
البيت و عدم مصافحتهم ،وترك مسافة آمنة أثناء الحديث والجلوس
معهم داخل البيت مع ارتداء الكاممة.

11

و
اﻟﺴﻜﻮﺗﺮ
سيناريو ورسوم :مرمي احلسنية

ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﺮف
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ؟

ﻧﻌﻢ
ﻳﺎ أﻣﻲ.

ﺣﺴﻨﺎ
ﻳﺎ أﻣﻲ.
و اﺑﻘﻴﺎ ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺒﻴﺖ.
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ﻣﻨﺎر ﺳﺄﻋﻠﻤﻚ
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻛﺎت.

أﻧﻈﺮي أﺳﺘﻄﻴﻊ
أن أﻓﻠﺖ ﻳﺪي.

ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮازن.

ﻫﺬا ﺧﻄﺮ
ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻢ.

أووو
ﻓﻘﺪت
ُ
ﺗﻮزاﻧﻲ.

ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ..ﻫﺬا
وأﻧﺖ ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
آﺳﻒ
ﻳﺎ أﻣﻲ.
ﺗﻤﺾ
ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ِ
ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ.
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إبراهيم بن يحيى النبهاين

نور بنت سامل املردوف

سبأ بنت طارق الشنفرية

رودينا بنت عباس الغدانية

يوسف بن حمد الشعيلي

ليث بن حميد الغافري

سعيد بن أحمد اجللنداين

فيصل بن عبداهلل الغزيلي

رمياس بنت أزهر اجلابرية

خالد بن خلفان الغزيلي

جراح بن أحمد اجللنداين

أحمد بن هالل البوسعيدي

روان بنت عبدالعزيز البحرية

يحيى بن حممد اخلروصي

صفاء بنت حممد اخلروصية

حممد بن حمد الشعيلي

تركي بن عبدالعزيز البحري

رنيم بنت خليفة الصبيحية

مرمي بنت خليفة الصبيحية

املهند بن خليفة الصبيحي

رمي بنت أيوب احلضرمية

مودة بنت أحمد العربية

فاطمة بنت حممد البطاشية

حمد بن حممد العيسري

عبداهلل بن يوسف اخلاطري

الفضل بن خالد اخلاطري

مازن بن سامل الشعيلي

امللهم بن أحمد احلضرمي

أنس بن مالك الهنائي

عبداهلل بن حمد املنذري

سيف بن حمد املنذري

أبرار بنت يعقوب احلضرمية

سعود بن حمد الشعيلي

هالل بن ناصر األبروي

بلعرب بن سيف الغزيلي

املزن بنت علي املعمرية

رتال بنت هيثم اجلهضمية

نهئ بنت نصر الفالحية

جنان بنت ساعد اجلهضمية

سعيد بن علي اجمليني

عبدالرحيم بن يعقوب احلضرمي

اليزن بن أيوب احلضرمي

سويراء بنت سامل العامرية

حسني بن صادق اللواتي

سارة بنت حممد الشقصي

حممد بن كهالن الشقصي

علي بن حسني اجلرداين

علي بن أحمد احلامتي

عبداهلل بن صالح السليمي

شهاب بن سامل الهشامي

يف بنت يعقوب احلارثية

سعود بن خلف املعويل

سليمان بن خلف املعويل

وجود وآية بنات سعود احلجري عزه وبيان بنات سيف احلزامي

ملار وليان بنات جمعة احلبسي

نصر وخلفان أبناء حمود الشامسي حممد وأسامة أبناء يونس الوائلي

مروان ينجح يف نهاية الفصل
بتقدير ممتاز ،وقرر والده أن
مينحهُ مكافأه ،وقام برشاء
جهاز لوحي من النوع الجيد
غالية الثمن تكرمياً له٠

سيناريو ورسوم الوكيل /عبدهللا الهاشمي

تستاهل كل خير
يا بطل٠

شكراً لكما يا
والدي العزيزين٠

يا بني :هذه هدية بسيطة
من والديك تكريما ً لتفوقك
في دراستك٠

عندي الكثير من النقاط لهذه
اللعبة ،أصبحت بالنسبة لي
من أسهل األلعاب التي لدي٠

مر
وان مع أصدقائه
طارق وهاني٠

؟!

أنا أواجه صعوبة في
مراحلها األخيرة٠

ما هذه األلعاب التي
تتحدثون عنها؟
هل يعقل! لديك جهاز
من النوعية الجيدة
وليس عندك ألعاب؟
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اشتراه لي أبي قريباً،
وال أعرف كيف أنزل
فيه األلعاب٠

بسيطة اذهب إلى محل
كومار لديه مجموعة من
األلعاب ،سوف ينزل لك
تطبيقات وألعاب جديدة٠

