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

النقيب /بدرية بنت راشد التوبية

التصميم

الوكيل /عبدالله بن سامل الهاشمي

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

ص٨

ص ٢٤

حذاء فالفيلو

يومنا الغالي النفيس

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

امللكية اخلاصة
ص ٣٩

ص 40
عمار ي ّدخر
ّ

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
https://www.rop.gov.om/arabic/kidsmagazine.html
https://home.moe.gov.om/library/32

م ـرح ـب ـا

أهال بكم أصدقايئ يف هذا العدد الجديد من ملحق الرشطي الصغري الذي يحتوي بني جنباته عىل مواضيع
متنوعة تتجىل يف القصص الش ّيقة ،والقصائد الشعرية ،واملسابقات واملواهب اإلبداعية لدى األطفال ،الذي
يتزامن صدروه مع مناسبة غالية ينتظرها الجميع بكل لهفة وشوق وفرح ،وهي مناسبة العيد الوطني الحادي
والخمسون املجيد ،إذ ُتأرس أنظارنا بألوان العلم الزاهية وهي ترفرف يف جميع الشوارع واألحياء السكنية
وامليادين ،وتتألأل األضواء بزخارفها الجميلة احتفاال بهذه املناسبة الغالية يف شتى ربوع البالد ،وتردد األناشيد
والقصائد الوطنية من الصغار قبل الكبار وهم يرتدون األوشحة الوطنية مع الزي العامين التقليدي تعبرياً
عن معاين الحب والوالء للوطن املعطاء عامن.فكل عام ووطننا الغايل وسلطانها وشعبها بألف خري ومرسة.

أصدقايئ:

الوطن ليس هو املكان الذي نسكنه فقط أو الهوية التي نحملها  ،وإمنا هو الحب الخالص للوطن
فالوطنية هي ترجمة الحب إىل عمل واحرتام يف كل ما شأنه تطوير هذا الوطن وتطبيقة عىل أرض
الواقع بسلوكيات مختلفة ،ما شاهدنا يف امللحمة الوطنية الطفولية التي جسدها أطفال عامن تجاه
إخوانهم املتأثرين من جراء إعصار شاهني  ،فبوركت جهودكم أبناء عامن وكل عام وأنتم سواعد األمة
وأمل املستقبل الزاهر وعليكم أن تجتهدوا يف دروسكم وتلتزموا بالقوانني واإلرشادات من أجل سالمتكم
وكونوا قدوة لآلخرين رشطة صغار عىل قدر املسؤولية والثقة بأنفسكم حامة لهذا الوطن الغايل.

أصدقايئ:

نسأل الله العيل القدير الرحمة واملغفرة لسلطاننا الراحل قابوس بن سعيد (طيب الله ثراه) باين
نهضة عامن ،والسداد والتوفيق ملوالنا جاللة السلطان هيثم بن طارق (حفظه الله ورعاه) قائداً
لعامن ،والرقي واالزدهار والتطور ألرضنا الحبيبة عامن يف شتى املجاالت ،وكل عام وأنتم بخري.
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إعداد  /منى الكليبية

رسوم /مصطفى الربشومي

ـ يحكى أن نملة شعرت بعطش فذهبت إلى بركة ماء لتشرب ،اخ ّتل توازنها فسقطت في البركة،
صرخت واستغاثت لطلب المساعدة ،رأتها حمامة كانت على الشجرة ،فأسرعت وألقت لها عود
شجرة صعدت عليه فنجت ،وبعد فترة من الزمن  ،كانت النملة تجمع الطعام ،فرأت الصياد يسدد
بندقيته نحو صديقتها الحمامة ،فاقتربت النملة منه وقرصته في يده  ،رمى الصياد البندقية
فهربت الحمامة فهذا تجسيد (هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان).
ومعناه أن جزاء من عاملنا بالفعل الحسن أن نعامله بمعاملة حسنة في القول والفعل .
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سيناريو ورسوم :الوكيل /عبدالله الهاشمي

اشرتى والد نورة ثالجة جديدة.

يا لها من ثالجة
كبرية يا أيب.

ساعديني إلخراجها
من الصندوق وإزالته.

لقد جاءتني فكرة جميلة لهذا
الصندوق الكبري ،سوف أحرض
املعدات املطلوبة.
يا وييل من أفكارك
سوف تبدأ املشاكل.

يف هذه اللحظة تستعد
نورة لصنع الباب.

بينام ينشغل والد نورة برتتيب أغراض
الثالجة تبدأ نورة بصناعة بيت بالصندوق.
يا لها من نوافذ
جميلة سوف أدخل
داخل الصندوق.

مياا
م اااوو..
ي
اااوو..

إنه مريح ودايف
سأنام بداخله.

ِ
فعلت
ماذا
بقطقوط يا نورة؟

أنا آسفه يا أيب مل أكن
أعلم أنه بالداخل.

أصدقايئ األطفال:
هكذا شأن كثري من
األطفال يف صنع بيوت
من الصناديق فيجب
عدم العبث باألدوات
الحادة إال بوجود
من هم أكرب م ّنا سناً
ودمتم ساملني.
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احلرفة التقليدية

السب ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة

السمن::
صناعة السمن

إعداد وتصوير :زمزم الهاشمية

أصدقــايئ ســنتعرف يف هــذا العــدد عــى صناعــة تقليديــة يدويــة جميلــة ،وهــي صناعــة الســمن العــاين
أو البلــدي التــي تشــتهر بهــا جميــع محافظــات الســلطنة ،ومــا زال أهــايل املحافظــات ميارســون هــذه الصناعــة
بطريقتهــا التقليديــة ،فهــو يعــد طعــام األجــداد ورس قوتهــم حتــى يومنــا هــذا  ،حيــث ال يخلــو أي بيــت
عــاين منــه ،فهــو يســتخدم كعنــر أســايس يف إعــداد بعــض املأكــوالت الشــعبية ،ليضفــي فيهــا مذاقــاً جميــا
مــع رائحتــه الزكيــة يف إعــداد الطعــام كالهريــس أو العرســية أو الخبــز وغريهــا ،
كــا يصنــع الســمن مــن مختلــف أنــواع الحليــب ســواء مــن األبقــار أو األغنــام.

