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مسؤولة التحرير
الضابط املدين/ رشيفة بنت عيل التوبية

التصميم واالرشاف الفني
املـالزم/ بدريـة بنت راشد التوبـيـة

الرشطي/ منصور بن حمد الحزامـي

الرشطي/ سلطان بن سيف القاسمي

الرشطي/ محمد بن زاهر الرشيـقـي

الرشطية/ راوية بنت عبدالله الخليلية

الرتجمة
الضابط املدين/ بشري عبدالدائم بشري

التدقيق اللغوي:
املالزم/ ثريا بنت أحمد الكلبانية

التصوير :
الوكيل/ سامل بن محمد الشحي

الرقيب/ بدر بن نارص الرزيقي
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موقع رشطة عامن السلطانية

عىل الشبكة العاملية للمعلومات

www.rop.gov.om 
الربيد اإللكرتوين للملحق

ropkids@rop.gov.om

جميع الحقوق امللكية الفكرية
محفوظة لرشطة ُعامن السلطانية

أصدقايئ ميكنكم تصفح 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/index.moe

اقرأ معنا في هذا العدد:

�ص٨

�ص١٦

�ص٢٤

�ص٣٦

الـقرد الـمرح

الرشطي املنقذ

وفــاء جـمـل

الـجـائـزة



أصدقايئ ميكنكم تصفح 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/index.moe

أصدقايئ األعزاء..
ــري ..  ــن ملحــق الرشطــي الصغ ــني م ــادي واألربع ــدد الح ــم يف الع ــا بك مرحب
والــذي يصــدر مــن أجلكــم ولكــم .. ففــي هــذا العــدد العديــد مــن األفــكار 
والقصــص الجديــدة واملفيــدة والتــي تعنيكــم بشــكل مبــارش .. فهنــاك الكثــري 

مــن املواضيــع التــي يجــب علينــا أن نناقشــها معــاً لــي نســتفيد.
أصدقايئ ..

ــا  ــاء وتحدثن ــا بعــدد مــن األصدق ــا األخــرية إلحــدى املــدارس .. التقين يف زيارتن
عــن طريقــة التــرف مــع الغربــاء أو كيفيــة التــرف يف حالــة محاولــة أحدهم 
االعتــداء عليــك إذا الحظــت ترفــاً أو ســلوكاً ســيئاً منــه كمحاولــة ملــس منطقــة 
ال يجــب ملســها يف جســمك .. بعــض أصدقــايئ تــرددوا كثــرياً وقالــوا أنهــم قــد ال 
يجيــدون التــرف أو يشــعروا بالخــوف منــه يف مثــل هــذه الحالــة ألن هنــاك 
مــن يقــوم بتهديــد الطفــل باإلســاءة إليه .. ولكــن ال تخافــوا وال تــرتددوا فعليكم 
ــاء وعليكــم  ــوق بالغرب ــور دينكــم وعــدم الوث ــة أم ــة أنفســكم أوالً مبعرف وقاي
إبــالغ والديكــم عنــد حــدوث أي يشء أو حــني تواجهكــم مشــكلة ألنهــم األقــدر 
ــادرون عــىل التــرف .. وال تنســوا  ــة بأنكــم ق عــىل حاميتكــم .. وأين عــىل ثق
بــأن هنــاك إجــراءات قانونيــة تتخــذ ضــد مــن يحــاول اإلســاءة لكــم .. فالقانــون 

يحميكــم .. واللــه يحفظكــم.

مــرحــبــا



جواهر
ــِن إِْحَســانًا اإلميان ــاُه َوِبالَْوالَِديْ يَّ ــُدواْ إاِلَّ إِ ــَك أاَلَّ تَْعبُ ــَى َربُّ قــال تعــاىل: }َوقَ

ــَآ أُفٍّ  ــل لَُّه ــالَ تَُق ــاَم فَ ــاَم أَْو كاِلَُه ــرَبَ أََحُدُه ــَدَك الِْك ــنَّ ِعن ــا يَبْلَُغ إِمَّ

لِّ  ــذُّ ــاَح ال ــاَم َجَن ــْض لَُه ــا . َواْخِف ــْوالً كَِرميً ــاَم قَ ــل لَُّه ــاَم َوقُ َوالَ تَْنَهرُْه

ــُم  بُُّكــْم أَْعلَ ــايِن َصِغــريًا . رَّ ــاَم َربَّيَ ِمــَن الرَّْحَمــِة َوقُــل رَّبِّ ارَْحْمُهــاَم كَ

ــوًرا{. ــنَي َغُف اِب ــُه كَاَن لأِلَوَّ ــنَي فَِإنَّ ــواْ َصالِِح ــُكْم إِن تَُكونُ ــا يِف نُُفوِس مِبَ
}اإلرساء/25-23{

بر الوالدين

�أحب �أمي و�أبي ولكن كيف �أعرب لهما عن حبي..؟!
- أن أطيعهما وال أعصي لهما أمراً.

- أن ال أرفع صوتي أمامهما عند احلديث معهما.
ــاراً  ــون ب ــاة وأك ــؤون احلي ــي كل ش ــاعدهما ف - أن أس
ــي  ــان ف ــا يكون ــر ألنهم ــد الكب ــاً عن ــا ، وخصوص بهم

ــّي. ــة إل ــس احلاج أم
- أحترمهما وأستأذن قبل الدخول عليهما.
- أقّبل يدهما ورأسهما كل صباح ومساء.

رسوم الشرطية/ راوية اخلليلية

الرشطي الصغري
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رسوم الرشطية/ راوية الخليلية

نورة األمورة

شـجـررررة!!!

ووو!!
مياااا

هيا 

يا قطقوط اركب 

معي!! 

سوف 
أغمض عيني 

حتى ال أرى نفيس 
تحت العجالت.

هيييه 

... هيا ننطلق!!

أنِت 

تتجاوزين الرسعة 

املحددة يا نورة!!

ال 
حدود للرسعة 
أيها الخائف.