قريبا ً من هنا ،ولكن أبي
منعني من الذهاب إلى
هذا المحل ،سوف أخبرك
عن موقعه٠

أين هذا المحل يا طارق؟
هيا نذهب إليه٠

مرحبا يا كومار ،أريد أن
تنزل لي ألعابا ً وتطبيقات
لجهازي الجديد٠

حسناً ،ولكن يتطلب ذلك
إنشاء بريد إلكتروني
وكلمة مرور٠

يذهب مروان
إلى المحل
اعمل لي ذلك٠

يحتاج لك ممارسة
حتى تصل إلى
مستوانا ههههه٠

في البيت
أمي أنظري لدقة
التصوير في جهازي
تعالي آلخذ معك سيلفي٠

أدري يا بني ،فهو
جهاز ذو مواصفات
عالية الجودة٠

سوف ألعب كثيراً
وسترى٠
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بعد مرور ثالثة أيام٠٠

مروان يفتح تطبيق االنستجرام وتصله
رسالة مجهولة المصدر٠

ماذا بك يا مروان؟ ماذا
حدث لك؟ أنت ال تأكل
جيداً ووجهك شاحب٠

يا ويلي ماذا فعلت؟
كيف حدث هذا؟

مروان ليس في
غرفته أين ذهب؟

وعند عودة أبو مروان من العمل٠
ال أدري ماذا حصل
لمروان؟ أنا قلقة
عليه جداً٠

ال تقلقي ،سوف
أتحدث إليه٠
ال أدري ليس من
عادته أن يخرج دون
أن يخبرني٠

لقد خسرت كل شيء يا
أبي ،أحدهم إبتزني على
االنستجرام وسامحوني٠
ولماذا لم تخبرنا
يا بني؟

18

ال شيء يا أمي
دعيني أريد أن أنام٠

سوف نبلغ الشرطة
وسنعرف من الفاعل٠
كنت خائفا ً
يا أمي٠

ماذا بك يا بني؟
أين كنت؟

أيها األصدقاء هل
عرفتم من قام
بابتزاز مروان؟

شعر /عائشة الفزارية
رسوم /زمزم الرحبية

لي جــوال يا أصـحـابي
ُ
أبحث فيه عن معلومة

أحـظى فـيه باأللع ِـاب
أسعى كي تبدو مفهومة
َ
وقت صالتي ال ينسيني

أحـفظ وقـتي ال أفـنيه

في ألـعــاب ال تــثريه

عن عائلـتي ال يغـنيني
أدرس درسي مصدر أنسي
يـا جــوالي لسـت أبـالي

بمذاكرتي أجني غرسي
لن تلهيني عن أعمالي
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سيناريو ورسوم الوكيل/عبداهلل الهاشمي

نرحب بكم أصدقائي في
مبنى اإلدارة العامة
لطيران الشرطة٠

أخبرنا عن اإلدارة العامة
لطيران الشرطة أيها
الشرطي الصغير؟

تعد اإلدارة العامة لطيران الشرطة إحدى اإلدارات التخصصية
حيث تهدف إلى تسيير دوريات الحراسة واألمن في المناطق
التي تقتضي طبيعتها الجغرافية ذلك ،والتدخل بنقل الفرق
المختصة في الحاالت األمنية العاجلة ،والقيام بعمليات البحث
واإلنقاذ واإلخالء ،ونقل ضباط وأفراد الشرطة ،وتقديم اإلسناد
إلى القوات المسلحة إذا تتطلب األمر ذلك٠

متى أنشئت اإلدارة
العامة لطيران الشرطة؟

أصدر السلطان قابوس بن سعيد رحمه هللا أوامره السامية
بتاريخ  ٩سبتمبر ١٩٧٤م بإنشاء إدارة طيران الشرطة أطلق
عليها في البداية (جناح طيران الشرطة) يلحق بالمطار
السلطاني الخاص ،وفي شهر فبراير من عام ١٩٨٣م تم إفتتاح
المبنى الجديد الخاص بطيران الشرطة ،وتم تعديل المسمى من
جناح طيران الشرطة إلى اإلدارة العامة لطيران الشرطة٠
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أخبرنا يا صديقي الشرطي كيف
يتم تأهيل ط ّياري اإلدارة العامة
لطيران الشرطة؟

* تقع اإلدارة العامة لطيران الشرطة
يف مركز الطيران باملطار.

م

يتم تأهيل الطيارين ممن تنطبق عليهم شروط من خالل اإلختبارات
المبدئية في مادتي الرياضيات واللغة اإلنجليزية ،وعمل المقابلة
الشخصية وإختبار اللغة اإلنجليزية ،ومن يجتاز االختبار يتم إبتعاثهم إلى
أستراليا لبدء دراستهم عن الطيران لمدة سنتين ،وبعد العودة من
الدراسة يتم تدريبهم على يد طياري (طيران الشرطة) المعتمدين من
الطيران المدني ،وبعد ذلك يتم التصديق ومنحهم رخصة الطيران٠

أهم المهام التي تقوم بها اإلدارة العامة لطيران الشرطة البحث
واإلنقاذ سوا ًء كان براً أو بحراً بالنسبة للكوارث واألعاصير
واألودية ،والحوادث الطبيعية والصناعية ،والنقل الطبي
(اإلسعاف الطائر) لنقل الحاالت المرضية والمصابين الى
المستشفيات المرجعية ،وعمليات اإلسناد ونقل مواد اإلغاثة
وتنظيم رحالت دورية لنقل منتسبي شرطة عمان السلطانية
ورحالت لتمثيل الشرطة بالمحافل والمؤتمرات الدولية٠