كيفية صناعة السمن:

أوال :يستخرج الحليب من األبقار أو األغنام ووضعه يف إناء ملدة
يوم واحد حتى يتم تخثريه ليتحول إىل لنب .
ثانيا :يوضع يف الخضاضة الكهربائية وهي عبارة عن آلة تفصل الزبدة عن اللنب.
ثالثا :يتوضع الزبدة املستخرجة بعد تجميعها يف إناء
ثم توضع عىل نار هادئة إلذابتها وفرز الشوائب عنها.
رابعا :يضاف إليه السنوت والجلجالن املطحون وتحريكها
مع بعض حتى يتحول السمن إىل اللون الذهبي.
وأخريا ًيرتك ليربد قليالً ثم يوضع يف علب زجاجية أو معدنية.
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فن تغرود البوش:

الفّن الشعبي
إعداد وتصوير /علياء النعامنية

فــن التغــرود يُعــدّ مــن الفنــون البدويــة التقليديــة األصيلــة واملتميــزة
مــن بــن الفنــون الشــعبية ،فهــو يســتمد مــن البيئــة البدويــة وثقافتهــم.
إن هــذا الفــن الجميــل ال يــزال ُيــارس حتــى يومنــا هــذا ،حيــث تشــتهر بــه العديــد مــن محافظــات
الســلطنة كالباطنــة و الظاهــرة والرشقيــة وظفــار والوســطى والداخليــة ،وهــو عبــارة عــن غنــاء عــى
ظهــور الجــال و هــي تهــرول ،حيــث يُــؤدى هــذا الفــن مــن قبــل الرجــال يف املناســبات كاألعيــاد
أو للســمر والرتويــح عــن أنفســهم أثنــاء جلوســهم أمــام خيامهــم وغريهــا.
ويــؤدي هــذا التغــرود بشــكل مفــرد أو بشــكل جامعــي عــى صــورة
نغميــة ثابتــة ،وميتــاز أداءة باســتطالة حــروف املــد يف هيئــة نغمــة
متموجــة أثنــاء ســر الــركاب ،و أيضــا يســمى هــذا الفــن بشــلة
الــركاب أو همبــل الــركاب نظــرا لطريقــة األداء الخاصــة بــه.

.
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سيناريو :غالية احلجرية

8

رسوم :مروة فتحي

9

مبادرات طفولية يف حب الوطن

.
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تعرضت بالدنا احلبيبة عمان ألنواء مناخية استثنائية ،حيث ضربت قوة
اإلعصار(شاهني) محافظتي شمال وجنوب الباطنة ،مما نتج عنه خسائر يف األرواح
وأضرار جسيمة يف املمتلكات العامة و اخلاصة  ،لكن سرعان ما تضافرت اجلهود
الوطنية على كافة األصعدة احلكومية والعسكرية واخلاصة واألهلية للسيطرة على
تلك األضرار ومعاجلتها وإعادة األوضاع لسابق عهدها ،ويف هذه املساحة استطلعنا
آراء األطفال حول الدور الذي قاموا به ملساعدة إخوانهم املتضررين من إعصار شاهني

 ١٢سنة
جوان بنت عبد الله السبتي ١٢--
أشعر بالفخر والسعادة بأن أخدم وطني الغالي ،وأقدم مساعدات
لآلخرين دون مقابل ،شاركت يف تنظيف الشواطئ واملنازل وقمت
بتقدمي بعض املستلزمات املدرسية وغيرها إلخواني األطفال
املتضررين بالسويق واخلابورة ،وكان ألهلي ومعلماتي الدور الكبير
يف تشجيعي على املشاركة يف األعمال التطوعية .وأقدم شكري
اخلاص إلى رجال الشرطة ،ملا يقومون به من دور جبار يف إنقاذ
الناس ،وأمتنى أن أكون شرطية يف املستقبل ألقدم املساعدة لآلخرين.

عبدالعزيز بن محمد العرميي  ٩ -سنوات
ُسعدت كثيرا مبشاركتي يف جمعية دار العطاء ألخواني املتضررين ،فقد
اشترينا لهم مجموعة من األقالم والدفاتر واحلقائب ،كم أنا فخور بنفسي؛
ألنني استطعت أن أرسم البسمة على وجوه أصدقائي األطفال ،كما عزز
العمل الوطني بداخلي روح الوطنية والتعاون والتكاتف والتكافل .سأعمل
كل ما بوسعي من أجلك يا وطن مثلما يفعل أبطال شرطة عمان السلطانية
والقوات املسلحة وهم يؤدون الواجب الوطني يف إنقاذ الناس ومساعدتهم يف
الظروف الصعبة  ،فحلمي يف املستقبل هو أن أصبح شرطيا ألخدم وطني.

 ١٠سنوات
الجوري بنت إبراهيم املبيحسية ١٠--
تبرعت مببلغ نقدي كنت جمعته يف حصالتي كمشاركة مني للمتضررين من
إعصار شاهني ،وشعرت باالرتياح والفرحة ألني جزء من هذه امللحمة الوطنية
العمانية وأهلي دائما يشجعونني على املبادرة يف مساعدة الغير وبناء الوطن.

 ١٠سنوات
سامل بن عيل املجيني ١٠--
ما أجمل ذلك الشعور الذي يترجم حب الوطن!! كم هو شعور
جميل ونحن نقف يد ًا بيد خلدمة وطننا الغالي ،فقد بادرت
باملشاركة يف حملة تنظيف شاطئ البحر يف ودام الساحل ،وأيضا
ذهبت يف حملة إلى والية اخلابورة لتنظيف املنازل امللطخة
بالطني والرمال العالقة .كذلك ساعدت املتطوعني يف توزيع املاء
والطعام لألسر املتضررة ،وأوجه رسالة خاصة لرجال شرطة عمان
السلطانية حماة احلق عنوانها (شكر جزيال لكم وجلهودكم).
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أحبك

وطىى
يا 

الحسىى
سيناريو ورسوم  :مريم


منار
عليك أن

تتعىس ..هيا


تعاىل
منار 
العشاء جاهز

ال أريد يا أمي

منار
نحن بانتظارك
هيا
حسنا
يا أمي

12

حسنا

سأىى


أمي لقد
وضعت منار الفتة
بعدم االزعاج

ما هذه 
االلوان

الىى عىل

مالبسك؟

آسفه
يا أمي

ماذا تفعل؟
ماذا عندها؟


ولكىى كنت

أصنع هذا
للمدرسة

يا سالم
ما أجمله!!!
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حربي وهاجر
أبناء سالم الحربي