آسفة 
يا قطقوط .. ما 

كان عيّل أن أرسع!!
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الحرفة

الـســــبــلـةالتقليدية
 نتتطــرق يف هــذه الحرفــة إىل صناعــة بخــور عــود الرشقيــة ، حيــث يعــد البخــور مــن أهــم الصناعــات العطريــة 
التقليديــة التــي برعــت فيهــا املــرأة العامنيــة واهتمــت بصناعتهــا وتطويرهــا عــىل مــر العصــور ، فهــو يســتخدم 
ــاة اليوميــة ويف املناســبات الدينيــة واالجتامعيــة ومجالــس الضيافــة وتطييــب امللبوســات. ويتكــون هــذا  يف الحي

البخــور مــن املقاديــر اآلتيــة: ٥ تــوالت عطــر مســك ، و٥ تــوالت عطــر ورد ، و٥ تــوالت عطــر صنــدل

و١٥ تولة عطورات مخلطة محلية )عطر املخلط( وربع كيلو خشب العود ، ويتم تحضريه كالتايل:

 أوالً: نضع العود يف إناء زجاجي. 

ثانياً: نضع العطورات بالتدريج مسك ، ورد ، صندل. 

أخرياً: نضع عطر املخلط ونقلبه مع بعض ونخّمره ملدة شهر كامل

يف علبة زجاجية. 

أشهر أنواع البخور:
القطرة ، مميز

 أفنان ، عود الرشقية 

الباردة ، عود الشمس ، 

ريسوت.

صناعــــــــة بخـــــــور  عــــــــــــود الشرقيــة

الرشطي الصغري
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إعداد وتصوير املالزم/ بدرية التوبية



عدد الالعبني:
مثانية العبني فام فوق

اللعبة 
الشعبية الـســــبــلـة

كيفية أداء اللعبة:-
تبــدأ اللعبــة بتخصيــص رقــم معــني لــكل العــب يف اللعبــة بعدهــا يتــم اختيــار العــب واحد 

ــون  ــك يقــوم الالعب ــني ، بعــد ذل ــة الالعب ــة العــد الحســايب لبقي ــم ليقــوم بعملي مــن بينه

باالنتشــار والتفــرق يف حــني يقــوم الالعــب املنتخــب بتســمية أيــام األســبوع وحينــام يصــل 

إىل يــوم الجمعــة ينتــرشون مــن أمامــه ويبــدأ مبطاردتهــم ورشــقهم بكــرة صغــرية مصنوعــة 

مــن االســفنج ، ومــن تصيبــه الكــرة يحــل محــل الالعــب املنتخــب ويقــوم بنفــس الــدور.

لعبـــــــــــــــــــــــــــة أيام األســـبوع 

7
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إعداد وتصوير/ علياء النعامنية



عــاش القــرد الصغــر يلعــب ويقفــز بــن األشــجار ويســتمتع بقفزاتــه ضاحــكاً ينــادي عــى والدتــه 
مــع كل قفــزة يقــوم بهــا: أمــي انظــري لقــد قفــزت عاليــاً جــداً. فتبتســم والدتــه يف حنــان وتقــول: 

انتبــه يــا صغــري يك ال تســقط ، فبعــض األشــجار عاليــة جــداً.
ضحــك القــرد الصغــر وقفــز لحضــن والدتــه ونــام ، ويف صبــاح اليــوم التــايل خــرج القــرد الصغــر 
كعادتــه للعــب والقفــز ولــوح لوالدتــه مودعــاً فقالــت لــه والدتــه: انتبــه يــا صغــري يك ال تســقط 
ملــح  ويقفــز  يلعــب  القــرد  وبينــا  اللعــب.  أثنــاء 
مجموعــة مــن الثــار اللذيــذة يف قمــة إحــدى األشــجار 

ــدة جــداً. ــت بعي ــا كان ولكنه

الـقـرد املـرح
رسوم/ مريم الحجري سيناريو/ غالية الحجرية

الرشطي الصغري
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الرشطي الصغري
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ــر  ــن غصــن آلخ ــز م ــري يقف ــرد الصغ ــا الق ــدأ حينه ــا ، ب ــتطيع الوصــول إليه ــال أس ــالً وق ــر قلي فك
وعندمــا شــارف عــىل الوصــول انزلقــت قدمــه وســقط بــني األغصــان حتــى متســك بجــذع الشــجرة 
وقــد أُصيــب بكــر يف ذراعــه وبعــض الجــروح  ، ومــن شــدة األمل أخــذ ينــادي عاليــاً عــىل والدتــه 
وهــو يبــي ، أرسعــت والدتــه إليــه وحملتــه وعالجــت جروحــه ولفــت ذراعــه. وقالــت: أمل أقــل لــك 
أن تنتبــه وأن ال تصعــد للقمــم العاليــة؟؟ رد القــرد الصغــري بحــزن: صحيــح ولكنــي ظننــت أين قــادر 

ــه  ــرياً ومل أنتب ــا أصبحــت خب ــز فأن عــىل القف
ــداً  ــف ج ــا آس ــداً ...  أن ــاٍل ج ــكان ع أن امل

يــا أمــي!



ــدول  ــرور ل ــبوع امل ــرض أس ــر مبع ــرطي الصغي ــات الش فعالي

مجلــس التعــاون اخلليجــي بجراند مــول بتاريــخ 9-٢٠١5/٣/١٢م 

أسبوع مرور مجلس 
التعاون اخلليجي

أخباركم   وعلومكم

الرشطي الصغري

١٠



فعاليات أسبوع املرور مبدرسة اإليثار اخلاصة 
بتاريخ  ٢٠١5/٣/9م

أخباركم   وعلومكم

الرشطي الصغري
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الرشطي الصغري

رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو رقيب أول/ أصيلة العامرية
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١4
الرشطي الصغري

ميار بنت ماجد القاسمية

أساور بنت يوسف القاسمية

آالء بنت محمد الوهيبية

حال بنت سعيد الشبيبية

أنفال بنت سليامن الهادية

مدى وآرام كّنان شقرا

معتز بن صالح الشبيبي

حور بنت خالد السليامنيةفجر بنت عمر الحبسية

حمود بن أحمد السليامين

تيمور بن فيصل السيايب

 يوسف ومحمد أبناء طارق
السيايب

عبدالله بن نبيل الحسني

جنتان بنت خالد الخروصيةتريك بن سعود السليميوئام بنت محمد الشبيبيةعبدالعزيز بن محمد الهنايئ

الزبري بن كامل الشبيبي

أشجان بنت سليامن الهادية

عمر بن محمد السعيدي

نوف بنت يوسف القاسمية

تيامء بنت تيمور الصبحية

جامنة بنت أحمد السليامنية

ماجد بن عمر الحبيس

أروى بنت حمدان العامرية

بدر بن إبراهيم القاسمي

أسيد بن صالح الشبيبي

�أ�صــــدقــــاء
�لــ�صــغــري �لـــ�صرطي



الرشطي الصغري
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آالء بنت حاتم الرحبية

