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جديد ِم ْن ُن ِ
ِ
�إن العن�رص الب�رشي �أ�سا�س كل جمتمع ع�رصي ناجح ومتطور ،فبه ترقى الأمم وتزدهر ،وبفكره
تتبو�أ املجتمعات �أ�سمى املراتب وال�سمو ،لذلك ر�سخ القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل
ورعاه  -ج َّل اهتمامه باملواطن ال ُعماين منذ �أن و�ضع بفكره الثاقب وب�صريته الفذة �أوىل لبنات
النه�ضة ال ُعمانية املباركة جلعله مت�سلحا بنور العلم واملعرفة.
وت�شهد قوات ال�سلطان امل�سلحة تدفق �أفواج جديدة متتالية من ال�شباب ال ُعماين الطموح ،ميتلك
احلما�س والقدرة واملعرفة التي ت�ؤهلهم �إىل حتقيق الكثري يف م�سريتهم العملية ،ويحدوهم الأمل
الكبري والرغبة ال�صادقة لاللتحاق ب�رشف اجلندية ال ُعمانية ،حيث مت خالل هذا ال�شهر تخريج
دفعة جديدة من ال�ضباط الطيارين واجلويني بعد �أن مت تدريبهم و�صقلهم و�إعدادهم الإعداد الأمثل
وامل�ؤهل للقيام باملهام التي �ستوكل �إليهم يف الدفاع عن حيا�ض الوطن الغايل وحماية مكت�سبات
نه�ضته املباركة.
�إن هذه الدفعة اجلديدة من الطيارين وال�ضباط اجلويني تعد �إ�ضافة ورافدا �آخر من روافد العطاء
ملختلف وحدات وت�شكيالت �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،ليحمل ه�ؤالء الرجال مع �إخوانهم الذين
�سبقوهم يف اخلدمة لواء الواجب الوطني املقد�س� ،أوفياء جلاللة القائد املفدى ،وحرا�سا �أمناء على
مكت�سبات الوطن الغايل وح�صن ًا منيعا لهذا الرثى الطاهر يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا جاللة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريق اخلري خطاه.
ولقد �شهد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين نقلة نوعية على كافة الأ�صعدة �سواء يف العدة والعتاد،
من الطائرات املتطورة والأجهزة واملعدات احلديثة والقوى الب�رشية امل�ؤهلة ،لي�صبح قوة جوية
ق��ادرة على �صون منجزات النه�ضة ال ُعمانية ال�شاملة ،و�إن ما حتقق من تطوير وحتديث يف
املنظومة اجلوية جعل من ال�سالح مواكب ًا لأحدث التقنيات على امل�ستوى العاملي.
وي�ضطلع �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بجميع قواعده ووحداته ،ف�ضال عن مهامه الوطنية
املقد�سة ،بجوانب تنموية متعددة خدمة للمجتمع ال ُعماين  ،فهو يعمل جاهدا بكل طاقاته الب�رشية
واملادية لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية التي تنتهجها احلكومة� ،آخ ًذا على عاتقه امل�شاركة
وامل�ساهمة يف خمتلف جهود التنمية ال�شاملة يف البالد.
واحتفاء بتخريج دفعة جديدة من ال�ضباط الطيارين واجلويني ،والأدوار التي يبذلها �سالح اجلو
ً
ال�سلطاين ال ُعماين يف حفظ �أمن وا�ستقرار ُعمان الغالية� ،إىل جانب الأدوار والواجبات الإن�سانية
) �أن ت�صدر ملحقا خا�صا ب�سالح اجلو
التي يقدمها للمجتمع ي�رس هيئة حترير جملة (
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�أن تتقدم بالتهنئة له�ؤالء اخلريجني ومن �ساهم يف و�صولهم �إىل هذا امل�ستوى
املتميز.
هيئة التحرير
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�ص 9-6

�أ�صح��اب املع��ايل وق��ادة
�أ�سلحـة قـ��وات ال�سلـطـان
امل�سلـحـة ي��زورون قاعدة
�أدم اجلـــــويـة

املالزم �أول /نا�صــــر بن خميــ�س بن م�صبـــح الكلبانــــــي

املالزم �أول� /إ�سحــاق بـن عبداللــه بن هـــالل ال�سيابـــي

٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣٣٣٣٦١
فاك�س ٢٤٣٣٨٠٦٩ :

يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

املوقع الإلكرتوين

الربيد الإلكرتوين

www.mod.gov.om

jundoman.mod@gmail.com

 -ملحق خا�ص مبنا�سبة تخريج دفعة جديدة من ال�ضباط

ال�سامية� ،أيام من �سجل ذاكرة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،

التدقيق اللغوي

الإعالنات واال�شرتاكات

الإ�سرتاتيجية 27-26 ............................................................

و�أحداث من ذاكرة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين حتت الرعاية

�ص 25-20

الرقيـب �أول /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــي
الرقيــب� /ســامـي بن �ســعيــد بن �صالــــح الزكوانـــــــي
مــدين� /سـامـــي بن عبـداللــــه بن عيــــ�سى البحـــــري

لإن�شائها وتوا�صل رفد الأجهزة املختلفة ب�صناع القرارات

نبذة تاريخية عن �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،منا�سبات

�ســالح اجلـــو ال�سلطـانــي
العُماين يحتفـ��ل بتخريج
دفعة جديـدة من ال�ضبـاط
الطياريـن واجلويني

التحرير ال�صحفي

الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

 -كلية ال���دف���اع ال��وط��ن��ي حتتفل ب��ال��ذك��رى اخلام�سة

يت�ضمن العناوين الآتية:

الـرائــد� /سعيــــد بـــن حمــــد بـــن نــا�صـــــر الغيـــــالنـــــي

�ضابـط مدين� /إبراهيـم بن �سلطـان بن يو�ســف الأغبــري
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الطيارين واجلويني ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،والذي

�ص 11-10

مديــر التحــريـــر

مدير حترير جملة جند عُ مان
�ص.ب  - ١١٣ :الرمز الربيدي:
 - ١٠٠م�سقط � -سلطنة عُ مان
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العقيـد الـركـــن� /إبـراهيـــم بـــن �سعيــد بــن نـا�صـر املعمـــري
مدير العمليات الإعالمية

العنــــوان

ôjÉ

نائب رئي�س التحرير

الهواتف

2018

العميـــد الركـــن /ح�ســـن بــن عـلـــي بــن عبـــداهلل املجينـــي
رئي�س التوجيـه املعنـوي

املالزم �أول /يون�س بن �ســامل بن مبـــارك املحــروقــــي
املالزم �أول /حممـود بن �صالــح بن �ســعيد الربا�شــــدي
الـوكيــــل /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شــــــي
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جالل��ة القائ��د الأعل��ى
للق��وات امل�سلح��ة يتف�ضل
ويوج��ه بتك��رمي ف��رق
الرماية والفرق الريا�ضية

رئي�س التحرير

النقيــب /هـوي�شــل بن خليـف بن هوي�شــل النا�صـــــري
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هيئة التحرير

�ضابط مدين /هنادي بنت مقبول بن �إبراهيم اخلنجريـة
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يف هذا العدد

الفريـق الركن� /أحمد بن حارث بن نا�صر النبهانـي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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رئيــ���س �أركان قــ��وات
ال�سلطــ��ان امل�سلحــ��ة يكـ��رم
العبي املنتخب الوطني الأول
لك��رة الق��دم م��ن منت�سب��ي
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
واحلر�س ال�سلط��اين العُماين
و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

�ص 32-28

الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إال عن �آراء كاتبيها فقط ،وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق

مقتطفات من تاريخ طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين �أدوار و�إ�سهامات يف خدمة
املجتمع 64-33 ....................................................................
 ر�سالـــــة �إلـى جنــــدي (الإِ َ�شاَر ُة الحْ َْم َر ُاء) 67-66 .............عملياتي مست ِق ٌل 73-68 ...
العمليات الربمائي ُة َ ..مفهو ٌم
ُ
ٌ
(ال�صم والبكم) 76-74 ............
 ذوو االحتياجات اخلا�صةّ
 تدريب احل�سا�سية بني الواقع وامل�أمول 79-77 ................مفهـوما وفقـ ًها وتعـاملاً 83-80 ............................
 الرزقً
 قطوف �إ�سالمية 85-84 ..................................................... (البيتكوين) عملة امل�ستقبل الإلكرتونية 89-86 ............... حمطات تنموية 91-90 ..................................................... حول العامل 95-92 ............................................................ -اال�سرتاحة 97-96 .............................................................

عد�سة :الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبي

تغطية :الوكيل �أول� /سامل بن �سلطان املقبايل

بناء على التوجيهات ال�سامية جلاللة القائد الأعلى للقـوات امل�سلحـــة:
ً

تكرمي فريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية والفريق الوطني للرماية والفرق الري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا�ضية الع�سكرية التي مثلت ال�سلطنة يف املحافل الإقليمية والدولية خالل عام 2017م

العقيد الركن/
خالد بن علي اجلابري

املقدم الركن/
في�صل بن �إبراهيم الزعابي

املقدم الركن/
را�شد بن �سامل البلو�شي

النقيب /
علي بن را�شد الغيثي

النقيب/
را�شد بن خمي�س احلكماين

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع راعي املنا�سبة يهنئ
بناء على التوجيهات ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
ً
الأعلى للقوات امل�سلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ مت تكرمي فريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية ورماة
الفريق الوطني والفرق الريا�ضية الع�سكرية التي مثلت ال�سلطنة يف عدد من املحافل الإقليمية والدولية
يف عام 2017م ،تقديرا للنتائج والإجنازات امل�شرفة التي حققتها خالل تلك البطوالت وامل�سابقات.
جاء ذلك يف حفل نظمته رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف مع�سكر املرتفعة يوم  1/3برعاية معايل ال�سيد
بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع.
وقد ا�ستمع معايل ال�سيد راعي املنا�سبة �إىل �إيجاز عن
الإجن��ازات التي حققتها فرق الرماية والفرق الريا�ضية،
و�شاهد واحل�ضور عر�ضا مرئيا مل�شاركاتها املحلية
والإقليمية والدولية.
هذا ،وقد هن�أ معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع فريق ق��وات ال�سلطان امل�سلحة للرماية والفريق
الوطني للرماية على هذا التكرمي� ،شاكرا لهم جهودهم
الطيبة و�إجن��ازات��ه��م امل�رشفة ،ومتمنيا معاليه للرماة
والطواقم الإدارية والتدريبية مزيدا من الإجنازات والنتائج
امل�رشفة يف اال�ستحقاقات القادمة.
العــدد 493
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من جانب �آخر ثـمـن املكرمون الذين نالوا �رشف التكرمي
ال�سامي هذه اللفتة الكرمية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،داعني املوىل جلت قدرته �أن يحفظ جاللته،
م�ؤكدين عزمهم وحر�صهم على امل�ضي قدما يف املحافظة
واالرتقاء مب�ستويات الأداء لرفع ا�سم ال�سلطنة عاليا يف
املحافل الدولية.
ح�رض املنا�سبة معايل حممد بن نا�رص الرا�سبي الأمني
العام ب��وزارة الدفاع ،والفريق الركن رئي�س �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن قائد احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين ،والعميد الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
بالإنابة ،والعميد الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بالإنابة ،وع��دد من كبار ال�ضباط وال�ضباط

�شاكرا لهم جهودهم الطيبة و�إجنازاتهم
فرق الرماية على هذا التكرميً ،
امل�شرفة ،ومتمن ًيا لهم مزيدا من الإجنازات والنتائج امل�شرفة
و�ضباط ال�صف والأفراد بقوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،و�ش�ؤون البالط
ال�سلطاين ،وعدد من املدعوين.
هذا وقد عرب عدد من امل�س�ؤولني واملكرمني ملندوب
التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
عن انطباعاتهم بهذا التكرمي :
العقيد الركن خالد بن علي اجلابري مدير الريا�ضة
الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة قال�« :إن
مديرية الريا�ضة الع�سكرية ت�سعى دائم ًا �إىل تطوير الريا�ضة
والريا�ضيني يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،الأمر الذي ينعك�س
على م�ستوى املنتخبات الريا�ضية التي متثل قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف جميع املحافل القارية والدولية».
املقدم الركن في�صل بن �إبراهيم الزعابي ركن  1/ريا�ضة
ع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة قال« :ي�أتي
تكرمي فرق الرماية والفرق الريا�ضية الع�سكرية لإدام��ة
الروح املعنوية العالية له�ؤالء ال�شباب تكرمي ًا جلهودهم يف
خمتلف املجاالت الريا�ضية باملحافل الع�سكرية املحلية

والإقليمية والدولية ،ومبا ي�شكل حافزاً لهم لبذل املزيد من
اجلهود نحو احل�صول على نتائج م�رشفة �أخرى».
املقدم الركن را�شد بن �سامل البلو�شي قائد وحدة الرماية
الدولية قال« :تكرمي الريا�ضيني والإداري�ين يف خمتلف
امل�شاركات هو و�سام فخر يف �صدورهم و�رشف كبري لهم
بعد نيلهم التكرمي ال�سامي من لدن موالنا جاللة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -مع حثهم
على بذل املزيد وحتفيز الذات و�صقل املهارات املختلفة
لديهم ،حتى يتمكنوا من املحافظة على امل�ستوى الرفيع
الذي من خالله حققوا مراكز متقدمة يف خمتلف امل�سابقات
والبطوالت �سواء الداخلية منها �أو اخلارجية».
النقيب علي بن را�شد الغيثي ركن 2/ريا�ضة ع�سكرية
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة قال« :ت�سعى مديرية
الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
�إىل تطوير الريا�ضة الع�سكرية يف قوات ال�سلطان امل�سلحة
وحتقيق الأه��داف املرجوة ،وهلل احلمد حققت املنتخبات
الع�سكرية نتائج م�رشفة توجت اجلهود املبذولة من �أجل رفعة
7
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الرقيب �أول بحري/
حمد بن �سعيد اخلاطري

الوكيل �أول/
م�سلم بن رب ِّيع اخلاطري

املدين /
�أمين بن حمد الكليبي

الرامية الدولية /
�سهى بنت �سعيد املع�شرية

�ش�أن الريا�ضة الع�سكرية يف املحافل الدولية،
وبال �شك �أن هذه امل�ستويات الطيبة التي حققها
الرماة ليدفعنا للمحافظة على ه�ؤالء النجوم
و�إع��داده��م بالطريقة املثلى لتمثيل ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة يف اال�ستحقاقات الريا�ضية
القادمة».
النقيب را�شد بن خمي�س احلكماين ركن 2/
لياقة بدنية برئا�سة �أرك��ان ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة قال« :التكرمي جاء ملن ي�ستحق ،فه�ؤالء
الأبطال مثلوا ال�سلطنة يف عدد من املحافل
الدولية املختلفة ،وه��ذا التكرمي يعد و�سام
فخر يعتز به كل من ناله عن ا�ستحقاق ،وما
هذا التكرمي �إال دليل وا�ضح من قبل امل�س�ؤولني
على املتابعة واحلر�ص ال�شديد للح�صول على
الأه���داف املتوخاة من خمتلف امل�شاركات،
فهنيئ ًا لهم التكرمي ،ون�أمل منهم املزيد يف
القادم ب�إذن اهلل».
ربيع اخلاطري �إداري
الوكيل �أول م�سلم بن ِّ
بفريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية قال:
«احلمد هلل كانت م�شاركتنا يف بطولة (بزيل)
باململكة املتحدة ناجحة بكل املقايي�س من
حيث الإع���داد والتنظيم وخ�لال املناف�سات
بالبطولة ،وقد انعك�س هذا الأم��ر متام ًا على
النتائج التي حققناها وخمتلف اجلوائز التي
ح�صلنا عليها ،وق��د �أت��ى ذل��ك كله من خالل
التدريب اجليد والعزمية والطموح لدى الرماة
امل�شاركني بالفوز باللقب فكان لهم ما �أرادوا
من نتيجة ،ف�شكرا جلميع الزمالء على رفع ا�سم
ُعمان عالي ًا يف خمتلف املحافل الدولية».
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املكرمون ثمنوا اللفتة الكرمية من
لدن القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
م�ؤكدين عزمهم وحر�صهم على
امل�ضي قدما يف املحافظة واالرتقاء
مب�ستويات الأداء لرفع ا�سم ال�سلطنة
عاليًا يف املحافل الدولية
الرقيب �أول بحري حمد بن �سعيد اخلاطري
احلا�صل على عدد من امليداليات امللونة بعدد
من البطوالت املختلفة قال « :ي�سهم اال�ستعداد
املبكر للبطوالت من خالل التدريب وتذليل
كافة ال�صعوبات �أم��ام الرماة امل�شاركني يف
حتقيق نتائج متقدمة ،الأمر الذي انعك�س علينا
بتتويجنا باملراكز الأوىل يف خمتلف البطوالت
التي �شاركنا فيها وف��ق اخلطط املو�ضوعة،
وهذا التكرمي حافز كبري ويعزز من معنوياتنا،
ونتمنى �أن ن�ستمر بامل�ستوى نف�سه ،ونطمح
للأف�ضل».
امل���دين �أمي��ن ب��ن حمد الكليبي احلا�صل
على ميدالية ذهبية يف �سبـــــــــــاق ( 50مرتا
ظهر ) قال«:نحمد اهلل على هذا التكرمي ،ون�شكر
موالنا جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -
حفظه اهلل ورعاه  -على ما وجه به من تكرمي
لأبنائه الريا�ضيني امل�شاركني يف خمتلف
اال�ستحقاقات الريا�ضية ،ونعاهد جاللته على
امل�ضي قدم ًا نحو التتويج واحل�صول على
نتائج ومراكز متقدمة».
الرامية الدولية �سهى بنت �سعيد املع�رشية
قالت« :ال �أق��در �أن �أ�صف و�أع�بر بكلمات عن
فرحتي ال��ع��ارم��ة يف ه��ذا ال��ي��وم ،وتكرمينا
ي�ستحق كل الإ���ش��ادة فهو ميثل دعما ورفعا
وتقديرا ملا قمنا به خالل الفرتة
ملعنوياتنا،
ً
املن�رصمة من تدريب و�إعداد �أ�سهم يف ح�صولنا
على نتائج طيبة ،و�إن هذا التكرمي لنا مبثابة
هدف ن�ضعه بني �أعيننا ميثل لنا مقولة (لكل
جمتهد ن�صيب) ونحن بقدر امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقنا بعون اهلل».
9
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مب�شاركة عدد من اجلراحني والأطباء و�أطباء علم �أمرا�ض الأورام وفنيي الأ�شعة من داخل ال�سلطنة
وخارجها ،اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة تنظم الندوة الدولية الأوىل لت�صوير الثدي
نظمت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
فعاليات ال��ن��دوة الدولية الأوىل لت�صوير
الثدي خالل الفرتة من ( )1/6-4مب�شاركة
ع��دد من اجل��راح�ين والأط��ب��اء و�أط��ب��اء علم
وفنيي الأ�شعة من داخل
�أمرا�ض الأورام
ّ
ال�سلطنة وخارجها ،حتت رعاية �صاحبة
ال�سمو ال�سيدة الدكتورة منى بنت فهد بن
حممود �آل �سعيد م�ساعدة رئي�س جامعة
ال�سلطان قابو�س للتعاون اخلارجي.
وقد �ألقى عدد من الأطباء واجلراحني
واملخت�صني يف جم��ال �أم��را���ض الثدي يف
اليوم الأول للندوة التي �أقيمت بفندق كروان
بالزا م�سقط �أربع حما�رضات ،وقد تناولت
املحا�رضة الأوىل �آلية ت�شخي�ص مر�ضى
الثدي وكيفية التعامل مع املر�ض ،وكيفية
ق��راءة �صور �أ�شعة (امل��ام��وج��رام) بطريقة
علمية ،و�أهمية ا�ستخدام تقنية الت�صوير
الثالثي الأبعاد يف هذا املجال ،وتطرقت
املحا�رضة الثانية �إىل �أنواع �أن�سجة الثدي
و�إعطاء الفهم الوا�ضح حولها وكيفية معرفة
الأن�سجة احلميدة من الأن�سجة غري الطبيعية،
ك��م��ا ن��اق�����ش��ت امل��ح��ا��ضرة ال��ث��ال��ث��ة �آل��ي��ة
ا�ستك�شاف مر�ض �رسطان الثدي يف مراحله
الأوىل وكيفية التعامل معه ،فيما ناق�شت

املحا�رضة الرابعة القراءة الواقعية ل�صور
الثدي و�آلية ا�ستخدام �أدوات الت�صوير بطرق
علمية و�صحيحة لإعطاء النتائج املطلوبة
لي�ساعد على ت�شخي�ص املر�ض وعالجه.
وي�أتي تنظيم هذه الندوة لت�سليط ال�ضوء
على �أهمية توفري املعرفة الوا�سعة واملكثفة
ع��ن �أم��را���ض ال��ث��دي عموما وع��ن �رسطان
ال��ث��دي على وج��ه اخل�����ص��و���ص ،واالط�ل�اع
الدقيق على طرق و�آلية الت�شخي�ص عن طريق
ا�ستخدام الأ�شعة الت�شخي�صية ب�أنواعها،
وم��ع��رف��ة امل�����س��ت��ج��دات الطبية املتعلقة
ب�أمرا�ض الثدي و�أحدث الأجهزة الطبية ،كما
يناق�ش امل�ؤمتر �رضورة التن�سيق والتعاون

بني خمتلف الأطباء املتخ�ص�صني للو�صول
�إىل الت�شخي�ص الدقيق ثم العمل على توفري
العالج املنا�سب.
ح�رض املنا�سبة ع��دد م��ن املكرمني
�أع�����ض��اء جمل�س ال��دول��ة ،وع���دد م��ن كبار
ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة
ُعمان ال�سلطانية ،وع��دد م��ن امل�س�ؤولني
بامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وعدد من الأطباء من
م�ست�شفى قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من
الأطباء واملخت�صني بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية واخلا�صة بال�سلطنة ،كما ح�رض
امل�ؤمتر ع��دد من الأط��ب��اء واملخت�صني يف
جمال �أمرا�ض الثدي من خارج ال�سلطنة.

كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف معايل �أمني عام جامعة الدول العربية

يف �إط���ار م��ق��ررات املنهاج ال��ع��ام ل��دورة
الدفاع الوطني ا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني
يوم  1/10معايل �أحمد علي �أبو الغيط �أمني عام
جامعة الدول العربية.
وقد رحب اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
�آم��ر كلية ال��دف��اع الوطني مبعايل �أم�ين عام
جامعة ال��دول العربية �شاكرا له تلبيته لدعوة
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كلية الدفاع الوطني لتقدمي ه��ذه املحا�رضة
وت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة مب��ا يحقق
الأهداف الأكادميية التي جاءت من �أجلها هذه
اال�ست�ضافة.
وت�أتي دع��وة معاليه لت�سليط ال�ضوء على
م�سرية جامعة الدول العربية والأو�ضاع العربية
احلالية وال��ت��ع��رف على ال��ظ��روف ال�سيا�سية

واالقت�صادية والعوامل اجلغرافية والتاريخية
لن�ش�أة جامعة الدول العربية ،و�أه��داف جامعة
ال���دول العربية و�أدواره�����ا يف تطوير العمل
ال�سيا�سي واالقت�صادي لدول املنظمة ،وا�ستقراء
الآف���اق امل�ستقبلية جلامعة ال���دول العربية
وقدراتها يف مواجهة التحديات واملتغريات
املت�سارعة ومبا حتمله من ت�أثريات وتداعيات.
ح�رض املنا�سبة معايل يحيى ب��ن �سعيد
اجل��اب��ري رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة
االقت�صادية بالدقم ،واللواء الركن خليفة بن
عبداهلل اجلنيبي قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين،
وعدد من املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد
من �أ�صحاب ال�سعادة وال�سفراء والدبلوما�سيني،
وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من
الأكادمييني من جامعة ال�سلطان قابو�س ،وهيئة
التوجيه والتدري�س بكلية الدفاع الوطني.

اللواء الركن قائد قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة يزور متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
قام يوم  1/4اللواء الركن وليد بن فالح
الظاهري قائد قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة
والوفد املرافق له بزيارة �إىل متحف قوات
ال�سلطان امل�سلحة بقلعة بيت الفلج ،اطلع
خاللها الوفد الزائر على املخطوطات
واملج�سمات التاريخية ذات العراقة ال ُعمانية
الدالة على فنون العمارة املتنوعة ،كما ا�ستمع
ال�ضيف والوفد املرافق �إىل �رشح عن التطور
الذي حظيت به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ظل
العهد الزاهر ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بالإنابة ي�ستقبل قائد مكتب اال�ستخبارات البحرية الأمريكية
ا�ستقبل العميد الركن بحري �سعيد بن
عبداهلل ال�ساعدي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بالإنابة مبكتب قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبع�سكر املرتفعة يوم
 1/8اللواء الركن بحري روبرت �شارب
قائد مكتب اال�ستخبارات البحرية الأمريكية
والوفد املرافق له.
ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية وبحث وجهات النظر يف عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

تنفيذ عملية �إخالء طبي ملري�ض يف بحر العرب
يف �إطار املهام والواجبات التي ي�ضطلع بها مركز الأمن
البحري  ،قام املركز م�ساء يوم  1/26بالتن�سيق مع �رشطة خفر
ال�سواحل ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية لعملية �إخالء طبي ملري�ض
ب�إحدى ال�سفن التجارية العابرة .
وقد تلقى مركز الأمن البحري بالغ ًا عن طريق مركز تن�سيق
البحث والإنقاذ التابع ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يفيد
بو�صول بالغ من قبطان �إحدى ال�سفن التجارية العابرة ت�ضمن

طلب �إخالء طبي ملري�ض ،وعلى الفور قام املركز بالتن�سيق مع
�رشطة خفر ال�سواحل حيث مت نقل املري�ض لأحد امل�ست�شفيات
املتخ�ص�صة يف البالد لتلقي العالج الالزم.
اجلدير بالذكر �أن مركز الأمن البحري يقوم بالعديد من
املهام يف جمال البحث والإنقاذ وغريها من العمليات املتعلقة
مبخاطر الأمن البحري وين�سق ب�ش�أنها بني اجلهات املعنية يف
البالد .

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ينفذ عمليات �إخالء طبي
يف �إطار االهتمام الدائم الذي توليه حكومة ال�سلطنة
ممثلة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة للمواطنني واملقيمني،
وتقدمي خمتلف اخلدمات الإن�سانية والتنموية �أينما كانوا
يف ربوع هذا الوطن العزيز ،نفذت �إحدى طائرات �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  1/8عملية �إخالء طبي لطفلة حديثة
الوالدة بوالية خ�صب مبحافظة م�سندم تطلبت حالتها ال�صحية

�رضورة نقلها �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي
العالج الالزم.
كما نفذت يوم  1/10عملية �إخالء طبي ملقيم من اجلن�سية
الآ�سيوية بوالية دبا مبحافظة م�سندم تطلبت حالته ال�صحية
�رضورة نقله �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة
لتلقي العالج الالزم.
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ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد الن ُعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
يوم � 1/15صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد
العزيز بن �سعود بن نايف �آل �سعود وزير
الداخلية باململكة العربية ال�سعودية.
يف بداية املقابلة رحب معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين ب�سمو ال�ضيف الذي
عبرّ عن �سعادته لزيارة ال�سلطنة ،ومت خالل
املقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد
من املو�ضوعات التي تهم البلدين ال�شقيقني،
وكذلك ا�ستعرا�ض م�سرية العالقات الثنائية
الطيبة التي تربط ال�سلطنة باململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة ،ومب��ا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة� ،إىل جانب التطرق �إىل ع��دد من
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض اللقاء �سعادة �سفري اململكة العربية
ال�سعودية املعتمد لدى ال�سلطنة والوفد املرافق
لل�ضيف.
•• كمـا ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد الن ُعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم
� 1/23سعادة �إيندرا ماين باندي �سفري جمهورية
الهند املعتمد لدى ال�سلطنة.
يف بداية املقابلة رحب معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين ب�سعادته ،ومت

•• ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن
�سعود البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج
يوم � 1/11سعادة رينو �ساالن �سفري
اجلمهورية الفرن�سية املعني لدى ال�سلطنة.
•• كما ا�ستقبل معاليه كذلك �سعادة
توما�س فريدري�ش �سفري جمهورية �أملانيا
االحتادية املعني لدى ال�سلطنة.
مت خالل اللقاءين ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية بني ال�سلطنة ودولتيهما وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

خ�لال املقابلة تبادل الأح��ادي��ث الودية،
وب��ح��ث ع��دد م��ن امل��و���ض��وع��ات ال��ت��ي تهم
البلدين ال�صديقني ،وكذلك ا�ستعرا�ض م�سرية

ال��ع�لاق��ات الثنائية الطيبة ال��ت��ي تربط
ال�سلطنة وجمهورية الهند ال�صديقة ومبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة.