فجر وأسيل
بنات سامي الديهني

حربي بن نبيل البهلولي

راكان بن نبيل البهلولي

براءة بنت فهر البلوشية

خالد وفجر
أوالد وليد المعمري

عبدالملك وشذى
أبناء مروان الكندي

سبأ وجنى
بنات خالد الحسيني

رنا ولما
بنات خالد الحراصي

جورية بنت فتحي المالكية غياث بن موسى المعمري شهاب بن طارق البلوشي

عزاء بنت بدر الشعيلية

الجواد بن المعتصم االغبري

فاطمة بنت قاسم الفارسية

حمد بن راشد الحميدي

ريماس بنت يحيى النبهانية

محمد بن فهر البلوشي

هند بنت فتحي المالكية

تركي بن محمد البلوشي

عمر بن علي العلوي

محمود بن علي العلوي

الزين بنت ناصر الحربية

محمد بن خالد الحراصي

عبدالرحمن بن ماجد العيسائي

اليزن بن محمد الحنظلي

أحمد بن خالد الحراصي

فاطمة بنت محمد الزدجالية

نوار بنت عبدهللا الروشدية

إدريس بن بدر الوهيبي

محمد بن عبدالرحمن الحساوي فاطمة بنت سليمان السليمية

ي

كوثر بنت سليمان السليمية

سارة بنت فهد العبيدانية

عزيز بن زهير الريامي

آزر بن زهير الريامي

علي بن محمد الزدجالي

ميا بنت ناصر الحزامية عبدالرحمن بن حسن العادي محمد بن سليمان السليمي

محمد بن خالد الريامي

تميم بن خالد الريامي

ريان بنت أحمد البادية

فاطمة بنت فهد العبيدانية

حال بنت محمد السيابية

محمود بن فهد العبيداني

خالد بن أحمد الدرعي

يمنى بنت أحمد الدرعية

تركي بن فيصل البوسعيدي

ريم بنت نصر الجردانية

عبدهللا بن سليمان الحبسي

الوليد بن خالد الخنبشي

لؤي بن خالد الخنبشي

رهام بنت بدر الشعيلية

الخليل وسما
أبناء أحمد الحارثي

وصال بنت حامد الرحبية

الحنظيل
خلفان الحنظيل
سيناريو /خلفان
سيناريو/

رسوم الوكيل /عبدالله الهاشمي

السكنية٠٠
٠٠
في أحد األحياء السكنية

مرحبا يا غالب إني أحاول
التواصل معك منذ مدة وأنت
تتجنبني ،متى سترجع إلي مبلغ
المال الذي أقرضتك إياه ؟

أقرضتك ستمائة لاير منذ
أربع سنوات ،وأنت تقول
لي نفس الكالم٠

عندما أملك المال سأرد
لك دينك ،أنا مشغول اآلن

ال أتجنبك يا سلطان ،ولكنني
مشغول جداً ،قلت لك سابقا
أنني ال أملك المال حالياً٠

غالب يأتي بعامل يدعى نديم لعمل مظلة لسيارته٠٠
بعد أن أخذت كل المقاسات كم
القيمة النهائية لتفصيل المظلة ؟

يظهر حسين جار غالب٠٠
جميل جداً سآتيك غداً
بمقدم المبلغ ،واستلم
الفاتورة لتبدأ العمل٠
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يبدو أن غالب ينوي تفصيل
مظلة لسيارته  ..لكنه لم
يخبرني بذلك ! ..ياله من جار
يصعب التعامل معه٠

ألف لاير كآخر سعر٠

بعد صالة المغرب٠٠
إن كنت ستفصل مظلة لسيارتك
فأنصحك بحداد اسمه عالم فهو سأذهب إليه غداً بإذن
هللا ،شكراً لك عبدالعزيز
محترف وموثوق بعمله٠

يرى نديم غالب وقد نقض االتفاق معه

في محل الحدادة٠٠
اتفقنا ،سأعطيك مبلغ خمسمائة
لاير كمقدم ،وأنتظرك لتبدأ العمل
من الغد بإذن هللا٠

قيمة المظلة من اآلخر
تسعمائة لاير مثلما اتفقنا٠

وتم عمل المظلة٠٠

عمل رائع ،لقد
صدق عبدالعزيز٠

يبدو أنها ستمطر ،أتمنى
أال ينزل الماء من المظلة
المنكوسة على بيتي٠

وفي الصباح٠٠
قد قال غالب أنه ال يملك
المال ليسدد لي ما عليه من
مال ،ولكنه أقام لسيارته
مظلة غالية الثمن٠

ذهبت إلى صاللة لعدة أيام
ما هذا الذي حدث لمظلتي ؟
البد أنه من فعل فاعل؟

لقد قال لي أنه سيسلمني
المبلغ اليوم ياله من كذاب٠

وأمطرت في المساء٠٠
لقد تجمع الماء هنا بسبب
مظلة غالب يجب أن أتصرف
مع هذا الجار العنيد٠

أصدقائي يجب علينا تحديد من
الذي قام بتخريب المظلة
وتقديمه للعدالة مع الدليل؟
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بأقالمنــــــــا
هل تعلم!

 إن عدد أسنان القطط أربعون سنا . إن العنب يحتوي على مادة فعالةاسمها سكروز.
 إن عدد األحبال الصوتية في جسماإلنسان هي أربعة أحبال.
 إن الفيتامين المسؤول عن تقوية نظراإلنسان هو الفيتامين أ .
 إن وحدة قياس شدة الصوت هيالديسبل .
إستبرق بنت عبدهللا البطاشية

ألغ ـ ــاز

-ماهو الشي الذي إذا أردت أن تجده

أغمضت عينك؟ النـــــــوم

 له قدمان واليستطيع المشي لوحده-

فماهو البنطال

-

القـــــــلم

ماهو الشي الذي يكتب واليقرأ؟
نعيمة بنت بدر البطاشية

حكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

 اإلحسان يقطع اللسان. -الكتب بساتين العقالء.

 أحسن الحق ما وافق الرزق . إذا حلت المقادير بطلت التدابير. -البداية هي نصف كل شيء،والسؤال

نصيح ـ ــة

التزامكم يا أصدقائي بالقواعد المرورية وإرشادات
السالمة من أكثر االشياء أهمية وعليكم الحفاظ
عليها ،حتى تحموا أنفسكم من الوقوع في األخطار
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نور بنت بدر العجمية

هونصف المعرفة .