مسك بنت جامل الشبيبيةالخنساء بنت عيل الحسنيةحور بنت سعيد الشبيبيةالياس بن أحمد البلويش الهنوف بنت محمد الشبيبية

فرح بنت خليفة املصلحية

عبدالرحمن بن محمد الهنايئ مرية بنت محمد السيابية

محمد بن سلطان البلويشنوح بن أيوب العامري

عبدالعزيز ومحمد

أبناء عيىس الرحبي

مجتبي بن غريب البوسعيدي

عامر بن خلفان املحرزيدرر بنت سامل البطاشية

جود بنت محمد الوهيبية

حمد بن عبدالله العامري

قابوس بن سعيد السليميفادي بن عيىس األغربيوالء بنت حاتم الرجيبيةعدي بن حاتم الرجيبيعبدالله بن صالح السليامين

عبدالله العمرييريناد بنت عبدالله الراشديةخديجة بنت وائل الشيبانية حمزه بن أحمد الهادي

معاذ بن صالح الشبيبيشفاء بنت عبدالله العامريةراحيل بنت كامل الشبيبيةريناس بنت عبدالله الراشدية
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غداً يف االحتفال 
سوف نكرم زميلكم 

أسعد.

ألنه أكرثكم نشاطاً 
وإلتزاماً يف العمل يا 

عامر.

لدينا حفل يف 
املؤسسة غداً ورمبا 

سأتأخر  .

انظر إليه وكأنه 
ال يعلم بأمر 

التكريم!!

يا له من 

خـبـيـث!!!

حسناً يا أسعد

هذا لن يحدث 
أبداً

يبدو أن أسعد سيأخذ 
مكانك يف رئاسة القسم 

يا سليامن!!

ملاذا تكرمونه من بيننا؟؟

نحن أقدم منه يف العمل

قصة الجريمة
رسوم الرشطية/ راوية الخليليةالــجـــائــــزة

سيناريو/ خلفان الحنظيل
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مبارك لك التكريم يا 

أسعد..
شـكـراً جـزيـالً!!

كم أكره أسعد 

هذا..
ونحن 

كذلك

يضع أسعد الجائزة يف املقعد الخلفي 
لسيارته.
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من كرس نافذة سياريت 

ورسق الجائزة؟؟!

هل ميكنكم يا أصدقايئ 

اكتشاف الفاعل ومواجهته 

بالدليل؟! 

سوف أتصل 
بالرشطة!!



Kindle

) kindle ( خصائص جهاز كندل

ما هو جهاز كندل )Kindle (؟
الكنــدل هــو قــارئ إلكــرتوين أنتجتــه رشكة أمــازون )Amazon( مــزوداً بشاشــة تعتمد تقنية الحــرب اإللكرتوين 
)E-Ink( ، هــذه التقنيــة صممــت ملحــاكاة مظهــر الحــرب عــىل الــورق العــادي ليكــون الجهاز أقرب مــا يكون 
للكتــاب العــادي ، وأنَّ أكــرث مــا مييــز هــذا الجهــاز  إمكانيــة القــراءة مــع مراعــاة راحــة العني ، حيــث ال يوجد 
بالجهاز إضاءة تزعج العني بوهجها أو ســطوعها باســتثناء اإلضاءة الجانبية يف اإلصدارات الحديثة من الجهاز، 
والتــي يتــم التحكــم بســطوعها ، كــام أن الجهــاز مــزود ببطارية تــدوم لفرتة طويلــة تصل ألكرث من أســبوعني.

ــون  ــوع الخــط ول ــص ويف ن ١- التحكــم يف حجــم الن
الخلفيــة والبعــد مــا بــني الســطور وحجــم الحــوايش.

ــن  ــث مُيك ــاز حي ــن جه ــر م ــني أك ــا ب ــة م ٢- املُزامن
للقــارئ ُمواصلــة قــراءة كتــاب رشع يف قراءتــه عــى 

جهــاز آخــر.

 ٣- القواميــس املُدمجــة ، حيــث يكفــي النقــر عــى 
الكلمــة لتظهــر نافــذة صغــرية تحتــوي رشحــا لهــا )ال 
أعتقــد بــأن هنــاك قاموســا عربيــا لكــن هناك قاموســا 

إنجليزيــا - إنجليزيــا وآخــر فرنســيا - فرنســيا(.

 )Google 4- البحــث ُمبــارشة يف ويكيبيديــا )أو عــى
مــن داخــل الكتــاب.
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المحفظة الضائعة
رسوم: حسام الدين عبدالغنيسيناريو: حمدي هاشم حسانني

منــذ فــرتة والشــاب منصــور ال يعمل 

فلقــد أغلقــت الرشكــة التــي كان 

ــح بشــكل  ــا وأصب ــا أبوابه يعمــل به

ــور  ــرج منص ــل. خ ــال عم ــئ ب مفاج

للصــالة يف املســجد ، وبينــام هــو يف 

طريقــه الحــظ شــيخاً فقــرياً يعرفــه ، 

نظــر منصــور يف جيبــه فوجــد بعــض 

ــوي  ــي كان ين ــة الت ــاالت القليل الري

ــالً قبــل  رشاء العشــاء بهــا، فكــر قلي

أن ميدهــا للشــيخ الفقــري قائــالً: خــذ 

يــا عــم لتشــرتي عشــاء الليلــة.

شــكره الفقــري بشــدة عــىل معروفــه بينــام واصــل منصــور طريقــه إىل املســجد وهنــاك صــىل مــع 

النــاس وظــل قليــالً بعــد الصــالة يقــرأ القــرآن ثــم خــرج عائــداً ملنزلــه ، ومــا إن مــى خطــوات خــارج 

املســجد حتــى وقعــت عينــاه عــىل محفظــة نقــود ملقــاة عــىل األرض.

أرسع منصــور يلتقــط محفظــة النقــود وينظــر حولــه بحثــاً عــن صاحبهــا ، شــعر بالحــرية فالشــارع 

ــب ،  ــل املناس ــو الح ــذا ه ــم ه ــة؟ نع ــلمها للرشط ــب ويس ــل يذه ــل؟ ه ــاذا يفع ــارغ ، م ــبه ف ش

ــل اتجــه منصــور إىل قســم الرشطــة لتســليم املحفظــة. وبالفع

يف طريقــه للرشطــة كان منصــور يشــعر بالجــوع الشــديد ، إنــه ال 

ميلــك ريــاالً واحــداً فلقــد آثــر الفقــري املســكني عــىل نفســه، 

هــو شــاب ويحتمــل الجــوع لكــن ذلــك الشــيخ الفقــري 

ــم  ــور لقس ــل منص ــة وص ــك اللحظ ــل ، يف تل ال يحتم

الرشطــة وأعطــى املحفظــة لرجــل الرشطــة املختــص.