ما هي المهام
والواجبات التي تقوم
بها اإلدارة العامة
لطيران الشرطة؟

أخبرنا عن عمليات
البحث؟

كما تعلمون هناك حوادث السقوط من الجبال لمحبي التسلق
ورياضة المشي ،وغرق الصيادين ،األمر الذي يتطلب نقل الفرق
المختصة لعمليات البحث من الدفاع المدني وخفر السواحل٠
ما أنواع الطائرات التي تستخدمها
اإلدارة العامة لطيران الشرطة؟

تستخدم اإلدارة العامة لطيران الشرطة طائرات فئة
األجنحة الثابتة وهي :طائرة الكاسا ،وطائرة
األمبرير ،وطائرة الفنيوم  .٣٠٠وطائرات الفئة
العمودية وهي :األوجستا ،واألجستا٠
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* إن

حقائق غرائب؟؟؟

التمساح ال يستطيع أن يق

وم بإخراج لسانه من فمه.

* إن اليوم الواحد على كوك
كاملة على كوكب األر ب الزهرة هو أطول من سنة
ض.
* إن القلب ينبض أكثر من
عمر اإلنسان.

ثال
ثة مليارات مرّة في متوسط

* إن اجلراد ميتلك ع
اإلنسان.

ض
الت في ساقه تفوق عضالت

إن قط
* امل عة الورق مربعة الشكل من
ستحيل
من ثما أن تطوى على نفسها ألكثر
ني مرات بغض النظر عن
حجمها.

صديقتكم :مرمي الزدجالية
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طائر السامن
طائر صغير يعد من الطيور املهاجرة
يقضي فصل الصيف في قارّة أوروبا ،وفي
فصل الشتاء تُهاجر إلى إفريقيا ،حيث
يبلغ طوله إلى سبعة عشر سنتيمترا ً
ملون باألبيض
وله شكل مستديرّ ،
و البني ،و
يتميز هذا الطائر بأن له
ّ
جناحني قويني وطويلني يتناسبان مع
هجرته ملسافا ٍ
ت شاسعة.

صديقكم  :سعيد الرحبي

سعي
د
و
ب
س
ت
ا
ن
ا
مل
ا
جنو

في يوم
من األيام زار سعيد صديقه
أحمد ،فاستقبله بكل فرح و دعاه للدخول
قدم أحمد لصديقه الفواكه اللذيذة ،فأعجب
سعيد باملاجنو و قال :ما أجمل هذا ااملاجنو  .فقال
أحمد :إن هذا املاجنو من بستاننا القريب من هنا .فقال
سعيد :ما رأيك يا صديقي أن نذهب لرؤية البستان ،فقال
أحمد :هيا بنا .ذهب الصديقان إلى البستان  ،فانبهر سعيد
من كثرة أشجار املاجنو وجمالها  ،فقاما بقطف بعض املاجنو
اللذيذ و في املساء أخذ سعيد يفكر في أشجار املاجنو فخطرت
على باله فكرة و قال في نفسه :إذا ذهبت إلى البستان و قطفت
بعض املاجنو فلن يشك بي أحد .و بالفعل ذهب سعيد إلى البستان‘
وتسلق سور البستان و أخذ يقطف املاجنو ،و إذا بحارس البستان يراه
فأمسك به فخاف سعيد و قال وهو مرتبكاً :ظننت أن بإمكاني أخذ
بعض املاجنو من دون استئذان .فقال حارس البستان :ال يا بني هذا
ال يجوز فإذا كان صاحب البستان ال يراك فإن اهلل يراك و هذه
تعتبر سرقة  .فقال سعيد :سامحني يا عم  ،و أعدك بأنني لن
أكرر هذا مرة ثانية فقال احلارس :بارك اهلل فيك يا ولدي.

ألغاز ؟؟؟

تألي

ف  :بيان الرواحية

* ما هو الشيء الذي يكبر ويزيد كلما أخذت منه
املزيد ؟
احلفرة
* ما هو
الشيء
الذي
يتمكن من تخطي البحر دون
أن يتعرض للبلل؟
الطيارة
* ما هو الشيء الذي تقوم بإعطائه لغيرك ولكنه
يظل معك في نفس الوقت؟
كلماتك
* ما هو
الشيء
الذي
ميتلك يد ،ومع ذلك ال
يستطيع التصفيق نهائيا؟
الساعة

صديقكم  :شهم الريامي
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هدية ل
ي وهدية لك
و
هدية لحازم.

أريد أن أنظر مثلكما
من الشرفة ألرى أبي
عند قدومه.

أبي سيحضر بعد
لحظات مشتريا
لنا الهدايا.

ال أحتاج مساعدتكما..
سأتصرف بمفردي

سنخبرك حين
يظهر بابا.

اآلن يمكنني أن أقف
على هذا المقعد وأنظر
من الشرفة مثلكما.
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اآلن سأتسلق المقعد وبعدها
سأنظر مثلكما من الشرفة..
لن أحتاج شيئا منكما.