جمل�س �إدارة �صندوق تقاعد وزارة الدفاع يعقد اجتماعه ال�سنوي لهذا العام 2018م
عقد جمل�س �إدارة �صندوق تقاعد وزارة
الدفاع يوم  1/3اجتماعه ال�سنوي لهذا العام
2018م برئا�سة معايل ال�سيد بدر بن �سعود
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق وبح�ضور �أع�ضاء
املجل�س.
اطلع املجل�س م��ن خ�لال اجتماعه على
الأداء اال�ستثماري ال�ستثمارات �صندوق التقاعد
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ا�ستقباالت معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع

للفرتة املن�رصمة ،كما اعتمد املجل�س تقرير
التدقيق حل�سابات ال�صندوق والقوائم املالية ،ثم
ا�ستعر�ض باقي بنود جدول الأعمال املعرو�ضة
واتخذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة ،وقد ا�ستعر�ض
املجل�س حمفظة اال�ستثمار العقاري يف �صندوق
التقاعد و�سري العمل يف امل�رشوعات العقارية
القائمة وامل�رشوعات امل�ستقبلية ،كما ناق�ش
املجل�س الأداء اال�ستثماري ل�صندوق تقاعد

وزارة الدفاع خالل الأ�شهر الع�رشة الأوىل من
ع��ام 2017م ،و�أث��ن��ى املجل�س على اجلهود
املبذولة لتحقيق هذه النتائج الطيبة.
كما �أكد املجل�س على ال�سيا�سة اال�ستثمارية
العامة املقرة من املجل�س والتي ت�سعى لتحقيق
�أف�ضل العوائد مع الأخذ بعني االعتبار املتغريات
والتحديات التي ت��واج��ه االقت�صاد العاملي
والإق��ل��ي��م��ي وامل��ح��ل��ي ،واحل��اج��ة �إىل �ضمان
ا�ستمرار التدفقات النقدية لتغطية االلتزامات
املالية واال�ستثمارية والتقاعدية لل�صندوق ،مع
اال�ستمرار يف دعم امل�رشوعات املحلية املجدية
داخ��ل ال�سلطنة التي تخدم االقت�صاد الوطني
وتوفر فر�ص العمل لل�شباب ال ُعماين الواعد.
وقد حث جمل�س الإدارة على �أهمية م�ضاعفة
اجل��ه��ود وت��ق��دمي �أف�ضل اخل��دم��ات التقاعدية
وال�سعي الدائم �إىل تعزيز قنوات التوا�صل بني
�صندوق التقاعد واملتقاعدين ومنت�سبي وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة.

•• وا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يوم 1/21
�سعادة �إيندرا ماين باندي �سفري جمهورية
الهند املعتمد لدى ال�سلطنة.
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية القائمة بني البلدين ال�صديقني
وبحث ع��دد م��ن الأم���ور ذات االهتمام
امل�شرتك.
•• كما ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن
�سعود البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج
يوم  1/21الفريق مايكل �أك�س جاريت
القائد ال��ع��ام للقوات ال�بري��ة بالقيادة
الو�سطى الأمريكية.
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت
التعاون الع�سكري القائم بني ال�سلطنة
والواليات املتحدة الأمريكية ،وبحث عدد
من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة اللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال� ُع��م��اين ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة
ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة مب�سقط
والوفد املرافق لل�ضيف.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة تقيم ندوة حول التعبئة العامة حت�ضري ًا لتمريني (ال�شموخ )2/و(ال�سيف ال�سريع)3/
�أقامت قوات ال�سلطان امل�سلحة يف �إطار
ا�ستعدادها لتمريني (ال�شموخ )2/و(ال�سيف
ال�رسيع )3/وتفعيل املر�سوم ال�سلطاين رقم
(2008/76م) حول قانون التعبئة العامة،
واملر�سوم ال�سلطاين رق��م (2008/75م)
ح��ول ق��ان��ون ح��ال��ة ال��ط��وارئ ن���دوة حول
التعبئة العامة ،وذل��ك حتت رعاية الفريق
الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،يوم  1/15بنادي
ال�شفق التابع لقوات ال�سلطان امل�سلحة.
وي�أتي �إقامة هذه الندوة والتي ي�شارك
فيها عدد من اجلهات الع�سكرية والأمنية
وامل�ؤ�س�سات املدنية ذات العالقة بقانوين
التعبئة العامة وحالة الطوارئ لتفعيل تلك
امل�ؤ�س�سات لأدوارها ومهامها وفق ًا لأحداث
متريني (ال�شموخ )2/و(ال�سيف ال�رسيع.)3/
وق��د مت افتتاح ال��ن��دوة بكلمة للعميد
الركن حمد بن را�شد البلو�شي م�ساعد رئي�س
الأرك���ان للعمليات والتخطيط �أوج��ز فيها
�أهداف هذه الندوة ،م�شرياً �إىل �أهمية �أوراق
العمل التي مت طرحها من قبل كافة اجلهات
امل�شاركة واملعنية بقانون التعبئة العامة
وقانون حالة الطوارئ من خمتلف الوحدات
يف قوات ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة ُعمان
ال�سلطانية ،ومبا �سيتم عليه تفعيلهما خالل

تنفيذ جمريات �أحداث متريني (ال�شموخ)2/
و(ال�سيف ال�رسيع )3/متطرق ًا �إىل الأهمية
التي حتملها التعبئة العامة وفق ًا للقانونني
امل��ذك��وري��ن ومب���ا اق��ت�����ض��اه امل��ر���س��وم��ان
ال�سلطانيان املعنيان بهما.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ك��اف��ة اجل��ه��ات
الع�سكرية والأمنية وامل�ؤ�س�سات املدنية
تقوم بالتح�ضري واال�ستعداد لتنفيذ جمريات
متريني (ال�شموخ )2/و(ال�سيف ال�رسيع)3/
وال��ذي �سيتم �إقامته على �أرا�ضي ال�سلطنة
خالل الربع الأخ�ير من العام اجل��اري بني
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة وال��ق��وات امللكية
الربيطانية.
ح�رض فعاليات ال��ن��دوة ال��ل��واء الركن

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال� ُع��م��اين ،وال��ل��واء
ال��رك��ن ط��ي��ار ق��ائ��د ���س�لاح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين ،واللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،وال��ل��واء الركن قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن �آمر
كلية الدفاع الوطني ،واللواء الركن �أمني
عام ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين،
واللواء م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي
للعمليات ،واللواء �أمني عام جمل�س الأمن
الوطني باملكتب ال�سلطاين ،وعدد من كبار
�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني وامل�س�ؤولني م��ن امل�ؤ�س�سات
املدنية ذات العالقة.

االحتاد ال ُعماين للرماية يعقد اجتماعه للعام احلايل
ت��ـ��ر�أ���س الفريـق ال��رك��ـ��ن �أح��م��د بن
ح���ارث النبهاين رئي�س �أرك����ان ق��وات
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ال�سلطان امل�سلحة رئي�س جمل�س �إدارة
االحتاد ال ُعماين للرماية يوم  1/3بقاعة

االجتماعات مببنى �صندوق تقاعد وزارة
ال��دف��اع اجتماع جمل�س �إدارة االحت��اد
ال ُعماين للرماية وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.
مت خالل االجتماع مناق�شة عدد من
حماور جدول �أعمال االجتماع من �أهمها
الت�صديق على حم�رض االجتماع ال�سابق
واالط�لاع على نتائج وتقارير الفريق
الوطني ال ُعماين للرماية للعام املن�رصم،
والإجن���ازات امل�رشفة التي حققها على
ال�صعيد الإقليمي وال���دويل ،واملخطط
ال�سنوي للم�شاركات اخل��ارج��ي��ة ،ومت
اتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها.

ا�ستقباالت رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
•• ا�ستقبل الفريق ال��رك��ن �أح��م��د بن
حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 1/4
اللواء الركن وليد بن فالح الظاهري قائد
قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة.
مت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر
و ّ
وب��ح��ث ع��دد م��ن الأم����ور ذات االهتمام
امل�شرتك.
•• كما ا�ستقبل الفريق الركن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه يوم
 1/4الفريق ح�سن �شودري �آمر كلية الدفاع
الوطني بجمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية.
ورحب الفريق الركن رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف البنجالدي�شي،
ومت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث
ع��دد م��ن الأم���ور ذات االه��ت��م��ام امل�شرتك
أكادميية.
ال�سيما يف املجاالت ال
ّ
•• كمـــا ا�ستقبـــل الفريـــق الركــــن
�أحمد بن ح��ارث النبهاين مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  1/21الفريق مايكل �أك�س
جاريت القائد العام للقوات الربية بالقيادة
الو�سطى الأمريكية والوفد املرافق له.
وقد رحب الفريق الركن رئي�س �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف الأمريكي،
ومت خ�لال املقابلة تبادل وجهات النظر
وبحث عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك
بني القوات امل�سلحة يف البلدين ال�صديقني.
•• وا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن
حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 1/23وف��داً من القوات الربية بجمهورية
كوريا اجلنوبية برئا�سة اللواء كاجن �إن �سون.
وقد رحب الفريق الركن رئي�س �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف الكوري
الذي عرب عن �سعادته لزيارة ال�سلطنة ،ومت
خالل املقابلة تبادل وجهات النظر وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

تكرمي املجيدين باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
•• احتفلت مدفعية �سلطان ُعمان يوم
 1/9بتكرمي املجيدين من منت�سبيها لعام
2017م حتت رعاية اللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
الذي قام بت�سليم اجلوائز و�شهادات التقدير
للمجيدين خالل عام 2017م تقديرا جلهودهم
املخل�صة يف العمل ،وقد ح َّثهم على بذل املزيد
من اجلهد والعطاء.
•• كما احتفل لواء امل�شاة  23يوم 1/10
بتكرمي املجيدين من منت�سبيه لعام 2017م
حتت رعاية اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،الذي قام بت�سليم اجلوائز و�شهادات
التقدير للمجيدين خالل عام 2017م تقديرا
جلهودهم املخل�صة يف العمل ،وح َّثهم على
بذل املزيد من اجلهد والعطاء.
•• وق��ام ال��ل��واء ال��رك��ن مطر ب��ن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 1/16مبع�سكر املرتفعة بتكرمي فريق اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين لل َع ْدو الريفي امل�شارك يف
م��اراث��ون ُعمان ال�صحراوي 2017م ،بعد
ح�صوله على مراكز متقدمة خالل م�شاركته
يف فعاليات املاراثون.
•• كما كرم اللواء الركن قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  1/23فريق اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين امل�شارك يف ماراثون م�سقط
ال���دويل لعام 2018م واحل��ائ��ز على مراكز
متقدمة ،وج��اء ه��ذا التكرمي نظري جهودهم
وتفانيهم املبذول يف ال�سباق ،وقد �أ�شاد قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بهذه اجلهود الكبرية
مقدما لهم ال�شكر والتحفيز على بذل املزيد من
اجلهد يف امل�سابقات القادمة.
ه��ذا وق��د �أ���ش��اد قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال� ُع��م��اين مب�ستويات املجيدين وعطائهم
املتوا�صل بف�ضل حر�صهم على تطوير قدراتهم
و�إمكانياتهم ومتثيلهم امل����شرف للجي�ش
ال�سلطاين ال� ُع��م��اين ،ح��اث� ًا �إي��اه��م على بذل
املزيد من اجلهد والعطاء ،ومثمنا ذلك الدور
الوطني الذي يقدمه الريا�ضيون من منت�سبي
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وباقي �أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة الأخرى من خالل وجودهم
الفاعل يف الفرق الريا�ضية الوطنية التي متثل
ال�سلطنة يف املحافل الريا�ضية الدولية.
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•• ا�ستقبل اللواء الركن مطر بن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  1/21الفريق
مايكل �أك�س جاريت القائد العام للقوات
الربية بالقيادة الو�سطى الأمريكية والوفد
املرافق له.
مت خالل املقابلة تبادل وجهات النظر
يف الأمور الع�سكرية ذات االهتمام امل�شرتك
بني اجلانبني.

•• كما ا�ستقبل ال��ل��واء الركن قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة ي��وم  1/23وف��داً من القوات
الربية بجمهورية كوريا اجلنوبية برئا�سة
اللواء كاجن �إن �سون.
مت خ�لال املقابلة ت��ب��ادل وجهات
النظر يف الأمور الع�سكرية ذات االهتمام
امل�شرتك بني اجلانبني.

الكتيبتان الأوىل والثانية باحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين حتتفالن بيوميهما ال�سنويني
احتفل��ت الكتيب��ة الأوىل باحلر�س
العماين يوم 2018/1/2م
ال�سلطاين ُ
بيومه��ا ال�سنوي ،كما احتفلت الكتيبة
العماين
الثاني��ة باحلر���س ال�سلط��اين ُ
ي��وم 2017/12/28م بيومه��ا
ال�سن��وي ،وذل��ك حت��ت رعاي��ة اللواء
الركن خليفة بن عبداهلل اجلنيبي قائد
العماين.
احلر�س ال�سلطاين ُ
ويف اخلتام قام اللواء الركن قائد
احل��ر���س ال�سلطاين ال� ُع��م��اين بهاتني
املنا�سبتني بتكرمي املجيدين من
ال��ك��ت��ي��ب��ت�ين يف خم��ت��ل��ف امل��ن��ا���ش��ط
والفعاليات لعام 2017م.
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مب�شاركة عدد من اجلراحني والأطباء و�أطباء علم �أمرا�ض الأورام وفنيي الأ�شعة من داخل ال�سلطنة
وخارجها ،اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة تنظم الندوة الدولية الأوىل لت�صوير الثدي
نظمت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
فعاليات ال��ن��دوة الدولية الأوىل لت�صوير
الثدي خالل الفرتة من ( )1/6-4مب�شاركة
ع��دد من اجل��راح�ين والأط��ب��اء و�أط��ب��اء علم
وفنيي الأ�شعة من داخل
�أمرا�ض الأورام
ّ
ال�سلطنة وخارجها ،حتت رعاية �صاحبة
ال�سمو ال�سيدة الدكتورة منى بنت فهد بن
حممود �آل �سعيد م�ساعدة رئي�س جامعة
ال�سلطان قابو�س للتعاون اخلارجي.
وقد �ألقى عدد من الأطباء واجلراحني
واملخت�صني يف جم��ال �أم��را���ض الثدي يف
اليوم الأول للندوة التي �أقيمت بفندق كروان
بالزا م�سقط �أربع حما�رضات ،وقد تناولت
املحا�رضة الأوىل �آلية ت�شخي�ص مر�ضى
الثدي وكيفية التعامل مع املر�ض ،وكيفية
ق��راءة �صور �أ�شعة (امل��ام��وج��رام) بطريقة
علمية ،و�أهمية ا�ستخدام تقنية الت�صوير
الثالثي الأبعاد يف هذا املجال ،وتطرقت
املحا�رضة الثانية �إىل �أنواع �أن�سجة الثدي
و�إعطاء الفهم الوا�ضح حولها وكيفية معرفة
الأن�سجة احلميدة من الأن�سجة غري الطبيعية،
ك��م��ا ن��اق�����ش��ت امل��ح��ا��ضرة ال��ث��ال��ث��ة �آل��ي��ة
ا�ستك�شاف مر�ض �رسطان الثدي يف مراحله
الأوىل وكيفية التعامل معه ،فيما ناق�شت

املحا�رضة الرابعة القراءة الواقعية ل�صور
الثدي و�آلية ا�ستخدام �أدوات الت�صوير بطرق
علمية و�صحيحة لإعطاء النتائج املطلوبة
لي�ساعد على ت�شخي�ص املر�ض وعالجه.
وي�أتي تنظيم هذه الندوة لت�سليط ال�ضوء
على �أهمية توفري املعرفة الوا�سعة واملكثفة
ع��ن �أم��را���ض ال��ث��دي عموما وع��ن �رسطان
ال��ث��دي على وج��ه اخل�����ص��و���ص ،واالط�ل�اع
الدقيق على طرق و�آلية الت�شخي�ص عن طريق
ا�ستخدام الأ�شعة الت�شخي�صية ب�أنواعها،
وم��ع��رف��ة امل�����س��ت��ج��دات الطبية املتعلقة
ب�أمرا�ض الثدي و�أحدث الأجهزة الطبية ،كما
يناق�ش امل�ؤمتر �رضورة التن�سيق والتعاون

بني خمتلف الأطباء املتخ�ص�صني للو�صول
�إىل الت�شخي�ص الدقيق ثم العمل على توفري
العالج املنا�سب.
ح�رض املنا�سبة ع��دد م��ن املكرمني
�أع�����ض��اء جمل�س ال��دول��ة ،وع���دد م��ن كبار
ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة
ُعمان ال�سلطانية ،وع��دد م��ن امل�س�ؤولني
بامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وعدد من الأطباء من
م�ست�شفى قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من
الأطباء واملخت�صني بامل�ؤ�س�سات ال�صحية
احلكومية واخلا�صة بال�سلطنة ،كما ح�رض
امل�ؤمتر ع��دد من الأط��ب��اء واملخت�صني يف
جمال �أمرا�ض الثدي من خارج ال�سلطنة.

كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف معايل �أمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

يف �إط���ار م��ق��ررات املنهاج ال��ع��ام ل��دورة
الدفاع الوطني ا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني
يوم  1/10معايل �أحمد علي �أبو الغيط �أمني عام
جامعة الدول العربية.
وقد رحب اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
�آم��ر كلية ال��دف��اع الوطني مبعايل �أم�ين عام
جامعة ال��دول العربية �شاكرا له تلبيته لدعوة
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كلية الدفاع الوطني لتقدمي ه��ذه املحا�رضة
وت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة مب��ا يحقق
الأهداف الأكادميية التي جاءت من �أجلها هذه
اال�ست�ضافة.
وت�أتي دع��وة معاليه لت�سليط ال�ضوء على
م�سرية جامعة الدول العربية والأو�ضاع العربية
احلالية وال��ت��ع��رف على ال��ظ��روف ال�سيا�سية

واالقت�صادية والعوامل اجلغرافية والتاريخية
لن�ش�أة جامعة الدول العربية ،و�أه��داف جامعة
ال���دول العربية و�أدواره�����ا يف تطوير العمل
ال�سيا�سي واالقت�صادي لدول املنظمة ،وا�ستقراء
الآف���اق امل�ستقبلية جلامعة ال���دول العربية
وقدراتها يف مواجهة التحديات واملتغريات
املت�سارعة ومبا حتمله من ت�أثريات وتداعيات.
ح�رض املنا�سبة معايل يحيى ب��ن �سعيد
اجل��اب��ري رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة
االقت�صادية بالدقم ،واللواء الركن خليفة بن
عبداهلل اجلنيبي قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين،
وعدد من املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد
من �أ�صحاب ال�سعادة وال�سفراء والدبلوما�سيني،
وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من
الأكادمييني من جامعة ال�سلطان قابو�س ،وهيئة
التوجيه والتدري�س بكلية الدفاع الوطني.

اللواء الركن قائد قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة يزور متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
قام يوم  1/4اللواء الركن وليد بن فالح
الظاهري قائد قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة
والوفد املرافق له بزيارة �إىل متحف قوات
ال�سلطان امل�سلحة بقلعة بيت الفلج ،اطلع
خاللها الوفد الزائر على املخطوطات
واملج�سمات التاريخية ذات العراقة ال ُعمانية
الدالة على فنون العمارة املتنوعة ،كما ا�ستمع
ال�ضيف والوفد املرافق �إىل �رشح عن التطور
الذي حظيت به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ظل
العهد الزاهر ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بالإنابة ي�ستقبل قائد مكتب اال�ستخبارات البحرية الأمريكية
ا�ستقبل العميد الركن بحري �سعيد بن
عبداهلل ال�ساعدي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بالإنابة مبكتب قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبع�سكر املرتفعة يوم
 1/8اللواء الركن بحري روبرت �شارب
قائد مكتب اال�ستخبارات البحرية الأمريكية
والوفد املرافق له.
ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية وبحث وجهات النظر يف عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

تنفيذ عملية �إخالء طبي ملري�ض يف بحر العرب
يف �إطار املهام والواجبات التي ي�ضطلع بها مركز الأمن
البحري  ،قام املركز م�ساء يوم  1/26بالتن�سيق مع �رشطة خفر
ال�سواحل ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية لعملية �إخالء طبي ملري�ض
ب�إحدى ال�سفن التجارية العابرة .
وقد تلقى مركز الأمن البحري بالغ ًا عن طريق مركز تن�سيق
البحث والإنقاذ التابع ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يفيد
بو�صول بالغ من قبطان �إحدى ال�سفن التجارية العابرة ت�ضمن

طلب �إخالء طبي ملري�ض ،وعلى الفور قام املركز بالتن�سيق مع
�رشطة خفر ال�سواحل حيث مت نقل املري�ض لأحد امل�ست�شفيات
املتخ�ص�صة يف البالد لتلقي العالج الالزم.
اجلدير بالذكر �أن مركز الأمن البحري يقوم بالعديد من
املهام يف جمال البحث والإنقاذ وغريها من العمليات املتعلقة
مبخاطر الأمن البحري وين�سق ب�ش�أنها بني اجلهات املعنية يف
البالد .

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ينفذ عمليات �إخالء طبي
يف �إطار االهتمام الدائم الذي توليه حكومة ال�سلطنة
ممثلة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة للمواطنني واملقيمني،
وتقدمي خمتلف اخلدمات الإن�سانية والتنموية �أينما كانوا
يف ربوع هذا الوطن العزيز ،نفذت �إحدى طائرات �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  1/8عملية �إخالء طبي لطفلة حديثة
الوالدة بوالية خ�صب مبحافظة م�سندم تطلبت حالتها ال�صحية

�رضورة نقلها �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي
العالج الالزم.
كما نفذت يوم  1/10عملية �إخالء طبي ملقيم من اجلن�سية
الآ�سيوية بوالية دبا مبحافظة م�سندم تطلبت حالته ال�صحية
�رضورة نقله �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة
لتلقي العالج الالزم.
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العماين يحتفـل بتخريــــــــــــــــج دفعة جديـدة من ال�ضبـاط الطياريـن واجلويني
�سالح اجلـو ال�سلطـاين ُ

احتفل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  1/17بتخريج دفعة جديدة من ال�ضباط الطيارين
واجلويني وذلك مبيدان اال�ستعرا�ض الع�سكري بقاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
حتت رعاية معايل الفريق جناب ال�سيد منذر بن ماجد �آل �سعيد رئي�س جهاز االت�صاالت
ال�سلطاين.
والتن�سيق باملكتب ُّ
بد�أت مرا�سم االحتفال بالتحية الع�سكرية
ملعايل الفريق راعي املنا�سبة لدى و�صوله
ميدان االحتفال ،وعزف ال�سالم ال�سلطاين ،ثم
قام معاليه بتفتي�ش ال�صف الأمامي من طابور
اخلريجني ،عقب ذلك قدم طابور اخلريجني
ا�ستعرا�ض ًا بامل�سري البطيء تتقدمهم راية
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية مروراً من
�أمام املن�صة الرئي�سية مب�صاحبة معزوفات
مو�سيقية لفرقة مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،ثم تقدم الطابور بهيئة اال�ستعرا�ض
�إىل الأمام.
بعد ذلك قام معايل الفريق رئي�س جهاز
ال�سلطاين راعي
االت�صاالت والتن�سيق باملكتب ُ
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معايل الفريق راعي املنا�سبة:
ي�شيد بامل�ستوى العايل للدور الذي تقوم به �أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية يف تدريب وتعليم وت�أهيل �ضباط و�أفراد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
االحتفال بتقليد جناح الطريان للطيارين
اخلريجني ،كما �سلم معاليه �سيف ال�رشف
للمالزم جوي �إبراهيم بن �سامل ال�صبحي
احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى
دورة ال�ضباط املر�شحني ،ثم جرت مرا�سم
ت�سليم وا�ستالم راي��ة �أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية من ال��دورة املتخرجة �إىل
الدورة اجلديدة التي تتلقى تدريبها حالي ًا
بالأكادميية.
وقد ردد ال�ضباط اخلريجون ن�شيد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين و�أدوا ق�سم الوالء
ونداء الت�أييد ،وهتفوا ثالث ًا بحياة ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة
��ر ع���دد من
-ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه -ث��م م� ّ

الطائرات املقاتلة التابعة لل�سالح يف �سماء
ميدان اال�ستعرا�ض احتفاء بهذه املنا�سبة،
وعزفت فرقة املو�سيقى ال�سالم ال�سلطاين.
بعد ذلك ا�ست�أذن قائد طابور اخلريجني
م���ن م��ع��ايل ال��ف��ري��ق راع����ي االح��ت��ف��ال
باالن�رصاف ،حيث غادر اخلريجون ميدان
اال���س��ت��ع��را���ض م����روراً م��ن �أم���ام املن�صة
الرئي�سية ،وقدمت فرقة مو�سيقى �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين معزوفات ومقطوعات
مو�سيقية وع�سكرية متنوعة.
وعلى هام�ش االح��ت��ف��ال ق��ام معايل
ال��ف��ري��ق راع���ي احل��ف��ل بت�سليم �شهادات
مدربي الطريان لعدد من �ضباط �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ،وكذلك ت�سليم اجلوائز
التقديرية للخريجني الذين �أجادوا يف عدد
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متابعة  :املالزم � 1/إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي  -مدين /مبـــارك بن �سويد ال�صبحي

العميد الركن جوي/
بدر بن عبداهلل املحرمي

من ال�برام��ج والفعاليات وامل�سابقات ،ثم
التقطت ال�صور التذكارية مع هيئة التوجيه
والتدريب واخلريجني من الطيارين وال�ضباط
اجلويني.
ح����ضر االح��ت��ف��ال ع���دد م��ن �أ���ص��ح��اب
امل��ع��ايل ،وع��دد م��ن ق��ادة ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة والأج��ه��زة الع�سكرية والأمنية
الأخرى ،وعدد من املكرمني �أع�ضاء جمل�س
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الدولة ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى ووكالء ال��وزارات والهيئات
احلكومية ،وع��دد م��ن كبار �ضباط ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى،
كما ح�رض فعاليات االح��ت��ف��ال ع��دد من
امللحقني الع�سكريني ب�سفارات الدول ال�شقيقة
وال�صديقة املعتمدين لدى ال�سلطنة ،وعدد من
كبار ال�ضباط املتقاعدين ،وجمع من �ضباط

ت�صوير  :الوكيل� 1/سعيد بن علي الكلباين -الرقيب 1/مقبول بن �سامل الرحبي  -الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

العقيد الركن طيار/
علي بن مبارك العامري

قائد قاعدة غال و�آمر �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية:
�إنها ملنا�سبة عظيمة جلميع
قاطني هذه الأر�ض الطيبة،
وهلل احلمد على ما �شاهدناه
اليوم من عر�ض قدمه ه�ؤالء
اخلريجون فخر عُ مان
وقائدها املفدى على ميدان
قاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية

م�ساعد �آمر �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية:
�أثبت اخلريجون �أن فرتة
التدريب التي تلقوها �أتت
بثمارها اليوم ،كما �أظهروا
م�ستوى عالي ًا �أثبتوا من
خالله �أنهم �أهل ليكونوا
�ضباطا يف �سالح اجلو
ال�سلطاين العُماين

و�ضباط �صف و�أف��راد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،و�أولياء �أمور اخلريجني ،وعدد من
املدعوين.
وبهذه املنا�سبة عرب معايل الفريق جناب
ال�سيد منذر بن ماجد �آل �سعيد رئي�س جهاز
ال�سلطاين
االت�صاالت والتن�سيق باملكتب ُ
راع��ي احلفل عن خال�ص امتنانه لت�رشفه
برعاية هذا احلفل و�سعادته الكبرية بالأداء

امل�رشف واال�ستعرا�ض الع�سكري الذي ج�سده
طابور اخلريجني وال��روح املعنوية العالية
التي الم�سها فيهم ،م�شيداً بامل�ستوى العايل
ل��ل��دور ال��ذي تقوم ب��ه �أك��ادمي��ي��ة ال�سلطان
قابو�س اجلوية يف تدريب وتعليم وت�أهيل
�ضباط و�أفراد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
وتقدم معايل الفريق راعي احلفل ب�صادق
التهنئة جلميع اخلريجني ،حاث ًا �إي��اه��م على

التفاين يف �أداء الواجب وخدمة وطنهم الغايل
ُع��م��ان وج�لال��ة ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه
اهلل ورعاه -متمني ًا لهم التوفيق يف م�سريتهم
العملية.
وحتدث العميد الركن جوي بدر بن عبداهلل
املحرمي قائد قاعدة غال و�آم��ر �أكادميية