٢٠
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كانــت املفاجــأة حينــام فتــح رجــل الرشطــة 

هتــف  محتوياتهــا  وطالــع  املحفظــة 

ــة .. صاحــب هــذه  ــا للمصادف ــاً: ي مندهش

ــل..  ــذ قلي ــا من ــن فقده ــغ ع ــة أبل الحافظ

ــا ينهــي بعــض اإلجــراءات فانتظــر  ــه هن إن

قليــال. مل يصــدق صاحــب املحفظــة نفســه 

ــا  ــه ، إنه ــات محفظت ــع محتوي ــو يراج وه

كاملــة مل ينقــص منهــا شــيئاً ، وهنــا أخــرج 

صاحــب املحفظــة مبلغــاً ماليــاً يك يناولــه ملنصــور قائــالً: أنــت إنســان أمــني .. أرجــو أن تقبــل هــذه 

املكافــأة البســيطة. رفــض منصــور رفضــاً قاطعــاً أن يأخــذ شــيئا نظــري أمانتــه ، ازداد إعجــاب الرجــل 

مبنصــور فقــال لــه: كنــت متجهــا للمطعــم لتنــاول العشــاء .. هــل تقبــل دعــويت للعشــاء ألتحــدث 

ــة إيّل. ــت يف حاج ــا دم ــأس .. م ــور: ال ب ــه منص ــام؟ أجاب ــر ه ــك يف أم مع

ويف املطعــم الفاخــر وبينــام هــام يتنــاوالن الطعــام أخــربه الرجــل أنــه يحتاجــه للعمــل معــه نظــراً 

ألمانتــه الشــديدة ، دمعــت عينــا منصــور بشــدة ، كان منــذ ســاعات جائعــاً مفلســاً وبــال عمــل ، واآلن 
يتنــاول عشــاءه الفاخــر ورزقــه اللــه بعمــل دائــم ، شــكر منصــور اللــه كثــرياً عــىل نعمــه الكثــرية التــي 

خصــه بهــا.
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اضـحـك مـن 
قـلـبـك

ــا:  ــرأة لزوجه ــت ام قال
ــس  ــت باألم ــد حلم لق
لــي  اشــتريت  بأنــك 

ســاعة!!
فقال زوجها: إلبسيها 

في احللم القادم.

ــب:  ــم للطال ــال املعل ق
حليــب  كلمــة  ضــع 

قــال  مفيــدة.  فــي جملــة 
الطالــب: اشــترى أبــي بقــرة 
ــم:  ــال املعل ــوق. ق ــن الس م

أيــن احلليــب ؟
قــال الطالــب: فــي البقــرة يــا 

أستاذ!!

ــي  ــي أنن ــا أب ــم ي ــل تعل ــن: ه االب
الوحيــد الــذي أجــاب علــى ســؤال 

ــوم! ــم الي املعل
االب: وما هو السؤال؟

االبــن: مــن الــذي لــم 
يكتــب الواجــب!!!

قــال األســتاذ لتالميــذه: أنتــم 
مصابيــح الغــد.. وقــف تلميــذ 
تلميــذ  إلــى  بإصبعــه  وأشــار 

نائــم علــى الطاولــة 
قائــالً:   ، بجانبــه 
أنظــر يــا أســتاذ لقد 
املصبــاح  احتــرق 

بجانبــي!! الــذي 

٢٢
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رسوم/ مريم الحسنيةسيناريو رقيب أول/ أصيلة العامرية
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ذات صباح انطلق املالزم بدر لتفقد الحالة 
املرورية يف شوارع املدينة.

 ما الذي يفعله هذا الرجل؟! إنه 
يعرض حياته للخطر.

 يا إلهي رحامك .. يجب أن 

أتدخل فوراً يك ال تحدث كارثة. وظهرت تلك الشاحنة 
العمالقة!!

ضع جوالك جانبا وانتبه للطريق 

فوراً.

فجأة...

مممامذا؟!
حارض.

رسوم: حسام الدين عبدالغنيسيناريو: حمدي هاشم حسانني

الشرطي المنقذ
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هوووف .. حمداً لله .. حمداً لله.

بالعكس كنت أسري بالرسعة 

املحددة.

ما الذي حدث أيها املالزم.. أنا مل 

أرتكب خطأ أثناء سياقتي.

هذا ما تظنه يا سيدي.. لقد 
كدت أن تعرض حياتك للخطر.

يا إلهي .. حديثي يف 

الجوال أثناء السياقة 

خطر!!

أعدك أال أكررها مرة أخرى .. لن 
أتحدث يف جوايل أثناء السياقة.

يف املرة القادمة سأحرر لك 

مخالفة عى الفور.

أشكرك أيها املالزم عى إنقاذك يل.. يف 
أمان الله.

بالتأكيد ، يجب 
أن تعطي كل 

انتباهك للطريق من 
أجل سالمتك.

ولكنك كنت تتحدث يف جوالك 
وهذا ممنوع أثناء السياقة حرصاً 

عى حياتك وسالمتك.

ونجح املالزم بدر يف إنقاذ املوقف.
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هذه خريطة مصغرة للطرق الرئيسية يف املدينة ، هل 

ترون معي عدد السيارات؟

أعتقد أن هذا األمر نادر الحدوث أيها املالزم.

يف اجتامعنا اليوم سأقرتح اقرتاحاً هاماً أمتنى أن يحوز 

رضاكم وموافقتكم.

حمداً لله تدخلت لتنبيهه 

أقرتح أن نضع يف الطرقات يف الوقت املناسب.
إشارة تحذيرية تحذر من 

املكاملات الهاتفية أثناء السياقة.

ماذا تقرتح أيها املالزم؟

املشكلة تكمن يف 

استخدامهم للجوال أثناء 

السياقة .. تخيلوا معي 

حجم الكوارث التي ميكن 

حدوثها.