ليان بنت ناصر الغسانية

شعر /أم عمر الفزارية

دندنات وطنية

يــا َد ا َر نــا َ
اجلنـ ـ ــان
األب َّيـ ْة…
ِ
حدائــقَ ِ
ـان
الريح ـ ـ ٍ
أ ْن ُ
فاســها ز َِك َّي ـ ْة… ِبا ْل ـ َو ِرد َو َّ
أَ ُكفهــا َسـ ِـخ َّية… ُتعطــي ِبــا َتوانـ ـ ِــي
ـان
…مـ ْـن َر ّبنــا ال ّرحمـ ِ
ُســلطانُنا َهد ّيـ ْة ِ
رض َّيـ ْة … َقــد َحقــقَ
األمانــي
ِ
بالســي َر ِة ا مل َ ِ
ّ
أ ْو ُ
صافهــا ُلول َّيـ ْة … فا َقـ ْـت علــى ُ
ـان
اجلمـ ِ
َت ْختـ ُ
ـال َك ْ ُ
دان
الور ّيـ ْة …يف َث ْو ِبهــا ا ُملـ ْز ِ
…عظيمـ ٌـة يف الشـ ـ ــأن
رايا ُتهــا َعل ّي ـ ْة
َ
آفاقهــا َمحم َّيــة… َ
ُ
ـان
باأل ْمـ ِـن واأل م ـ ـ ـ ـ ِ

ـتان
أحالمنــا ال َو رد ّيـ ْة … َكال ّز ْهـ ِـر يف ال ُبسـ ِ
ُ
ُ
ـان
باحلر ّيـ ْة
تــزدانً
واإلميـ ـ ـ ِ
ّ
…بالديـ ِـن ِ
ألا ُننــا ّ
ـدان
ْ
أج َمـ ِـل ال ُبلـ ـ ِ
الشـ ِـج َّي ْة … يف ْ
مان َنــا الفَت ّي ـ ْة … َقو ّيـ ِـة َ
ـان
األر ك ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُع ِ
ـدان
ـاحة ا مل َ ْيـ ِ
السـ ْب ِق أَ ّو ل ّيـ ْة … يف سـ ِ
ِف ّ
ـان
ـالف الزَّ مـ ِ
…مـ ْـن سـ ِ
َصفْ حا ُتهــا به َّيــة ِ
بالعـ ْز ِم وا َ
ـان
ـرة األ ْوطـ ِ
حلم َّيــة… ِمـ ْـن خيـ ِ
ـان
ًنهــدي لهــا ال َّتح َّيـ ْة … يف َي ْو ِمهــا ال َف َّتـ ِ
العما نــي
ُق ُلو ُبنــا ال َو ف َّيــة َ ...ت ْشـ ًـد و أ نــا ُ
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جولة مع
الشرطي الصغير

سيناريو ورسوم :
الوكيل /عبدالله الهاشمي

نرحب بكم أصدقائي
في مبنى إدارة
موسيقى الشرطة.

أخبرنا عن إدارة
موسيقى الشرطة أيها
الشرطي الصغير؟

كما تأسست الفرقة الموسيقية الثانية في بداية شهر إبريل
عام ٢٠٠٥م بناء على توجيهات سامية من السلطان الراحل
قابوس بن سعيد ( طيب هللا ثراه ) ،حيث أصدر معالي
المفتش العام للشرطة والجمارك قراراً بتشكيل فرقة موسيقى
الشرطة النسائية ،وكان أول أداء للفرقة أمام المقام السامي
طيب هللا ثراه ،في مهرجان التاتو في ٢١نوفمبر ٢٠٠٥م.
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تعد إدارة موسيقى الشرطة إحدى اإلدارات
التخصصية بشرطة عمان السلطانية ،وهي
من أقدم وأول الفرق الموسيقية العسكرية
التي تأسست بقرار من القيادة العامة للشرطة
والجمارك في عام ١٩٧٢م ،فهي تهدف إلى
إعداد وتأهيل وتدريب الفرق الموسيقية
للعزف على مختلف اآلالت الموسيقية للعمل
على المشاركة في جميع المناسبات الشرطية
والوطنية الرسمية وغير الرسمية.

تقوم إدارة موسيقى الشرطة بإعداد وتدريب
الكوادر الشرطية في الفصول الدراسية على عزف
اآلالت الموسيقية المختلفة ،ومن ثم تأهيلهم
بدورات داخلية وخارجية لتحديث وتطوير
المواهب والمستوى الفني الموسيقي.

تحتوي هذه اإلدارة أيضا على مكتبة تضم
كتبا ً متنوعة في كل ما يتعلق بالموسيقى،
حيث تكون مرجعا للكادر الشرطي لتنمية
مهارته الموسيقية ،وكما يوجد بها
معرض لآلالت الموسيقية القديمة.

تستخدم هذه الفرق الموسيقية آالت مختلفة ومتنوعة عند تقديم
العروض العسكرية في االحتفاالت الوطنية والشرطية وغيرها
مثل آالت النفخ الخشبية والنحاسية والقرب والطبول.

شاركت الفرقة الموسيقية األولى في شهر يوليو
١٩٨١م في مهرجان التاتو االستعراضي الذي
أقيم في المملكة المتحدة بمدينة كارديف ،كما
شاركت الفرقة األولى والثانية في شهر ستبمبر عام
٢٠١٤م في مهرجان الموسيقى العسكرية (التاتو)
الذي أقيم في مملكة هولندا.