ال�سلطان قابو�س اجلوية قائالً�« :إنها ملنا�سبة
عظيمة جلميع قاطني هذه الأر���ض الطيبة،
وهلل احلمد على ما�شاهدناه اليوم من عر�ض
قدمه ه�ؤالء اخلريجون فخر ُعمان وقائدها
املفدى على ميدان قاعدة غال و�أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية ،والذين �أمتوا منهج
ال��دورة املقررة بكل ج��دارة وتفوق يف هذا
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ال�رصح ال�شامخ وما �شمله من مقررات علمية
وتدريبية وعلوم معرفية منها الع�سكرية
والقيادية واجلوية ،م�ؤكدين بذلك جاهزيتهم
و�أهليتهم لنيل الثقة ال�سامية من لدن موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظه اهلل ورع���اه -وترقيتهم
لرتبة �ضابط وجاهزيتهم ملرحلة العمل اجلاد
من احلياة الع�سكرية ،و�إذ �أنتهز هذه الفر�صة
لأهنئ �أولياء الأمور وال�ضباط اخلريجني على
تخرجهم ف�إنني �أدع��و املوىل عز وجل ب�أن
يوفقهم خلدمة وطنهم و�سلطانهم املفدى».
وقال العقيد الركن طيار علي بن مبارك
العامري م�ساعد �آم��ر �أك��ادمي��ي��ة ال�سلطان
قابو�س اجل��وي��ة�« :أب���ارك لهذه الدفعة من
ال�ضباط الطيارين وال�ضباط اجلويني على
تخرجهم اليوم من �أكادميية ال�سلطان قابو�س
اجلوية ،فقد �أثبت اخلريجون �أن فرتة التدريب
التي تلقوها �أتت بثمارها اليوم ،كما �أظهر
اخلريجون اليوم م�ستوى عالي ًا �أثبتوا من
خالله �أنهم �أهل ليكونوا �ضباطا يف �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين �إىل جانب من �سبقوهم
يف اخلدمة .و�أثناء التدريب كان اخلريجون
على درجة كبرية من اال�ستجابة واالحرتاف،
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وهم ما زالوا يخطون العتبة الأوىل للدخول
للعمل يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�أمتنى كل
التوفيق لهم يف م�سريتهم العملية القادمة».
ومب��ن��ا���س��ب��ة ت��خ��رج��ه��م ال��ت��ق��ى م��ن��دوب
التوجيه املعنوي بعدد من اخلريجني من
ال�ضباط الطيارين وال�ضباط اجلويني الذين
ع�بروا عن فرحتهم و�سعادتهم بتخرجهم
من هذا ال�رصح الأكادميي ،وذلك من خالل
اللقاءات الآتية:
النقيب ج��وي حممد بن حمد ال�شعيلي
(�أحد اخلريجني) قال« :فرح كبري يغمرنا يف
هذا اليوم البهيج بعد نيل الثقة ال�سامية
م��ن ل��دن م��والن��ا ح����ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورع��اه،
و�إننا نعاهده على الوالء والطاعة والذود
عن حمى الوطن ومنجزاته ،م�سخرين يف ذلك
جل طاقاتنا من خالل ما اكت�سبناه من علوم
ع�سكرية ومعرفية ،والي�سعني يف هذا املقام
�إال �أن �أتقدم �إىل قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بوافر ال�شكر والتقدير الهتمامه
الكبري ودعمه املتوا�صل لتحقيق �أهداف هذا
ال�سالح الذي نفتخر ب�رشف االنت�ساب �إليه،

كما �أتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل قائد قاعدة غال
و�آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية على
�إ�رشافه املبا�رش وحر�صه الد�ؤوب على امل�ضي
قدما نحو تطوير م�سرية التدريب الع�سكري
والأكادميي».
املالزم جوي �إبراهيم بن �سامل ال�صبحي
احلا�صل على املركز الأول و�سيف ال�رشف
ل�رشف عظيم �أن �أح�صل
حتدث قائال�« :إن��ه
ٌ
على املركز الأول وعلى �سيف ال�رشف على
م�ستوى دورة ال�ضباط اجلويني ،وهذا الإجناز
مل ي�أت �إال بتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل.
كما �أنتهز الفر�صة لأقدم �شكري لكل من وقف
بجانبي خالل فرتة التدريب ،و�أخ�ص بال�شكر
عائلتي الكرمية وزمالئي ال�ضباط يف الدورة
على ما قدموه يل طوال فرتة الدورة ،و�أتقدم
بال�شكر �أي�ضا لهيئة التوجيه بجناح تدريب
ال�ضباط املر�شحني الذين كانوا عونا لنا
خالل م�سرية التدريب والتعليم والت�أهيل».
املالزم طيار حممد بن �سعيد احلو�سني
احلا�صل على املركز االول وك��أ���س جاللة
ال�سلطان املعظم ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات
امل�سلحة للطريان ع�بر ع��ن فرحته قائال:
«نحمد اهلل عز وجل الذي وفقني يف اجتياز
ه��ذه ال���دورة واحل�صول على املركز الأول
وك�أ�س جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة للطريان ،و�إن��ه لفخر كبري
و�رشف عظيم �أن �أنال على هذه جائزة التي
حتمل ا�سم موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -كما �أود �أن �أتقدم بال�شكر لعائلتي
الكرمية على ما قدموه يل من دعم وحتفيز
طوال فرتة الدورة مما كان له الأثر الإيجابي
يف بذل املزيد من اجلهد والتفاين خالل فرتة
التدريب».
وع�ب�ر امل��ل�ازم ط��ي��ار ع��م��ر ب��ن يا�رس
املقبايل احلا�صل على املركز الأول وك�أ�س
الطريان بجمهورية كرواتيا عن هذه املنا�سبة
قائالً« :احلمد هلل الذي وفقني الجتياز دورة
ال��ط�يران بنجاح واحل�����ص��ول على املركز
االول وك�أ�س الطريان من جمهورية كرواتيا
ال�صديقة ،و�إنه ل�رشف عظيم يل �أن �أكون �أحد
طياري �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين للذود
عن حيا�ض �سماء هذا الوطن العزيز وخدمة
�سلطانه املفدى و�شعبه الويف ،و�أغتنم هذه
املنا�سبة لأب���ارك لزمالئي اخلريجني من

ال�ضباط الطيارين واجلويني ،متمني ًا لهم
املزيد من النجاح والتوفيق يف خدمة هذا
الوطن الغايل».
امل�لازم ج��وي ع��دي بن �سامل الغافري
احلا�صل على املركز الأول يف دورتي �ضباط
اخلدمة املحدودة والتحويلية�« :إنني �أ�شعر
بالفخر واالع��ت��زاز للتخرج من هذا ال�رصح
التدريبي ال�شامخ وح�صويل على املركز الأول
على م�ستوى دورة ال�ضباط التحويلية ودورة
�ضباط اخلدمة املحدودة ،والذي من �ش�أنه �أن
يكون حافزاً ودافع ًا معنوي ًا لبذل مزيد من
اجلهد والعطاء خلدمة هذا الوطن الغايل ،كما
�أتقدم بال�شكر جلميع من �ساهم يف جناحي
وتفوقي يف هذه الدورة».
امل�ل�ازم ط��ي��ار عبدالعزيز ب��ن يعقوب
العفيفي« :احل��م��د هلل رب ال��ع��امل�ين ال��ذي
وفَّقني وزمالئي يف اجتياز دورة الطريان
بنجاح ،و�إنه ل�رشف يل ب�أن �أن�ضم �إىل كوكبة
الطيارين يف �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
خلدمة هذا الوطن الغايل واحلفاظ على �أمنه،
و�أ�شعر بفرحة غامرة يف هذا اليوم لتحقيقي
حلم ًا طال انتظاره ،ويعد هذا التخرج هو
بداية مل�شوار �أطول و�أهداف �أ�سمى ب�إذن اهلل
تعاىل».

النقيب جوي/
حممد بن حمد ال�شعيلي
املالزم جوي/
�إبراهيم بن �سامل ال�صبحي

املالزم طيار/
حممد بن �سعيد احلو�سني

املالزم طيار/
عمر بن يا�سر املقبايل
املالزم جوي/
عدي بن �سامل الغافري

املالزم طيار/
عبدالعزيز بن يعقوب العفيفي

اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ي�سلم �شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية لل�ضباط اجلويني

مبنا�سبة احتفال �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بتخريج دفعة جديدة
من ال�ضباط الطيارين واجلويني� ،سلم اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم � 1/17شهادات الدبلوم
يف العلوم الع�سكرية لل�ضباط اجلويني اخلريجني من �أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية.
وقد هن�أ قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ال�ضباط اخلريجني
على �أدائهم يف اال�ستعرا�ض الع�سكري الذي قدموه اليوم على ميدان

اال�ستعرا�ض بقاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية مبنا�سبة
حفل تخريجهم ،والذي ترجم اجلهود التي بذلت للو�صول بهم �إىل هذا
امل�ستوى امل�رشف ،مبارك ًا لهم نيلهم الثقة ال�سامية الكرمية ك�ضباط
يف �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،حاث ًا �إياهم على بذل اجلهد ،والتفاين
يف �أداء مهام عملهم املقبلة ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين.
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متابعة  :املالزم �أول� /سعيد بن خالد النافعي  -مدين /مبارك بن �سويد ال�صبحي

ت�صوير  :الوكيل� 1/سعيد بن علي الكلباين  -الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

ب�صناع القرارات الإ�سرتاتيجية
كلية الدفاع الوطني حتتفل بالذكرى اخلام�سة لإن�شائها وتـــــــــــــوا�صل رفد الأجهزة املختلفة ُ ّ

احتفلت كلية الدفاع الوطني بيومها ال�سنوي الذي يوافق الثامن من يناير
من كل عام وهي ت�ست�ضيف الدورة اخلام�سة بعد �أن رفدت الأجهزة احلكومية
الع�سكرية والأمنية واملدنية بعدد من �صناع القرارات الإ�سرتاتيجية.
بد�أت فعاليات االحتفال الذي �أقيم يوم
 1/8بنادي ال�شفق التابع لقوات ال�سلطان
امل�سلحة حتت رعاية معايل حممد بن نا�رص
الرا�سبي الأمني العام بوزارة الدفاع ،بكلمة
�ألقاها اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر
كلية الدفاع الوطني رحب من خاللها براعي
املنا�سبة وقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة
وخريجي الكلية من الدورات ال�سابقة ومنت�سبيها
احلاليني ،بعدها قدمت الفرقة الفوالذية التابعة
للحر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،والفرقة العربية
التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وفرقة
الفنون البحرية التابعة للبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،وفرقة الطبول اال�ستعرا�ضية التابعة
للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين عدداً من املقطوعات
املو�سيقية والفقرات الغنائية واملورثات
التقليدية والفنون ال ُعمانية ،كما ا�ستمع راعي
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املنا�سبة واحل�ضور �إىل عدد من الق�صائد
ال�شعرية قدمها كل من ال�شاعر كامل بن نا�رص
البطحري وال�شاعر حمود بن وهقة اليحيائي
وال�شاعرة هاللة بنت خليفة احلمدانية.
بعدها كرم معايل الأمني العام بوزارة
الدفاع راعي املنا�سبة الذين انتهت فرتة عملهم
بالكلية ،تقديراً للجهود املبذولة التي قدموها
خالل فرتة عملهم بالكلية.
ح�رض املنا�سبة الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن طيار
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء
الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
واللواء م�ساعد املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك
للعمليات ،وعدد من خريجي الكلية من الدورات
ال�سابقة ،ومنت�سبيها احلاليني ،وهيئة التوجيه

والتدري�س بالكلية.
هذا ،وتعد كلية الدفاع الوطني �أعلى
�رصح �أكادميي �إ�سرتاتيجي ُيعنى ب�إيجاد
جيل من �أبناء الوطن القادرين على درا�سة
الفكر الإ�سرتاتيجي والتخطيط على امل�ستوى
الوطني والإقليمي والدويل يف املجاالت ذات
العالقة بالأمن والدفاع و�صناعة القرارات
الإ�سرتاتيجية ،وقد �أن�شئت الكلية مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم 2013/2م،
ومت افتتاحها ر�سميا يف احلادي ع�رش من
دي�سمرب 2013م ،وتخرجت �أول دورة منها يف
الثاين والع�رشين من يوليو 2014م.
هذا وقد متكنت كلية الدفاع الوطني من
تبوء مكانة مرموقة بني مثيالتها من الكليات
وذلك بف�ضل تطبيق ر�ؤيتها ور�سالتها ،وكذلك
الأهداف التي حددها املر�سوم ال�سلطاين ،عالوة
على الإعداد املبكر والتخطيط ال�سليم لكل
دورة والأخذ مبالحظات ومقرتحات كل دورة،
�إ�ضافة �إىل الكفاءة واخلربة العملية التي يت�صف
بها الكادر الأكادميي والإداري ،فجميع تلك
العوامل �ساعدت على ت�أهيل جمموعة من القادة
الإ�سرتاتيجيني وفق ًا لربنامج �أكادميي متكامل.
وقد نهلت خمرجات الدورات الأربع
ال�سابقة من في�ض املعرفة الأكادميية ب�شتى
فروعها على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي يف جمايل
الأمن والدفاع ما ي�ؤهلها لتبوء منا�صب
قيادية و�إ�سرتاتيجية يعول عليها ،وذلك بف�ضل

م�صادر املعرفة املتنوعة التي وفرتها الكلية من خالل ا�ستقدام
املحا�رضين من اجلامعات املرموقة ومراكز الفكر الإ�سرتاتيجي
والوزراء وال�سفراء ،ولي�س �أدل على ذلك من ا�ست�ضافة الكلية من
خالل برناجمها الأكادميي ل�شخ�صيات بارزة كالأمني العام
للأمم املتحدة ،والأمني العام جلامعة الدول العربية ،والأمني
العام ملجل�س التعاون اخلليجي ،وقادة الأ�سلحة الأمنية
والع�سكرية �إ�ضاف ًة �إىل قادة �إ�سرتاتيجيني لهم باع طويل يف
القيادة والتخطيط على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي.
وقد حققت كلية الدفاع الوطني وجامعة ال�سلطان قابو�س
من خالل ارتباطهما الأكادميي مكا�سب م�شرتكة ،كما �أن
االتفاقية التي وقعت بني كال الطرفني �أبرزت جوانب التعاون
والإ�سناد الأكادميي بينهما.
ويعد ح�صول امل�شارك يف دورة الدفاع الوطني على
�شهادة املاج�ستري يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جمايل الأمن
والدفاع من جامعة ال�سلطان قابو�س �إجنازاً �أكادميي ًا كبرياً،
كما �أن االعرتاف الأكادميي من قبل هذه امل�ؤ�س�سة و�إدراج
برنامج املاج�ستري يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جمايل
الأمن والدفاع وهو الأول من نوعه �ضمن برامج الدرا�سات
العليا جلامعة ال�سلطان قابو�س ُيعد كذلك �إ�ضافة ومك�سبا لكلية
الدفاع الوطني ،كما �أن اجلامعة ت�رشف �أكادمييا على برنامج
املاج�ستري من خالل انتدابها ممث ًال �أكادميي ًا حا�رضاً ب�صفة
دائمة يف الكلية والذي يعمل كحلقة و�صل لتوفري املحا�رضين
من اجلامعة وفق ًا للمو�ضوعات واملقررات املطروحة يف
برنامج املاج�ستري.
وترتبط الكلية �أكادميي ًا بجامعة ال�سلطان قابو�س
وت�ستقطب يف دوراتها التي متتد ملدة عام كامل �ضباطا من
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية وعدداً من كبار
امل�س�ؤولني يف القطاع املدين من اجلهاز الإداري للدولة .
ومتنح الكلية امل�شاركني �شهادة الإكمال لربنامج دورة
الدفاع الوطني ،و�شهادة دبلوم الدرا�سات العليا من اجلامعة،
كما متنح الكلية �شهادة ماج�ستري الآداب يف الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية للأمن والدفاع الوطني من جامعة ال�سلطان
قابو�س لأولئك الذين ي�شرتكون يف برنامج اجلامعة.
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متابعة :املالزم �أول� /سعيد بن خالد النافعي  -مدين�/سليمان بن حمود املعمري  -مدين /مبارك بن �سويد ال�صبحي

ت�صوير :الرقيب 1/حممد بن �أحمد البلو�شي

رئيــ�س �أركــان قــوات ال�سلطــان امل�سلحــة يكــــــــــــــــــــــــــرم العبي املنتخب الوطني الأول لكرة القدم
من منت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلـــــــــــــــــــــــــر�س ال�سلطاين العُماين و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

تقدير ًا للإجناز الوطني الذي حققه منتخب ال�سلطنة الأول لكرة القدم ،والدور الكبري الذي قدمه العبو املنتخب من
منت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع واحلر�س ال�سلطاين العُماين و�ش�ؤون البالط
ال�سلطاين جنب ًا �إىل جنب ومع باقي العبي املنتخب الوطني الأول لكرة القدم ،ك ّرم يوم  1/10الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة عدد ًا من العبي املنتخب الوطني الأول لكرة القدم من منت�سبي اجلهات
الع�سكرية ،وذلك بعد ح�صول املنتخب الوطني الأول لكرة القدم على لقب ك�أ�س اخلليج يف ن�سختها ( )23والتي �أقيمت بدولة
الكويت ال�شقيقة خالل الفرتة من  22دي�سمرب 2017م وحتى  5يناير 2018م.
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وقد هن�أ الفريق الركن رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة كال من رئي�س االحتاد ال ُعماين
لكرة القدم واملنتخب الوطني بهذا الإجناز امل�رشف،
م�شيدا بامل�ستوى الفني الرائع والأداء العايل الذي
ظهر به الالعبون جميعاً ،حاثا �إياهم على �إدامة
االرتقاء مب�ستوياتهم الفنية ،وال�سعي دائما نحو
رفع علم ال�سلطنة عالي ًا من خالل حتقيق مزيد
من الإجنازات امل�رشفة يف خمتلف املحافل
الكروية الإقليمية والدولية  ،متمنيا رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة للمنتخب التوفيق يف
اال�ستحقاقات الريا�ضية القادمة ب�إذن اهلل ،كما
ثـمن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة تلك
ّ
الأدوار الرائدة التي قام بها العبو املنتخب من
منت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر
الأخرى يف وزارة الدفاع واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،وما قدموه من جهود
م�ضنية �أ�سهمت وب�شكل كبري يف حتقيق هذا الإجناز
الوطني امل�رشف مع زمالئهم من العبي املنتخب.
اجلدير بالذكر �أن املنتخب الوطني الأول لكرة
القدم ي�ضم عددا كبريا من الالعبني والفنيني
والإداريني من منت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع واحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،والذين
�شاركوا يف العديد من اال�ستحقاقات الكروية،
وحققوا �إجنازات كبرية من �أهمها ح�صد لقب ك�أ�س
اخلليج بدورتها ( ،)١٩كما حققوا على امل�ستوى
الع�سكري بطولة ك�أ�س العامل الع�سكرية الثانية لكرة
القدم والتي �أقيمت يف ال�سلطنة خالل مطلع العام
املا�ضي ،كما احتل مركز الو�صافة يف م�سابقة كرة
القدم بدورة الألعاب الع�سكرية والتي �أقيمت يف
كوريا اجلنوبية يف �شهر �أكتوبر من عام ٢٠١٥م،
وحقق بطولة ك�أ�س �آ�سيا امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س العامل
الع�سكري لكرة القدم التي ا�ست�ضافتها ال�سلطنة
يف عام 2013م ،وجاء و�صيفا يف بطولة ك�أ�س
العامل الع�سكرية الأوىل لكرة القدم التي ا�ست�ضافتها
العا�صمة الأذربيجانية باكو يف �شهر يوليو من
عام ٢٠١٣م ،مما �أك�سبت تلك امل�شاركات الدولية
الالعبني اجلاهزية واخلربات الكروية والفنية
للو�صول بهم �إىل هذا امل�ستوى امل�رشف الذي ظهروا

وبهذه املنا�سبة �أدىل الفريق الركن
�أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بت�رصيح
للتوجيه املعنوي قال فيه« :لقد �سطر
�شباب املنتخب الوطني لكرة القدم ملحمة
كروية كبرية تكللت بتحقيق ك�أ�س اخلليج
( ) 23لي�ضاف هذا الإجناز الوطني �إىل
الإجنازات الأخرى التي حتققت وما
زال يحققها �أبناء ال�سلطنة يف خمتلف
املجاالت ويف العديد من املحافل
الفريق الركن
الإقليمية والقارية والدولية».
�أحمد بن حارث النبهاين
و�أ�ضاف الفريق الركن رئي�س �أركان
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة« :وكما يعلم
اجلميع ب�أن قوات ال�سلطان امل�سلحة
حتر�ص دائم ًا على تقدمي الدعم والإ�سناد للريا�ضة ال ُعمانية ومنها ريا�ضة كرة القدم
وذلك من خالل رفدها بعدد من الريا�ضيني من منت�سبي اجلهات الع�سكرية وتعزيزها
بالكوادر التدريبية والفنية والإدارية التي ت�ساند عمل اللجان الفنية والإدارية يف
املنتخبات الوطنية  ،كما حتر�ص على �أن تكون حا�رضة يف التظاهرات الريا�ضية
التي متثلها ال�سلطنة م�ساهمة منها يف دعم الريا�ضة ال ُعمانية والعمل على ما يخدم
منظومة الريا�ضة يف ال�سلطنة جنبا �إىل جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات ذات العالقة،
وخري مثال على ذلك الدور الرائد الذي ت�سهم به من حيث توفري و�سائل النقل اجلوي
للمنتخبات الوطنية الأوىل ومتمث ًال ذلك يف �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وال �شك �أن
هذا التكرمي ي�أتي تقديراً للأدوار الرائدة التي �أ�سهم بها العبو املنتخب من منت�سبي
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين من حيث تعزيز م�ستوى املنتخب والو�صول به �إىل
ما �أهله للح�صول على ك�أ�س البطولة ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف اال�ستحقاقات
القادمة و�أن ميثلوا اجلهات الع�سكرية خري متثيل يف كافة املحافل الإقليمية
والدولية».
واختتم رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة قوله�« :إن الظفر بلقب ك�أ�س اخلليج
( )23ج�سد الفرحة وال�رسور وال�سعادة الغامرة التي يعي�شها ال ُعماين على هذه الأر�ض
الآمنة امل�ستقرة ،و�أعاد الفوز الثقة باملنتخب الوطني ،هذا ف�ض ًال عن ت�أكيد مكانة
ال�سلطنة كواحة من واحات ال�سالم والأمان ،وما �أظهره كل ذلك من فرح الكثري
من حمبي الأحمر ال ُعماين من خمتلف اجلماهري اخلليجية والعربية والأجنبية،
وب�إذن اهلل �ستظل ال�سلطنة دوم ًا مرفوعة الهامة وداعية للخري وال�سالم بف�ضل منه
�سبحانه وتعاىل ،ثم بف�ضل القيادة احلكيمة للقائد املفدى موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل
ورعاه -الراعي الأول لل�شباب ال ُعماين وامللهم الدائم لتحقيق املنجزات الوطنية».
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كما �أدىل رئي�س جمل�س �إدارة
االحتاد ال ُعماين لكرة القدم ال�شيخ
�سامل بن �سعيد الوهيبي كلمة
بهذه املنا�سبة:

«بكل م�شاعر الفخر واالعتزاز
وبقلوب مملوءة بالوالء والعرفان
ن��ت��ق��دم بال�شكر وال��ت��ق��دي��ر لقائد
امل�سرية املظفرة والقائد الأعلى
لقوات ال�سلطان امل�سلحة ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
ال�شيخ� /سامل بن �سعيد الوهيبي
�سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه–
رئي�س جمل�س �إدارة االحتاد
على املكرمات ال�سامية التي �أنعم
العماين لكرة القدم
ُ
بها على �أع�ضاء املنتخب الوطني
الأول ملا حققوه من �إجناز ريا�ضي
كبري للريا�ضة ال ُعمانية بالفوز بلقب دورة ك�أ�س اخلليج ( )23التي �أقيمت
بدولة الكويت ال�شقيقة خالل الفرتة من  22دي�سمرب 2017م �إىل  5يناير
2018م والتي ت�أتي من اهتمام جاللته ب�أبنائه الريا�ضيني الأمر الذي
كان له �أكرب الأثر يف نفو�س �أع�ضاء املنتخب الوطني الأول ،كما ي�رسين
�أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والوالء والعرفان ملقام جاللته ال�ساميه على
منحي و�سام ُعمان املدين من الدرجة الثالثة تتويج ّا لنتائج املنتخب يف
الدورة ال�شيء الذي �أثلج �صدور جميع الريا�ضيني وهو و�سام وتكرمي لكل
عطاء وجه ًدا من �أبناء ُعمان الأوفياء يف هذه الدورة».
من قدم
ً
«ويطيب يل بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن �إخواين �أع�ضاء جمل�س
�إدارة االحتاد ال ُعماين لكرة القدم �أن نتقدم �إىل رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة بوافر ال�شكر والتقدير واالمتنان على اجلهود املتوا�صلة والدعم
الذي يحظى به االحتاد ال ُعماين لكرة القدم يف خمتلف البطوالت الإقليمية
والقارية والدولية ،متمني ًا من اهلل عز وجل �أن يوفق اجلميع لتحقيق
الأه��داف املن�شودة بتعاون وت�ضافر كل اجلهات ال�سيما رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة التي ظلت على الدوام هي ال�سند والداعم لنجاح
�أن�شطة االحتاد وم�شاركات املنتخبات الوطنية يف جميع الأ�صعدة ،ولقد
جتلى هذا التعاون ب�صورة �أكرب من خالل الدعم وامل�ؤازرة الذي حظى به
املنتخب الوطني الأول يف الدورة ،وكانت النتيجة تتويج املنتخب بلقب
الدورة للمرة الثانية يف تاريخ الكرة ال ُعمانية ك�إجناز يح�سب للريا�ضة
ال ُعمانية ،كما نثني ونثمن عالي ًا املبادرة اخلالقة من رئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة وعلى ر�أ�سها الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يف تكرمي الالعبني املنت�سبني لقوات
كبريا لهذا
ال�سلطان امل�سلحة باملنتخب الوطني الأول مما يعد حاف ًزا
ً
اجليل من الالعبني الواعدين وذوي اخلربة والكفاءة ويعك�س مدى التالحم
الوطني وت�ضافر اجلهود ملزيد من العطاء يف ميادين كرة القدم والبطوالت
القادمة للمنتخبات الوطنية» .
«�أكرر ال�شكر والتقدير مرة �أخرى� ،سائ ًال املوىل عز وجل مزيداً من
التوفيق والنجاح لرئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة وجميع منت�سبيها
مبختلف الوحدات الع�سكرية ،ويف اخلتام نتمنى ب�أن يوفق اجلميع خلدمة
�شباب هذا الوطن وباين نه�ضته املباركة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه».
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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به خالل م�شاركتهم مع زمالئهم من املنتخب الوطني الأول لكرة
القدم خالل بطولة ك�أ�س اخلليج (.)23
وقد د�أبت قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة
الدفاع والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى على امل�ساهمة يف
�إعداد ودعم املنتخبات الوطنية يف خمتلف الريا�ضات من خالل
رفدها بالالعبني واملدربني والإداريني املجيدين ،كما �ساهمت
يف الإ�رشاف على الربامج التدريبية وخطط الإعداد لنجوم املنتخب
من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،والذين بدورهم �شكلوا عامل
تعزيز للمنتخب الوطني من ذوي اخلربة والإمكانيات الفنية التي
تكاملت لو�صول املنتخب �إىل امل�ستوى الفني العايل مما مكنه من
الظفر بلقب البطولة وللمرة الثانية يف تاريخه.
هذا ،وقام الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
بتكرمي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين نظري اجلهود والأدوار الوطنية
التي قام بها خالل بطولة ك�أ�س اخلليج ( ،)23وذلك بتخ�صي�صه
عددا من الرحالت اجلوية لنقل بعثة املنتخب الوطني �إىل دولة
الكويت ال�شقيقة ،ونقل جمموعة من م�شجعي املنتخب مل�ساندة
وم�ؤازرة املنتخب يف الن�صف النهائي للبطولة ،وتخ�صي�ص
رحالت �أخرى مل�ؤازرة املنتخب يف املباراة النهائية ،كما قام
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ب�إعادة املنتخب الوطني �إىل �أر�ض
الوطن حام ًال ك�أ�س بطولة ك�أ�س اخلليج الثالثة والع�رشين.
ح�رض حفل التكرمي اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وال�شيخ �سامل
بن �سعيد الوهيبي رئي�س االحتاد ال ُعماين لكرة القدم ،وعدد من
كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من �أع�ضاء االحتاد
ال ُعماين لكرة القدم ،وعدد من �أع�ضاء اجلهاز الإداري والفني
للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
وقال العقيد الركن خالد بن علي اجلابري مدير الريا�ضة
الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة« :فخورون جدا
يف هذا اليوم ونحن نحتفي بهذه النخبة من العبي املنتخب
الوطني الأول لكرة القدم الذين كان لهم الإ�سهام الوا�ضح يف
جلب الفخر للوطن وقائده املفدى و�إدخال الفرح وال�سعادة
لل�شعب ال ُعماين كافة ،بح�صولهم على ك�أ�س بطولة اخلليج ()23
وتتويجهم بط ًال للمرة الثانية ،وكما عهدناهم دائم ًا �أنهم حمل
الثقة التي و�ضعها فيهم موالنا جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه
اهلل -وال�شعب كافة ،وهلل احلمد جنح ه�ؤالء الأبطال يف املهمة
ورجعوا متوجني بالذهب والك�أ�س الغالية ،وهكذا هم رجال
ُعمان دائما عند املوعد ،رافعني راية ال�سلطنة خفاقة عالية يف
جميع املحافل الدولية  ،وكم هي عظيمة فرحتنا يف �أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين و�ش�ؤون البالط
ال�سلطاين �أن يكون ملنت�سبيها دور كبري يف ذلك جنب ًا �إىل جنب
مع باقي زمالئهم من العبي املنتخب الوطني الأول لكرة القدم».
كما حتدث عدد من �أع�ضاء اجلهاز الإداري والفني للمنتخب
الوطني عن �سعادتهم بهذا التكرمي:

الدكتور جا�سم بن حممد ال�شكيلي النائب الثاين لرئي�س االحتاد
ال ُعماين لكرة القدم قال�« :أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير لوزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة و�أخ�ص بال�شكر الفريق الركن
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة على هذا التكرمي لالعبي
املنتخب الوطني الأول لكرة القدم من منت�سبي اجلهات الع�سكرية،
واحلمد هلل هذا الإجناز الذي مل يت�أت �إال بت�ضافر اجلهود من كافة
القطاعات ،كما �أتقدم بال�شكر ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين على
جهوده امل�ضنية التي قام بها خالل البطولة من نقل بعثة املنتخب
وامل�شجعني ،وال�شكر مو�صول للجماهري الوفية التي �ساندت املنتخب
مما كان لها الدور الكبري يف رفع معنويات الالعبني وحتفيزهم يف
تقدمي العطاءات الفنية املتميزة ،ونهدي هذا الإجناز ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ملعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه  -عرفانا للمقام ال�سامي ملا
يقدمه من دعم �سخي لل�شباب ال ُعماين واهتمامه ال�سامي ورعايته
الكرمية لأبناء ُعمان يف كافة املجاالت».
مهنا بن �سعيد العدوي م�ساعد املدرب للمنتخب الوطني الأول
لكرة القدم قال« :كل ال�شكر والتقدير لقوات ال�سلطان امل�سلحة على
هذا التكرمي ،والذي يعد حافزا معنويا لنا لتقدمي املزيد من العطاء
واال�ستمرار يف حتقيق الإجنازات امل�رشفة يف اال�ستحقاقات القادمة
ب�إذن اهلل تعاىل».
وقال �أحمد بن حديد املخيني مدير �ش�ؤون الالعبني باالحتاد
ال ُعماين لكرة القدم« :نحن فخورون بهذا التكرمي ،و�أتقدم بجزيل
ال�شكر للفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة وجميع
القادة على هذه اللفتة الكرمية ،وهو ما عهدناه دائما منهم من

خالل االهتمام بال�شباب ال ُعماين يف خمتلف املجاالت ،و�سن�سعى
دائما لبذل املزيد من اجلهد والعطاء لتقدمي الأف�ضل واحلفاظ على
الإجنازات الوطنية امل�رشفة يف قادم امل�شاركات ب�إذن اهلل».
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الدكتور/
جا�سم بن حممد ال�شكيلي

العقيد الركن/
خالد بن علي اجلابري

وقد عبرّ عدد من العبي املنتخب الوطني
الأول لكرة القدم عن �رسورهم بهذا التكرمي :
الالعب فايز بن عي�سى الر�شيدي حار�س
مرمى املنتخب الوطني الأول لكرة القدم قال :
«احلمد هلل على هذا الإجناز والذي جاء بتكاتف
جهود جميع الالعبني واجلهازين الفني والإداري
للمنتخب ،و�أ�شكر �سيدي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة على الدعم الدائم لنا وعلى
هذا التكرمي الذي بال �شك �أعطانا حافزاً معنوي ًا
ودافع ًا نحو تقدمي الأف�ضل يف اال�ستحقاقات
القادمة».
وقال الالعب �سعد بن �سهيل املخيني العب
منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم« :ت�رشفت
اليوم بالتكرمي من قبل �سيدي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة والذي دائما ما يويل جل
االهتمام والرعاية ملنت�سبي اجلهات الع�سكرية
ويحر�ص على تنمية قدراتهم ،وامل�ساهمة يف
دعم الكرة ال ُعمانية ،ورفد االحتادات ال ُعمانية
بالعنا�رص املجيدة».