أريد أن أنظر مثلكما
من الشرفة ألرى أبي
عند قدومه.

يا إلهي ..ماذا تفعل؟

أنت تعرض حياتك للخطر حين
تنظر من الشرفة بهذه الطريقة

أي خطر الذي
تتحدثان عنه؟

ال قدر هللا من الممكن
أن تسقط من الشرفة.

ولكني أريد انتظار أبي
مثلكما ورؤيته عند
عودته بالهدايا.

أريد وعداً أال تتسلق
الشرفة مرة أخرى
لتنظر منها.

كي تحافظ على
سالمتك من السقوط
والحوادث يا أخينا
الصغير.

عندي حل دون
أن تعرض نفسك
وحياتك للخطر..
سنهبط جميعا
للشارع وننتظر
عودة بابا.

أعدكما بهذا..
من أجل
سالمتي.
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اسمي :عبد احلكيم بن زاهر الغسيني
عمري ٥ :سنوات
هوايتي :الرسم والكتابة
وأمتنى أن أصبح طيارا في املستقبل٠

اسمي :نهى بنت هاني املبسلية
عمري ٧ :سنوات
هوايتي :الرسم والكتابة
وأمتنى أن أصبح دكتورة في املستقبل٠

اسمي :الشفاء بنت عبدالعزيز الشعيلية
عمري ٥ :سنوات
هوايتي :الرسم والقراءة
وأمتنى أن أصبح معلمة في املستقبل٠

اسمي :علي بن أحمد العزري
عمري ٧ :سنوات
هوايتي :كرة القدم و السباحة
وأمتنى أن أصبح ضابط شرطة
في املستقبل٠
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مرمي احلسنية: سيناريو ورسوم
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عبدالعزيز بن بدر الريامي
� ٣سنوات

�سيف بن �أزهر اجلابري
�سنتني

املهنا بن خليفة ال�صبيحي
�سنتني

رمي بنت م�ؤمن ال�شكيلية
�سنتني

رنيم بنت م�ؤمن ال�شكيلية
�سنة

�شهد بنت را�شد الريامية
� ٣سنوات

و�صايف بنت حمد الهنائية
�سنة

غالية بنت زايد الها�شمية
� ٤سنوات

غيث بن حميد الغافري
�سنة

�شيخة بنت بدر الريامية
�سنتني

فاطمة بنت �سيف الريامية
� ٣سنوات

اجلوري بنت عمر البطا�شية
� ٣سنوات

و�سام بن حممد البطا�شي
�سنتني

فار�س بن �أيوب احل�ضرمي
�سنة

جنان بنت خلف املعولية
� ٣سنوات

بالل بن بدر الأبروي
� ٤سنوات

غازي بن �سليمان اله�شامي
� ٣سنوات

هبة بنت هالل البو�سعيدية
�سنة

�إ�سراء بنت عمرالربيكية
�سنتني

رتيل بنت �أحمد الوهيبية
� ٤سنوات

مرمي بنت هالل الرجيبية
� ٦سنوات

هالل بن بدر الأبروي
� ٤سنوات

هالل بن �سامل الفزاري
�سنتني

دانة بنت حممد املعمرية
� ٣سنوات

ب�شاير بنت حممد املعمرية
�سنة

اليمان بن حممد ال�سعيدي
�سنتني

جمانة بن هالل املعمرية
� ٥سنوات

عائ�شة بنت يو�سف اخلاطرية
� ٤سنوات

عزام بن �أحمد احلامتي
�سنة

فاتك بن هالل احلامتي
�سنة

�سعيد بن �أحمد اجللنداين
� ٥سنوات

حممد بن �أحمد البو�سعيدي
� ٤سنوات

عبا�س بن �صادق اللواتي
� ٥سنوات

عزان بن �سامل اله�شامي
� ٤سنوات

عبداهلل بن عابد املطرييف
� ٥سنوات

خليفة بن زايد الها�شمي
� ٦سنوات

هم�س بنت هالل امل�سرورية
� ٣سنوات

زينب بنت نا�صر الغدانية
� ٤سنوات

�أحمد بن �أزهر اجلابري
� ٣سنوات

مودة بنت �سعيد الرزيقية
� ٥سنوات

حمزة بن ح�سني اجلرداين
� ٤سنوات

ق�صي بن يون�س ال�سيابي
� ٤سنوات

حممد بن وليد العمريي
� ٥سنوات

رنا بنت ثامر الدرمكية
� ٥سنوات

فرح بنت حممد الهنائية
� ٥سنوات

فرا�س بن هالل العزري
� ٥سنوات

الهيثم بن نا�صر الها�شمي
� ٦سنوات

كاظم بن يحيى ال�شكري
� ٤سنوات

تقى بنت يحيى ال�شكرية
� ٦سنوات

�سليمان بن يو�سف املحرزي
� ٦سنوات

اليزيد بن �أحمد الوهيبي
� ٦سنوات

�شهد بنت جميب الزدجالية
� ٦سنوات

فهد بن جميب الزدجايل
� ٥سنوات

حممد بن يو�سف املحرزي
� ٦سنوات

يو�سف بن �إبراهيم امل�سروري
� ٤سنوات

�إبراهيم بن �أمري الزدجايل
� ٦سنوات

مرمي بنت علي الزدجالية
� ٦سنوات

أنا في الروضة

رجل الفضاء
إعداد :شيخة الرشيقية

األدوات املطلوبة:
ورق ملون +قلم ألوان
أسود +مقص+شريط الصق
شفاف )٢(+قصبات عصير
عريضة وضعيفة.