بالعكس.. لقد تدخلت 
اليوم أثناء مروري بالدورية 

إلنقاذ سائق سيارة كان 
يتحدث يف جواله. 
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فكرة رائعة أيها املالزم .. ومن اآلن ميكنك أن 
وستكون هناك عقوبات رادعة ملن يخالف هذه اإلشارة التحذيرية.ترشف عى تنفيذها بنفسك.

أشكرك يا سيدي.. 
سأنطلق لتنفيذ األمر 

فورا.

هيا يا رجال.. أمامنا 
الكثري من العمل.

اآلن فقط ميكنني العودة 
ملنزيل ألنال قسطا من 

الراحة.

هذه آخر إشارة تحذيرية 
أيها املالزم.

أحسنتم.. ميكنكم العودة 
ملنازلكم.

وظل املالزم بدر يرشف عى وضع اإلشارات التحذيرية بنفسه.
وبعد أيام قليلة.
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الرشطي الصغري

ي
المجد بن برغش الهنا�ئ

ــك ال  ــاء .. لذل ــع الغرب ــل م ــن التعام ــي م ــي أم حذرتن
أحتــدث مــع الغربــاء وال آخــذ الهدايــا منهــم .. وال أســمح 
ألحــد أن يلمــس جســمي ألن هنــاك الكثير من املشــاكل 
ــاء ..  ــض الغرب ــل بع ــن قب ــال م ــض األطف ــت لبع حدث

أمتنــى  أن يتــم توعيتهــم أكثــر حــول هــذا  اجلانــب.

ي
الجارس بن يارس البلو�ش

لــن يســتطيع أحــد اإلســاءة إلــي .. فأمــي احلمــداهلل قــد 
نبهتنــي وأخوتــي مــن مثــل هــؤالء الذيــن يحاولــون إغراء 
األطفــال واإلســاءة إليهــم .. وأمتنــى أن تتــم معاقبــة مــن 

يفعــل ذلــك عقوبة شــديدة.

مريم بنت راشد الحراصية
قــرأت قصــة عــن أحدهــم خطــف طفــاً .. بعد أن ســأله 
عــن شــيء وقــام بخداعــه ..نحــن نــرى فــي اإلنترنــت صور 
ســيئة ولكنــي أحذفها مباشــرة .. أمتنــى أن يتــم توعيتنا 
نحــن الصغــار فــي هــذا اجلانــب حتــى نكــون علــى وعــي 

وإدراك ونعــرف كيــف نتصرف. 

مبعلومــات عــن أنفســكم أو أهلكــم ســواء يف اإلنرتنــت أو الحيــاة العاديــة .. وعليكــم أصدقــايئ تذكــروا جيــداً .. أن تأخــذوا حذركــم عنــد الحديــث مــع الغربــاء .. وأن ال تدلــوا 

منــه .. ألن القانــون كفيــل بحاميتكــم .. أخــربوا والديكــم فــوراً واللــه يحفظكــم.عــدم الســكوت يف حالــة حــدوث يشء تشــعرون أنــه خطــأ .. فليــس هنــاك مــا تخافــون 

أستطيع حـماية   نـفسي لــي رأي

٢8



سليمان بن سعيد الكندي
ــا صغــاراً  ــا مــا زلن ــرة ال نعرفهــا ألنن ــاك أشــياء كثي هن
والبعــض يســتغل جهلنــا بهــا. مواقــع اإلنترنــت مليئــة 
ــا أحــاول أن ال أنظــر  ــا. فأن ــر مناســبة ألعمارن بصــور غي

إليهــا وألتــزم باألخــاق والقيــم الدينيــة.

يدية جنان بنت سليمان ال�ب
ــب  ــرأت .. وأجتن ــا ق ــدث كم ــرة حت ــاكل كثي ــاك مش هن
ــت  ــر اإلنترن ــل عب ــب .. وال أتواص ــد غري ــع أح ــاب م الذه
ــى  ــا حت ــن يخدعونن ــاك م ــه .. فهن ــد ال أعرف ــع أح م
يحققــون أهدافهــم ، وأمــي أخبرتنــي بكيفيــة التصــرف 
ــك  ــي .. وذل ــراب من ــاء االقت ــؤالء الغرب ــد ه ــاول أح إذا ح

ــم. ــاد عنه باالبتع

عبدهللا بن محمد المجعلي
ــون  ــت فن ــد تعلم ــا ق ــي .. فأن ــة نفس ــتطيع حماي أس

ــر  ــوف أخب ــي س ــاءة ل ــد اإلس ــاول أح ــه .. وإذا ح الكاراتي
والــدي فــوراً .. أمتنــى أن يتــم عمــل محاضــرات باملــدارس 

ــهم. ــة أنفس ــن حماي ــوا م ــاب ليتمكن ــة الط لتوعي

مبعلومــات عــن أنفســكم أو أهلكــم ســواء يف اإلنرتنــت أو الحيــاة العاديــة .. وعليكــم أصدقــايئ تذكــروا جيــداً .. أن تأخــذوا حذركــم عنــد الحديــث مــع الغربــاء .. وأن ال تدلــوا 

منــه .. ألن القانــون كفيــل بحاميتكــم .. أخــربوا والديكــم فــوراً واللــه يحفظكــم.عــدم الســكوت يف حالــة حــدوث يشء تشــعرون أنــه خطــأ .. فليــس هنــاك مــا تخافــون 

أستطيع حـماية   نـفسي
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- أن معدة اإلنسان تحتوي عىل نحو ٣٥ مليون غدة هضمية

- أن أطول سلسلة جبلية تقع يف املحيط األطليس.

- أن كل عام يتحطم أكرث من عرشة آالف منقار طائر بسبب 

اصطدامها بزجاج النوافذ.

-أن عبدالله بن جحش أول أمري يف اإلسالم.

-أن عضلة الفك أقوى عضلة يف جسم اإلنسان.

- أن ممحاة قلم رصاص اخرتعت بعد ٢٢٠ سنة من اخرتاع

القلم.

وإن   ، فأدركــه  الخــري  فاتــك 
-إذا 

 )أبــو بكــر الصديــق( 
ك فاســبقه

أدرك

 اللــه عنــه
ريض

ــه:  ــه البن ــه عن ىض الل
ــعد ر ــال س -ق

ــه  ى فاطلب
ــ ت الغن

ــ ــي إذا طلب ــا بن
ي

وإيــاك 
ا مــال ال ينفــد 

 ، فإنهــ
بالقناعــة

رض ، وعليــك 
 فإنــه فقــر حــا

والطمــع ،

يش قــط 
 تيــأس مــن 

 فإنــك مل
باليــأس

ك اللــه عنــه.
إال أغنــا

أقوال الصالحني

الغسق: أول ظلمة الليل بعد الغروب

أهـاب: أخاف.