مهنا بن �سعيد العدوي

كما قال الالعب �سعيد بن �سامل الرزيقي
العب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم �« :سعيد
جدا بهذا التكرمي وتغمرين الفرحة ونحن نحظى
بالتكرمي والإ�شادة والتقدير ،وكل ال�شكر والتقدير
لقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة على ما قدموه لنا
من دعم و�إ�سناد يف املجاالت الريا�ضية ،وعظيم
االمتنان ل�سيدي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة على هذا التكرمي ،ونعاهد اجلميع على
�أن نكون عند ح�سن ظنهم مب�شيئة اهلل».
وقال الالعب حم�سن بن جوهر اخلالدي
العب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم« :لقد
�أثلج هذا التكرمي �صدورنا ،و�سعدنا به كثريا �أنا
وباقي زمالئي الالعبني ،ولي�س بغريب على
�سيدي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة هذا
االهتمام والدعم املتوا�صل ملنت�سبي اجلهات
الع�سكرية،و�إذ �أتوجه بال�شكر اجلزيل جلميع
القادة على ما قدموه لنا من رعاية واهتمام،
ف�إنني �أ�س�أل املوىل عز وجل �أن يوفقنا يف
امل�شاركات واال�ستحقاقات القادمة».

�أحمد بن حديد املخيني

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
مبنا�سب��ة تخري��ج دفع��ة جدي��دة م��ن ال�ضب��اط الطياري��ن واجلوي�ين
خا�صا بهذه املنا�سبة
ي�سر جملة (
) �أن ت�صدر ملح ًقا ً

الالعب/
فايز بن عي�سى الر�شيدي

نبذة تاريخية عن �سالح اجلـو ال�سلطانـي العُمانـي
kkk

من ذاكرة �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين
kkk

مقتطفات من تاريخ طائرات �سـالح اجلو ال�سلطاين العُمانـي
الالعب/
�سعد بن �سهيل املخيني

kkk

�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين  ..دور و�إ�سهـامات يف خدمة املجتمع
kkk

حديث الذكريات (م�سرية عطاء)

الالعب/
�سعيد بن �سامل الرزيقي

الالعب/
حم�سن بن جوهر اخلالدي
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يف اخلام�س والع�شرين من يناير من عام 1990م
تف�ض��ل ح�ض��رة �صاحــ��ب اجلــــاللـ��ة ال�سـلط��ان
قابو���س بن �سعي��د املعظ��م القائد الأعل��ى للقوات
امل�سلح��ة -حفظ��ه اهلل ورع��اه -ف�شم��ل برعايت��ه
ال�سامي��ة الكرمي��ة االحتفــ��ال بت�سلي��م الراي��ة
ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعمانـــي.

«�..أيه��ا الأبط��ال عليك��م �أن تع��وا �أن م�س�ؤولية الق��وات اجلوية الي��وم تختلف كثريا
عم��ا كان��ت عليه بالأم�س .لق��د �أ�صبح لها دور كب�ير ومميز �سواء يف ال�سل��م �أو يف احلرب،
وذل��ك بف�ضل ما و�صلتم �إليه من م�ستوى متقدم يف ا�ستيعاب فنون التكنولوجيا احلديثة،
واملقدرة على ت�شغيل وا�ستعمال الآالت املعقدة ،وعليه ف�إن الواجبات امللقاة على عاتقكم
�أكرب و�أثقل ،فكونوا عند ح�سن الظن بكم يف �أداء واجباتكم».
من خطاب جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل -يف  27يناير  1983م
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نبذة تاريخية عن (�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين)
مت ت�شكيل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يف الأول من
مار�س 1959م ،حيث كانت لديه ثالث طائرات تدريب
(بروف�ست) وطائرتا نقل (بايونري) فقط تعمل على مهبط
�صغري يف بيت الفلج يف (روي) ،ويف عام 1961م دخلت
ال�سالح �أرب��ع طائرات (بيفر) ،تبعتها يف عام 1967م
اثنتا ع�رشة طائرة (�سرتايك ما�سرت).
ومنذ �أن توىل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -مقاليد
احلكم يف البالد يف  23يوليو 1970م و�سالح اجلو
العماين ي�ؤدي دوره الوطني املنوط به يف
ال�سلطاين ُ
حماية �أج��واء الوطن وامل�ساهمة يف بنائه وتنميته،
و�إ�سناد �أ�سلحة ق��وات ال�سلطان امل�سلحة الأخ��رى.
و�إميان ًا من جاللته -حفظه اهلل ورع��اه -بهذا الدور
الوطني الرائد فقد مت يف ع��ام 1970م ��شراء ثالث
طائرات (كاريبو) و�ست طائرات (�سكايفان) وثـمان
طائرات عمودية ،وذلك لتوفري حماية للحركة الالزمة
لوحدات قوات ال�سلطان امل�سلحة العاملة يف املناطق
اجلبلية ،ويف ع��ام 1971م دخ��ل��ت اخل��دم��ة خم�س
طائرات (في�سكاونت) لتقدمي الإ�سناد ال�لازم جلهود
التنمية يف ال�سلطنة.
وتعد �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية منذ �إن�شائها
عام 1974م �أحد �أهم ال�رصوح التدريبية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ،وقد حظيت هذه الأكادميية ب�رشف
الرعاية ال�سامية حل�رضة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى
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للقوات امل�سلحة للتخريج ال�سنوي لل�ضباط والطيارين
بال�سالح ،وتقوم الأكادميية ب�إعداد وت�أهيل منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
تعد مدار�س الطريان هي الركيزة الأ�سا�سية التي تقوم
عليها جميع �أ�سلحة الطريان يف العامل �أجمع ،حيث تقوم
بتدريب وت�أهيل الطيارين قبل �أن يتم توزيعهم على الأ�رساب،
ومن هذا املنطلق يعد ال�رسب الأول ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ن��واة تدريب وت�أهيل الطيارين قبل انتقالهم �إىل
�أ��سراب الطريان الأخ��رى ،ويعد  31دي�سمرب 1979م يوم ًا
م�شهوداً يف ال�سالح ،حيث �شهد انتقال �رسب تدريب الطيارين
(ال�رسب الأول) وهو ميالد مدر�سة تدريب الطيارين� ،إذ مت
حتويل طائرة (ال�سرتايك ما�سرت) �إىل طائرة تدريب.
ويف عام  1993م مت ت�أ�سي�س الكلية الفنية اجلوية التي
تعد �أحد الروافد الرئي�سية التي متد خمتلف �أق�سام ال�سالح
بالكوادر الفنية املزودة بالعلوم الفنية واملعرفة التقنية
من خالل عقد العديد من الدورات ملنت�سبي ال�سالح ،كما
�أن ما حتتويه الكلية من كفاءات عالية مكنتها من القيام
مبهام التعليم والتدريب على ر�أ�س العمل بالتن�سيق مع
قواعد ال�سالح هو خري دليل و�شاهد على قدرتها يف �إعداد
الكوادر الوطنية املدربة وامل�ؤهلة ،وهذا التدريب اجلاد
وامل�ستمر ي�ؤتي ثـماره املرجوة ويتنامى عطا�ؤه بف�ضل
التخطيط الواعي مل�ستجدات الع�رص ومتطلباته ،كما �أنه
حتمل امل�س�ؤولية
ُيعني منت�سبيه يف حياتهم العملية على ُّ
امللقاة على عاتقهم بكل كفاءة واقتدار.
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منا�سبـــات و�أحــداث من ذاكــرة (�سالح اجلــــــــــــــــــــــــــــــــو ال�سلطانـي ال ُعمانـي) حتـت الرعـاية ال�ساميـة

 26مار�س  1977م

 16يوليو  1979م

جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -ي�شمل برعايته ال�سامية
تقليد �أجنحة الطريان للدفعة الثانية من الطيارين بق�رص الرباط العامر يف �صاللة

جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -يقوم بزيارة
تف ُّقدية لقاعدة ثمريت اجلوية ،تف َّقد جاللته خاللها طائرة اجلاكوار

 27يناير  1983م

 6فرباير 1984

جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه-
يتف�ضل في�شهد مترينا للمقاتالت بالذخرية احلية يف والية ثمريت
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جاللـة القائـد الأعلى للقوات امل�سلحـة -حفظه اهلل ورعاه -يطّ لع على
طائرة (تورنيدو) املقاتلة بقاعدة ثمريت اجلوية
38

 18نوفمرب  1980م

 7يوليو  1980م

جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -يتف�ضل بت�سليم
الأجنحة و�سـيوف ال�رشف لعدد من الطيارين بق�رص الرباط العامر يف �صاللة

جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -يتف�ضل بزيارة
كرمية للمعهد الفني التابع لل�سالح يف قاعدة ال�سيب اجلوية

 31يوليو  1986م

 10فرباير  1986م

جاللته ي�شمل برعايته ال�سامية تخريج الدفعة ( )94من ال�ضباط املر�شحني
من كلية (كرانول) باململكة املتحدةمن بينهم عدد من �ضباط ال�سالح

جاللـة القائـد الأعلى للقوات امل�سلحـة -حفظه اهلل ورعاه-
يتف�ضل بزيارة كرمية لقاعدة م�صرية اجلوية
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 ٣فرباير  ١٩٩2م
القائـ��د الأعلـ��ى للق��وات امل�سلحـ��ة ي�شمـ��ل برعايتـ��ه ال�ساميـ��ة
االحتفـال مبنا�سبـة يوم �سالح اجلو ال�سلطانـي ال ُعماين وتخريج عـدد
من الطيارين وال�ضبـاط اجلويــني وجمموعة القفز احلر ب�سالح اجلـو
ال�سلطانـ��ي ال ُعماين ،وذلك فــي ميــــدان االحتفــال باملعـهـــــد املـهـنــــي
فــــي قــاعـــدة ال�سيـب اجلـويــة.
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 ٢٦مار�س  ١٩٩٦م
ال���ق���ائ���د الأع����ل����ى ل��ل��ق��وات
امل�سلحة ي�شمل برعايته ال�سامية
االحتفال الذي �أقيم يف قاعدة
ثمريت اجلوية مبنا�سبة تخريـج
دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن ال��ط��ي��اري��ن
وال�����ض��ب��اط اجل��وي�ين ،وت�سليم
الراية ل�شرطة الأم��ن والدفاع
الأر�ضي ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين.
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 ٧فرباير  ٢٠٠٠م

العـــــدد 493
ينايـر 2018

ج�لال��ة ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه -ي�شمل برعايته ال�ساميةتخريج دفعة جـديدة من الطيارين وال�ضباط
اجلويني على ميدان قاعدة غال اجلوية.
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مـن �سـجـل ذاكــــــــــــــــــــــــــــــــــرة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
� oأغ�سط�س  ١٩٧٤م
 18 oيناير  1989م

اف��ت��ت��اح (م��در���س��ة ال��ت��دري��ب
ال��ف��ن��ي) ال��ت��ي ع��رف��ت ف��ي��م��ا بعد
(مبعهد التدريب الفني) ثم (معهد
التدريب املهني) ،وت��ع��رف حاليا
بــ(الكلية الفنية اجلوية).

االح��ت��ف��ال بتخريج
دورة املدربني الأوىل لعدد
م��ن ���ض��ب��اط ���ص��ف ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة بقاعدة
غال اجلوية.

� 13 oأبريل  ١٩89م
تخريج دورة الإنعا�ش
الأوىل لقادة حظائر من
���ض��ب��اط ال�����ص��ف مبدر�سة
ت���دري���ب ����ص���واري���خ راب�ي�ر
التـابعـــة(ل�سالح �سلطان
ُعمان اجلوي).

 ١ oيناير  ١٩٧٥م  -افتتاح قاعدة ثمريت اجلوية.

 ١2 oمايو  ١٩90م
ال�سلطـنة ت�ستـ�ضـيف
التمرين التعبـــوي امل�شرتك
للطــائـرات العمــــوديـــة
ب��دول مـجـلــ�س التعـــاون
لدول اخلليــج العربيـة.

 ١1 oدي�سمرب  ١٩87م �( -سالح �سلطان ُعمان اجلوي) يحتفل مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة املجيد.
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 15 oيناير  1994م
اف��ت��ت��ـ��ـ��اح ال�����دورة الأول��ـ��ـ��ى
مل���در����س���ة الأرك��������ان ال�����ص��غ��رى
ب�أكادميية ال�سلطان قـابـــو�س
اجل��ـ��وي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة ب�����س��ـ�لاح اجل��ـ��ـ��ـ��و
ال�سلطانــي ال ُعماين ،وذلك حتـــت
رع��اي��ة معايل ال�سيد �سعود بن
�إب��راه��ي��م البو�سعيـدي وزي��ـ��ر
الرتبيـة والتعليم.

 11 oدي�سمرب  2011م
�سالح اجلــو ال�سلطانــي
ال� ُع��م��اين يحتفل مبنا�سبة
ي�����وم ق���ـ���ـ���ـ���وات ال�����س��ل��ط��ان
امل�سلحــــة

 23 oمايو  ١٩99م
التوقيع على اتفاقية م�شروع
(ه��دف) لتزويد قواعد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ب�شبكة رادارات
الإن����ذار امل��ب��ك��ر ،وحت��دي��ث منظومة
االت�صاالت وتطوير منظومة القيادة
وال�سيطرة ،وقد وقع االتفاقية معايل
ال�سيد ب��در ب��ن �سعود البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مع
�شركة ماركوين الربيطانية.
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 23 oمار�س  2014م
�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ي�شارك يف مترين
(�صقر اجل��زي��رة) وال��ذي
ن��ف��ذت��ه ال��ق��وات اجل��وي��ة
ب����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون
ل��دول اخلليج العربية يف
�أبوظبي بدولة الإم��ارات
العربية املتحدة ال�شقيقة

 31 oينايـر  2007م

 15 oيوليو  2014م

ال�سلطنة ت�ست�ضيف مترين
(درع اجلزيرة  )٨والذي �شاركت
فيه كافة �أفرع القوات امل�سلحة
ال�بري��ة واجل���وي���ة وال��ب��ح��ري��ة
ب����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل��دول
اخلليج العربية ،والذي نفذ لأول
مرة كتمرين م�شرتك موحد على
م�ستوى دول املجل�س .

افتتاح املعر�ض اجلوي
ال���� ُع����م����اين ال�ب�ري���ط���اين
امل�������ش�ت�رك ،حت���ت رع��اي��ة
اللواء الركن طيار مطر بن
علي العبيداين قائد �سالح
اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
بح�ضور الفريق �أول طيار
ال�سري �أن��درو بلفورد رئي�س
�أرك��������ان ال����ق����وة اجل���وي���ة
الربيطاين
47
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مقتطـفات من تاريخ طائرات �سالح اجلــــــــــــــــــــــــــــو ال�سلطاين ال ُعمانــــــي
� ١٢أغ�سط�س
١٩٧٠م

� ٢٦أغ�سط�س
 ١٩٧١م

دخول املروحية
(�أيه بي )206
اخلـدمـة يف ال�سالح

طائرة(الفيـ�سـكــــونـت)
تدخـل اخلدمـة
الفعليـة

�أغ�سط�س
 ١٩٧٠م

�أغ�سط�س
 ١٩٧4م

دخــول طــائـرة
(الكــاريـبـو)
اخلـــدمـة

دخـــــول طــائــــــرات
(الـديـفــنـــدر)
اخلــدمــــــة

نوفمرب
 ١٩٧٠م

مار�س
 ١٩٧٥م

دخــول طــائــرة
(ال�سـكــايفــان) اخلدمة

و�صـول طائرة
(الهنـتــــر) لل�سلطنــة
ودخـولها اخلدمة

�أبريل
 ١٩٧١م

 11مار�س
 1977م

دخـول املـروحية
(�أيه بي  )205اخلدمة

�أوىل طائــرتي
(جـاكــوار) تـدخـــل
اخلـــدمـــة
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مقتطـفات من تاريخ طائرات �سالح اجلــــــــــــــــــــــــــــو ال�سلطاين ال ُعماين

� 14أبريل
2014م

�أبريل
 2000م

طائرات ()C-130 J
تن�ضم �إىل �أ�سطول النقل
التعبوي ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين

�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ي�شهد ان�ضمام
الدفعة الأوىل من
الطائرات العمودية
()NH90

� 15أكتوبر
2005م

 19مايو
 2015م

�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ي�شهد ان�ضمام
الدفعة الأوىل من طائرات
( )F 16املقاتلة

االحتفال بتد�شني طائرة
اال�ستطالع واملراقبة
البحرية من طراز الكا�سـا
(�سي )295 -

 11يناير
2009م

 21يونيو
 2017م

�أول طائرة (�أيربا�ص
 )320مت �إ�ضافتها لأ�سطول
النقل التابع ل�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين

� 6أكتوبر
2013م

و�صـــــــول الدفـعــــــــــة
الأولـى من طائــــرات
(التايفون) املقاتلة

 28يوليـو
 2017م

ان�ضمام طائرة النقل
التعبوي (كا�سا )C-295
ل�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين

و�صـــــــول الدفـعــــــــــة
الأولـى مـــــــن طائــــرات
(الهــــــوك) الــتـــدريـبـيــة
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 vال�صحـة والبـيـئـة

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين . .
�أدوار و�إ�سهامات يف خدمة املجتمع
مبحاذاة املهام والأدوار الرئي�سية التي
كلف بها ،يقوم �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ب����أدوار مهمة يف خدمة البنية الأ�سا�سية
للوطن منذ احلقبة الأوىل من �سنوات النه�ضة
املباركة ،حيث قدم خدمات الطبيب الطائر
بالطائرات العمودية والتي كان لها دور
بارز يف جميع �أنحاء ال�سلطنة وخ�صو�ص ًا
املناطق التي ي�صعب الو�صول �إليها بالنقل
الربي ،كما قدم ال�سالح خدمات مقدرة �أثناء
الكوارث الطبيعية والبحث والإنقاذ ،وال تزال
تلك اخلدمات التي يقدمها ال�سالح للمجتمع
ال � ُع��م��اين م�ستمرة �إىل الآن يف خمتلف
املجاالت وهي كالآتي:

 vالبحـث والإنقـــاذ

 vالنقل اجلــوي

يقوم �ســالح اجلــو ال�سلطانـــي
ال ُعمانــي يف جمال البحث والإنقاذ
ب����أدوار حمورية خا�صة يف حاالت
الطوارئ والكوارث والأنواء املناخية
اال�ستثنائية ،حيث يتكفل ال�سالح
بوا�سطة الطائرات العمودية تنفيذ
عمليات البحث والإن��ق��اذ والإخ�لاء
و�إج��ل��اء امل��واط��ن�ين م��ن امل��ن��اط��ق
املنكوبة وامل��ت ��أث��رة بالفي�ضانات
والأعا�صري والأودي���ة ،وبذلك يقدم
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يف هذا
اجلانب خدمات جمتمعية و�إ�سهامات
�إن�سانية متعددة يف �إط���ار الأدوار
واملهام التي ت�سهم بها قوات ال�سلطان
امل�سلحة لكافة املواطنني واملقيمني
على �أر�ض ال�سلطنة.

يج�سد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين هذه امل�س�ؤولية من واقع �أن
ال�صحة اجل�سمية والنف�سية متثل �أولوية ،ولعل اخلدمة ال�صحية (الطبيب
الطائر) عالمة م�ضيئة يف هذا ال�ش�أن ،حيث يتنقل �أطباء قوات ال�سلطان
امل�سلحة و�أطباء امل�ؤ�س�سات ال�صحية الأخرى �إىل كافة ربوع ال�سلطنة
خا�صة يف الأماكن ال�صعبة واجلبلية ،وذلك بالتعاون مع وزارة ال�صحة
من �أجل �إجراء حمالت تطعيم الأطفال ،و�إ�سعاف املر�ضى واجلرحى
وامل�صابني يف حوادث الطرق ،كذلك يبا�رش �سالح اجلو تنفيذ حمالت
الر�ش ملكافحة احل�رشات واجلراد التي ت�ؤثر على امل�سطحات اخل�رضاء
و�صحة الإن�سان.

ي�سيرّ �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ممثال بطائراته وك��ادره الفني رحالت
جمانية ب�شكل �شبه يومي لنقل املواطنني
من خمتلف الواليات �إىل مناطق �سكنهم
ومقار عملهم ،وت�شمل الرحالت املناطق
احليوية التي يوجد بها مطارات ع�سكرية
�أو مدنية مثل (م�سقط� ،صاللة ،ثـمريت،
م�صرية ،خ�صب) .كما ي��ق��وم ال�سالح
مب�ساندة الكثري من ال��وزارات والهيئات
احل��ك��وم��ي��ة يف ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه��ا
املختلفة ،وذلك من خالل تقدمي العون
وامل�ساعدة يف نقل الأجهزة واملعدات
من و�إىل املناطق املحددة متى ما كانت
هناك �صعوبة بالغة يف نقلها عرب الطرق
الربية.
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 vاملو�سيقــى
ال متثل املو�سيقى يف �سالح
اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين ترفا �أو
ت�سلية بل �إنها �أداة ع�سكرية عريقة
ومبعث فخر ،وتراث تليد وموروث
تقليدي وج��ب املحافظة عليه،
فكان اال�شتغال على ت�أ�سي�س جيل
من ذوي الإح�سا�س املرهف والذوق
الرفيع ،وجدنا �صداهم يف قاعات
الأوبرا ال�سلطانية ويف املهرجانات
املو�سيقية التقليدية والوطنية
داخل ال�سلطنة وخارجها.

 vالتعلـيـم والثقافـة
يتبنى �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال��� ُع���م���اين اجل���وان���ب التعليمية
وال��ث��ق��اف��ي��ة يف ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة وفق �إ�سرتاتيجيـة حمددة
بد�أت مبكرا مبحو الأمية وبعدهـا
بتطبيق التعليم العام (املدر�سي)
والآن ينفذ التعليم التخ�ص�صي
وتعليم اللغات الأجنبية وي�رشف
كذلك على التعليم ما قبل املدر�سة
(ريا�ض الأطفال) ،ويتيح ملنت�سبيه
فر�ص التعليم العايل ،وعلى �صعيد
الثقافة ف����إن ال�����س�لاح ي��ويل هذا
اجل��ان��ب �أه��م��ي��ة؛ مل��ا للثقافة من
دور رئي�سي يف ت�شكيل ال�شخ�صية
الع�سكرية ،وذلك انطال ًقا من عدد
من املراكز الثقافية يف ال�سالح.
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 vالت�صويراجلوي التلفزيوين
ي��ق��وم ���س�لاح اجل���و ال�سلطاين
ال� ُع��م��اين ب�إ�سناد الهيئة العامة
للإذاعة والتلفزيون يف نقل طواقم
الت�صوير اجلوي والفنيني لت�صوير
املنا�سبات والفعاليات و�إب���راز
خمتلف جوانب التنمية يف ال�سلطنة
كلما دع��ت احل��اج��ة ل��ذل��ك؛ لإب��راز
جهود التنمية يف كافة القطاعات
واملناطق اجلغرافية على امتداد
ال�سلطنة ،وذلك با�ستعمال الطائرات
العمودية التابعة لل�سالح.

 vبعـثـة احلـج الع�سكرية
�إن �أح����د �أه����م الأدوار التي
ي��ق��دم��ه��ا ���س�لاح اجل���و ال�سلطاين
ال ُعماين ملنت�سبي وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س
ال�����س��ل��ط��اين ال�� ُع��م��اين والأج���ه���زة
الع�سكرية والأمنية الأخ���رى هي
ت�سخري ع��دد م��ن ط��ائ��رات��ه لنقل
ح���ج���اج و�إداري��������ي ب��ع��ث��ة احل��ج
الع�سكرية �سنويا �إىل الديار املقد�سة
وعودتهم �إىل ال�سلطنة ،حيث ي�أتي
ت�سيري ه���ذه البعثة �سنويا من
قبل التوجيه املعنوي بناء على
التوجيهات ال�سامية من لدن القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل
ورعاه.
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ح ـ ــدي ــث ال ــذكـ ــري ـ ــات

�شخ�ص��ية �صادقة حتمل �أجمل الذكريات اجلميلة املفعمة بالعطاءات للوطن واملثابرة على العمل وحمل رايته والتحليق
بها يف �سماء املجد وال�س�ؤدد ،جتتمع فيه عدة �صفات مالمح القيادي ال�صلب ممزوجة ب�صفات املربي الوالد ،متوا�ضع لأبعد
احلدود ،قدم خرباته املرتاكمة للجيل التايل الذي يوا�ص��ل امل�س�يرة ،حيث ظلت ب�صماته و�أفكاره يف الإدارات والوحدات
التي عمل بها� ،إنه وجه من وجوه عُ مان امل�شرقة التي تنقلت من �صرح �إىل �صرح �آخر ليحمل معه خربات عملية وحياتية
و�شخ�ص��ية ،م�س��ابق ًا الزمن وبكل جمرياته وتطوراته لي�ضع ب�صمات عمله� ..إنه من العالمات امل�ضيئة يف قوات ال�سلطان
امل�س��لحة ،و�شعلة من العمل والن�شاط والفاعلية� ،ساهم يف خدمة الوطن يف �أحلك الظروف يف حقبة كانت حتتاج جلهد ال
ينقطع ولعني ال تغفو ت�سهر حلماية الوطن ،ونال العديد من الأو�سمة من لدن جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحـة.
) التقت باللواء الركن طيــار متقاعــد /يحيــى بن ر�ش��يد بن را�ش��د �آل جمعة قائد �س�لاح اجلو ال�سلطاين
(
ال ُعماين �س��ابقا ،ع�ضو جمل�س الدولة ،يف حوار �ش��يق تناولت فيه عددً ا من اجلوانب يف م�سرية حياته الع�سكرية احلافلة
بالعطاء والإجنازات ،وذكرياته الع�سكرية.