١
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نلصق الورق األبيض على
الشكل اإلسطواني .

٢
نرسم عليه العينين والفم
واألنف ونلصق الورق الملون
على جانبي الشكل وأسفله.

٣

نقص الورق األبيض على
شكل ( )٤مستطيالت طويلة
مستطيلين فوق
ونلصق كل ً
بعضهما ونثني كال منهما فوق
اآلخر على شكل زجزاج.

٤

نثبت المستطيلين
لليدين والرجلين.

٥

وهذا هو الشكل
النهائي لرجل
الفضاء.

صديق الشرطي الصغير/الوليد بن خالد العامري
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ل
بصحةة ة و عا

فية

فائ
ف
ا
ل
س
ب
ر
جن رول م

ع التفاح

املقادير
تفاح مقطع
سكر بني ناعم
ملعقة صغيرة قرفة
دقيق مضاف إليه املاء
شرائح سبرجن رول.

-١
 -١تقطيع التفاح إلى قطع صغيرة مع إضافة
ملعقة كبيرة من السكر البني الناعم و ملعقة
صغيرة من القرفة
 --٢تخلط املقادير السابقة مع بعضها ثم توضع على النار ملدة
--٢
خمس دقائق.
 -٣توضع احلشوة على لفائف السبرجن رول مع إغالقها بالدقيق
-٣
املخلوط مع املاء .
٤ـ أخير ًا تقلى بالزيت ثم نزينها بالسكر الناعم مع القرفة .
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اخلطوات

مبدعون

امل
ب
د
ع
ة
ا
مل
ت
أ
ل
ق
ة
/
رمي بن
ت

محسن السمني

 15سنة
العمر15:
العمر:
الصف :التاسع يف مدارس الصحوة اخلاصة
الهواية  :الفروسية  /التقدمي /التمثيل
حتــب رمي الفروســية منــذ الصغــر ،وهــي إحــدى هواياتهــا
املفضلــة وكان ألبيهــا دور كبيــر فــي تنميــة مهاراتهــا
حيــث كان يأخذهــا لتتلقــى دروســا ً عــن كيفيــة ركــوب
اخليــل ،وأصبحــت متــارس هوايتهــا مــرة فــي األســبوع
فــي الفتــرة املســائية ،كمــا أن لديهــا شــغف آخــر فــي
مجــال تقــدمي برامــج األطفــال والتمثيــل ،حيــث شــاركت
فــي برنامــج علــم ومــرح وبــدأت فــي تقــدمي التقاريــر
وكانــت تنمــي أيضــا موهبتهــا مــن خــال مشــاركتها
فــي األنشــطة املدرســية ،وكمــا أنهــا متتلــك موهبــة
فــي جانــب التمثيــل الكوميــدي وشــاركت فــي عــدة
مســرحيات فــي املدرســة وتتمنــى أن تكــون رمي فــي
املســتقبل أحــد الوجــوه الرائــدة فــي اجملــال اإلعالمــي.
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ُعمانن ـ ـ ـ ـ ــا الـجمي ـ ـ ـ ــلة
إعداد وتصوير العريف /فيصل البلوشي

( قلعة نخل )

تعتبر من أكبر وأقدم القالع بمحافظة
جنوب الباطنة وهي تعد بمثابة حارس
لمزارع النخيل التي تمتد إلي أسفل
سفح الجبل بالوالية؛ فتميزت بتربعها
على نتوء صخري ارتفاعه يصل إلي
٢٠٠متر على سفح جبال الحجر
الغربي من الوالية ،كما اشتملت القلعة
على عدة أبراج أشهرها الشرقي
والغربي واألوسط .
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أهــا بكــم أصدقائــي األعــزاء ،ســأعرفكم فــي رحلتنــا
لهــذا العــدد عــن واليــة عريقــة تقــع فــي محافظــة جنــوب
الباطنــة وهــي واليــة نخــل ،حيــث تبعــد عــن محافظــة
مســقط مــا يقــارب  ١٢٠كــم ،حيــث تحدهــا مــن جهــة
الشــمال واليــة وادي المعــاول ومــن الشــرق واليتــي
الســيب وســمائل ومــن جهــة الغــرب واليــة العوابــي ومــن
الجنــوب واليــة نــزوى ،كمــا تضــم واليــة نخــل العديــد مــن
المعالــم والشــواهد التاريخيــة األثريــة كالقــاع والحصــون
واألوديــة والقــرى القديمــة والمســاجد وغيرهــا.