شكراً لك أيها الشرطي
الصغير على هذه
الجولة الرائعة.
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بصحةة ة و عا

فية

ب
س
ك
و
ي
ت
ب
التمر

املقادير :
كأسان من الطحني األبيض
نصف كأس سكر
أربع حبات جنب كيري
متر مع السمن واملكسرات
إصبع زبدة  ٢٠٠جرام

الطريقة:
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 -١تخلط الزبدة مع االسكر والجنب يف وعاء ثم
-١
يضاف عليها الطحني حتي تتكون عجينة طرية
متامسكة٠
 -٢خلط التمر مع السمن واملكرسات ودعكهام
-٢
جيدا مع بعضهام لتكوين عجينة متامسكة
وتقطيعها إىل قطع دائرية صغرية٠
 -٣تشكيل قطع دائرية من العجني مع وضع التمر
-٣
بداخلها وتصف يف صينة الفرن ثم تخبز يف الفرن
ملدة  ١٠دقائق٠
 -٤رش السكر الناعم عليها للتزيني حسب الرغبة
-٤
وبالهنا والعافية٠

القيمة الغذائية

التمر غني بالسكر ميد اجلسم بالطاقة وبه نسبة عالية
من السعرات احلرارية  ،وكما يحتوي على األلياف واملعادن
كالبوتاسيوم و الكالسيوم واملاغنيسيوم

سبحان اخلالق

أنــا خالــد أعيــش يف مدينــة بعيــدة وأمتتــع مبظهــر جميــل،
قصيــر القامــة ولــدي فضــول ملعرفــة كل شــي ،أحــب جدتــي كثيــر ًا.
ذات اليــوم وعندمــا كنــت اكل املثلجــات تســاءلت كيــف وجـ ُ
ـدت علــى هــذه
األرض؟ ومــن خلقنــي؟ ومــن أيــن أتيــت؟ فتوجهــت إلــى جدتــي وســألتها:
كيــف خرجــت إلــى هــذا الكــون؟ ومــن خلقنــي؟ ضحكــت جدتــي وقالــت
بهــدوء :ياخالــد ،جلســت بجانــب جدتــي وبــدأت تشــرح لــي ،لقــد تكونــت
يف بطــن أمــك مــن نطفــة حتــى أصبحــت طف ـ ًا رضيعــا ثــم بــدأت تنمــو
قليـ ًا ..قليــا ،وهــذا كلــه بفضــل اهلل تعالــى فهــو خلقــك وخلــق كل شــيء
يف هــذا الكون.بعــد انتهــاء جدتــي مــن احلديــث ســألتها ومــن أســماني
بهــذا االســم هــل هــو اهلل؟ جدتــي :لقــد أســمتك أمــك بهــذا االســم
اجلميــل قاطعــت جدتــي قائ ـ ًا :وكيــف يجــب أن أشــكر اهلل علــى نعمائــه؟
جدتي :عليك أن تعبد اهلل بالقول والعمل وتصلي له وتشكره على كل
النعم التي رزقنا اهلل إياها.
وعندمــا انتهينــا مــن احلديــث شــكرتها علــى معلوماتهــا القيمــة،
وتذكــرت أنــي وضعــت مثلجاتــي علــى األرض وقــد ذابــت مــع مــرور الوقــت.

رسوم الوكيل :عبدهللا الهاشمي

تأليف:
تسنيم بنت محمد الندابية
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فكرة رائعة أن نرصد عبر
قناة اليوتيوب خاصتنا
فعاليات اليوم الوطني

ســيناريو /هاشــم حســانني
رســوم /أرشف األسدي
أشتري األعالم أنا
وصديقاتي ونخرج
لالحتفال رافعين أعالمنا
الوطنية

ما الشيء الذي
تحرصين عليه في
العيد الوطني؟

واحتفاالت العائالت واألطفال
بهذا اليوم العزيز

شعور رائع خاصة حين
نخرج صغيراً وكبيراً
لالحتفال بيومنا الوطني

ما أروع وطنيتكم..
سننتقل لمظهر
آخر في مكان آخر

ما هو
شعوركم
اليوم؟
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س

األ

ونقضي مع األصحاب
واألقارب أجمل األوقات

ونشتري البالونات ونحرص
على كتابة اسم سلطنة عمان
عليها ونحتفل مع الصغار

انظروا للبهجة في كل أرجاء بالدنا
الغالية ،الجميع سعيد مسرور بهذا
العرس الوطني ،سنرصد لكم
أحداث اليوم لحظة بلحظة ..تابعونا

وطننا يستحق أن نحتفل به ،فهو
يوفر لنا كل سبل الراحة في
حياتنا ،وأقل ما نفعله أن نقول له
شكرا يا وطننا الغالي

خالد ..نحن نتابع
قناتكم على اليوتيوب

وما هي فقرات
الحفل؟

سنقدم بعض الفقرات عن
تراثنا الشعبي وبعض
األغاني الوطنية ومسرحية
مستمدة من تراث وطننا

سنلبي الدعوة ونبث لجميع
األطفال هذا الحفل البهيج..
لنحتفل كلنا بأجمل يوم ..وأروع
يوم ..العيد الوطني
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اسمي :سجى بنت سامي الديهني
عمري ٦ :سنوات
هوايتي :الرسم والكتابة
وأتمنى أن أصبح طيار في المستقبل٠

اسمي :لينا بنت شهاب الحسنية
عمري ٤ :سنوات
هوايتي :القراءة والكتابة
وأتمنى أن أصبح دكتورة في المستقبل٠

اسمي :شهد بنت محمد الحنظلي
عمري ٧ :سنوات
هوايتي :الرسم وقراءة القصص
وأتمنى أن أصبح معلمة قرآن في المستقبل٠

اسمي :الجواد بن المعتصم األغبري
عمري ٧ :سنوات
هوايتي :لعب كرة القدم والسباحة
وأتمنى أن أصبح ضابط شرطة في المستقبل٠
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األيهم بن حسين الصقري األحمد بن محمود البهلولي سلطان بن محمد أوالد ثاني
 ٥سنوات
سنتين
سنه

أسيل بنت سامي الديهني
 ٥سنوات

لجين بنت بدر الشعيلية
 ٤سنوات

تركي بن بدر اليوسفي
 ٣سنوات

الهيثم بن موسى المعولي
 ٥سنوات

المزن بنت احمد البلوشي ضياء بنت المعتصم االغبري شفاء بنت ناصر الهاشمية لؤي بن سليمان الهادي
٥سنوات
سنة
 ٥سنوات
 ٥سنوات

قابوس بن عمار الفزاري
٣سنوات

فهد بن محمود اليعقوبي
 ٥سنوات

فرح بنت عمر الريامية عهد بنت حسن الصقرية
سنتين
 ٣سنوات

ملك بنت حسين الرقادية
سنتين

عمر بن فتحي ماضي
 ٥سنوات

مهرة بنت محمد اوالد ثاني
سنة

غادة بنت عبدالعزيز الغشامية ملهم بن سليمان الحراصي مريم بنت عبدهللا الرقادية محمد بن ناصر الهاشمي
سنة
سنتين
 ٤سنوات
 ٦سنوات