�أجرى اللقاء :ال�ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

التحقت باخلدمــة الع�سكرية عــام  1975م،
وعينت قائدً ا ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
اعتبا ًرا من الأول من فربايـر عام  2003م �إىل
الرابع ع�شر من يناير عام  2012م
خمتلف الطائرات املقاتلة التي كانت بحوزة ال�سالح� ،أما املنا�صب
الرئي�سية املهمة التي ت�رشفت بتقلدها �أثناء اخلدمة ،ففي �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين كنت قائ ًدا لثالث قواعد رئي�سية ،و�آمرا لأكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية ،وركن مقاتالت ،ونائب مدير العمليات ثم
مدير العمليات ،وبعدها كنت كبريا ل�ضباط الأركان ،و�آخرها قائدا
ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين خالل الفرتة من الأول من فرباير عام
 2003م و�إىل الرابع ع�رش من يناير 2012م.
�أما على م�ستوى قوات ال�سلطان امل�سلحة ووزارة الدفاع فقد
عينت رئي�س ًا خلدمات تقنية املعلومات للقوات امل�سلحة ،وم�ساعدا
لرئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة خالل الفرتة من ( 13يوليو
1987م  23-يونيو 1990م) ،ف�ض ًال عن مهام �أخرى يف جمموعة
من اللجان الع�سكرية .هذه باخت�صار م�سريتي العملية يف قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وطبعا كانت هناك �أعمال متعددة قمت بها
�إ�ضافة �إىل هذه الأعمال �سواء على م�ستوى دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية �أو امل�ستوى الدويل ممثال ل ُعمان.
�أم��ا بالن�سبة للأو�سمة التي نلتها �أثناء اخلدمة فمجموعها

تخرجت منها ك�ضابط ،ثم ا�ستمررت يف التدريب على الطريان،
حيث َّ
حيث وفقت ب�أن �أكون طيارا عملياتيا على املقاتالت .يف جمال
الت�أهيل لأعمال القيادة والأرك��ان ح�رضت الكثري من الدرا�سات
والدورات �أهمها كلية القيادة والأركان املتقدمة ل�سالح اجلو امللكي
الربيطاين (براكنل) وكلية الدفاع الوطني الربيطانية (�آر �سي دي
�أ���س) ودرا�سات يف جامعة الدفاع الوطني الأمريكية بوا�شنطن،
ولن ادخل يف التفا�صيل كثريا فلقد اكت�سبت خربات يف العمل على

�أعتز بالأو�سمة وامليداليات التي منحني �إياها
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س -حفظه الله ورعاه-
وكان لها الأثر الكبري يف بذل املزيد من اجلهد واملثابرة خلدمة عُ مان وقوات ال�سلطان امل�سلحة

م�سرية عطاء اللواء الركن طيار متقاعد:

العماين �ساب ًقا
يحيى بن ر�شيد �آل جمعة قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ

• �سيدي ،يف بداية ه��ذا اللقاء �أرج��و �إعطاء القارئ ملحة
تاريخية عن عطاءاتك احلافلة ب��الإجن��ازات يف ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة عامة و�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ب�صفة خا�صة من
حيث املنا�صب واملهام التي �شغلتها والأو�سمة التي ح�صلت عليها ؟
«بداية �أو ّد ان �أتقدم بخال�ص ال�شكر و التقدير �إىل التوجيه
املعنوي برئا�سة �أرك��ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة وجملة (جند
ُعمان) على هذا اللقاء  .بد�أت م�سريتي العملية يف قوات ال�سلطان
امل�سلحة عندما وجه موالنا جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى
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للقوات امل�سلحة -رعاه اهلل -بتعمني �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
حيث �إن هذا ال�سالح يف معظمه كان يتكون من الزمالء الوافدين
خ�صو�صا يف التخ�ص�صات الفنية كالطيارين واملهند�سني ،وكان
ال ُعمانيون يعملون يف النواحي الإداري��ة الب�سيطة قبل ذلك .ففي
�سبتمرب من عام ١٩٧٥م التحقت ب�سالح اجلو كتلميذ مر�شح طيار
وبعد تدريب ع�سكري يف كتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة
�أحلقت بكلية الطريان يف مدينة (بريث) باململكة املتحدة ،وتخرجت
منها اللتحق بكلية تدريب �ضباط �سالح اجلو امللكي الربيطاين
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االنتقال �إىل العمل الربملاين بدون �شك يختلف عن
العمل الع�سكري ولكنه ي�ضيف �إىل اخلربات ،وهناك
جماالت عدة ميكن للع�سكري �أن ي�ساهم بها
•• ••
التقاعد هو مكاف�أة نتيجة عمل قام به الإن�سان ،وحان
الوقت لإعطاء اجليل التايل الفر�صة ،ولإعطاء الفر�صة
للمتقاعد ليخدم الوطن يف جمال �آخر من اختياره
•• ••
ن�صيحتــي لل�شباب �أن ي�ضـعوا خدمــــة الوطن
ب�إخـــال�ص و�أمانــــة فــي مقــدمــــة �أهدافهــــم

يف تنظيمها وتدريبها وت�أهيل منت�سبيها وجتهيزها بالعتاد
املنا�سب لتوفري عامل الردع لكل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س
ب�أمن هذا الوطن الغايل ،و�أ�ستطيع �أن �أ�ؤكد ب�أن قوات ال�سلطان
امل�سلحة قادرة وبكل كفاءة على ردع كل من ت�سول له نف�سه �إيذاء
هذا الوطن ،وكما هو احلال ف�إن �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يعد
عن�رصا رئي�س ًيا يف منظومة الدفاع عن الوطن .لقد مت ت�أ�سي�س
ً
ال�سالح يف نهاية اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،وتطور ب�شكل
متوا�ضع حتى بداية النه�ضة املباركة ،ومنذ ذلك احلني ف�إن
ال�سالح يخطو خطوات وثابة نظرا للعناية التي يوليها القائد
الأعلى حفظه اهلل و رعاه .
و�أفتخر �أنا وزمالئي �ضباط و�ضباط �صف وجنود �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وبتوجيه من جاللة ال�سلطان املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة للم�ساهمة يف تطوير هذا ال�سالح
وحتديثه ،وكان يل ال�رشف يف القيادة والتخطيط والإ��شراف
لفرتة زادت على الت�سع �سنوات كقائد لهذا ال�سالح الرادع وما زال
التحديث م�ستمرا يف ظل قيادته احلالية.
عم التطوير والتحديث جميع �أق�سام ال�سالح ،ف�شمل
فقد ّ
حتديث الطائرات املقاتلة والطائرات العمودية وطائرات النقل
واملنظومات امل�ساندة� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء قواعد وحتديث مرافق
قائمة ،كما مت حتديث الهياكل التنظيمية ،ورفع كفاءة التدريب
والت�أهيل ،وا�ستحداث منظومات تعنى بنواحي التقنية ،وغريها
من الو�سائل امل�ساندة».
• �سيدي ،هل هناك من �أح��داث ومواقف �صادفتها يف
م�سريتك الع�سكرية� ،أو �صعوبات وحت��دي��ات �شكَّلت درو�سا
م�ستفادة ملنت�سبي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ؟
«بدون �شك يتخلل كل عمل جاد حتديات وم�صاعب ،ولكن
العربة يف كيفية جمابهة هذه التحديات ووجود حلول منطقية

و�ساما ُعمان ًيا ودول ًيا ،و�أعتز بالأو�سمة وامليداليات التي
()٢٣
ً
منحني �إياها موالي ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -وكان لها الأثر الكبري يف بذل املزيد
من اجلهد واملثابرة خلدمة ُعمان وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،كما
ت�رشفت باحل�صول على �أو�سمة رفيعة من اجلامعة العربية وجمل�س
التعاون اخلليجي واململكة العربية ال�سعودية وجمهورية باك�ستان
الإ�سالمية والواليات املتحدة الأمريكية واجلمهورية الفرن�سية».
• �سيدي ،لقد �شهدت م�سرية التطوير والتحديث يف �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين تطورا مزدهرا يف خمتلف اجلوانب� ..أرجو �إيجاز
ما حتقق يف هذا اجلانب ؟
«كغريها من امل�ؤ�س�سات يف الدولة فقد �أوىل جاللة ال�سلطان
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -قوات ال�سلطان امل�سلحة كل العناية
واالهتمام ،حيث وجه جاللته بتطويرها لتواكب الدول املتقدمة
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• يقال �إن التقاعد مرحلة جديدة للعطاء  ..ما ر�أيكم �سيدي
يف هذه املقولة ،وماهي انطباعاتك لل�شخ�ص الذي يتوقف عن
العمل عند �إحالته للتقاعد خا�صة عندما يكون قادرا على العمل
والعطاء؟
«ال��ذي يظن �أن التقاعد هو �آخ��ر املطاف فهو غري �صائب،
فالتقاعد هو مكاف�أة نتيجة عمل قام به الإن�سان ،وحان الوقت
لإعطاء اجليل التايل الفر�صة ولإعطاء الفر�صة للمتقاعد ليخدم
الوطن يف جمال �آخر من اختياره ورمبا يتوافق مع خرباته �سواء
يف القطاعات الأخرى كالقطاع اخلا�ص �أو عمل خا�ص للمتقاعد
نف�سه ،بل من حق املتقاعد �أن يختار ما ينا�سبه ،فعلى كل
متقاعد �أال يتوقف متام ًا عن العمل؛ لأن ذلك �سيجلب له الكثري
من التحديات».
• �سيدي ..كلمة �أخرية ترغب يف توجيهها للع�سكريني ممن
هم يف اخلدمة واجليل الواعد من ال�شباب املقبل على العمل
خدمة للوطن؟
«ن�صيحتي ب�أن ي�ضع �شبابنا خدمة الوطن ب�إخال�ص و�أمانة
يف مقدمة �أهدافهم ،و�أن ي�ستوعبوا التقنيات احلديثة باال�ستفادة
من الت�سهيالت التي تقدمها الدولة والقطاعات الأخرى يف جماالت
التعليم التقني ،و�أن يتقبل ال�شباب الأعمال ال�رشيفة مهما كانت
و هي كثرية �إذا ما �أراد �أن يخدم وطنه وي�ساهم يف ك�سب �أرزاق
�أ�رسته ،و�أال ينتظر يف اختيار العمل الذي ينا�سبه وال ينا�سبه كما
يظن ،فما دام العمل �رشيفًا فال حرج ،وجميعنا ارتقى بالتدرج
يف الأعمال ،ف�شخ�صيا بد�أت اخلدمة كجندي متدرب ،ويف النهاية
و�صلت �إىل ما و�صلت �إليه ،داعي ًا اهلل تعاىل للجميع بالتوفيق يف
خدمة ُعمان اخلري والنماء ،و�أن يحفظ �سبحانه جاللة �سلطان
البالد املفدى ،و�أن يدمي على ُعمان نعمة الأمان واال�ستقرار ،واهلل
املوفق».

لها ،ف�سالح اجلو منظومة تقنية معقدة ،ولكن بوجود كادر م�ؤهل
وكفء َت ْ�س ُهل الأمور ُو َت ْدلَّل امل�صاعب ،وقد �أثبت منت�سبو ال�سالح
كفاءتهم يف ا�ستيعاب �أعقد التقنيات احلديثة وتطويعها خلدمة
املهام املوكلة �إليهم ،ونراهم الآن يتعاملون بكل كفاءة واقتدار
مع هذه املنظومات التقنية ،فتحديات االنتقال من منظومات مت
تطويرها يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي �إىل منظومات خ�ضعت
للتطوير يف بداية القرن الواحد والع�رشين ت�صاحبها حتديات كثرية
وكبرية .فن�صيحتي لزمالئي اال�ستمرار يف املحافظة واالرتقاء
بالتدريب والت�أهيل للعن�رص الب�رشي واختيار ال��ك��وادر الذكية
امل�ؤهلة من �أبناء الوطن والتي يزخر بهم وطننا العزيز ،وبذلك نكون
قد ركَّ زنا على النوعية يف اختيار �أفرادنا و�ضباطنا».
• �سيدي ،خالل مرحلة التقاعد مت تعيينك مبر�سوم �سلطاين
�سام يف جمل�س الدولة ،كيف ترى هذه املرحلة والأثر الذي تركته
ٍ
يف �شخ�صيتك الكرمية؟
«�إن��ه ل�رشف كبري �أن �أحظى بر�ضا موالي جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل -وثقته ال�سامية لتكرميي خالل مرحلة
تقاعدي من اخلدمة بتعييني ع�ضوا يف جمل�س الدولة ،فلجاللته كل
ال�شكر واالمتنان .وبدون �شك �أ�شعرين ذلك بالفخر واالعتزاز و�أو�ضح
ب�أن َم ْن يخدم ُعمان ب�إخال�ص و�أمانة يكاف�أ مِ ْن �أعلى �سلطة ولن
يذهب جهده �سدى ،و�إن االنتقال �إىل العمل الربملاين بدون �شك يختلف
عن العمل الع�سكري ولكنه ي�ضيف �إىل اخلربات ،وهناك جماالت عدة
ميكن للع�سكري �أن ي�ساهم بها ،وقد ر�أينا جناحات كبرية للربملانيني
من خلفيات ع�سكرية يف برملانات الدول املتقدمة واحلال ذاته يف
ال�سلطنة� .إنها بالن�سبة يل نقلة من جمال ي�سوده العمل اجلاد واملثمر
�إىل عمل �آخر خمتلف ت�سوده العوامل نف�سها يف �أمور الت�رشيع ،وبدون
�شك هذا ي�ضيف �إىل تلك اخلربات وي�ساهم يف خدمة الوطن ب�أ�سلوب
�آخر ،ولكن تظل الع�سكرية هي الأ�سا�س بالن�سبة يل».
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ويتـوا�صل العطاء

على امتداد الب�ص��ر بتدرج اللون الأحم��ر �إىل البني تربز رمال والية
بدية يف حمافظة �ش��مال ال�ش��رقية لرت�س��م لوحة فنية خالبة من �صنع
اخلالق جل �ش���أنه ،فهي مالذ لكل من يبحث ع��ن الهدوء وروح املغامرة
واال�ستك�شاف.
ب��د�أت رحلتي يف ال�ص��باح الباكر من العا�ص��مة م�س��قط �إىل والية
الرمال الذهبية (بدية) للقاء �أحد �ض��باط �س�لاح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
املتقاعدين والذين يوا�صلون واجب خدمة الوطن واملجتمع خالل مرحلة
تقاعده��م بعد �أن �أدوا اخلدمة الع�س��كرية يف قوات ال�س��لطان امل�س��لحة
م�ستفيدين من خرباتهم وت�أهيلهم يف هذا ال�ش�أن.
) قام��ت بزي��ارة العقي��د الركن جوي متقاعد/
جمل��ة (
حميد بن عام��ر احلجري ،الذي حتدث عن م�س�يرة عمله منذ �أوىل
�سنوات التحاقه ب�سالح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين و�إىل �إحالته للتقاعد
وبدء مرحلة العطاء انطالقا من م�شاريعه التجارية اخلا�صة.
�أن �أمار�س الأعمال اخلا�صة بي �شخ�صيا فلم �أرغب يف �أن �ألتزم بعمل
يف �إحدى ال�رشكات بالقطاع اخلا�ص ،بل توجهت �إىل �إدارة �أعمايل
اال�ستثمارية اخلا�صة ،ومن خالل جتوايل ومعرفة كنوز بالدي ُعمان
وجدت يف قرية �شنة بوالية حموت املكان الأمثل لتنفيذ م�رشوعي
ال�سياحي ملا متتلكه هذه املنطقة من مقومات �سياحية وموقع
عقارا
�إ�سرتاتيجي يربطها بعدد من الواليات .ويف البداية ا�شرتيت
ً
وهو عبارة عن ا�سرتاحة جعلتها للأهل والأ�صدقاء ،ويوجد بها مطعم
يخدم �أهايل القرية وال يوجد �سواه ،ومع ازدياد عدد �سكان القرية
وتوافد ال�سياح قمت بتطوير املطعم ،ويف الوقت نف�سه جاءت فكرة
عمل فندق مكون من ع�رش غرف يلبي احتياجات الزوار من داخل
ال�سلطنة وخارجها ،وهلل احلمد ات�ضح يل جناح امل�رشوع».

يف بداية اللقاء حدثنا العقيد الركن (متقاعد) حميد بن عامر
احلجري عن م�سريته الع�سكرية اً
قائل« :نلت �رشف االلتحاق ب�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين كتلميذ مر�شح يف  28من يوليو 1976م يف
قاعدة م�صرية اجلوية ،ويف عام 1978م التحقت بالكلية اجلوية
الفنية بال�سيب ،بعد ذلك ان�ضممت �إىل دورة املغامرات لل�ضباط
املر�شحني ،ويف عام 1977م �أتيحت يل فر�صة احل�صول على دورة
خارجية ،حيث التحقت ب��دورة يف اللغة الإجنليزية املتقدمة يف
�أك�سفورد باململكة املتحدة ،ويف عام 1979م التحقت بدورة تدريب
ال�ضباط الأ�سا�سية يف كلية ( )Henleowباململكة املتحدة ،وبعد
�ستة �أ�شهر تخرجت كمالزم جوي ومت تعييني يف قاعدة �صاللة
اجلوية ك�ضابط ب�رسب الإمداد ،ويف  28من �سبتمرب  1987م التحقت
بكلية القيادة والأركان ،بعد ذلك التحقت بكلية الدفاع الوطني يف
اجلمهورية الإ�سالمية الباك�ستانية يف عام 1996م ،ومتت ترقيتي
لرتبة عقيد يف عام 1991م وتقلدت خاللها عدة منا�صب كقائد
مديرا للإمداد بقيادة �سالح
لقاعدة خ�صب اجلوية �إىل �أن مت تعييني ً
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،ويف 2003م تقاعدت من اخلدمة ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين».

ال�صعوبات والتحديات

وعن �أبرز ال�صعوبات والتحديات يف تنفيذ امل�رشوع قال« :البداية
نوعا من �أنواع املغامرة حتتمل النجاح والف�شل،
يف �أي م�رشوع تعد ً
حيث يخ�شى البع�ض من الإقدام على هكذا خطوة جريئة ,وال �شك �أن
هذه اخلطوة هي نقلة نوعية قد ت�ؤول �إىل الأف�ضل �أو �إىل الأ�سو�أ ,لكن
ما يجب �أن تعرفه وت�ؤمن به ب�شدة هو �أن امل�رشوع لن يف�شل �أو ينجح
ب�سبب احلظ ,بل �أنت من حتدد ذلك ،يف بداية الأمر وجدت �صعوبة يف
�إيجاد مواد البناء الأ�سا�سية لعدم توفرها يف املنطقة ,وبالرغم من
ذلك عملت جاهدا لتوفريها ،وكان �أقرب م�صدر �إمداد يل هو والية
(العبارات) ،وهلل احلمد
م�صرية وعن طريق البحر بوا�سطة ال�سفن
ّ
تكللت امل�ساعي بالنجاح والتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل».

فكرة امل�رشوع

�أما عن بداية م�شواره يف ممار�سة الأن�شطة التجارية اخلا�صة
فقد حدثنا عن فكرة م�رشوعه اً
قائل « :يف حقيقة الأمر �أنا من حمبي
املغامرة والرتحال والتجوال يف ربوع ُعمان الغالية ،ملا متتلكه من
علي
مقومات �سياحية خالبة وكنوز طبيعية جذابة ،حيث �إنه عر�ض ّ
الكثري من الوظائف بعد تقاعدي يف القطاع اخلا�ص �إال �أنني ف�ضلت
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�أجرى اللقاء :املالزم �أول  /يون�س بن �سامل املحروقي

ت�صوير :الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

صورة تذكارية حلفل تخريج العقيد الركن جوي (متقاعد) حميد بن عامر احلجري
من كلية الدفاع الوطني باجلمهورية اإلسالمية الباكستانية في عام  1997م

يف اخلتام

الطموح واخلطط امل�ستقبلية

وجه العقيـد الركـن جـوي (متقاعـد) حميد بن عامر احلجري
ّ
) والقائميـن عليهــا علــى
�شكـــره وتقــديـــره �إلـى جملة (
جهودهم الطيبة وتوا�صلهم الدائم مع املتقاعدين ،وتخ�صي�ص هذه
امل�ساحة من املجلة لت�سليط ال�ضوء على �إجنازاتهم وجهودهم خالل
مرحلة التقاعد.

و�أما بالن�سبة للخطط وامل�رشوعات امل�ستقبلية فتحدث اً
قائل:
«�أعمل حاليا على تو�سعة الفندق واالرتقاء به كمنتجع من حيث
زيادة عدد الغرف التي تقدم كافة اخلدمات الفندقية التي تالئم
ال�سائح ،كما �سيوفر املنتجع فللاً فندقية ب�أحجام خمتلفة ذات �إطاللة
خالبة على �سواحل بحر العرب وبت�صاميم ع�رصية جذابة تتنا�سب
مع املعايري الدولية».

ر�سالة �إىل متقاعد

وجه ر�سالة �إىل املتقاعدين قال فيها:
وعن مرحلة التقاعد ّ
«ر�سالتي �إىل كل متقاعد �سال عرقه جه ًدا وت�ضحية و�أفنى العديد
من �سنوات حياته املهنية بالبذل والعطاء خلدمة هذا الوطن الغايل
وقائده املفدى -حفظه اهلل ورعاه� -أن يجعل ن�صب عينيه ب�أن مرحلة
التقاعد هي حياة جديدة ورحلة تخطيط وتنظيم مل�ستقبل واعد حافل
باجلهد والعطاء امل�ستمر ،وذلك بت�سخري تلك العقول النرية واخلربات
املكت�سبة يف خدمة هذا الوطن».

رسم توضيحي ملشروع منتجع ميناء شنة (قيد اإلنشاء)
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�أجرى اللقاء :ال�ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

ت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين  -الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي

دور �ســالح اجلـو ال�سلطانـي ال ُعماين فـي دعـم املنتخـــــــــــــــــــــــــب الوطني لكرة القدم فـي بطولـة ك�أ�س اخلليج ()23
مهام عظيمة و�أدوار ج�سيمة تلك التي يقدمها �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين خدمة لهذا الوطن الغايل ،جعلت منه
ج�سد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين هذه امل�س�ؤولية
�إحدى املنارات امل�ضيئة والدعائم القوية يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وقد َّ
من خالل ما يقدمه من خدمات جليلة واملتمثلة يف حماية الوطن ،والدفاع عن مكت�سباته و�صون �إجنازاته ،بالإ�ضافة
�إىل الإ�سناد التنموي وتلبية احتياجات املواطنني يف كل ربوع البالد ،وم�ؤخرا �ساهم �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بجهود
وطنية مقدرة يف دعم وم ��ؤازرة املنتخب الوطني لكرة القدم يف بطولة ك�أ�س اخلليج ( )23والتي �أقيمت بدولة الكويت
ال�شقيقة من خالل نقل اجلمهور من ال�سلطنة �إىل دول��ة الكويت ،والعودة بهم لأر���ض الوطن ،بالإ�ضافة �إىل املنتخب
الوطني الذي ظفر بالك�أ�س.
وي�أتي هذا الدعم �ضمن �سل�سلة مبادرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لدعم الريا�ضة ويف
�إطاراحلر�ص على تفعيل ال�شراكة املجتمعية انطالقا من الواجب الوطني الرا�سخ يف امل�شاركة
مع املنتخبات الوطنية يف متثيلها لل�سلطنة يف املحافل الدولية.

ولت�سليط ال�����ض��وء ح��ول دور �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يف دعم املنتخب
الوطني لكرة القدم يف بطولة ك�أ�س اخلليج
) ع���دداً من
(� )23أجرت جملة (
اللقاءات مع املعنيني ،للحديث حول هذا
الدور على النحو الآتي:
امل��ق��دم ال��رك��ن ج��وي مطر ب��ن �سامل
ال�سعيدي رك��ن �أول مهام جوية حتدث
ق��ائ�لا« :اليقت�رص دور ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة على الدفاع عن الوطن والذود عن
حيا�ضه فح�سب ،فامل�س�ؤولية املجتمعية
ت�أتي من �ضمن الأدوار املهمة التي �سنتها
الأوامر ال�سامية القا�ضية بت�سخري �إمكانات
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة عامة و�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ب�صفة خا�صة يف
ت�سهيل احتياجات املواطنني يف كافة
املناطق يف ال�سهل �أو اجلبل ،والواجب
يحتم علينا امل�شاركة الوطنية يف كافة
املنا�شط ،و�آخرها دعم ال�سالح للمنتخب

الوطني لكرة القدم يف م�شاركته الأخرية
يف دول��ة الكويت ال�شقيقة والتي واحلمد
هلل تكللت بالظفر بك�أ�س البطولة ،وقد
قام خاللها �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
بتخ�صي�ص عدد من الرحالت وهي رحلة
�أيربا�ص لنقل املنتخب من ال�سلطنة �إىل
دولة الكويت يف رحلة الذهاب ويف رحلة
�أخرى للعودة ،ورحلة على منت (�أيربا�ص)
للم�شجعني يف املباراة الن�صف النهائي
للبطولة ،وثالث رحالت لنقل امل�شجعني
مل����ؤازرة املنتخب يف امل��ب��ارة النهائية،
حيث خ�ص�صت �إح��داه��ا لنقل امل�شجعني
من حمافظة م�سندم .كما قام �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ب�إعادة املنتخب الوطني
�إىل �أر�ض الوطن حامال ك�أ�س بطولة ك�أ�س
اخلليج الثالثة والع�رشين».
وحول التن�سيق والتعاون مع االحتاد
ال ُعماين لكرة القدم حتدث قائال« :هناك
تعاون وتن�سيق دائم وم�ستمر مع االحتاد
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ال� ُع��م��اين لكرة ال��ق��دم فيما يتعلق بدعم
املنتخبات الوطنية التي متثل واجهة
الكرة ال ُعمانية ،ونحن فخورون جدا بهذا
التعاون ،كما ونتطلع �إىل دعم املزيد من
مثل هذه املبادرات يف امل�ستقبل».
واختتم حديثه قائال« :نود �أن نتقدم
ب��ج��زي��ل ال�����ش��ك��ر ل��ل��ج��ه��ات امل��ن��ظ��م��ة يف
دول��ة الكويت ال�شقيقة على تذليل كافة
ال�صعوبات وت�سهيل الإج��راءات ال�ستقبال
ط��ائ��رات �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
وطاقمها وم�شجعي املنتخب ،وتقدمي
خدماتها ب�شكل احرتايف لهذه الطائرات،
حيث �إن ا�ستقبال �أك�ثر من ( )40طائرة
خا�صة من دولتني يف مطار دويل يف وقت
واحد يعد جهداً ُي�شكَرون عليه».
الفا�ضل �سعيد ب��ن عثمان البلو�شي
الأم�ين العام -املدير التنفيذي لالحتاد
ال ُعماين لكرة القدم�« :سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين من اجلهات احلكومية التي لها دور

املقدم الركن جوي /
مطر بن �سامل ال�سعيدي

ملمو�س يف دفع عجلة كرة القدم بال�سلطنة ،وت�ساهم
ب�شكل كبري يف تهيئة كل الظروف املمكنة وت�سخري
الإم��ك��ان��ات املتاحة من �أج��ل م�ساعدة االحت��اد
ال ُعماين لكرة القدم لأداء املهام املنوطة �إليه
وحتقيق �أهدافه الأ�سا�سية وفق ًا للنظام الأ�سا�سي
لالحتاد لتطوير كرة القدم ،والأخذ بطاقات ال�شباب
واال�ستفادة من �إمكاناتهم الفنية ليكون دعامة
�أ�سا�سية للعبة ،ولقد جتلى هذا الأمر يف نقل وعودة
بعثة املنتخب الوطني الأول لدولة الكويت ال�شقيقة
لدورة ك�أ�س اخلليج ( )23التي �أقيمت خالل الفرتة
من 2017/12/22م �إىل 2018/1/5م والذي
ك��ان له �أث��ر كبري يف نفو�س الأ��س�رة الريا�ضية
بال�سلطنة وكان �أحد عوامل النجاح التي �ساعدت
يف فوز املنتخب بك�أ�س ال��دورة ،ويتطلع االحتاد
يف الوقت نف�سه �إىل مزيد من التعاون م�ستقب ًال يف
بطوالت قادمة ب�إذن اهلل تعاىل».
و�أ�ضاف« :نكرر ال�شكر والتقدير مرة �أخرى،
�سائلني املوىل عز وجل مزيداً من التوفيق والنجاح
لرئا�سة �أرك��ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة وجميع
منت�سبيها مبختلف ال��وح��دات الع�سكرية خلدمة
�شباب هذا الوطن وباين نه�ضته املباركة موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم حفظه اهلل ورعاه».
النقيب طيار عي�سى بن �سيف التوبي من قاعدة
ال�سيب اجلوية حتدث قائال�« :إنه ل�رشف عظيم يل
�أن �أحظى بفر�صة امل�شاركة يف نقل املنتخب يف
بطولة ك�أ�س اخلليج ( )23لكرة القدم ،حيث كانت
جتربة مهمة ورائعة من حيث و�صولنا يف الوقت

املحدد ،وما تلقيناه من تعاون كبري من دولة
الكويت ال�شقيقة فيما يتعلق بحفاوة اال�ستقبال
والرتحيب بطاقم �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
وهو �أم��ر �أ�شعرنا بال�سعادة ،و�أثناء عودتنا �إىل
�أر���ض الوطن مع املنتخب حامال الك�أ�س حيث
�أجواء الفرح عمت يف الطائرة بدون قيود متنعهم
من التعبري عن هذه الفرحة وبهذا الإجناز العظيم
الذي حققه املنتخب ،مع الأخذ يف احل�سبان �سالمة
الطريان �أوال ،حتى و�صولنا �إىل �أر���ض ال�سلطنة
حيث اال�ستقبال البهيج واجلمهور الغفري الذي يقف
بانتظار املنتخب ووجوههم كلها فرح و�سعادة».
و�أ�ضاف�« :إن هذه امل�شاركة الوطنية �أ�ضافت
يل دفعة معنوية وف��خ��راً اعتز به و�أم���راً عندما
�أ�سرتجعه يف ذاكرتي �أ�شعر بالفخر لكوين كلفت
بهذه املهمة امل�رشفة ،و�شعوراً يجعلني ممتن ًا لهذه
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية العريقة عامة و�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ب�صفة خا�صة».
املالزم جوي مالح علياء بنت مبارك الرحبي
من ال�رسب الرابع حتدثت قائلة« :ت�رشفنا يف �سالح
اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين بنقل املنتخب والكادر
الفني والتدريبي لبطولة ك�أ�س اخلليج ( ،)23ونقل
الفرحة من دولة الكويت �إىل �أر�ض ال�سلطنة ،وكانت
�أجواء جميلة وفرحة غامرة ع�شناها داخل الطائرة
حيث الفرحة الظاهرة على وجوه اجلميع والتالحم
الكبري ،وكالعادة واحلمد هلل كنا حري�صني بتقدمي
اف�ضل ما ميكن من اخلدمات والت�سهيالت واملناخ
املالئم للمنتخب حتى يعربوا عن فرحتهم بكل
�أريحية».
63