( عني الثوارة )

هي عبارة عن مياه ساخنه
معدنية تنبع من جبل صلد
ثم تتفرع مياهها لتصب
في فلج كبة وفلج الصاروج
لري المزروعات و البساتين.
كما تعد هذه العين من أشهر
العيون الحارة بالسلطنة ومن
المواقع السياحية الجميلة
بالوالية التي يقصدها الزوار
من أجل االستمتاع بجمال
الطبيعة أو ألستخدام مياهها
للعالج من بعض األمراض الجلدية
وغيرها.

قريــة وكان تقــع فــي وادي مســتل بواليــة نخــل يصــل ارتفاعهــا إلــى  ٢٠٠٠متــر عــن ســطح البحــر ،وتمتــاز
باعتــدال درجــة الحــرارة صيفـا ً وانخفاضهــا شــتا ًء ،كمــا تشــتهرأيضا هــذه القريــة بالمدرجــات الزراعيــة الجميلــة
التــي تســتخدم لزراعــة أشــجار الخــوخ و المشــمش والعنــب وغيرهــا .

( قرية وكان )

( وادي األبيض )
يعتبــر وادي األبيــض ثانــي أهــم المواقــع الســياحية مــن بعــد عيــن الثــوارة بواليــة نخــل ،كمــا يتميــز هــذا الــوادي
عــن غيــره بالعيــون العذبــة واألفــاج التــي تتدفــق فيــه بشــكل مســتمر طــوال الســنة ومحــاط مــن الجانــب
الشــرقي والجانــب الغربــي بأشــجار الحلــف والنخيــل ممــا تعطــي المــكان أكثــر جمــاال .

( رملة خبة اجلعدان )

تميزت بموقعها الفريد في
وسط محافظة جنوب الباطنة فهي
تقع على مقربة من قرية األبيض بوالية
نخل ،حيث تكون هذه الرمال على شكل تالل
وهضاب والبعض منها عالية االرتفاع والبعض اآلخر
متوسطة االرتفاع ،وكما يمر بها وادي األبيض وتنمو العديد
من األشجار والنباتات البرية بها كأشجار الغاف والسمر.

مصادر املعلومات من بعض املواقع اإللكترونية.
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سيناريو :حمدي هاشم
رسوم :مصطفى برشومي
فيلم الرسوم
المتحركة رائع٠

بل أكثر من رائع٠
ما رأيك لو أعددت
سريعا سلطة فواكه
نستمتع بتناولها أثناء
المشاهدة؟

ال بأس ..اسرعي
كي ال يفوتك الفيلم٠
ممم ..سأختار عدداً من
الفواكه لصناعة ألذ طبق
سلطة فواكه٠

وفي المطبخ حدث ما
لم يكن في الحسبان٠
اتركيني فوراً يا خولة..
حتى ال يصيبك مكروه٠
يا إلهي ..وماذا
سيصيبني لو
أمسكت بك؟
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أال تعلمين أن نصلي حاد
للغاية ،ومن الممكن أن
يجرحك دون أن
تشعري؟

ماذا أفعل اآلن لو كنت
أحتاج طبق سلطة
الفواكه؟

أنا من األدوات الخطرة التي
تحتاج حرصا ً في استخدامها
لذا الكبار فقط هم المسموح
لهم باستخدامي٠

من أجل سالمتك عليك
طلب هذا من ماما ،فهي
بارعة في استخدامي٠
سأنادي ماما فور٠

وأعدك أن أحافظ على
سالمتي من كل
األدوات الخطرة٠

أحسنت باستدعائي يا
خولة ..فالسكين خطر
استخدامه على الصغار٠

أحسن ِ
ت يا خولة..
سالمتك بالدنيا٠

أعرف هذا يا أمي٠
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ارسمني
رسوم العريف :فيصل البلويش

محمد بن فهد البدواوي

خزامى بنت سالم الرحيلية
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معتز بن سلطان الهاشمي

لمى بنت خالد العامرية

سيناريو ورسوم :الوكيل عبداهلل الهاشمي
كنان وأصدقائه حسام وسيف يف السوق
بالقرب من محالت بيع الدراجات

أنا آسف يا سيف مل أقصد
سامحني بحقك.

نعم يا سيف وأنا عىل
يقني إن الله سيهب
لك ما متنيت.
قرر كنان وحسام
كرس حصالتيهام
وجمع ما إدخراه
لرشاء دراجة
لسيف يف نهاية
الفصل.

عند نهاية الفصل الدرايس
الثاين سوف يشرتي يل أيب
دراجة هوائية.

ال بأس يا أصدقايئ كام أخذ
الله منا فإنه يعطي ويهب
وال ينىس أحداً من عباده.

ويف نهاية الفصل ..يا بني أحدهم طرق
الباب وذهب وترك لك
دراجة وهذة الرسالة.

أنت محظوظ يا
حسام ،ليت أيب
عىل قيد الحياة
فيشرتي يل دراجة.

حقاً يا كنان.