سّمـاَع: كثري الّسامع. 

الفلسفة: حقل للبحث والتفكري لجلب 

الحقيقة.

ظمى املاء:  أي ارتفع ومأل النهر.

بأقالمنا

٣٠
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يمان الحمدانية

ماجد بن هالل الهشامي



أحـــالم صغيـــرة

يعقوب          بن  اسمي: طارق 

الرواحي، 

عمري 4 سنوات، أدرس في 

املستقبل،  شباب  روضة 

ولعب  القراءة  هوايتي 

كرة القدم ، وأمنيتي  أن 

أصبح شرطياً في       

املستقبل..

اسمي: مين بنت خالد

        احلمـــدانية.

عمــري 7 سنوات،

وأحب الرسم وكتابة 

القصص،

وأمتنى أن أصبح طبيبة 

عظام في املستقبل

اسمي: عمر بن 

عبدالعزيز الوهيبي 

  عمري 8 سنوات،

  هوايتي الرسم والرياضة  

وأمنيتي  أن 

      أصبح طياراً  في

                     املستقبل.

اسمي: مرمي بنت علي 

       السيابية.

عمــري 8 سنوات،

وأحب الكتابة 

والرياضة،

 وأمتنــى أن أصبـح 

مهندسة بتــرول

في املستقبل.  

٣١
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أنا في 
كيف أصنع عصفوري امللون!!الروضة

إعداد وتصوير/ شيخة الرشيقية

• األدوات املطلوبة:

ورق ملــون + لصــق شــمعي + مقــص 

+ قلــم رصــاص + قلــم أســود ملــون.

الــورق  عــى  دائرتــن  أرســم   •

امللــون إحداهــام كبــرية واآلخــرى 

صغــرية ثــم أقصهــام.

ــف  ــن املنتص ــن م ــي الدائرت • أثن

وألصــق الدائــرة الصغــرية فــوق 

ــرية. ــرة الكب الدائ
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• أرســم شــكل معــن للمنقــار وشــكل مســتطيل 

ــص  ــف ، وأق ــن املنتص ــام م ــام وأثنيه ــل وأقصه للذي

ــث. ــكل مثل ــىل ش ــة ع ــن النهاي ــتطيل م املس

• ألصقهام يف طريف الدائرة الكبرية.

• وبعد ذلك أحدد العينن باللون األسود.

• وها هو ذا عصفوري 

امللون أصبح جاهزاً.

شكراً لصديقة الرشطي الصغري/ إطالل بنت 

فيصل السيابية.
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جـاللـة السـلـطـانيا ربنا احفظ لنا



مـــــرحـــبــــــًا بـــابـــــا قـــابـــــوس
بوجــودك تســــعد النفــوس
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جـاللـة السـلـطـانيا ربنا احفظ لنا



ــة  ــة لربك ــة ، ونتيج ــال الزراع ــون يف مج ــوا يعمل ــقاء كان ــة أش ــى أن ثالث ــام م ــى في يح

ــذرة ،  ــع إنتاجهــم الزراعــي مــن الشــعري ، وال ــني أيديهــم اتجــه اإلخــوة إىل بي الزراعــة ب

واملــوز، والبطاطــس الحلــوة )فنــدال( ، وغريهــا مــن املنتجــات إىل املناطــق الجبليــة ، التــي 

تبعــد مســافة طويلــة ال بــأس بهــا عــن قريتهــم الســاحلية ، كانــوا يقطعــون تلــك املســافة 

ســرياً عــى األقــدام يحملــون إنتاجهــم عــى ظهورهــم.

رسوم الشرطية/ راوية اخلليلية

وفـاء جملحكايـات جـدتـي
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ويف يــوم مــن األيــام اجتمــع اإلخــوة الثالثــة وفكــروا يف رشاء جمــل يعينهــم عــى أعاملهــم، 

فاشــرتكوا ببعــض املــال وقامــوا بــرشاء جمــل صغــري ، فرحــوا كثــرياً بالجمــل الــذي اشــرتوه 

واســموه )ســبيغان( ، ولشــدة فرحهــم بــه عــدوه واحــداً منهــم ، وأخــذوا يرعونــه 

ويطعمونــه ويهتمــون بــه ويأخذونــه إىل كل مــكان يذهبــون إليــه ، ونتيجــة لذلــك تعلــق 

بهــم الجمــل كثــرياً ، وأخــذوا يقطعــون املســافة بــني الجبــل والحــر أكــر مــن مــرة يف 

اليــوم مبســاعدة جملهــم ، كــرب الجمــل وازداد حجمــه وأصبــح مــن الصعــب عليهــم إدخاله 

إىل القريــة معهــم ، كانــوا يربطونــه يف طــرق القريــة أو عنــد مدخــل الســوق ، ولكنــه يحــل 

وثاقــه ويركــض خلفهــم ميينــاً وشــامال ً، إىل أن يــأيت إليــه اإلخــوة الثالثــة ، ومــا أن يراهــم 

مقبلــني عليــه حتــى يهــدأ ويــربك.

ويف يــوم مــن األيــام أقيــم يف الســوق إحتفــاالً شــعبياً راقصــاً ، أراد اإلخــوة الذهــاب إليــه 

إال أنهــم فكــروا فيــام يفعلونــه بهــذا الجمــل ، وكيــف يحولــون بينــه وبــني مــا يفعلــه  يف 

النــاس ، وتوصلــوا إىل ربطــه عــى الســاحل بعيــدا عــن مدخــل الســوق.

وعندمــا أحــس الجمــل بطــول غيابهــم ثــار وهــاج ، وأرغــى وأزبــد ، وأخــذ يقفــز ويركــض 

ميينــاً ويســاراً إىل أن حــل وثاقــه وركــض إىل الســوق ، وأخــذ يركــض خلــف النــاس وعــال 

الصيــاح والــراخ بينهــم خوفــاً أن يهاجمهــم ، وعندمــا ذهــب إليــه األخــوة بــرك الجمــل 

واســتغرب النــاس منــه وتعجبــوا مــن حالــه.