العـــــدد 493
ينايـر 2018

الفا�ضل/
�سعيد بن عثمان البلو�شي

النقيب طيار /
عي�سى بن �سيف التوبي

املالزم جوي مالح /
علياء بنت مبارك الرحبي

د� .إبراهيم بن حمود ال�صبحي

ن�شيـد �سـالح اجلـو ال�سلطانــي العُمانــي
َ�سـ�أَط ُيـــ ُر ب�أَجـ ِن َـحـــ ِة حْ َ
ال ِّ
ــــق
َو�أٌ ِّ
حـطـــ ُم ِب ِ�ســ َال ِحـــي دَ ْو ًمـــا
در�ســــا
 َفا ْل َقـا ِئــــ ُد ع َّل َـمـ َنـــــا ً
ــــو�س �أ ْنـ ُتــــم ُق ْد َو ُتـ َنــــــا
َقا ُب ُ
ِبـ�ســ َال ِح الجْ َ ــ ِّو ال�س ْل َـطـانـــــي
َو�أُ َمـــــ َّزقْ � ْأعــدَ ا ِئـــــي �إ ْربـــــا

بـرق
فــي اجلـــ ِّو َك َـو ِم ِ
ـيـــ�ض ا ْل ِ
ِ
ُك َّ
ـــــق
ـــل الــد َُّخـــــــال ِء َوال �أ ْب ِ
�أنْ َنـ ْب ُ
ــــذ َل دَ ْو ًمــــا �أَ ْن ُف َ�سـنـــــا
َو ِبـ ُنــــورك َت ُغ ُـمــــ ُر ُد ْن َيــا َنـــــا
ــون حْ َ
َ�ســ� ُأ�ص ُ
ال َّ
ــــق لأَ ْو َطـا ِنــــي
َو َن ِ�صـ ِيـــــري ُقـــــ َّو ُة �إ َميـا ِنـــي
َر ْم ً
ـــــال
ــــزا لجِ ـهَ ــــــا ِد الأ ْب َـط ِ
ـــال
َو َلــ ُه ال ُّن َ
عمـــى ِفـــي الأَ ْجـ َي ِ

ـــو�س �أَ َب ً
ــــــدا
َف ْل ْ
يحـ َيــــا قــا ُب ُ
َفا ْلف�ضْ ُ
ـــل َلـ ُه فـي َ
نهـ�ضـ ِتـ َنــــا
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����ذب الأم�����اين
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ف��ق��د َخ���ِب��رِ ُت ُر ِ

����س
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��ال
��رج� ِ
ف���أن��ا اب����نُ ال���ك� ِ
��رام م��ن َم�����ص��ن� ِع ال� ّ

��ة ال���ق���اب���و�� ِ��س ال��ب��اين
�أَن������ا م���ن م���در����س� ِ

������ش�����داد م���را�� ُ��س���ه���ا
��������ود
ٌ
د ّرب����ت����ن����ي زن� ٌ

����ي �أَن����������ا ال���� ُع����م����اين
ف��ل��ا �����ص����ع� ٌ
���ب َع�����ل� َّ

ُي���ط���ر ُب���ن���ي ����ص� ُ
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��وت م���دف� ٍ
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�ات الأرك�����انِ

���ود
�أَن��������ا م����ن ق�
�������وات �أج������دا ُده������ا �أ�����س� ٌ
ٍ

يف ال� َ
��وغ���ى ويف ال�����س�لام م�����دا ُد ال��ب��ي��انِ

�أن�������ا يف ال���ف���ي���ايف دل����ي� ُ
���ل ال�����ّ��س���ال���ك�ي�ن

��ح���ا ٍر و�أح������ذقُ َر ّب����انِ
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ي�ر ب� ّ

ُ
فعال
�أق�صر حدي َثك فما اليو ُم �إال
حديث ٍ

وا����س����أل الأَم����� َ��س وال���ي���و َم َ
وغ�����دً ا تلقاين

ت�����ش��رئ��ب الأع�����ن�����اقُ مل��ق��دم��ي
ُع���م���ان���ي��� ًا
ُّ

وط����ن
ف����أن���ا اب����نُ
ك����رمي وخ��ي�ر ���س��ل��ط��انِ
ٍ
ٍ

������واد �أ����ص���ي� ٌ
��ل ث����اب����تُ ُ
اخل���ط���ى
و�أن�������ا ج� ٌ

��ع ل����ه ب���ال����� ِّ��ش���ن���انِ
وف�����ار�� ٌ����س ال ُي���ق���ع���ق� ُ

��ال ق��اب��و�� َ�س َح � َم � ُل��وا
�س�لام ع��ل��ى �أب���ط� ِ
َف���� ُ

ً
أو�سمة
لى �أكتا ِف ِه ْم �
الن�صر َق� َاد ِة امليدانِ
ِ
َع َ
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

�إن �سلوكيات الإن�سان وت�رصفاته ،وتعامله يف هذه احلياة حتددها
و�رشع
الأديان ال�سماوية ،وديننا الإ�سالمي احلنيف خري ما ح َّدد نَّ
وقن َّ
ال�سلوكيات والت�رصفات واملعامالت بني بني الب�رش،
كما تق ِّننها وتنظِّ مها الت�رشيعات والقوانني الو�ضعية،
املرعية يف املجتمع ،حيث ال
والأع��راف والتقاليد
ِّ
ميكن للإن�سان �أن يت�رصف كيفما �شاء ،وبالطريقة
التي يراها هو� ،إذ ال توجد حرية مطلقة� ،أي ال توجد
�إ�شارة خ�رضاء مطلقة يف هذه احلياة ،ت�سمح للإن�سان باالنطالق خاللها
لفعل ما يحلو له ،كما �أنه لي�ست هناك �إ�شارة حمراء متنع الإن�سان من
ممار�سة حقه يف احلياة فع ًال و�سلوك ًا وتوا�صالً ،طاملا �أن ذلك من�سجم
مع ما يفر�ضه الدين احلنيف ،ويف �إطار الأنظمة والقوانني ،والأعراف
والتقاليد االجتماعية.
�إن ت�رصفاتنا و�سلوكياتنا وتعاملنا مع الآخرين ال بد �أن يكون يف
�إطار ما ي�سمح به ديننا احلنيف ،ويتفق مع ُم ُثلُن َا و�أخالقنا وعاداتنا
وتقاليدنا ،فلذلك لي�ست هناك حرية مطلقة ،لأن حرية الإن�سان دائما
ما تنتهي عندما ت�صطدم بحرية الآخرين وكرامتهم ،وتتعار�ض مع
حرياتهم وم�صاحلهم.
تواجه الإن�سان يف م�شوار حياته ما ميكن �أن نطلق عليها �إ�شارات
خ�رضاء و�صفراء وحمراء ،فالإ�شارة اخل�رضاء ت�سمح له باال�ستمرار يف
الطريق الذي ي�سلكه� ،سواء كان ذلك فعال �أو �سلوكا �أو معاملة ،طاملا �أن
أقرته الت�رشيعات والأنظمة
ذلك وفق ما �أمر اهلل �سبحانه وتعاىل به ،و� َّ
والقوانني املعمول بها ،والإ�شارة ال�صفراء هي مبنزلة الإنذار الذي
يقول للإن�سان (متهل ال تتجاوز ) ،لأنه لو جتاوزها يكون قد دخل
يف عدم امل�سموح به �رشعا وقانونا ،وجمتمعيا ،و�أو�شك �أن يقع يف
املحظور �أو املنهي عنه� ،أو غري امل�سموح به ،والإ�شارة احلمراء تعني
�أنه ال جتاوز �إطالقا� ،إذ يجب على الإن�سان �أن يقف ع َّند هذا احلد.
كثرية هي املواقف والت�رصفات وال�سلوكيات واملعامالت التي
تواجهنا� ،أو ت�صدر ع َّنا يف هذه احلياة ،منها ما يعد �إيجابيا ،وهو ما

*
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ميكن �أن من ِّثله �أو نعبرِّ عنه بالإ�شارة اخل�رضاء،
ومثل هذه الت�رصفات التي تر�ضي اهلل �سبحانه
وتعاىل ،ونر�ضى نحن عنها وتر�ضي الآخرين،
هي التي يجب �أن ت�ستمر ،و�أن تكون الأ�سا�س يف
حياتنا ،خا�صة ما يتعلق منها بعالقتنا بخالقنا
�سبحانه وت��ع��اىل ،وبوالدينا ,و�أف���راد �أ�رسنا،
عموما
و�أرحامنا وجرياننا ،ومن نتعامل معهم
ً
يف العمل والطريق ،والأم��اك��ن التي نرتادها
ب�صورة عامة ،ومن نلتقي بهم داخ��ل وخارج
وطننا ،وه��ي ت�رصفات و�سلوكيات ومواقف
حممودة ،ويجب �أن تكون الأ�سا�س يف حياتنا،
و�أن ن�سعى للحفاظ عليها ،والتم�سك بها ،وهي
التي ن�ستم ُّدها من ديننا الإ�سالمي احلنيف،
واملبادئ والعادات والتقاليد املتوارثة.
وهنالك مواقف و�سلوكيات ومعامالت قد
ت ��ؤدي فيما لو ا�ستمرت �إىل الإ��ضرار بنا �أوال
وبالوطن وبالآخرين ،وهي تلك التي ال ير�ضى
عنها املجتمع ،وقد جتلب ال�رضر لنا وللوطن
واملجتمع ،مثل التهاون يف املحافظة على
مكت�سبات و�إجن����ازات ال��وط��ن م��ن خ�لال عدم
االهتمام بالأعمال التي نقوم بها ،وعدم �إيفائها
حقها ،والتي منار�سها بدون �ضمري حي ،وعدم
االهتمام بنظافة املن�ش�آت العامة التي نرتادها،
من خ�لال �إل��ق��اء املخلفات يف غري �أماكنها،
و�إزعاج الآخرين ببع�ض الهوايات واملمار�سات
كالأ�صوات �أو احلركات ال�صادرة عن ال�سيارات
والريا�ضية منها ب�صورة خا�صة ،وغري ذلك من
الت�رصفات واملمار�سات غري الإيجابية والتي

ميكن �أن من ِّثلُها بالإ�شارة ال�صفراء ،حيث يتوجب
علينا �أن نراجع �أنف�سنا فيها ،فا�ستمرارنا يعني
دخولنا �إىل منطقة الإ���ش��ارة احل��م��راء ،وهي
املنطقة اخلطرة ،التي يجب االبتعاد عنها.
�إن الإ�شارة احلمراء هي ما يجب �أن نتمثلها
دوم���ا ،و�أن ن�ضعها �أم���ام �أعيننا ،بحيث ال
نتجاوزها ،ونعمل على تفاديها ،وهي تعني
عدم جتاوز احلدود امل�سموح بها ديني ًا و�أخالقي ًا
وقانوني ًا واجتماعياً� ،سواء كان ذلك بالقول �أو
الفعل .واملمار�سات �أو ال�سلوكيات التي تدخل يف
�إطار ما ميكن �أن نطلق عليه �إ�شارات حمراء يتمثل
�أهمها يف :الإ�ساءة �إىل الوطن يف كل ما ي�ؤدي
�إىل تعكري �أمنه وا�ستقراره� ،أو الإ�ساءة �إليه قوال
�أو فعال ،وعدم االلتزام بالأنظمة والقوانني يف
خمتلف املجاالت ،وعدم احلفاظ على مكت�سبات
الوطن ومقدراته ،والعبث ب ��إجن��ازات الوطن،
وعدم املحافظة على املن�ش�آت العامة ،وانتهاك
حرمات الآخرين ،والتعدي على حقوقهم ،وغري
ذلك من املمار�سات التي قد ت�سبب الأذى املادي
واملعنوي للمواطن وال��وط��ن واملقيمني على
�أر�ضه.
�إن االلتزام بالأنظمة والقوانني ومراعاتها،
واحلفاظ على الوطن ومنجزاته و�أمنه وا�ستقراره،
وعدم التعدي على الآخرين وحقوقهم ،وغري ذلك
من املمار�سات وال�سلوكيات احل�ضارية التي تعد
�إ�شارة حمراء ،يتوجب عدم جتاوزها لأن االلتزام
بها يعد دليال على تق ُّدم الأمة ،ورقي املجتمع،
وحت�ضرُّ ِ ه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمليات الربمائي ُة ..
ُ

عملياتي م�ست ِق ٌل
َمفهو ٌم
ٌ

�إن مفهوم العمليات الربمائية احلديثة هي (عمليات يتم تنفيذها من البحر �إىل ال�شاطئ �ضد عدو قائم
�أو حمتمل ,وتنفذها قوات م�شرتكة برية وجوية وبحرية وقوة خا�صة وب�إ�سناد امل�ؤ�س�سات الأمنية الأخرى),
وتعد من العمليات الع�سكرية املعقدة جدا �أثناء التخطيط والتنفيذ ,ب�سبب تعدد �صنوف القوات امل�شاركة
الأمر الذي يتطلب درجة عالية من التن�سيق والتعاون ,وت�أ�سي�س قيادة و�سيطرة حمكمة وفاعلة والتي عادة
ما تكون التحدي الأكرب يف هذا النوع من العمليات .لذلك ال بد من حتديد الهدف/الأهداف من العملية
الربمائية بعناية تامة ,وتقدير موقف �إ�سرتاتيجي وعملياتي للت�أكد من �أنه ال ميكن حتقيق تلك الأهداف
بالعمليات الأخرى ,بحيث ال تكون العملية برمتها خماطرة غري حم�سوبة .ومن هنا ف�إن العمليات الربمائية
لدى اجليو�ش احلديثة �أ�صبحت عقيدة قتالية �أو مفاهيم عمليات م�ستقلة ت�سمى (عقيدة العمليات الربمائية
 ,) Amphibious Doctrine/Operationsويف بع�ض العقائد القتالية ت�سمى (احلرب الربمائية
.)Amphibious Warfare
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لقد كان �أول ظهور ملفهوم عمليات �إبرار القوات من البحر �إىل
ال�شاطئ يف التاريخ هي عملية الإبرار التي نفذها التحالف الربيطاين
ـ الرو�سي ـ الفرن�سي خالل احلرب العاملية الأوىل يف عام 1915م
�ضد الإم�براط��وري��ة العثمانية �ضمن احلملة الكبرية على جزيرة
(غاليبويل) العا�صمة العثمانية �آنذاك (�إ�سطنبول) حاليا .وذلك بهدف
ال�سيطرة على امل�ضيق الواقع يف اجلانب الأوروبي ,وقد مت ا�ستخدام
�سفن الإب��رار احلديثة �آن��ذاك ,ومفهوم الإ�سناد النرياين من مدافع
البحرية ,والإ�سناد اجلوي بوا�سطة الطريان املقاتل� ,إال �أن هذه العملية
ف�شلت نتيجة التعقيد الكبري يف جمايل التخطيط والتنفيذ ملثل هذه
العمليات ,ومن ثم اخل�سائر الكبرية التي مني بها الطرفني وبالتايل
مل حتقق �أهدافها .ويقول القائد ال�شهري ( ليدل هارت) وا�صفا عمليات
�إبرار القوات من البحر �إىل ال�شاطئ�( ,إن عملية الإبرار على ال�شاطئ يف
مواجهة قوات معادية كانت دائما من �أ�صعب العمليات يف احلرب).
وخالل الفرتة التي تلت احلرب العاملية الأوىل مت تطوير املعدات
والأ�سلحة اخلا�صة بعمليات الإبرار ,ونتيجة لذلك ا�ستخدم م�صطلح
العمليات الربمائية لأول مرة من قبل القوات الربيطانية والأمريكية
يف عام 1930م ,وذلك بعد ظهور �سفن الإبرار والآليات والدبابات
اخلفيفة ,و�أ�سلحة الإ�سناد الأخ��رى احلديثة التي ميكن ا�ستخدامها
لتنفيذ عمليات برمائية ناجحة.
الأهداف من العمليات الربمائية
�إن الأه��داف من العمليات الربمائية ع��ادة ما تكون جوهرية
وحا�سمة ,وقد تكون �أحد الأهداف الآتية:
 wفتح جبهة جديدة يف �أرا�ضي العدو ملهاجمة وتفكيك مركز
الثقل العملياتي للعدو.
 wمهاجمة وتدمري قوات �أو �أهداف معادية حمددة ثم االن�سحاب.
 wتعزيز املجهود الرئي�سي للعمليات الربية يف حماور هجوم
�أخرى.
 wتطوير مراحل الهجوم ال�شامل على قوات العدو ملراحل �أخرى
الحقة ,وذلك بفتح حمور هجوم رئي�سي �أو ثانوي مبحاذات ال�ساحل
املعادي.
 wاال�ستيالء على منطقة /مناطق ذات �أهمية عملياتية متهيدا
لال�ستيالء على جزيرة �إ�سرتاتيجية مهمة للحرب ككل.
� wإيهام ( خداع) العدو بتحويل انتباهه عن علمية برمائية �أو �أي
عملية �أخرى يف م�رسح العمليات الربية.
�أ�شكال العمليات الربمائية
يتم ت�صنيف العمليات الربمائية من حيث ال�شكل ح�سب العقيدة
القتالية للقوات امل�سلحة للدولة� ,إال �أن معظم العقائد القتالية
ت�صنفها �إىل :عمليات برمائية هجومية ,و�إغارة برمائية ,وان�سحاب
برمائي� ,أو عملية خداع برمائية ,ولكل �شكل من الأ�شكال املذكورة
خطط خا�صة بها ,وقوات معينة ووقت حمدد لتنفيذها ,وذلك وفق
الهدف املحدد لكل منها ,فقد يكون الهدف من العملية الربمائية
الهجومية تعزيز املجهود الرئي�سي للعمليات الربية يف املحاور
الأخرى �أو تطوير الهجوم ال�شامل ,والإغارة الربمائية مهاجمة قوات
�أو �أهداف حمددة بالقوة والوقت متبوعة بعملية ان�سحاب برمائية

العمليات الربمائية هي عمليات يتم تنفيذها من البحر
�إىل ال�شاطئ �ضد عدو قائم �أو حمتمل ,وتنفذها قوات
م�شرتكة برية وجوية وبحرية وق��وة خا�صة وب�إ�سناد
امل�ؤ�س�سات الأمنية الأخرى
خمططة م�سبقا� ,أما العملية اخلداعية الربمائية عادة يكون الهدف
منها هو خداع العدو وحتويل انتباهه عن عمليات برمائية �أو �أي
عمليات �أخرى.
م�ستويات العمليات الربمائية
يتم تنفيذ العمليات الربمائية على ثالثة م�ستويات رئي�سية وفق
الهدف/الأهداف من العملية ,وعمق م�رسح /م�سارح العمليات التي
�ستنفذ فيها وهي على النحو الآتي:
�أوال :العملية الربمائية الإ�سرتاتيجية .هي العملية التي تنفذ على
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي من قارة �إىل قارة� ,أو من دولة �إىل �أخرى� ,أو
يف عدة م�سارح عمليات لتحقيق امل�صالح العليا للدولة �أو التحالفات
التي تقع خارج حدودها الدولية وال تربطهما بالدولة املعادية حدود
برية ,وهذا النوع من العمليات يتطلب �إمكانيات كبرية من القوات
الربية واجلوية والبحرية وم�شاة البحرية املجهزة بالو�سائل الالزمة
لتنفيذها.
ثانيا :العملية الربمائية العملياتية .هي العملية التي تنفذ داخل
امل�رسح الواحد لتحقيق غاية عملياتية حمددة داخل عمق الدولة
املعادية ,وقد يكون الهدف من العملية يف هذا امل�ستوى هدف �أو عدة
�أهداف من الأهداف املذكورة �أعاله ،وهذا النوع من العمليات يتطلب
قوات م�شرتكة كافية ,وتخطيط جيد مرتبط باخلطط اجلارية متاما
لتحقيق الغاية منها .وهناك �أمثلة عديدة �سجلها التاريخ الع�سكري
لهذا النوع من العمليات الربمائية خالل احلرب العاملية الثانية,
حيث مت خالل الفرتة من 1940م ـ 1945م تنفيذ ما يقارب من ()18
عملية برمائية عملياتية يف �أوروبا واملحيط الهادي.
ثالثا :العملية الربمائية التعبوية .هي العملية التي تنفذ داخل
امل�رسح الواحد �أي�ضا لتحقيق �أهداف تعبوية حمددة ,قد تكون تعزيز
املجهود الرئي�سي لت�شكيالت القوات الربية التي تعمل مبحاذاة
ال�ساحل ,وهناك �أمثلة عديدة �سجلها التاريخ الع�سكري لهذا النوع من
العمليات الربمائية يف العملية الواحدة خالل احلرب العاملية الثانية
واحلروب الإقليمية الأخرى.
خ�صائ�ص ومطالب العمليات الربمائية
�إن خ�صائ�ص العمليات الع�سكرية ب�شكل عام مت�شابهة �إىل حد
بعيد وخ�صو�صا فيما يتعلق مببادئ احل��رب ,ومبا �أن العمليات
الربمائية م�شرتكة معقدة ف�إنها تتميز باخل�صائ�ص الآتية:
� uرضورة توفر معلومات ا�ستخبارية دقيقة و�آنية عن �سالمة
طرق الإبحار ,وخلو �شواطئ الإن��زال من حقول الألغام واملوانع
الأخرى ,وقوة و�أماكن متركز القوات املعادية و�إمكانية تدخلها يف
عملية الإبرار.
69

العــدد 493
يناير 2018

العمليات الربمائية تنفذ على ثالثة م�ستويــــات رئي�سـيـة �إ�سرتاتيجيـــة وعملياتيــة
وتعبويــــة وذلــك وفق ًــــا لأهــــدافهــــا وعمـــق امل�ســـرح الـــذي �ستنفـــذ فيــــه
 uالإجراءات التح�ضريية الدقيقة ,وال�رسية العالية �أثناء مراحل
التخطيط.
 uالتعقيد يف مراحل تنفيذ العملية التي تتم على الرب واجلو
والبحر والتي غالبا ت�شمل الأرا�ضي والأجواء والبحار للدولة ال�صديقة
واملعادية ودول �أخرى.
 uتعدد التهديدات املحتملة من قبل القوات املعادية �ضد
قوات الإبرار وو�سائل نقلها يف مراحل التجميع والتحميل والإبحار
والإنزال يف ال�شاطئ الذي يتم اختياره.
 uاخل�سائر الكبرية املتوقعة نتيجة وهن قوات الإبرار وخ�صو�صا
يف مناطق الت�شكيل واالق�تراب من ال�شاطئ و�أثناء ت�أ�سي�س ر�أ�س
ال�شاطئ.
 uاحلاجة �إىل عمليات خداع تخطط وتنفذ يف مناطق خمتارة
�أخ��رى قابلة للتطبيق ,والتي عادة ما تكون مكلفة وعلى ح�ساب
القوات املتوفرة.
� uرضورة �أن تكون القوات امل�شاركة تتمتع بخفة حركة عالية
يف الرب واجلو والبحر ,وكفاءة قتالية عالية يف تكتيكات العمليات
الربمائية.
بدء من مناطق
 uاحلاجة �إىل ت�أمني �شامل للقوات امل�شرتكة ً
التجمع حتى �شاطئ الإبرار والعمليات الالحقة.
 uاملتطلبات الإدارية ال�ضخمة �أثناء التنفيذ و�إدامة القوات بعد
الإبرار.
 uال�صعوبة يف ت�شكيل وتفعيل القيادة وال�سيطرة ,الأمر الذي
يتطلب �إجراءات خا�صة لتحقيق مبد�أي وحدة القيادة واجلهد.
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التنظيم القتايل الرئي�سي للعمليات الربمائية
�إن التنظيم القتايل للعملية الربمائية يختلف بني عملية و�أخرى
وذلك ح�سب �شكل وم�ستوى العملية والهدف /الأهداف منها ,والتنظيم
امل�ألوف يف مثل هذه العمليات هو ت�شكيل قوة م�شاة برمائية مكونة
من قوات برية وجوية وبحرية وقوة خا�صة� .أما مراحل تنفيذ العملية
الربمائية عادة ال تخرج عن املراحل الآتية:
�أوال :مرحلة التخطيط .تبد�أ عملية التخطيط للعمليات الربمائية
بعد ا�ستالم التوجيه للقيام بالعملية �ش�أنها �ش�أن �أي عملية ع�سكرية
�أخرى وتنتهي ب�إ�صدار توجيهات العمليات ,وتتم عملية التخطيط
للعمليات الربمائية على النحو الآتي:
� bإع��داد خطة عمليات برمائية جديدة .يتم التخطيط بجلب
املعلومات عن �صالحية ال�شاطئ للإبرار وخلوه من املوانع الطبيعية
واال�صطناعية ,ومواقع العدو واحتمالية تدخلها يف عملية الإبرار,
وخ�صو�صا املدفعية ال�ساحلية ,والطرق واجل�سور التي من املحتمل �أن
ي�ستخدمها العدو للتدخل يف عملية الإبرار ,ومواقع عقد االت�صاالت,
علما ب�أنه من الأهمية مبكان وجود توازن دقيق بني احل�صول على
هذه املعلومات وفقدان عن�رص املفاج�أة .وتنتهي هذه املرحلة
ب�إ�صدار توجيهات العمليات.
 bتطوير خطة عمليات برمائية مرج�أة .يتم التخطيط من مراحل
متقدمة من خالل مراجعة وتطوير اخلطة وفق �أح��دث املعلومات
املتوفرة.
وبغ�ض النظر عن التخطيط لو�ضع خطة عمليات برمائية
جديدة� ,أو خطة مرج�أة ف�إن مرحلة التخطيط تنتهي مبجرد البدء

مبرحلة حتميل القوات املخ�ص�صة للعملية .وعلى كل حال ف�إن
عملية التخطيط لأي عملية ع�سكرية هي م�ستمرة ال تتوقف طوال
فرتة العملية ,وبالن�سبة للعمليات الربمائية تربز �أهمية ا�ستمرارية
التخطيط ملواجهة املواقف غري املتوقعة يف مثل هذه العمليات,
ومن هنا يجب �أن تكون اخلطة مرنة ملواجهة �أي تغريات يف املوقف
ب�شكل عام.
ثانيا :مرحلة حتميل القوة الربمائية .هي املرحلة التي يتم
فيها جتميع التنظيم القتايل للقوة الربمائية ,وتنفيذ خطة التحميل
من حيث حتديد نوع وع��دد �سفن الإب��رار لكل عن�رص من عنا�رص
القوة ,ووفقا خلطة الإبرار يتم حتديد ت�سل�سل الإبحار لعنا�رص القوة
وو�صولها �إىل ال�شاطئ ,وجاهزية القوة للتحول �إىل اخلطط البديلة يف
حالة عدم التمكن من تنفيذ اخلطة الأ�سا�سية.
ثالثا :مرحلة التجارب /الربوفات .كما هو معلوم ب�أن �أي خطة
عمليات يف�ضل �أن تخ�ضع لتجارب �إذا ي�سمح الوقت بذلك ,ففي
العمليات الربمائية قد يتم ذلك �أثناء مرحلة الإبحار من خالل تطبيق
عملي للخطة� ,أو قبلها يف �شكل لعبة حرب �أو مترين هيكلي (مراكز
قيادة) ,الختبار مدى دقة وفاعلية تطبيق اخلطة ككل ,ونظم القيادة
وال�سيطرة .ويف حالة توفر الوقت الكايف وي�سمح املوقف يف�ضل تنفيذ
هذه املرحلة يف بيئة م�شابهة ملنطقة العمليات امل�ستهدفة وقبل
مرحلة التحميل.
رابعا :مرحلة الإبحار .هي الفرتة التي تبد�أ القوة الربمائية
بالإبحار من نقطة التحميل �أو من نقطة انت�شار متقدمة توقفت فيها
القوة� ,أو من نقطة جتمع يف عر�ض البحر يتم حتديدها ،وقد يتم
تنفيذ التجارب على اخلطة خالل هذه املرحلة وخ�صو�صا يف حالة
العمليات الربمائية الإ�سرتاتيجية ،وتنتهي هذه املرحلة باكتمال كل
عنا�رص قوة الإبرار يف منطقة العمليات املحددة .وتنفذ قوة الإبرار
والعنا�رص امل�ساندة لها مناورات قتال بحرية معينة من نقطة بدء
املرحلة وحتى الو�صول �إىل �شاطئ الإبرار.
خام�سا :مرحلة ت�أ�سي�س ر�أ�س اجل�رس .يعد ر�أ�س اجل�رس من �أهم
النقاط يف منطقة العملية الربمائية التي توفر �إمكانية انفتاح قوة
الإبرار و�أخذها ت�شكيل املعركة املنا�سب ،وبالتايل التقدم ملهاجمة
الأهداف املحددة ,كما �أن نقطة ر�أ�س اجل�رس تكون القوات فيها غري
منظمة كما يجب  ,وخ�صو�صا يف احلاالت التي تظهر فيها مفاج�آت
حول �صالحية ال�شاطئ للإبرار و�أي عوامل �أخرى مل ت�ؤخذ يف احل�سبان
�أثناء التخطيط ,وبالتايل ف�إن قوة الإب��رار تكون معر�ضة للتدخل
العنيف من قبل العدو الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل ف�شل العملية برمتها.
وقبل حتديد نقطة ر�أ�س اجل�رس هناك بع�ض االعتبارات التي يجب �أن
ت�ؤخذ يف احل�سبان من قبل قوة الإبرار والقوات امل�ساندة لها وهي:
اعتبارات قوة الإبرار
� pصالحية منطقة الإبرار من حيث ,ميل ال�شاطئ ,واخللو من
املوانع الطبيعية واال�صطناعية ,وح��االت امل��د واجل��زر ,وطبيعة
الأر�ض املجاورة لر�أ�س اجل�رس وقابليتها ملناورة القوات.
 pقدرات العدو القتالية ب�شكل عام للتدخل يف عملية الإبرار �أو
العمليات الالحقة.