الشكر للّه
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حكـاية

جـدتي المحتاالن

رسوم :عايدة اخليارية

يــروى أن رج ـ ًا وامرأتــه عاشــا يف قريــة مــدة مــن
الزمــن يحتــاالن علــى النــاس ،حتــى أن أهــل القريــة
قــد ضجــروا منهمــا ،وقــرروا طردهمــا ،وخــرج
احملتــاالن للبحــث عــن قريــة أخــرى للعيــش
فيهــا ،وأخــذا معهمــا قليـ ًا مــن الــزاد وبضعــة
دراهــم وحمــار ،وحــن وصــا إلــى قريــة قريبــة
مــن البحــر أخبــر الرجــل زوجتــه بحيلــة
تدعــو النــاس إلــى الدهشــة ،فأخــذ زوجهــا
تســعة دراهــم ووضعهــا يف فــم احلمــار
وعنــد وصولهمــا وجــدا رجـ ًا فقــال لــه:إن
حمــاري العجيــب هــذا إن ضربتــه علــى
رقبتــه خــرج مــن فمــه درهــم.
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فتعجــب الرجــل مــن هــذا الصنيــع ،وقــال :بكــم تبيعــه؟ فقــال :أريــد بــد ًال منــه مكانــا يأوينــا
أنــا وزوجتــي ،فوافــق الرجــل وأعطاهــم بيتــا صغيــر ًا؛ وأخــذ احلمــار وضربــه علــى رقبتــه فخــرج
ـرح الرجــل ،وبعــد ضربــه أكثــر مــن ثمانيــة مــرات لــم يخــرج وال درهم،فعــرف
أحــد الدراهــم ،ففـ ٍ
الرجــل أنــه مت االحتيــال عليــه ،وذهــب غاضب ـ ًا إلــى بيــت احملتالــن ،فوجــد الزوجــة وعندهــا
كلبــة ســوداء صغيــرة فقــال لهــا :أيــن زوجــك؟ فقالــت له:لقــد خــرج ولكــن ســوف ُأخبــر الكلبــة
لتأتــي بــه .فتعجــب الرجــل مــن تصرفهــا ،وبعــد فتــرة وجيــزة عــاد الرجــل وهــو يحمــل الكلبــة
فتعجــب مــن هــذه الكلبــة ونســي أمــر احلمــار وقــال لــه :بكــم تبيــع هــذه الكلبــة؟ فقــال لــه :بخمســة
وعشــرين درهم ًا.أعطــاه النقــود وأخــذ الكلبــة ،واحلقيقــة ( أن الرجــل وزوجتــه عندهمــا كلبتــان
متشــابهتان ،وعندمــا خرجــت الكلبــة األولــى لــم تعــد وأحضــر الرجــل الكلبــة الثانيــة معــه)
فنجحــت احليلــة ،وأخــذ الرجــل الكلبــة وأخبــر زوجتــه بأنــه ســيذهب لرعــي األغنــام ،وعندمــا
يســأل عنــه أحــد تبعــث بالكلبــة لتخبــره ،وســيحضر حــا ًال ،وجــاء جــار ُه يســأل عنــه ،فأرســلت
زوجتــه الكلبــة لتحضــره ،حــل الليــل ولــم تعــد الكلبــة ،وعــاد زوجهــا وقــال :ألــم يســأل أحـ ٌـد عنــي؟
قالت زوجته :بلى جاء جارنا وقد أرسلت الكلبة.
عــرف الرجــل أنــه قــد مت خداعــه مــرة أخــرى .فأخبــر جــاره بقصتــه وقــال :أريــدك أن تســاعدني
بالقبــض عليــه ورميــه يف البحــر جــزاء أفعالــه ،فأخــذا كيس ـ ًا كبيــرا ووضعــوا فيــه احملتــال ،ويف
الطريــق إلــى البحــر توقفــا لتنــاول الطعــام حتــت ظــل شــجرة .وقــال جلــاره :أبعــد عنــا هــذا
راع معــه قطيــع مــن األغنــام ،فــرأى
الكيــس العفــن حتــى نــأكل .ووضعــا الكيــس بالــوادي ،فمــر ٍ
الكيــس وفتحــه فخــرج الرجــل وقــال لــه :أنقذنــي أيهــا الراعــي أن جماعتــي أرادوا أخــذي إلــى
قريــة بعيــده للــزواج بأميــرة وأنــا أحــب ابنــة عمي.فقــال الراعــي :الــزواج بأميــرة؟! نعــم أميــرة
البحر.فدخــل الراعــي يف الكيــس بــد ًال منــه ،وأخــذ الرجــل األغنــام ورجــع إلــى القريــة ،وألقيــا
الراعــي يف البحــر .وعندمــا عــاد الرجــل وجــاره إلــى القريــة ،وجــدا احملتــال وعنــده أغنــام كثيــرة
فتعجبــوا وقالــوا لــه :كيــف رجعــت! ونحــن ألقينــاك يف البحــر؟ أخبرهــم بــأن حوريــة البحــر
أخرجتــه وأعطتــه كل هــذا اخليــر ،فذهبــا وألقيــا بنفســهما يف البحــر.
نتعلم من هذه القصة أنه البد من التحقق من املصداقية
من جميع األمور حتى ال نقع ضحية يف شبكة االحتيال.