وبعــد مــا حصــل ذلــك اليــوم كان اإلخــوة إذا ذهبــوا إىل مــكان ويأخذونــه معهــم انتظــر 

أحدهــم معــه وذهــب اآلخــران لينجــزا مــا يريــدان إنجــازه ، وعندمــا كــرب وصعــب عليــه 

ــريا مــن املــال،  ــه وعــرض عليهــم مبلغــاً كب العمــل معهــم رغــب أحــد أقربائهــم يف رشائ

فاتفــق اإلخــوة فيــام بينهــم عــى بيعــه ، لكــن الجمــل مل يذهــب مــع مالكــه الجديــد إىل 

حظريتــه حتــى مــرض مرضــاً شــديداً ، وتدهــورت حالتــه يومــاً بعــد يــوم ، فأســتأذن قريــب 

اإلخــوة يف ذبحــه خوفــاً عليــه مــن أن ميــوت فأذنــوا لــه ، إال أنهــم قبــل أن يتمكنــوا مــن 

ذبحــه مــات الجمــل فحزنــوا عليــه حزنــاً كبــرياً ومتنــوا لــو أنهــم مل يبيعــوه أبــداً.

املصدر من كتاب: القصص الشعبي يف ظفار

تأليف: محمد بن مسلم املهري
الرشطي الصغري
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إياف بنت إبراهيم املرشودية
7 سنوات

عبير بنت عبداهلل املسكرية
4 سنوات

إبراهيم بن خالد الوهيبي
سنة

أنسام بنت حامت الشهومية
سنة

ثامر بن فهد الهنائي
سنة

رتال بنت حمد العامرية
سنتني

ناصر بن أحمد العامري
سنتني

تيمور بن كامل السليمي
سنة

دعاء بنت سلطان اخليارية
4 سنوات

رمي بنت جابر العامرية
5 سنوات

تبيان بنت خالد اخلروصية
سنة

حورية بنت وائل الشيبانية
سنة

سرايا بنت فيصل الهاشلية
سنة

سالم بن عيسى الصقري
6 سنوات

ليث بن سلطان العيسري
4 سنوات

محمد بن فيصل السيابي
6 سنوات

محمد بن عبداهلل العامري
7 سنوات

عبدامللك بن سعود اليماني
7 سنوات

عبدالرحمن بن سعود اليماني
4سنوات

رئام بنت عيسى الصقرية
4 سنوات

علي بن محمد الوهيبي
7 سنوات

وائل بن عادل الشهومي
7 سنوات

محمد بن خالد الرواحي
6 سنوات

فاطمة بنت محمود الكيومية
سنة

محمد بن سعيد الغداني
سنة

يونس بن سعيد الذهلي
سنة

زوردة بنت سعيد الذهلية
7 سنوات

فجر بنت سالم الهادية
سنة

الـــصغارأفـــراح



اخلليل بن أحمد اخلزيري
سنة

إياف بنت إبراهيم املرشودية
7 سنوات

اليقظان بن يعقوب الفوري
5 سنوات

خالد بن عبداهلل التوبي
5 سنوات

عبداهلل بن جمعه الكيومي
5 سنوات

إسراء بنت جمال اخلروصية
سنة

إميان بنت إبراهيم املرشودية
سنة

فارس بن ناصر القطيطي
٣ سنوات

خالد بن فهد الزيدي
6 سنوات

سيف بن محمد املغيري
سنتني

شماء بنت فهد الزيدية
7 سنوات

عبدالرحمن بن سعود اليماني
4سنوات

ميره بنت فهد الزيدية
5 سنوات

شروق بنت أحمد الغدانية
سنة

مالك بن جمعه الوهيبي
6 سنوات

تسنيم بنت خالد البوسعيدية
7 سنوات

مهره بنت محمد السيابية
4 سنوات

شيث بن باسم البلوشي
سنه

فيصل بن سلطان اخلياري
6 سنوات

عبداهلل بن حميد الهنائي
سنه

عبداهلل بن حمد السليماني
4 سنوات

سلطان بن عبداهلل العامري
٣ سنوات

براءه بنت أحمد البلوشية
٣ سنوات

املعتصم بن عبداهلل املسكري
6 سنوات

نيره بنت أحمد البلوشية
7 سنوات

عبداهلل بن جابر العامري
سنتني

فاطمة بنت ناصر القطيطية
٣ سنوات

نبراس بن سعيد الشريقي
4 سنوات

جنان بنت يونس القاسمية
سنة

حواء بنت يونس القاسمية
4 سنوات

آدم بن يونس القاسمي
6 سنوات



هــذه هــي األخــالق 

التــي زرعهــا فينــا 

صـــاحب الـــجاللة 

السـلـطـان 

بـــن  قابـــوس 

سـعـــيد املعظــم ، 

أبقــاه اللــه ذخــراً 

لهــذا الوطــن الغــايل 

ُعــامن.

علينا 

أن نحتفل بهذه 

املناسبة!
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عــودة قـائـدنـا
منصور الشطور

ألف مبارك يا أصدقايئ مبناسبة عودة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس ساملاً 

معافاً إىل الوطن.

سأكون 

معكم..

سنذهب 

اليوم يف مسرية!!
رائع 

أن نحتفل بطريقة 

متحرضة ودون إحداث 

فوىض بالشارع..

رسوم الرشطية/ راوية الخليلية



شعر: حمدي هاشم حسانني

أمــي
مــوالتـــي      والـدتـــي  أمـــي 
ميلؤنـــي      يغـمـرنـــي  نــورك 
لــو أكـــتب عنــك أنــا كتـــبا
ورٌد أمـــي  يـــا  وحـــروفك 

موســيقى                 واحــة  يــا  أمــي 
مـــا أجمــل اســمك أنطـــقُه                
ــا                  ــي أملـحـهـ ــة أمـ كالنــجـمـ
ــني                  ــاً أهـدتــ ــي حـبـ أهـدتـنـ
ــي ــا تـرعـانـ ــي تـحـيـ وألجـلـ

ــي                  ــا أمـ ــك يـ ــذا سـمـيـتـ ولـ

يا قــمـــرا يسكـــن فـــي ذاتـي
ــايت ويــيء كــام الشــمس حي
ــابايت ــييء ِكـتـ ــك س فاسـمـ
ــي ــن ِعــبــاراتـ ــرُه بـيـ أنــثــ
يــا لـحـنـــاً حـلـــو النـغـمـــاِت
فـيـفـــوح العـطـــُر بكلــاميت
تلمــع مـــا بيــــن سـمـاواتـــي
واآلتـــي املـاضـــّي  العـمـــر 
يف صحــوي أو وقــت ســبايت
سـمـيتـــك وحـــدك مـــواليت
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مبارك

للفائزين

* إجابة السؤال األول )صناعة الحصير(

الفائز: يارا بنت عيسى بن محمد

الفائز: أحمد بن عبداهلل البلوشي

- مزون بنت مهنا البوسعيدية                  - فرح بنت خليفة المصلحية

- فرح بنت سعيد البلوشية                        - بلقيس بنت عبداهلل الهاشلية

كريم ؛ والدليل وجود نعاله الخضراء في المشتل.