لمار بنت محمد أوالد ثاني
 ٦سنوات

حارث بن محمد الحراصي
 ٣سنوات

يقين بنت راشد البيمانية
 ٤سنوات

المها بنت محمد الناصرية
 ٤سنوات

أكرم بن أصيل السليمي
 ٥سنوات

أواب بن أصيل السليمي
 ٣سنوات

عمار بن ياسر العامري
سنتين

يامن بن ياسر العامري
سنة

محمد بن طالل الناعبي
 ٦سنوات

اليمان بن المعتصم األغبري
 ٥سنوات

حربي بن ناصر الحربي
 ٥سنوات

أرين بنت محمود الحمدانية
 ٤سنوات

محمد بن غانم الصالحي
سنة

نورة بنت سليمان الحراصية
سنة

نور بنت علي العجمية
 ٥سنوات

بدر بن منير الحسني
٣سنوات

عمر بن هالل المعمري
سنتين

ريم بنت هالل المعمرية
 ٤سنوات

نور بنت هالل المعمرية
 ٥سنوات

ميار بنت فيصل الحوسنية
٣سنوات

خالد بن وليد الهادي
سنتين

مها بنت يعقوب الهاشمية
٦سنوات

مالك بن يعقوب الهاشمي
سنتين

ريم بنت أحمد الحديدية
العمر  ٤سنوات

حور بنت أحمد الحديدي
 ٦سنوات

غزل بنت أحمد الغشامية
 ٦سنوات

أرين بنت عيسى الهديفية
٦سنوات

سارة بنت عبدهللا الخنبشية
 ٥سنوات

شمه بنت خالد الخنبشية
 ٥سنوات

شهاب بن أحمد الهادي
سنتين

طيف بنت موسى المعمرية
 ٤سنوات

شيم بنت سالم الهنائية
سنتين

عائشة بنت سامي األغبرية
سنتين

الريم بنت سامي األغبرية
 ٣سنوات

محمد بن حامد الرحبي
 ٣سنوات

الجوري بنت سالم الهنائية
٤سنوات

أنا يف الروضة
اعداد /شيخة الشريقية

األدوات املطلوبة:
 -1أوراق ملونة
 -٢لصق شمعي
 -٣قلم رصاص
 -٤قصبة عصير
 -٥مقص

1
نرسم دوائر صغيرة على
األوراق الملونة ونقصها.
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بطاقة التهنئة

٢

٣

نثني الدوائر إلى نصفين.

نلصق أطراف الدوائر ببعضها البعض
مشكلين دائرة كبيرة ونلصقها على
الورق الكبير ( األسود).

٤

نلصق قصبة العصير مع األوراق
الملونة على الورق األسود
ونلصق األوراق الملونة الصغيرة
متناثرة على الورق األسود بعد
قصها.

وهذا هو الشكل النهائي للبطاقة
صديقــة الشــرطي الصغيــر /ســارة بنــت مطــر بــن
محمــد العامــري
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مشــاركة الرشطــي الصغــر يف فعاليــة الحــد
مــن األمـراض املعديــة مبدرســة أصيلــة بنــت
قيــس البوســعيدي للتعليــم األســايس بالحيل
٢٠٢١م.
م.
الجنوبيــة وذلــك بتاريــخ ٢٠٢١//٩/٣٠

زيــارة الرشطــي الصغــر لروضــة ريــاض
أطفــال الرشطــة بالوطيــة وذلــك بتاريــخ
٢٠٢١م
٢٠٢١//١٠
١٠//١١

زيــارة الرشطــي الصغــر يف مدرســة
األمــل للصــم والبكــم وذلــك بتاريــخ
٢٠٢١م.
م.
٢٠٢١//١١
١١//٩
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إعداد:

مركز الوفاء لتأهيل األشخاص
ذوي اإلعاقة بوالية إبراء

رسوم:

الوكيل/عبدالله الهاشمي

بسبب ذهايب ملركز الوفاء لتأهيل األشخاص ذوي
اإلعاقة ،لتأهيل بعض املشاكل لدي يف التواصل
والصعوبة يف النطق ،وبعض السلوكيات النمطية،
وهذا االضطراب اسمه «طيف التوحد».

أنا زميلكم الجديد سأخربكم قليال عن نفيس
اسمي سعيد وعمري مثاين سنوات
وقد التحقت بكم متأخرا بالصف األول.

أمتنى منكم إذا رأيتم مني
بعض الحركات النمطية مثل
الدوران حول نفيس أو الرفرفة
بيدي أو األصوات النمطية أن
ال تلقوا لها باال.

وإذا رأيتموين أرصخ أو أضع
يدي عىل أذ ّين عند قرع جرس
املدرسة (الطلقة) أو أهرب من
أماكن الضجيج فال تستغربوا
لدي مشاكل حسية.
الن ّ
متمثلة يف اإلنزعاج من
األصوات العالية والحادة
سأهدأ قريباً.

أنا قليل الكالم وال
أفهم بعض اإلمياءات
واإلشارات وتعابري الوجه
فال تستهزؤوا يب إذا مل
ألعب معكم كثريا.

ولكنني أريد أن أخربكم إنني أحب الرسم
واللعب باأللوان ،وسأكون فرحا بالرسم
معكم ،رجاء تقبلوين كام أنا ألندمج وأتعلم
معكم وكونوا معي إيجابيني سرتون أن
اختاليف ليس عيباً.
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تصوير الرقيب :فيصل البلويش

مرحبــا بكــم مــن جديــد أصدقائــي الصغــار
لقــد كانــت زيارتنــا فــي هــذا العــدد إلــى واليــة
إبــراء الجميلــة ،وهــي تعــد بوابــة محافظــة
شــمال الشــرقية ،وتبعــد عــن محافظــة مســقط ما
يقــارب  ١٨٠كــم ،وتحدّهــا العديــد مــن الواليــات
منهــا المضيبــي والقابــل ودمــاء والطائييــن
وهــي واليــة عريقــة أثريــة تحتــوي علــى
معالــم تاريخيــة شــامخة متنوعــة علــى جنباتهــا

تشتهر والية إبراء بعرضة الخيل التي تقام في المناسبات،واألعياد ،والتي
من خالها يستعرض الفرسان فيها براعتهم وقدراتهم ومهاراتهم العالية في
الوقوف على ظهر الخيل ،وأيضا تتميز هذه السباقات بأنها ثابتة السرعة
كما تشتهر الوالية بفلج العفريت وهو أهم األفالج في قرية اليحمدي ويتميز
بعذوبة مياهه وسرعة جريانه ،ويستعمل في ري البساتين والمزارع.
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قريــة تراثية جميلــة تمتاز أبراجها
وحصونهــا وأبنيتهــا القديمــة
بهندســتها المعماريــة الرائعــة .