املصدر :بتصرف من الذاكرة الشفهية
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رسوم :زمزم الرحبية

احذر من أخذ التمباك واملخدرات من الباعة ..وقم باإلبالغ عنهم٠٠

!! Don`t take tombak or drugs from sellers. Report about them
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احلسن بن علي الشكيلي
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Hunter game

Popular
game

Number of players:
players:

Eight or more players

The way of playing:
playing:

This game is considered one of the old folk games inherited
from the ancestors which is played in various Sultanate
regions, such as coasts, orchards/gardens, or sandy deserts.
It consists of two teams; the attackers` team outside the
rectangle which is drawn on the ground consists of
eight or more players divided into both rectangle`s
sides. The defenders’ team have the same number of
players inside the rectangle playing area. Then the
attackers` team players hunt the defenders` team
players one by one with the ball until the last player of
the defending team remains. After that, they count to
ten. If they manage to catch him with the ball before
the count is finished, the player comes out and
the attacking team wins. But if the player is
not caught, the defending team wins, and
the game is repeated for the same team.

Text by: Alia Al-Numaniya

.
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Traditional
Craft

AL SABLAH
Translation by: Rajaa Al-Lawatia
Text and pictures by: Zamzam Al Hashemi

Dibs (palm honey) industry :
Hi little friends, in this issue we will introduce you to an old, beautiful industry, which is the
Dibs industry (palm honey). Our beloved country, Oman, is rich in its many various,
high-quality palm trees in various Sultanate governorates. Omanis make optimal use of these
trees, as they benefit from everything in it, even its fruits, are not only for eating, but they extract some substances from it such as dibs which we will talk about now.In the summer, large
quantities of dates are stored in bags made of palm fronds called (Jerban) and they are placed
on top of each other in a special room called the (Nadhad). It is distinguished that it is dark
with no openings that allow air to enter, so dates interact with the high temperature that melts
them. The honey comes out through the Jerban in the form of a sticky liquid in channels located in the Nadhad area. When this stage is finished, the dibs is collected and stored in different
containers, especially the kharus (a pottery pot) with a narrow neck to help in preserving its contents such as dibs, water, or dates from exposure to
sunlight, dust, insects, etc. These pots are also characterized by their various beautiful inscriptions that
make it easy to hold and carry from one place
to another.
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The man took the donkey and struck it in the neck, so a dirham came out from the
mouth which filled the man with joy. But after beating it more than eight times, not a dirham came out, so the man knew that he had been tricked. He went angry to the crooks›
house, and he found his wife with a little black dog and said to her: Where is your
husband? She said to him: He›s out, but I will tell the dog to bring him.The man was
astonished at her behavior, and after a short time her husband came back carrying the
dog, so the man was astonished by this dog and forgot about the donkey and said to
him:How much do you sell this dog? he said to him: Twenty-five dirhams.
The man gave him the money and took the dog, and the truth (that the crook and his
wife have two similar dogs, and when the first dog came out, it did not return, and the
man brought the second dog with him) so the trick worked. The man took the dog and
told his wife that he would go to herd the sheep, and if anyone asks about him, she
should send the dog to tell him, and he will come immediately. His neighbour came to
ask about him, so his wife sent the dog to bring him, but night fell, and the dog did not
return. Her husband came back and said: Did anyone ask about me?His wife said: Yes,
our neighbor came, and I sent the dog.
The man knew that he had been tricked again, so he told his neighbor his story and
said: I want you to help me by arresting the crook and throwing him into the sea for his
actions. So they took a big bag and put the crook in it, and on the way to the sea they
stopped to eat under the shade of a tree, and he said to his neighbor: Move this gabage
bag away from us until we eat.They placed the bag in the valley, and a shepherd passed
by with a herd of sheep. He saw the bag and opened it. Then the man went out and said
to him:Save me, shepherd, my folks wanted to take me to a faraway village to marry a
princess and I love my cousin. The shepherd said: Marry a princess?! Yes, princess of
the sea.Then the shepherd entered the bag instead of the crook, and the man took the
sheep and returned to the village, and the man and his neighbor threw the shepherd
into the sea.When the man and his neighbor returned to the village, they found the
crook with many sheep, and they were amazed and told him: How did you come back!
And we dumped you in the sea? He told them that the mermaid
brought him out and gave him all these good things, so they
went and threw themselves into the sea.

Here we learn the end of those who fall into the
crooks works without checking the trustfulness of
the doer .

Source: Acting from oral memory.
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My Grandma`s
Tales

The two crooks

Illustrations by :Aida El Khairiya
Translation by :Rajaa AL-Lawatia

Once upon a time, a man and his wife lived in a village
for a period of time. They used to cheat on people until
the villagers were tired of them and decide to expel them.
The two crooks went out to search for another
village to live in, taking with them a little food, a
few dirhams(money) and a donkey. When they
arrived at a village near the sea, the man told
his wife of a trick that would make people
astonished. He put nine dirhams in the
donkey’s mouth and upon their arrival, they
found a man. The husband said to him:” If
you struck my amazing donkey in his neck,
a dirham would come out of his mouth. The
man was astonished by this action and
said:” How much do you sell this donkey?
The crook replied: Instead, we want a
place to live in, so the man agreed and
gave them a small house.
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