الفائز: عمر بن عبدالعزيز الوهيبي

الفائزة: رفا بنت سعيد الشرجية

* إجابة السؤال الثاني )ممنوع التجاوز للشاحنات(

* إجابة السؤال الثالث )يختبئ المجرم الهارب في الصفحة رقم ٤٠(

* )الفائزون بقميص الشرطي الصغير(

* أما الذي خرب وسرق المشتل الزراعي في قصة )المـشـتـل( فهو:  
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م�سابقة العدد

٤١
* ما اسم الحرفة الموضحة في الصورة ؟

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

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

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

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

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

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

ابحث مع الشرطي الصغير لمعرفة من كسر نافذة السيارة وسرق الجائزة 
في قصة الـجائزة  ، في الصفحة ١٦ ، وما هو الدليل؟ .................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
....................................................................................





املقاديــر: )طحــني - مــاء - ملعقــة صغــرية 
مــن الزعفــران - الســكر - ملعقــة كبــرية مــن 

الهــال املطحــون - ٣ مالعــق كبــرية مــن مــاء 

ــد  ــن جــوز الهن ــان م ــان كبريت ــورد - ملعقت ال

مــن  علبــة   - أو ســمن  زبــدة   - املجّفــف 

ــىّل(. ــف املح ــب املكثّ الحلي

طريقة التحضري:
ــع االســتمرار يف  ــب م ــم يُقلّ ــطة الحــرارة ، ث ــار متوّس ــري عــىل ن ــدر كب ــق ويوضــع يف ق يُنخــل الدقي

التحريــك حتّــى يصبــح لونــه بنيــاً أو ذهبيــاً. يُرفــع عــن النــار ويُنخــل مــن جديــد. يوضــع املــاء مــع 

الزعفــران والســكر والهــال ومــاء الــورد وجــوز الهنــد املجّفــف ونصــف كميــة الزبــدة يف قــدر كبــري 

ــاف  ــك. تُض ــاً إىل املــاء ، مــع االســتمرار يف التحري ــص تدريجي ــق املحّم ــاف الدقي ــج. يُض ــىل املزي ويُغ

الكميــة املتبّقيــة مــن الزبــدة ويُحــرّك املزيــج حتـّـى يُخلــط جيــداً. يُغطـّـى ويُطهــى عــىل نــار خفيفــة 

ملــّدة ٣٠ دقيقــة. ثــم يُرفــع عــن النــار ويـُـرتك ليــربد. يُضــاف الحليــب املكثـّـف املحــىّل ويُحــرّك املزيــج 

حتّــى يُخلــط جيــداً. تقــدم الخبيصــة عــىل درجــة حــرارة الغرفــة وتُقــّدم مــع القهــوة.

بصحة وعافية
الخبـيصـة
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AL SABLAH 
Traditional 

Game

Weekdays Game
Number of players: 8 persons or more.

The game starts by giving each player a certain number, then one of them is selected 

to be in the middle to count the other players. Then the players are grouped into a 

circle, and the player who is in the middle starts naming the days of the weeks. When 

he says Friday the other players come more closer to him, then he start chasing and 

throwing them with a small sponge ball. A player who is hit by the ball takes the place 

in the middle of the circle and the game starts over again.
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Script and pictures by: Alaia Al-Numani



AL SABLAH 
Omani 
Craft

Most popular Omani incenses:

Al Qatra,  Mumaiaz, Afnan

Ood Asharqiya,  Ood Ashams , 

Raysout.      

The Ood Asharqiya incense is one of the most popular Omani traditional perfumery substances made and 
developed by the Omani woman since very long time. This incense is used in everyday life as well as in so-
cial and religious occasions to perfume clothes and creating good atmosphere in the rooms. 
Ingredients :
125 ml of musk, 125 ml rose water, 125 ml sandal oil, 375 ml mixed local perfumes, quarter 
Gm of the Ood wood.
Method:
1. Put the Ood wood  in a bottle
2. Add the perfumes one by one,  musk, rose water, sandal wood
3- Mix the perfume, and stir the mixture and keep it to 
ferment in a glass bottle for one month.

Ood Asharqiya Incense
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Script and pictures by Officer: Badria Al-Tobi



 

Then he grew up into a big sized camel as a result they could not get him into 

the narrow lanes of the village and the market )souq(. They used to tie him 

outside the souq until they came back. But the camel started to become furious 

and rough, untying the rope and running right and left until his friends came 

back. Then he would cool down and relaxed.

One day there was a ceremony in the market place with folklore dances. The 

brothers wanted to go, but they were concerned about Speighan. They decided 

to tie him to a big tree on the coast far away from the souq. But leaving him 

alone for along time made him furious and he untied the rope and started to 

chase people and yelling at them into his way to the souq. The people were 

frightened and ran away in different directions, but soon he was calm when he 

saw the three brothers. The people were very excited for this.  

After this incidence, anywhere they went one of the brothers waited with the 

camel until the other two came back. Until one day, one of their relatives 

wanted to buy the camel and offered them a good price. They agreed, but 

Speighan refused to go with the new owner. He was sad, refused food and 

became ill. The brothers decided to slaughter him before he might die, but the 

camel died and the brothers felt very sad and sorry and wished that they did 

not sell him.  

Source: «Folktales in Dhofar» by 
Mohammed bin Musallam Al Mahri
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Emotional CamelMy Grandma›s Tales

Illustrations by Constable Rawya Al Khalili

There were three brothers who were working as farmers. They produced good 

quantities of barn, maize, banana and sweet potatoes, and they carried those crops on 

their backs and walk long distances to sell them in far mountainous villages.

One day they decided to buy a camel to carry their goods. They bought a young camel 

and called it Speighan. They treated him as one of them, giving him water and food and 

took him to everywhere they went. Speighan also became attached to them, travelling 

many times a day between villages and mountains carrying their goods.
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أبـي قـابـوس
قـــلــوبـنا الصـغـرية ... تنبض بحبك الكبـري