 pمتطلبات خدمات الإ�سناد القتايل.
� pإمكانية �رسعة ت�أهيل ر�أ�س اجل�رس من وجهة نظر قوة الإبرار
ال�ستقبال املوجات الالحقة من القوات.
 pقابلية حركة املرور البحري من و�إىل ال�شاطئ للإ�سناد الإداري.
االعتبارات اجلوية
 pالقدرة على حتقيق ال�سيطرة اجلوية املحلية ,وتقدمي الإ�سناد
اجلوي املبا�رش ,وتخ�صي�ص اجلهد اجلوي املنا�سب للعمليات الالحقة
يف العمق.
 pالقدرة على القيادة وال�سيطرة على امل�صادر اجلوية املختلفة.
 pالقدرة اجلوية امل�ضادة املعادية و�إمكانية الت�صدي لها �أثناء
عملية الإبرار.
 pالقدرة على ا�ستمرارية الإ�سناد اجلوي من احلامالت والقواعد
اجلوية ال�صديقة.
االعتبارات البحرية
 pالقدرة على حماية قوة الإب��رار �أثناء الإبحار واالق�تراب من
ال�شاطئ.
 pالقدرة على تقدمي الإ�سناد البحري بكافة �أ�شكاله �أثناء الإبرار
والعمليات الالحقة.
 pدرج��ة التكيف مع حالة البحر ,والأعماق يف منطقة ر�أ�س
اجل�رس واملناطق املجاورة لها.
 pقدرة العدو على زرع حقول الألغام و�رسعة �إعادة زرعها يف
حماور االقرتاب من ال�شاطئ.
 pالقدرة البحرية امل�ضادة املعادية و�إمكانية الت�صدي لها �أثناء
عملية الإبرار.
 pقابلية حركة املرور البحري من و�إىل ال�شاطئ للإ�سناد الإداري.
� pإمكانية �رسعة ت�أهيل ر�أ�س اجل�رس من وجهة نظر القوة البحرية
ال�ستقبال املوجات الالحقة من قوة الإبرار.
�ساد�سا :مرحلة العمليات الفعلية .هي الفرتة من و�صول قوة
الإبرار �إىل منطقة العمليات مرورا بتنفيذ مهامها ونهاية العملية
الربمائية ,ويتم خ�لال ه��ذه املرحلة مهاجمة الأه���داف املحددة
طبقا مل�ستوى العملية الربمائية والهدف/الأهداف منها وقد يتخلل
هذه املرحلة خمتلف �أ�شكال العمليات الربية الهجومية والدفاعية
والرتاجع�........إلخ.
املهام املحتملة لقوة املهام الربمائية
يعتمد حجم و�شكل املهام على م�ستوى العملية �إ�سرتاتيجية,
عملياتية� ,أو تعبوية ,والهدف /الأهداف منها ,وحجم ونوع القوات
املخ�ص�صة للعملية .ويف املفهوم احلديث للعمليات امل�شرتكة ف�إنه
مهما تعددت املهام لكل عن�رص من قوة املهام الربمائية �إال �أنها
تهدف �إىل حتقيق غاية عملياتية واحدة .وميكن �أن تكلف عنا�رص قوة
املهام الربمائية بالآتي:
�أوال :العن�رص الربي .يعد العن�رص الربي املكون الرئي�سي للقوة
الربمائية وجمهز بالدبابات وناقالت اجلند واملدفعية اخلفيفة,
ويت�شكل من عدة تنظيمات قتالية يف �شكل موجات ,املوجة الأوىل,
والثانية ,والثالثة ,وامل�ؤخرة وهكذا طبقا حلجم القوة وات�ساع ر�أ�س
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اجل�رس .وبالتعاون مع العنا�رص اجلوية والبحرية يقوم العن�رص الربي
باملهام الرئي�سية الآتية:
 lفتح الثغرات يف حقول الألغام واملوانع الطبيعية الأخرى.
 lاخرتاق الدفاعات امل�ضادة للإبرار على ال�ساحل لت�أ�سي�س ر�أ�س
اجل�رس.
 lتو�سيع منطقة ر�أ�س اجل�رس والدفاع عنها يف املراحل الأوىل
من الإبرار.
 lمهاجمة الأهداف املخ�ص�صة واال�ستيالء عليها والدفاع عنها.
 lم�ساندة القوة الالحقة وعنا�رص الإ�سناد الإداري.
ثانيا :عن�رص القوات املحمولة جوا .يكلف العن�رص املحمول جوا
بعدة مهام منها على ال�ساحل مبا�رشة و�أخرى بالعمق ,وميكن �أن
يقوم باملهام الآتية:
 lاال�ستيالء على النقاط احليوية على ال�ساحل لت�أمني عمليات
املوجات الأوىل من قوة الإبرار.
 lت�أكيد الأهداف املختارة ملهاجمتها بوا�سطة العن�رص اجلوي.
 lاال�ستيالء على املطارات واجل�سور والطرق احليوية ملنع العدو
من التدخل يف عملية الإبرار ,وت�أمينها ال�ستخدام قوة الإبرار.
 lمهاجمة مواقع املدفعية املعادية على ال�ساحل وبالعمق و�أي
�أهداف حيوية �أخرى يتم حتديدها.
ثالثا :العن�رص اجلوي� .إن العن�رص اجلوي يعد ال�سالح احلا�سم
يف العمليات الربمائية نظرا ملا يتميز به من قدرة قتالية عالية
غري متوفرة بامل�ستوى نف�سه يف قوة املهام الربمائية الأخرى ,ومن
املهام الرئي�سية التي يقوم بها هي:
 lاال�ستطالع العميق وحتقيق ال�سيطرة اجلوية املحلية� ,أو
املوقف اجلوي املالئم على �أقل تقدير يف منطقة العمليات ,لكي ميكن
تنفيذ عملية الإبرار دون تدخل القوة اجلوية املعادية.
 lتوفري احلماية اجلوية (مظلة جوية) ومهاجمة وتدمري ال�سفن
املعادية يف عر�ض البحر �أثناء مرحلة الإبحار لقوة املهام الربمائية
و�أثناء االقرتاب من ال�شاطئ.
� lإ�سكات و�شل وحدات املدفعية وال�صواريخ املعادية.
 lتدمري اجل�سور وخطوط ال�سكك احلديدية �إذا مل يتم اال�ستالء
عليها وت�أمينها ال�ستخدام قوة الإبرار.
 lمهاجمة وعزل قوات االحتياط املعادية ملنعها من التدخل يف
العملية الربمائية ككل.
رابعا :العن�رص البحري .يعد العن�رص البحري اجل�سم الرئي�سي لقوة
املهام الربمائية �أثناء الإبحار ,وتقع على عاتقه امل�س�ؤولية املبا�رشة
لنقل القوة من نقطة التحميل �إىل �شاطئ الإبرار املحدد ,ومن مهامه
الرئي�سية هي:
 lت�أمني نقل وحماية قوة الإبرار �أثناء الإبحار من الهجمات
البحرية املعادية.
 lامل�شاركة يف �شل و�إ�سكات مواقع املدفعية وال�صواريخ
املعادية على ال�ساحل ويف العمق وفق الأ�سلحة املتوفرة لديها مثل,
ال�صواريخ �سطح ـ �أر�ض ,واملدفعية البحرية.
 lتوفري الإ�سناد النرياين املبا�رش لقوة الإبرار �أثناء ت�أ�سي�س ر�أ�س
اجل�رس والعمليات الالحقة.
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تبد�أ عملية التخطيط للعمليات الربمائية بعد ا�ستالم
التوجيه للقيام بالعملية �ش�أنها �ش�أن �أي عملية ع�سكرية
�أخرى وتنتهي ب�إ�صدار توجيهات العمليات
 lتطهري طرق الإبحار وحماور االقرتاب من ال�شاطئ من حقول
الألغام ,وزرع حقول الألغام وفق متطلبات املوقف.
 lت�أمني نقل وحماية العنا�رص الإداري��ة �أثناء الإب��رار و�أثناء
العمليات الالحقة.
خام�سا :عن�رص القوة اخلا�صة� .إن عن�رص القوة اخلا�صة مهم
للغاية يف �أي عملية ع�سكرية ,ويف العمليات الربمائية يجب �أن يكلف
مبهام ذات قيمة عالية والتي ال ميكن حتقيقها بوا�سطة العنا�رص
الأخ��رى .وع��ادة يتم �إدارة وتن�سيق �أعمال عن�رص القوة اخلا�صة
بوا�سطة �أعلى م�ستوى قيادي يف العملية الربمائية ,وميكن �أن يو�ضع
حتت ال�سيطرة العملياتية لقائد قوة املهام الربمائية خالل فرتات
حمددة فقط ,ومن املهام التي قد يكلف بها هي:
 lامل�شاركة يف عملية ت�أ�سي�س ر�أ�س اجل�رس.
 lمهاجمة عقد االت�صاالت ( الرادارات ,نقاط البث و�إعادة البث
الال�سلكي).
� lشل قدرة القواعد اجلوية املعادية من خالل مهاجمة و�سائل
وم�صادر ت�شغيلها.
 lمهاجمة و�شل قدرة ال�سفن املعادية الرئي�سية يف قواعدها
ويف عر�ض البحر التي ت�شكل خطرا على قوة املهام الربمائية �أثناء
الإبحار واالقرتاب من ال�شاطئ.
 lمهاجمة وتدمري اجل�سور واملمرات احليوية يف العمق وبالقرب
من منطقة الإبرار.
مناذج من العمليات الربمائية الكربى
لقد �سجل التاريخ الع�سكري العديد من العمليات الربمائية الكربى
منذ احلرب العاملية الثانية حتى يومنا هذا ,والتي غريت م�سارات
احلرب ل�صالح طرف �ضد طرف �آخر ,ون�ستعر�ض باخت�صار �أهم تلك
العمليات وذلك على النحو الآتي:
 mالعملية الربمائية الكربى يف (نورماندي) على ال�ساحل
ال�شمايل لفرن�سا التي نفذها احللفاء �ضد قوات املحور خالل احلرب
العاملية الثانية بتاريخ  6يونيو 1944م .وا�ستخدم يف هذه العملية
ما يقارب من ( )6900من ال�سفن احلربية ,من �ضمنها ()4100
�سفينة �إنزال ,و (  )12000طائرة خمتلفة الأنواع ,ومليون جندي من
القوات الربية واجلوية والبحرية والقوة اخلا�صة ,ويف مراجع �أخرى
( )3ماليني جندي ,بالإ�ضافة �إىل �آالف الدبابات وقطع املدفعية
والآليات الأخرى .وقد كان الهدف الرئي�سي من هذه العملية الكربى
فتح جبهة قتال جديدة �ضد القوات الأملانية وتخفيف ال�ضغط على
جبهة القتال الرو�سية .وت�أكيدا لأهمية تقدير املوقف الإ�سرتاتيجي
للت�أكد من �أنه ال ميكن حتقيق الهدف �إال بالعملية الربمائية املذكورة,

العمليات الربمائية معقدة يف التخطيط والتنفيذ
والقيادة وال�سيطرة وحتتاج �إىل ق��وات متوازنة يف
ت�شكيلها وقدراتها القتالية
فقد مت التخطيط لها خالل مدة قاربت �أربع �سنوات .وبذلك حققت
العملية الأهداف املن�شودة.
 mالعملية الربمائية الكربى يف منطقة (�إنت�شون) على ال�ساحل
الغربي ل�شبه اجلزيرة الكورية خالل احلرب الكورية ,والتي نفذتها
قوات الأمم املتحدة �ضد كوريا ال�شمالية يف الفرتة من � 15سبتمرب
�إىل � 28سبتمرب 1950م .وا�ستخدم يف هذه العملية ما يقارب من
( )75000جندي ,و(� )261سفينة من خمتلف الأنواع ,وكان الهدف
من العملية هو ت�أمني مدينة (�إنت�شون) وك�رس احل�صار الذي فر�ضته
قوات كوريا ال�شمالية على منطقة (بو�سان) ,و�إعادة احتالل مدينة
(�سيول) عا�صمة كوريا اجلنوبية حاليا .وقد ا�ستمر التخطيط لهذه
العملية ما يقارب من �ستة �أ�شهر تقريبا ،وبذلك حققت العملية
الأهداف املن�شودة.
 mالعملية الربمائية الكربى يف حرب (ال�سوي�س) التي عرفت
بالعدوان الثالثي على م�رص التي نفذها التحالف الربيطاين ـ
الفرن�سي ـ الإ�رسائيلي �ضد م�رص يوم  6نوفمرب 1956م �أطلق عليها
عملية (م�سكتري) ,ومت ا�ستخدام الإب��رار البحري والإب��رار اجلوي يف
عملية م�شرتكة ,كما �أنه ولأول مرة يتم ا�ستخدام الإبرار اجلوي من
على حاملة الطائرات العمودية ,وذلك من خالل �إج��راء الكثري من
التعديالت على �سفينة �إب��رار خ�صي�صا لهذا الغر�ض ,ولذلك حققت
العملية �أهدافها .ولكن على الرغم من النجاحات التي حتققت يف
العمليات الربمائية خالل احلرب العاملية الثانية واحلرب الكورية
وهذه العملية� ,إال �أن هذه العملية بالذات �أثبتت ب�أنه ال تزال هناك
حتديدات رئي�سية حول ال�ساحل املنا�سب لعمليات الإبرار ,وذلك من
حيث خلو ال�ساحل من املوانع بكافة �أ�شكالها ,وحالة املد املنا�سبة,
ون�سبة انحدار ال�شاطئ ,ومن هنا بد�أ تطوير �سفن الإبرار للتغلب على
تلك التحديدات.
 mالعملية الربمائية التي نفذتها قوة م�شاة البحرية والقوة
اخلا�صة الأرجنتينية يف (موريت كريك) بالقرب من مدينة (�ستانلي)
يف جزر فوكالند بتاريخ � 2أبريل 1982م بهدف احتالل اجلزر التي
كانت ت�سيطر عليها بريطانيا .يف حني نفذت القوات الربيطانية
الحقا بتاريخ  21مايو 1982م عملية برمائية كربى بقوة اللواء
الثالث كوماندو الربيطاين مدعوما بكتيبة املظالت الربيطانية يف
(بورت �سان كارلو) �سميت عملية ( �ساتون) ا�ستخدمت فيها الطائرات
العمودية للإبرار اجلوي بجدارة ,الأمر الذي �أحدث تغيرياً جوهري ًا
على مفاهيم ا�ستخدام الطائرات العمودية يف العمليات الربمائية
التي ا�ستخدمت يف حرب ال�سوي�س قبل ( )30عاما تقريبا .وبالتايل
متكنت القوات الربيطانية من �إعادة ال�سيطرة على جزر فوكالند.

القيادة وال�سيطرة
�إن ت�أ�سي�س القيادة وال�سيطرة يف العمليات الربمائية من
�أ�صعب الإجراءات التي يواجهها قائد القوات امل�شرتكة نتيجة تعدد
التنظيمات القتالية ,و�أ�شكال العمليات الربمائية والهدف منها لذلك
على قائد القوات امل�شرتكة �أن ي�ؤ�س�س نظام قيادة و�سيطرة يحقق
وحدة القيادة واجلهد �أوال ,ودرجات القيادية الع�سكرية الوا�ضحة
بني خمتلف القادة تاليا� ,أي من هو القائد امل�سند ,ومن هو القائد
امل�ساند ,ومتى يتغري القائد امل�سند �إىل م�ساند والعك�س �صحيح يف
كل مرحلة من مراحل العملية الربمائية ( التحميل ,الإبحار ,ت�أ�سي�س
ر�أ�س اجل�رس ,والعمليات الالحقة).
ومبا �أن التنظيم القتايل امل�ألوف للقيادات يف العمليات الربمائية
هو :قيادة القوات امل�شرتكة ( قوات برية ,جوية ,بحرية ,قوة خا�صة),
وقيادة قوة املهام الربمائية ( قوات برية ,بحرية ,قوة خا�صة),
وقيادة قوة الإب��رار (ق��وات برية) ,ف�إن درج��ات القيادة الع�سكرية
ال�شائعة يف اال�ستخدام هي ال�سيطرة العملياتية وال�سيطرة التعبوية.
ويف هذا ال�صدد ميكن لقائد القوات امل�شرتكة �أن يعطي �صالحيات
ال�سيطرة العملياتية� ,أو ال�سيطرة التعبوية للقادة يف امل�ستويات الدنيا
طبقا ل�شكل العملية ,وحجم القوة ,والعدائيات املحتملة ,وتخ�صي�ص
منطقة العمليات يف كل مرحلة ,وتو�صيات القادة املر�ؤو�سني �أثناء
التخطيط ,ويحتفظ دائما بالقيادة العملياتية التي تعد الأعلى قبل
درجة القيادة الكاملة على كل القوات امل�شرتكة برية وجوية وبحرية,
وقوة مهام العمليات الربمائية وقوة الإبرار ,وال�سيطرة العملياتية
فقط على القوة اخلا�صة.
اخلال�صة
�إن العمليات الربمائية معقدة يف التخطيط والتنفيذ والقيادة
وال�سيطرة �....إلخ .وحتتاج �إىل قوات متوازنة يف ت�شكيلها وقدراتها
القتالية ,وعلى الرغم من التطور املطرد يف جمال و�سائل النقل
البحري املختلفة ,و�سفن الإبرار ,وطائرات النقل اجلوي املخ�ص�صة
للإبرار وم�صادر الإ�سناد املختلفة� ,إال �أن معظم اجليو�ش تتجنب
العمليات الربمائية املبا�رشة ,وبدال عن ذلك تنتخب مناطق �آمنة
حل�شد القوات جوا وبحرا وبرا عندما ت�سمح الظروف بذلك ,وعليه
ت�صبح تلك املناطق مناطق ح�شد تنت�رش منها القوات لتحقيق �أهدافها
من خالل تنفيذ عمليات م�شرتكة مبفهومها احلديث ,وقواعد �إدارية
لتعزيز و�إعادة متوين القوات.
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ذوو االحتياجات اخلا�صة
ال�صم والبكم (
) ّ

خلق الله �سبحانه وتعاىل الإن�سان يف �أح�سن تقو ٍمي ّ
وميزه عن غريه من الكائنات
بالعديد من ال�صفات �أهمها العقل والقدرة على ال َّتع ُلم والكالم والتكيف مع املحيط
وغريها من ال�صفات؛ ولكن حلكمة الله تعاىل وابتالئه يفقد البع�ض �إحدى هذه
االحتياجات اخلا�ص ٍة),وهم �شريح ٌة من �شرائح املجتمع
ال�صفات ف ُيطلق عليهم (ذوو
ِّ
ٍ
حرموا من �إحدى ال ِّنعم الإله ّية؛ كاحلركة اجل�سد ّية� ،أو �صعوبات �أو فقدان يف ال�سمع
ب�شكل كامل مما ي�ؤثر على ال ُّنطق والكالم ،وبع�ض امل�شاكل العقل ّي ٍة والنف�س ّي ٍة املُزمن ٍة
ّرا�سي؛ لذلك ف�إن هذه
كال َّتوحد �أو �صعوب ٍة وبطء يف ال َّتعلم ،ويتبع ذلك الت�أخر ِ
الد ّ
ال�صح ّية وال َّنف�س ّية وال َّتعليم ّية
الرعاية ِّ
الفئة حتتاج �إىل معامل ٍة خا�ص ٍة من ناحية ِّ
تخ�ص�صة يف التعامل مع هذه احلاالت ،ومن ِقبل الأُ�سرة
والت�أهيل ّية من ِقبل املراكز املُ ّ
اخلا�صة ،وكذلك امل�ؤ�س�سات التي ُتعنى بتقدمي
ومراكز ال َّتعليم لذوي االحتياجات
ّ
برامج ترفيه ّية وتثقيف ّية وتعليم ّية لهم؛ من �أجل تخفيف معاناتهم ودجممهم
مما لديهم من �
إمكانيات تعود بال َّنفع عليهم
ٍ
ال�سليم يف املجتمع ،واال�ستفادة ّ
بال�شكل َّ
الدّرجة الأوىل ثم على �أ�سرهم وجمتمعهم.
يف َ

العميد الركن/
�سامل بن علي املعني
رئي�س خدمات تقنية املعلومات

�إن الأوامر ال�سامية التي تف�ضل بها ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ لإن�شاء نادٍ لل�صم والبكم،
تعد لفتة �إن�سانية كرمية من اللفتات التي اعتاد عليها ال�شعب ال ُعماين من
لدن قائده وباين مرتكزات عزته وجمده ،وت�ؤكد ب�شكل ال لب�س فيه املبد�أ
الإن�ساين جلاللته -حفظه اهلل ،-مما جعل ُعمان من �أق�صاها �إىل �أق�صاها
بي ًتا واح ًدا ت�سوده املحبة والألفة وامل�ساواة ،وال تفرق بني ابن �سليم
معافى و�آخر ابتاله اهلل ب�إعاقة يف ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضائه ،فجميع
�أبناء هذا الوطن �سواء؛ ال فرق بينهم �إال مبقدار ما يقدمونه من جهد
م�ضن يف �سبيل رفعة وطنهم وعزته واالرتقاء به ،ومل يقت�رص االهتمام
ٍ
بذوي الإعاقة على اجلوانب التعليمية والتثقيفية والوظائف فح�سب،
بل تعدى الأمر �إىل االهتمام باجلانب الريا�ضي ،باعتبار �أن هذه الفئة
لديهم �إمكانيات كبرية حيث كان االهتمام بهم منذ البدايات الأوىل
للنه�ضة املباركة ،فقد �أخذت احلكومة على عاتقها ت�أهيل الأطفال ذوي
الإعاقة بتقدمي كامل الرعاية ال�صحية والتعليمية واالجتماعية لهم
وابتعاثهم �إىل اخلارج لت�أهيلهم وتدريبهم لدجمهم يف املجتمع .
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ال�صم ن�سبة ال ب�أ�س بها من ال�سكان يف ال�سلطنة وكذلك
ت�شكل فئة
ّ
يف دول اخلليج ،وميكن �أن يكون ال�سبب الرئي�سي لذلك العادات والتقاليد
فيما يتعلق بزواج الأقارب ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأمرا�ض التي يتعر�ض
�سواء وهو يف رحم الأم �أو عند الوالدة ،ولكن كل ذلك مرتبط
لها الطفل ً
(ال�صم والبكم) لديهم قدرات �أخرى
ب�إرادة اهلل وقدره ،لذلك جتد ه�ؤالء
ّ
يتفوقون بها على �أقرانهم الأ�سوياء ،ولذلك يجب باالهتمام بهم وتوفري
م�ستلزمات التعليم وال�صحة واجلوانب الريا�ضية والثقافية ،ومراعاتهم
يف متطلباتهم احلياتية ،حتى ت�صبح حياتهم كلها حيوية ون�شاط ًا
و�إبداع ًا ليعملوا يف خمتلف املهن الإدارية والفنية دون �أي �صعوبات،
ومن هذا اجلانب يبقى على امل�ؤ�س�سات الأخذ ب�أيديهم وموا�صلة تثقيفهم
�سواء يف املدار�س �أو اجلامعات ،وهذا ما مت بالفعل يف �سلطنة ُعمان،
ً
حيث �إن هناك اجلمعيات واملدار�س واملراكز ،وكذلك توجد حوايل ()3
كليات فتحت �أبوابها لهم و�أ�صبح البع�ض منهم لديه درا�سات جامعية
(دبلوم ما بعد الثانوية ،وبكالوريو�س) فاحلمد وال�شكر هلل على توفري
ال�سبل التي جتعل هذه الفئة يف �أح�سن حال.

تعريفات ذات عالقة
ا�ست�شارة ذوي االحتياجات اخلا�صة و�س�ؤالهم عن �آرائهم ووجهة
تعد التعريفات املدخل لأي مو�ضوع ،ومن هذا املنطلق نو�ضح نظرهم ،قبل تقدمي امل�ساعدة لهم ،لأن لهم �آراءهم اخلا�صة،
للقارئ الكرمي بع�ض التعريفات يف هذا اجلانب:
وهم يدركون ما يريدون ولي�سوا بحاجة لأن منلي عليهم قراراتهم

 oذوو الإحتياجات اخلا�صة :هم فئة من فئات املجتمع ،التي
تعاين من الإعاقة اجل�سدية �أو النف�سية ،ويحتاجون �إىل ت�أمني رعاية
خا�صة لهم يف كافة النواحي الرتبوية والتعليمية ،تنا�سب درجة و�شدة
ّ
�إعاقتهم؛ من �أجل تلبية حاجاتهم ،والتعاي�ش مع املجتمع املحيط بهم،
مهمة
والإعاقة هي العجز الذي يحد من امل�شاركة االجتماعية ،وتنفيذ ّ
�أو عمل خا�ص.
 oال�ص ّم :هم الفئة الذين فقدوا حا�سة ال�سمع �إما لأ�سباب وراثية
�أو لأ�سباب �أخرى متعددة نذكر منها نق�ص الأك�سجني �أثناء الوالدة �أو
ارتفاع درجة حرارة الطفل ب�شكل كبري ومفاجئ �أو التهاب ال�سحايا �أو
غريها من الأ�سباب.
 oلغة الإ�شارة :هي لغة تعتمد على الب�رص لأنها عملي ًا تعتمد على
ال�صم للتفاهم يف ما بني بع�ضهم بع�ض ًا
ر�ؤية الإ�شارات التي ي�ؤديها
ّ
ال�صم الذين تعلموا هذه اللغة .ولغة الإ�شارة كغريها
�أو مع النا�س غري
ّ
من اللغات قابلة للتطوير والتغيري لأنها قائمة على الإ�شارات الو�صفية
ولي�ست ترجمة حرفية لتفا�صيل الكالم .و�أي�ضا هي عبارة عن رموز
حركية ب�رصية ت�ستعمل برتتيب ونظام معني تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
ا�ستخدام اليدين يف التعبري عن الأفكار.
�أنواع الإعاقة
هناك عدة �أنواع من الإعاقات �أهمها:
 mاجل�سدية (البدنية) :وحتدث بوجود خلل يف عمل اجل�سم ي�ؤثر على
عمله ،مثل ال�شلل� ،أو فقدان جز ٍء من �أجزاء اجل�سم.
 mالنف�سية :وتتمثل يف حدوث ا�ضطرابات و�أمرا�ض نف�سية.
 mاحل�سية :فقدان حا�سة من احلوا�س اخلم�س� ،أو حدوث نق�ص يف عملها.
 mالذهنية:وتكون بفقدان العقل� ،أو حدوث نق�ص فيه.
 mاملركّبة :وهي وجود �أكرث من نوع من الإعاقة يف ال�شخ�ص الواحد.
�أ�سباب الإعاقة
من خالل القراءة يف هذا اجلانب من عدة م�صادر خمتلفة تو�صلت
�إىل عدة �أ�سباب للإعاقة :ـ
 uالأ�سباب الوراثية :هي التي تنتقل من جيل �إىل �آخر عن طريق
اجلينات الوراثية مثل مر�ض ال�سكري و�إفرازات الغدة الدرقية وكذلك
الإ�صابة بالإعاقة ال�سمعية وغريها من الإعاقات .
 uالعوامل البيئية :التي تكون خارج �إرادة الإن�سان ،وتنق�سم �إىل
ثالثة �أق�سام هي:
 عوامل �أثناء احلمل (ما قبل الوالدة) :يف حالة �إ�صابة الأم بنوعمن الأمرا�ض �أو الفريو�سات �أثناء احلمل.
 عوامل �أثناء الوالدة :تعثرّ والدة الطفل كوالدته قبل موعده �أوعدم االهتمام بنظافته بعد الوالدة.
 عوامل ما بعد الوالدة :احلوادث ،والإ�صابة باجلروح ،وعدم التطعيم.طرق التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة مبا
يف ذلك ( ال�صمّ والبكم)
�إن ذوي االحتياجات اخلا�صة فئة ح�سا�سة جداً ،وعليه فهي حتتاج
�إىل التعامل معها بروح �إن�سانية لتعوي�ض ما ينق�صهم من احلوا�س،
ويكون ذلك باللطف واللني وح�سن التعامل ،وهناك بع�ض الطرق �أدناه