حصــن بيــت اليحمــدي :ويقــع هــذا الحصــن
المنيــع علــى أرض منبســطة بقريــة اليحمــدي
الــذي يتكــون مــن طابقيــن وبــه بــرج دفاعــي
مــن خاللــه يمكــن رؤيــة أشــجار النخيــل
والمزروعــات التــي تــروى مــن ميــاه فلــج
العفريــت ،بنــاه الشــيخ حافــظ بــن ســعيد
المســكري الــذي اتخــذه كمقــر لــه ولعائلتــه.
مســجد العقبــة :يعــد مــن أهــم المعالــم التاريخية
فــي الواليــة ،يتميــز هــذا المســجد أن لــه قبلتيــن
إحداهمــا باتجــاه المســجد الحــرام واألخــرى
باتجــاه المســجد األقصــى .

مصادر املعلومات من بعض املواقع اإللكترونية.
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سيناريو :حمدي هاشم حسانني
رسوم :مصطفى برشومي
هاوووووم ..أتمنى
أحالما سعيدة

عجبا ..أين أنا..
ومن أنت؟

مرحبا بك في مملكة
السالمة ..دعيني
أعرفك بنفسي ..أنا
سلمى

سر تسمية مملكتنا بهذا
االسم ألن كل من فيها يلتزم
بإجراءات السالمة واألمان،
كلنا نحترم القوانين التي تم
وضعها من أجل سالمتنا

وهي فرصة جيدة
لتتعرفي على
مملكتنا وأهم ما
فيها

مملكة السالمة..
أول مرة أسمع بهذه
!المملكة
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ويبدو أن أمنيتها
تحققت

انظري مثال لكل سائق
سيارة ومركبة ،الجميع
يربط حزام األمان.
الذي يحميه ال قدر هللا
من الحوادث

األطفال في مملكتنا يلتزمون بقواعد
السالمة خاصة في المواصالت
يجلسون في أماكنهم المخصصة ،ال
يقفون أثناء سير الحافلة ،وال يخرجون
أذرعهم من زجاج النوافذ

كل المنشآت والمحالت
والمطاعم والمدارس تلتزم
بوضع مطفأة حريق
وأجهزة إنذار مبكر كي
نضمن السالمة للجميع

ال أحد يتحدث بجواله
أثناء قيادة المركبة،
انظري لهذا الرجل
الملتزم والذي يهتم
بسالمته

سعدت بزيارة
مملكتكم ،وأعدك
بزيارات مستقبلية
قريبة

سأنتظرك في
مملكتنا ..مملكة
السالمة

أيضا يلتزم األطفال في
مملكتنا بوسائل سالمتهم
فال يلعبون بالنار ،وال
باألدوات الحادة التي قد
تتسبب في إيذائهم

يا له من حلم
جميل
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ارسمني

شيخة بنت سليامن البلوشية
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رغد بنت طالل الجابرية

رسوم الرقيب :فيصل البلويش

أنس بن مالك السليمي

هود بن محمد املنوري

امللكي ــة اخلاص ـ ـ ــة
سيناريو ورسوم الوكيل /عبدالله الهاشمي

كنان مع زمالئه يف الصف املدريس:

؟!

وأيضاً تعدي عىل امللكية الخاصة
ملاجد بدون علمه.

علينا أن نحرتم ملكية
اآلخرين وال نتعدى عليها.

أخذت من حقيبة ماجد علبة

انظر يا كنان ماذا يفعل خالد
بحقيبة ماجد؟

ألوان ،فأنا ال أملك مثلها.
ولكن هذا ترصف
خاطئ.

ماذا يفعل؟

ماذا تقصد مبلكيتي
الخاصة؟

يا زماليئ أريد أن أوضح لكم
أن لكل شخص ممتلكاته
الخاصة ،وال يجوز أن يأخذ
منها إال باستئذان صاحبها.

اآلن ميكنك أن تأخذ من
ماجد علبة األلوان وذلك
بعد االستئذان منه ورضاه.

أنا آسف يا زماليئ ،فأيضا أنا ال
أحب أي أحد أن يتعدى عىل
أغرايض الخاصة.

شكرا لك يا كنان ،أعدك بأن ال
أكرر هذا الترصف مر ًة أخرى.
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حكـاية

جـدتي

سيناريو  :وفاء الزيدية
رسوم :عايدة اخليارية

عمار ي ّدخر
ّ

عمــار يف التاســعة مــن عمــره ذكي ـ ًا لبق ـ ًا يستكشــف ويســأل
كان ّ
ُيح ّلــق بخيالــه يف ُأفــق التســاؤل ،وحــب املعرفــة كان يقلــق إن
أخبرتــه أمــه بأنــه محبــوب ويريــد أن يعــرف ملــاذا؟ ،فتتوالــى
األســئلة علــى األم املســكينة أثنــاء انشــغالها بأعمالهــا اليوميــة
فــإن تزايــدت اســتفهامات الولــد النجيــب وتشــبعت مــن تســاؤالته
التــي ال تنتهــي ،أرســلته إلــى العــم راشــد ليكتشــف وإيــاه ســر ًا
جديــد ًا مــن أســرار احليــاة اجلميلــة والعيـ ِـش الهنــي.
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واع ،خــاض مــن التجــارب احلياتيــة مــا أيقــظ
العــم راشــد رجـ ٌـل رشــيد ذو ّ
همــة بالغــة وعقـ ٍـل ٍ

عمــار حام ـ ًا بيــده كيس ـ ًا مــن التمــر ويســتقبله
بصيرتــه وأنــار قلبــه .كان يفــرح إذا مــا جــاءه ّ
دائمــا بعبــارة « أهــا بنــي النجيــب ،أهــا بنــور احليــاة » اســتظال حتــت ســدرة بجانــب البيــت
وافترشــا األرض ،وأخــذ العــم بضــع متــرات وأشــار إلــى عمــار أن يصـ ّـب لــه فنجانــا مــن القهــوة
عمــار يف لهفــة :نعــم يــا عــم
وبــدأ يف احلديــث :أتعلــم يــا بنــي؟ أجابــه ّ
مببلغ كبير واستمر بناءه ثالثَ سنوات
فواصل العم قائ ًال :لقد ُبني هذا البيت
ٍ
عمــار :ومــن أيــن أتيتــم باملبلــغ يــا عــم؟ العــم :لقــد علمتنــي احليــاة إن للتوفيــر فوائــد كبيــرة
ّ
تعــود عليــك بالربــح العجيــب وأكبــر ربــح أنــك ســتكون مرتاح ـ ًا ال تهتــم مــن د ْيــن ،وســتوفر
مبلغ ـ ًا حلاجاتــك الطارئــة ومناســباتك العابــرة ،وأنــك بالتوفيــر أو االدخــار ســتكونُ قــادر ًا
عمــار :ومــا الفــرق بــن حاجتــي ورغبتــي يــا عــم؟
علــى شــراء رغباتــك وليــس فقــط حاجياتــكّ .
سـ ٌ
ـؤال يف محلــه يــا بنــي احلاجــة هــي الضــرورة التــي ال بــد مــن توفرهــا كــي نســتمر بالعيــش
عمــار :أريــد
هانئــن ،وأمــا الرغبــة فهــو مــا تريــده النفــس وليــس ضروري ـ ًا إلكمــال احليــاة ّ
ســيارة لعبــة وأريــد جهــاز حاســوب لدراســتي.
العــم :أنــت حتــب أن تكــون لديــك اللعبــة لكــن جهــاز احلاســوب هــو األهــم لســير حياتــك
ـتريت الســيارة ،وغرسـ ُـت الشــجر
ويســر .أمــا عنــي فقــد وفــرت حتــى بنيـ ُـت البيــت واشـ ُ
ـهولة ُ
بسـ ٍ
ونعمــت بالظــل فــا هـ ٌـم شــكوت وال حاجــة وهلل احلمــد.
عمــار :إذ ًا مــن هــذا اليــوم ســأخبر أمــي عــن التوفيــر وسأشــتري حصالـ ًـة أدخــر فيهــا ألســاعد
ّ
أبــي يف مصــرويف وألشــتري مــا ُأريــد.
العم :أحسنت يا بني النجيب..
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 زمزم الرحبية/رسوم

٠٠تأكد من وقوف احلافلة متاماً قبل الركوب إليها

Before you step into the bus make sure that it is at standetill !!
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ياسمني بنت محمد الذخرية

ميقات بنت عبداهلل الصبحية

سجى بنت عبداهلل الزدجالية

عبدالرحمن بن عبداهلل الزدجالي
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Al-Tagrood Art

Popular
Art
pictures by: Alia Al Numaniya

Al-Tagrood art is one of the traditional, authentic Bedouin arts distinguished
among other folk arts as it is derived from the Bedouin environment and culture.
This beautiful art is still practised to this day. Many governorates are famous for
AlTagrood, such as Al Batinah, Al Dhahirah, Al Sharqiah, Dhofar, Al Wusta and
Al Dakhiliyah.It is singing on the camels` back while running performed by men
on occasions such as holidays or summer leisure while sitting in front of their
tents or other places.
Tagrood is performed singly or lyrically in a group on a fixed tone characterized
by the elongation of the letters in a wavy tone during the men`s
walk. This art is also called “Shalet Al Rukaab” or Hambel
Al Rukaab” according to its performance method.

.
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Traditional
Craft

AL SABLAH
Translation by: Rajaa Al-Lawatia

Omani Ghee Industry

Text and pictures by: Zamzam Al Hashemi

Dear friends, in this issue we will learn about a beautiful traditional handicraft, the Omani
Ghee which is well known in all the Sultanate`s governorates. People are still making it
traditionally as it is considered ancestors food and the secret of their strength till now and it
is found in all Omani houses as an essential ingredient in preparing some popular meals such
as “Al Harees”, “Al-Arsiya”, or bread to give a beautiful taste and a
pleasant smell. Ghee is made from different types of milk, from cows,
or sheep, and passes through many stages which are as follows

How to make ghee?

First: Milk is extracted and placed in a container forone day
until it is coagulated to turn into milk. Second: It is placed in
an electric machine to separate butter from milk.Third: The
extracted butter is placed after being collected and placed in
a pot, then placed on low heat to melt and to separate the
impurities. Fourth: Grounded cumin, coriander and salt are
added and stirred till the ghee turns golden. Finally:
the ghee is left to cool and then placed in glass
or metal containers.
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Uncle: You would like to have bicycle, but the computer is the most important
to make your life easy and smooth. As for me, I saved money till I built the house and
bought the car. I planted trees, and enjoyed the shade, praise be to Allah, I neither
complained nor I was in a need.
Ammar: From now on, I will tell my mother about saving and I will buy a money box to
help my father with my money and to buy what I want.
The Uncle: Good for you my clever son.
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My Grandma`s
Tales

Amar Saves Money

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

Written by: Wafa Al Ziydi

Once upon a time, there was a nine-years-old boy called Amar who was clever and tactful
and liked exploring, asking, and flying his imagination till inquiring horizon and love of
knowledge. He would worry if his mother told him that he was loved and wanted to know
why? And his poor mother will be asked again and again while she is busy with her daily
works. Whenever the clever boys̀ questions increases and she was filled with his endless
questions, she sent him to Uncle Rashid. Together they discover a new secret of a beautiful life. Uncle Rashid was a wise man with great determination and a conscious mind who
went through life experiences that awakened his insight and enlightened his heart.
He rejoiced when Ammar came to him carrying a bag of dates and always greeted him
with the phrase “Welcome my clever son, welcome the light of life.”
They sat on the ground under a tree near the house. Uncle Rashid took a few dates and
gestured to Ammar to pour him a cup of coffee.
He said: You know, my son?
Ammar answered him eagerly: Yes, uncle.
The uncle continued, saying: This house was built with a large amount of money and
building it lasted three years.
Ammar: From where did you get the money, uncle?
Uncle: From saving, as I noticed it has great benefits that bring you amazing profit, and
the biggest profit is that you will be at ease, not worrying about debt. You will save for
your urgent needs and occasions, and by saving, you will be able to buy anything you
desire, not only what you need.
Ammar: What is the difference between my need and my desire, uncle?
Uncle: A valid question, my son, a need is the necessary things that must have in order
to continue a well-living, whereas desire is the things that you want but unnecessary for
your living.
Ammar: I want a bicycle and a computer for my studies.
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