ذات �أهمية للتعامل مع هذه الفئة:
 bاالقتناع والتيقن من � ّأن هذه الفئة من املجتمع لها حقوق
وواجبات كغريها من الفئات.
 bمن اخلط�أ التعامل معهم من ب��اب ال�شفقة ،واخل��ط��أ الأك�بر
�إ�شعارهم ب�أنهم �أقل من غريهم.
 bا�ست�شارة ذوي االحتياجات اخلا�صة و�س�ؤالهم عن �آرائهم ووجهة
نظرهم ،قبل تقدمي امل�ساعدة لهم لأن لهم �آراءهم اخلا�صة ،وهم يدركون
ما يريدون ولي�سوا بحاجة لأن منلي عليهم قراراتهم.
 bجتهيز امل�ؤ�س�سات العامة بكل ما ي�سهل حركة ذوي الإعاقة،
ومن ال�رضوري جتهيز املباين بامل�صاعد الكهربائية ،وتزويد هذه
امل�صاعد بالإر�شادات ال�صوتية واملكتوبة ،وذلك لي�سهل على ذوي
الإعاقة ال�سمعية والب�رصية التعامل معها.
 bمن الأف�ضل تعلم لغة الإ�شارة لت�سهيل التعامل مع الأ�شخا�ص
الذين يعانون من �صعوبة يف النطق ،وتعلم لغة الإ�شارة يعد �شك ًال من
�أ�شكال امل�ساواة.
 bعند التحدث �إليهم يف�ضل احلديث معهم ب�إيجابية و�أمل وتفا�ؤل،
وكذلك يجب دعمهم وت�شجيعهم لتحقيق �أهدافهم.
 bعند التحدث لذوي الإعاقة ال�سمعية ،يجب التحدث �إليهم بهدوء
حتى ي�ستطيع ال�شخ�ص قراءة ال�شفاه ،وال ب�أ�س من ا�ستخدام ورقة وقلم
لإي�صال املعلومات �إليهم.
اخلا�صة عاد ًة ما يتعاي�شون مع �أو�ضاعهم،
 bذوو االحتياجات
ّ
حزن و�شفقةٍ ؛ لذلك ال ُب ّد
وال يف�ضلون م�ساعدة �إذا �صاحب ذلك نظرات ٍ
من �إخفاء كل ذلك و�س�ؤاله عن كيفية م�ساعدته � ْإن رغب يف ذلك.
بال�شفاء العاجل القريب دون الإكثار حتى ال ي�شعر
 bالدعاء له ِّ
وحزنه.
مبزي ٍد من ال�ضعف؛ فيزداد �أمله ُ
اخلا�صة؛
االحتياجات
ذوي
مع
التعامل
بال�صرب عند
 bالتحلّي
ّ
َّ
وال�ضب �أو
وال�صاخ َرّ
فهم بحاجة �إىل احلِلم والأناة يف التعامل ،و�إياك ُرّ
�ضعيف.
ال�شتم؛ فال ُتظهر قدرتك على
ٍ
َّ
الرعاية والت�أهيل لذوي االحتياجات اخلا�صة (ال�صمّ والبكم)
االهتمام بفئة ال�ص ّم والبكم يف �سلطنة ُعمان مل يكن غائبا عن
امل�س�ؤولني يف احلكومة ،وقد مت توفري الكثري من اخلدمات لهم �سوا ًء
ال�صحية �أو التعليمية �أو اخلدمات امل�ساعدة الأخرى ،ونذكر �أهم هذه
اخلدمات:
] يف جمال التعليم :يوجد هناك املدار�س واجلمعيات واملراكز
التي توفر التعليم لهذه الفئة نذكر منها:
ال�صم
] مدر�سة الأمل لل�صم والبكم :وهذه املدر�سة ت�أخذ فئة
ّ
والبكم من ال�صف الأول االبتدائي �إىل الدبلوم العام.
] مركز الت�أهيل والتدريب :يعمل على رعاية وت�أهيل الأ�شخا�ص
املعوقني مهني ًا خا�صة ذوي الإعاقة (ال�سمعية واحلركية) من اجلن�سني
والذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )25-14سنة ،ويعد �أول مركز �أن�شئ
لرعاية وت�أهيل املعوقني مهني ًا يف عام (1987م) وي�ستوعب �سنوي ًا
حوايل ( )150طالب ًا وطالبة من خمتلف حمافظات ال�سلطنة.
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ال�صم والبكم يحتاج �إىل �أمور
الت�أهيل لفئة
ّ
خا�صة تبد�أ من االهتمام بهم نف�سي ًا و�صحي ًا ثم
ي�أتي دور اجلهة التعليمية ح�سب نوعية الإعاقة

] الكليات التعليمية :هناك عدد من الكليات التي توفر برامج
ال�صم والبكم ،وقد تخرج بالفعل عدد منهم بت�أهيل
جامعية له�ؤالء
ّ
�أكادميي ( دبلوم  ،بكالوريو�س) وهذه الكليات هي:
 كلية اخلليج. كلية الزهراء .يف جمال اخلدمات والت�سهيالت الأخ��رى :كون ه�ؤالء الأ�شخا�ص
يحتاجون �إىل رعاية خا�صة ومتطلبات تختلف عن �أقرانهم الأ�سوياء،
ف�إن هناك بع�ض الت�سهيالت التي تقدم لهم نذكر منها :
` الإعفاء من بع�ض الر�سوم مثل ر�سوم ا�ستخدام و�سائل النقل
وتذاكر ال�سفر ،وكذلك الإعفاء من ر�سوم الأرا�ضي ال�سكنية.
` منح تخفي�ضات خا�صة عند �رشاء بع�ض ال�سيارات ،والأدوات
املنزلية وامل�ستلزمات الأخرى.
` اعتماد بطاقة (معاق) التي ت�صدرها وزارة التنمية االجتماعية
واعتمادها مع البطاقة ال�شخ�صية ب�صفتها م�ستنداً لبيان حالة ال�شخ�ص
�سواء يف القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.
عند تقدميه لأي طلبات ً
` تخ�صي�ص مواقف �سيارات للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.
حقوق وطموحات ذوي االحتياجات اخلا�صة (ال�صمّ والبكم)
لذوي االحتياجات اخلا�صة ب�شكل عام وال�ص ّم والبكم ب�شكل خا�ص
حقوق وطموحات مثل الأ�سوياء ،و�إنهم يف احلقيقة قادرون على ممار�سة
الكثري من الأن�شطة ،ولديهم املقدرة التعليمية حتى �أن منهم من متكّن
من الو�صول �إىل اجلامعات وح�صل على �شهادات �أكادميية يف خمتلف
العلوم ،والدليل على ذلك ح�صول الكثري من هذه الفئة (ال�ص ّم والبكم)
بال�سلطنة على �شهادات من جامعات وكليات �سوا ًء من داخل ال�سلطنة
�أو من خارجها ،ونذكر ب�شيء من االخت�صار بع�ض احلقوق والطموحات
لهذه الفئة:
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 wاحلق يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي واجلامعي مع تكفل احلكومة
بكافة التكاليف يف املراحل الثالثة.
 wاحلق يف ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية ،كال�سباحة وغريها من
الريا�ضات ،و�أن تخ�ص�ص لهم �أماكن �ضمن املجمعات الريا�ضية يف
خمتلف حمافظات ال�سلطنة.
 wتنمية مواهبهم ومهاراتهم و�إ�رشاكهم يف املجتمع يف خمتلف
القطاعات واملنا�شط العلمية والثقافية واالقت�صادية � ..إلخ.
 wزيادة املرافق العامة التي تتنا�سب مع احتياجاتهم وقدراتهم.
 wال�سعي ل��زي��ادة توفري فر�ص العمل لهم يف خمتلف اجلهات
احلكومية منها واخلا�صة.
 wزي��ادة الوعي من خالل و�سائل الإع�لام املختلفة واالهتمام
ب�أحوالهم  ،وعدم ف�صل ق�ضاياهم عن ق�ضايا املجتمع الأخرى.
اخلال�صة
• �إن ذوي االحتياجات اخلا�صة فئة من املجتمع لها �أو�ضاعها
اخلا�صة ومتطلباتها الكثرية ،و�إن احتياجاتها مرتبطة بنوع الإعاقة
�سواء �أكانت الإعاقة حركية �أو �سمعية �أو ب�رصية ،وبناء عليه ف�إن
ً
االهتمام بهم وتوفري كل ما من �ش�أنه م�ساعدتهم مل يكن غائب ًا عن
�سواء
�أنظار امل�س�ؤولني يف ال�سلطنة ،فقد مت توفري الكثري من متطلباتهم ً
يف املجال ال�صحي �أو التعليمي �أو االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل كل ذلك
ف�إن طموحاتهم كبرية و�آمالهم ال تقف عند حد معني ،فمن ال�رضورة
زيادة االهتمام بهم يف خمتلف املجاالت مل�ساعدتهم والتخفيف من
معاناتهم ب�سبب الإعاقة وتعوي�ض ما فقدوه ،وذل��ك بتوفري بع�ض
املطالب ال�رضورية لهم.
الت�أهيل لهذه الفئة يحتاج �إىل �أمور خا�صة تبد�أ من االهتمام بهم
نف�سي ًا و�صحي ًا ثم ي�أتي دور اجلهة التعليمية من املدار�س واملراكز
التعليمية واالجتماعية ،كما �أن الكليات فتحت �أبوابها لهم بف�ضل
االهتمام والرعاية من لدن �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم -حفظه
اهلل -لهذه الفئة من املجتمع ال ُعماين ،و�إن ذوي االحتياجات اخلا�صة
ال�صم والبكم) لديهم قدرات عالية يف خمتلف العلوم ،وخا�صة
(خا�صة
ّ
تلك التي تتعلق با�ستخدام العقل والنظر واليد مثل (النحت والر�سم
و�إ�صالح الأدوات الكهربائية) والكثري من املهارات واملواهب ،ف�إن هذه
الفئة لها دور كبري يف امل�ساهمة يف خدمة املجتمع والوطن.
املراجع :
• ت�أهيل ورعاية متحدي الإعاقة للدكتور  /مدحت حممد �أبو الن�رص
( �إيرتك للن�رش والتوزيع ،جمهورية م�رص ).
• الت�أهيل املجتمعي لذوي الإحتياجات اخلا�صة للإ�ستاذ /حممد �سيد
فهمي ( املكتب اجلامعي احلديث ،جمهورية م�رص العربية).
• خربات علمية ومهارات عملية يف تربية ذوي االحتياجات اخلا�صة
ل�سحر غريقات ،حممد خالد الزعبي ,خري �شواهني (عامل الكتب احلديث،
اململكة الأردنية الها�شمية).

تدريب احل�سا�سية..

بني الواقع وامل�أمول

يعد التدريب �إحدى الركائز الأ�سا�سية والرئي�سية يف �إحداث تطور م�ستدام لدى
الأفراد وامل�ؤ�س�سات على خمتلف حجمها ونوعها ومكانتها ،وتر�صد امل�ؤ�س�سات
ر�ؤو�س �أموال �ضخمة ُت�صرف ب�شكل مبا�شر على التدريب والتطوير ،كما ت�سعى
تلك امل�ؤ�س�سات لإن�شاء مراكز بحوث وتطوير لعمليات التدريب املختلفة ملراقبة
عوائد اال�ستثمار التدريبي ،وقيا�س �آثار التغيري الإيجابي على منت�سبيها ممن
خ�صي�صا
خ�ضعوا للتدريب والتطوير من خالل برامج تدريبية موجهة وم�صممة
ً
لتنا�سب احتياجات املنظمات و�أفرادها.
ويعكف خرباء التدريب والتطوير على ا�ستحداث �أ�ساليب متطورة تتما�شى
مع الت�سارع امللفت للنظر لتكنولوجيا املعلومات ،وكيف يعيد الغالف املعلوماتي
ت�شكيل واقع املنظمات من خالل الثورة الرابعة لتكنولوجيا املعلومات (لوت�شيانو
فلوريدي 2014م) ،ويقع على كاهل خرباء التدريب والتطوير م�س�ؤوليات ج�سيمة
يف ظل هذه املتغريات املتالحقة و�إعادة �صياغة الرتاتب لأولويات الإن�سان املعا�صر
الذي يدور يف فلكه تلك امل�ؤ�س�سات املُن�ش�أة من �أجله.
ويجابه التدريب املعا�صر �أكرب التحديات يف �إيجاد فل�سفة تنطوي على الربط
بني الأ�صالة واحلداثة يف ن�سق متناغم يجمع بني الرافدين يف منوذج فريد يقرتب
�أكرث من احتياجات امل�ؤ�س�سات ،ويدنو من �أفرادها ليذ ّلل لهم ال�صعاب ويزيد من
معارفهم وي�صقل مهاراتهم ويك�سبهم خربات ب�شكل م�ستدام.

املقدم الركن جوي/
حمد بن �سعيد القا�سمي
موجه (جو)
كلية القيادة والأركان
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تدريب احل�سا�سية ي�ساعد على
زيادة فهم الأفراد لأنف�سهم
وفهم الآخرين ،ويتم ذلك
من خالل خمتربات العالقات
الإن�سانية التي تتمثل يف تكوين
عدد من اجلماعات التي تعمل يف
�إطار غري خمطط وبدون جدول
�أعمال م�سبق

تدريب احل�سا�سية يك�شف للأ�شخا�ص
مكنوناتهم �أمام �أنف�سهم و�أمام الآخرين
�أي�ض َا يف حماولة للتنقيب عن �أغوار
النف�س الب�شرية وفهم توجهاتها وحتليل
بواعث ال�سلوك فيها لرتجمة اجتاهاتها
نحو املواقف املختلفة والأ�شخا�ص
الواقعني يف حيزهم داخل العمل وخارجه
قدميا يف تطبيقه حديثًا يف
ويتناول هذا املبحث �أ�سلو ًبا تدريب ًيا ً
تنظريه وهو ما ُي�سمى بتدريب احل�سا�سية ،والذي متت ممار�سته على
مر الع�صور حتت ظروف خمتلفة لكل ع�رص وم�سميات عديدة ،وحتاول
امل�ؤ�س�سات املعا�رصة تطبيق �أدبيات تدريب احل�سا�سية ب�شكل يك�شف
أي�ضا يف حماولة
للأ�شخا�ص مكنوناتهم �أمام �أنف�سهم و�أمام الآخرين � ً
للتنقيب عن �أغ��وار النف�س الب�رشية وفهم توجهاتها وحتليل بواعث
ال�سلوك فيها لرتجمة اجتاهاتها نحو املواقف املختلفة والأ�شخا�ص
الواقعني يف حيزهم داخل العمل وخارجه ،للتحليل الدقيق والقفز
على حقائق تلك النف�س الب�رشية ،ومن ثم توجيهها و�إعادة اكت�شافها
من جديد من خالل تعزيز نقاط القوة فيها ،ومعاجلة نقاط ال�ضعف،
ومواجهة التحديات واملخاطر وا�ستغالل الفر�ص املتاحة لها.
والباحث بعني ثاقبة يف تدريب احل�سا�سية يجد �أن هناك تعريفات
متعددة لهذا الأ�سلوب التدريبي الفريد ،حيث �إنه يجعل املتدربني
�أكرث وعيا بتحيزاتهم ،و�أكرث ح�سا�سية جتاه الآخرين ،فهو يعتمد على
تقنيات نف�سية م�صممة �سلف ًا تت�شابه يف �أ�سلوبها مع (غ�سيل الدماغ)
�صارخا يف هدفها املعا�رص من �إحداث تغيري
�إال �أنها تختلف اختالفًا
ً
من�شود للقادة وكبار املديرين ،وعلى الرغم من جودة الهدف �إال �أن
بع�ض النقاد لهذا الأ�سلوب يعتقدون �أنها غري �أخالقية �أمثال (�إدوارد
جريفني) لأنها تف�ضح خفايا النف�س لدى املتدربني اخلا�ضعني لتلك
التجربة وت�ضغط ب�شدة على مواطن ال�ضعف فيهم وتك�شفهم �أمام
�أنف�سهم و�أمام الآخرين.
وو�ضع (كورت ليفني) مبادئ تدريب احل�سا�سية من خالل ور�ش
عمل مت تنظيمها ع��ام 1946م لإح���داث تغيري موجه ل��دى بع�ض
الأ�شخا�ص بهدف امل�ساواة بني الأعراق ،وذلك ا�ستجابة لطلب من مدير
جلنة والية (كونيتيكت) وهو مما �أدى �إىل ت�أ�سي�س خمتربات التدريب
أي�ضا التعامل مع اجلنود الذين تعر�ضوا
الوطنية عام 1947م ،ومت � ً
ل�صدمات عنيفة �إبان احلرب العاملية الثانية من خالل �أ�س�س تدريب
احل�سا�سية يف حماولة د�ؤوب��ة لرفع بع�ض الآث��ار النف�سية العنيفة،
والتكيف من جديد واالنخراط يف احلياة ب�شكل طبيعي بعد العالج من
ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة ،و�أثناء احلرب العاملية الثانية طور كل من
(كارل روجرز) يف الواليات املتحدة الأمريكية و (وليام �سارجنت)
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و(جون ري�س) و(�إيريك تري�ست) يف بريطانيا تقنيات هذا النوع من
تدريب احل�سا�سية لتتمكن من �إحداث تغيري يف �سلوك اجلنود؛ ليكونوا
�أكرث تقب ًال لل�صدمات النف�سية العنيفة والت�أقلم معها والتعاي�ش مع
�آثارها.
وبعد النجاح املذهل لتلك التجارب لتدريب احل�سا�سية يف مثل
هذه الظروف احلربية القا�سية ،وكيف ا�ستطاع �أولئك اجلنود العودة
مرة �أخ��رى �إىل حياتهم ال�سالفة ب�شكل طبيعي ،مت تطوير (تدريب
احل�سا�سية) لينا�سب البيئات املختلفة للم�ؤ�س�سات واملنظمات
املعا�رصة ،وا�ستطاع خرباء التدريب �أن ي�ستخدموا مفهوم تدريب
احل�سا�سية وتطبيقاته املعدلة مع مديري ال�رشكات وقادة املنظمات
احلديثة ،حيث �إن هذا النوع من التدريب ي�ساعد على زيادة فهم الأفراد
لأنف�سهم وفهم الآخ��ري��ن ،ويتم ذلك من خالل خمتربات العالقات
الإن�سانية التي تتمثل يف تكوين عدد من اجلماعات التي تعمل يف
�إطار غري خمطط وبدون جدول �أعمال م�سبق.
ولتطبيق هذا الأ�سلوب التدريبي يجب �أال يزيد عدد الأف��راد عن
( )20فر ًدا ،ويتم تفريغ املتدربني تفرغً ا كاملاً وعزلهم عن املجتمع
يوما.
اخلارجي يف مدة ترتاوح ما بني (ً )15 - 10
والأ�سلوب املتبع يف تدريب احل�سا�سية يبد�أ بوجود متخ�ص�ص يقت�رص
دوره على �إعطاء الربنامج بالتف�صيل ثم ين�سحب ،ويف هذه اللحظة
يجد الأفراد �أنف�سهم يف موقف يت�سم بالغمو�ض وال�ضبابية واال�ضطرار
للإقامة والإجبار على االنخراط يف املوقف دون تعقيب ،ويف هذه
اللحظات املربكة يقوم �أحد �أع�ضاء املجموعة بك�رس حالة اجلمود ويف
مد�سو�سا عليهم ،والغاية هي قيا�س بع�ض ردات الفعل
غالب الأمر يكون
ً
مما ينتج عن ذلك ر�ؤية الفرد لنف�سه بو�ضوح �شديد ،فهو �إما �إيجابي �أو
�سلبي ،وينق�سم الأفراد بعد تلك املكا�شفة �إىل ثالثة �أمناط:
• فرد ال يت�صور وجود عيوب يف نف�سه فين�سحب من التدريب.
• �آخر يعرتف بعيوبه التي ك�شفتها التجربة ولكن لي�س لديه رغبة
يف التغيري .
• و�آخر يت�سم بالإيجابية وهو م�ستعد للتغيري واال�ستمرار يف الربنامج.
�رسا بت�سجيل كافة االنطباعات وال�سلوك
ويقوم الفرد املخول ً
بعمل تقرير مف�صل لكافة �أفراد املجموعة اخلا�ضعة للتجربة ورفعها

ملتخذي القرار.
وتتجلى الفائدة الق�صوى من تدريب احل�سا�سية يف معرفة ال�سمات
القيادية للمجموعة والتي بدورها ت�ساعد يف �صناعة القرار برتقية �أو
ا�ستبعاد البع�ض من املنا�صب احل�سا�سة والتي تتطلب النواجت نف�سها
املرجوة من (تدريب احل�سا�سية) .
ويرى بع�ض خرباء املوارد الب�رشية �أو التدريب �أن هذا النوع من
التدريب ميكن �أن يعمل به كجل�سة مكا�شفة بني الرئي�س واملر�ؤو�سني
وب�إمكان الرئي�س البدء بنف�سه.
وهنا يتحدث اجلميع عما يدور يف مكنوناتهم بكل �رصاحة لتطوير
بيئة العمل �أو بيئة الدرا�سة �أي ًا كانت البيئة ،ولهذا عرفها حممد �أحمد
�إ�سماعيل على �أنها (�أحد طرق التدريب التي تهدف اىل زيادة ح�سا�سية
املوظف وتقوية نظرته الثاقبة ل�سلوكياته ،وذلك من خالل مناق�شات
�رصيحة يقودها مدربون ذوو طبيعة خا�صة (خربات خا�صة يف هذا
النوع من التدريب) وهوالء املدربون �صنوف ،فهناك مدرب  -لو كانت
جتربة تخ�ضع لها جمموعة معينة ح�سبما ذكرنا �سابقاً� ، -أو رئي�س
دائرة �أو ق�سم �أو من هم يف م�ستواهم مع مر�ؤو�سيه مع منع االحتكاك
ال�سلبي �أو خلق التوتر نتيجة املناخ ال�رصيح للو�صول �إىل االنفتاح
وتقـومي ال�سلوك.
وال يخلو �أي نظام تدريبي �أو جتربة تدريبية من بع�ض العيوب،
فريى بع�ض منتقدي هذا الأ�سلوب �أنه ال ي�صلح ل�ضعاف ال�شخ�صية
والذين ين�سحبون من الربنامج بعد انهيارهم متام ًا يف �أول مراحل
الربنامج ،ويرون �أي�ض ًا �أنه ُيف�شي بع�ض جوانب و�أ�رسار �شخ�صيات
الآخرين ،وت�أثرياته ق�صرية الأجل وتزول بعد فرتة ،وعلى الرغم من
جملة االنتقادات التي وجهت لهذا الأ�سلوب التدريبي �إال �أنه قد �أحدث
تغيرياً يف ممار�سة ومدار�سة الأمناط القيادية املختلفة ،حيث ا�ستطاع
الباحثون �أن ي�ضعوا تلك ال�سمات القيادية مو�ضع القيا�س ب�شكل عملي
يمُ كنهم من حتديد قدرات التحمل لل�ضغوط النف�سية ،وحل امل�شاكل
حتت ظروف غام�ضة ومتغرية ،والقدرة على التعامل مع املخاطر
و�إدارة الأزمة ومواجهة املجهول ،وتلك ال�صفات النادرة ال ي�ستطيع �أي
منوذج تدريبي �آخر �أن يكت�شفها� ،أو �أي مقابلة �شخ�صية ت�ستطيع تدقيق
القيا�س العتمادها على احلد�س يف �إثبات �صحة الردود من عدمه ،لذلك
ف�إن تدريب احل�سا�سية ي�ستطيع �أن يدخل ب�سهولة داخل تلك النف�س
الب�رشية متجو ًال بر�شاقة ،ليك�شف القدرات ويقي�س املهارات ،وي�صنف

الأفراد داخل م�صفوفة ت�ساعد متخذي القرار على �ضبط �إيقاع الأداء
الإداري ،وتدقيق بو�صلة القيادة لدى امل�ؤ�س�سات احلديثة.
ون�ستخل�ص مما �سبق �أن ه��ذا الأ�سلوب التدريبي حديث قدمي
متت ممار�سته منذ البدايات الأوىل للإن�سان ،ولكن بتلقائية منقطعة
النظري ،حيث كانت القبائل القدمية تر�سل ال�صبية للجبال القا�سيات
لتفتل ع�ضالتهم وتك�سبهم ال�صرب وتعلمهم املروءة وح�سن الت�رصف
وال�صرب واملثابرة واحلكمة والقيادة احلقيقية وجمابهة املخاطر ،ثم
تطور هذا الأ�سلوب ومرج معه نظريات علم النف�س احلديثة لينتج هذا
ال�شكل التدريبي الفريد ،ليك�شف مواطن �ضعف وقوة املتدربني ومن ثم
و�ضعهم يف الأماكن التي تتما�شى مع �إمكانياتهم وتت�سق مع قدراتهم،
ومل يتجمد هذا الأ�سلوب عند ذلك امل�ستوى الرفيع بل ارتقى �أكرث و�أكرث،
حيث يتم الآن ا�ستحداث وابتكار �ألعاب �إدارية وقيادية تمُ ار�س خارج
�أروقة التدريب لتك�شف هي الأخرى قدرات ومهارات م�ستخدميها يف
حماولة لإ�ستقراء وا�ستنباط �سلوك �إداري ما كان ل ُيكت�شف من خالل
�أن�شطة العمل اليومية �أو �إجراءات املنظمة مبختلف مواقفها املهنية،
أي�ضا �أن هذا النوع من املحاكاة التدريبية يوفر الكثري
واجلدير بالذكر � ً
كثريا من الوقت لدى امل�ؤ�س�سات ،اذا ا�ستطاعت �أن
من اجلهد ويدخر ً
ت�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب حيال الوقت املنا�سب
وعدم الوقوع يف م�صيدة التجارب على ر�أ�س العمل والذي بدوره ي�ؤخر
املنظمة ويربك �أدواتها وي�شتت مواردها ويهدر ر�ؤو�س املال الب�رشية
ويبدد الكفاءات النادرة بعدم اكت�شافها عن طريق �أدبيات وطرائق
تدريب احل�سا�سية ،فواقع الأمر �أن هذا النوع من التدريب �سوف يخ�ضع
لتطوير جذري يجمع بني خرباء التدريب وعلماء النف�س البتكار مناذج
ت�ستجيب لتلك ال�رسعات املهولة يف املنظمات للو�صول للنتائج
املن�شودة.

املراجع:

William Schutz, Joy (Penguin 1973) p. 21.
R. Gregory ed., The Oxford Companion to the Mind (Oxford 1987) p.221.
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l Yalom, Theory and Practice of Group ---psychotherapy
(2005) p. 526.
l S. Mailick, Learning Theory in the Practice of Management Development (1998) p. 41.
l
l
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الــــــرزق .

مفهـو ًما وفقـ ًها وتعـامل
الدكتور
يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني
وزارة التعليم العايل

ريا ما ن�سمع كلمة (الرزق) فلهذه الكلمة وقعها
كث ً
اخلا�ص وامل�ؤثر لدى املتلقي ،ولها �صداها املميز
واملحبب لدى ال�سماع� .إنها كلمة تطرب
ل�سماعها الآذان ،وتنجذب �إىل م�صدرها
النفو�س ،ملا حتمله هذه الكلمة من داللة
وقيمة يطمع فيها الإن�سان ويرجوها،
وي�سعى �إىل حتقيقها واحل�صول عليها ملا
فيها من نفع وفائدة ،فما مفهوم الرزق؟
وما فقهنا له؟ وما �أبوابه؟ وكيف نتعامل معه؟
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خلق اهلل تبارك وتعاىل اخللق وقدر �أقواتهم
يف الأر���ض؛ فتكفل ب��رزق الربايا �إن�سهم
وجنهم ،بل تكفل برزق كل دابة يف الأر�ض
يتبادر �إىل �أذهان الكثري من النا�س �أن الرزق يراد به املال
والرثوة فح�سب ،وهذا غري �صحيح ،بل الرزق هو العطاء العام
النافع ،و�أ�صله يف اللغة احلظ والن�صيب ،فقد جاء يف (ل�سان
العرب) البن منظور( :وال��رزق ما ينتفع به ،واجلمع الأرزاق،
والأرزاق نوعان :ظاهرة للأبدان كالأقوات ،وباطنة للقلوب
والنفو�س كاملعارف والعلوم ،وال��رزق العطاء) .وكذا جاء يف
(ال�صحاح يف اللغة) ويف (مقايي�س اللغة) ويف (القامو�س
املحيط) ،يقول الراغب الأ�صفهاين يف كتابه (مفردات �ألفاظ
القر�آن) :الرزق يقال للعطاء اجلاري تارة ،دنيو ًّيا كان �أو �أخرو ًّيا،
وللن�صيب تارة ،وملا ي�صل �إىل اجلوف ويتغذى به تارة؛ يقـــال:
علما؛ قــال اهلل تعالـــــى:
�أعطــى ال�سلطــان رزق اجلنـد ،ورزقت ً
}و�أَ ْن ِف ُقوا ممِ َ ا َر َز ْق َناكُ ْم مِ ْن َق ْبلِ �أَ ْن َي ْ�أت َِي َ�أ َح� َدكُ � ُ�م المْ َ � ْ�و ُت{
َ
(املنافقون الآية� )10أي :من املال واجلاه والعلم ،وكذلك قوله:
ون{ .وقال البغوي يف تف�سريه :الرزق:
اه ْم ُي ْن ِف ُق َ
}وممِ َّ ا َر َز ْق َن ُ
َ
ا�سم لكل ما ُينتفع به حتى الولد والعبد ،و�أ�صله يف اللغة :احلظ
والن�صيب ،ويقول ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي يف �سياق
ون{ :وحني نتكلم
تف�سريه لقوله
اه ْم ُي ْن ِف ُق َ
تعاىل}وممِ َّ ا َر َز ْق َن ُ
َ
عن الرزق يظن الكثري من النا�س �أن الرزق هو املال ..نقول ال..
الرزق هو ما ينتفع به .فالقوة رزق ،والعلم رزق ،واحلكمة رزق،
والتوا�ضع رزق ..وكل ما فيه حركة للحياة رزق ،ف�إن مل يكن
عندك مال لتنفق منه فعندك عافية تعمل بها لتح�صل على املال
وتت�صدق بها على العاجز املري�ض .و�إن كان عندك حلم ف�إنك
تنفق ب�أن تقي الأحمق من ت�رصفات قد ت�ؤذي املجتمع وت�ؤذيك..
و�إن كان عندك علم �أنفقه لتعلِّم اجلاهل ..وهكذا نرى} :ومما
رزقناهم ينفقون{ ت�ستوعب جميع حركة احلياة.
وعليه ف�إن دائرة الرزق وا�سعة ،و�أنواعه كثرية ومتنوعة،
فال�صحة رزق ،والعلم رزق ،والزوجة ال�صاحلة رزق ،والذرية
الطيبة رزق ،واخللق الكرمي رزق ،وال�سمعة احل�سنة رزق ،واحلكمة
رزق ،وحب النا�س رزق ،واملال رزق ،وهذا التنوع يف الأرزاق؛
ليحدث التكامل بني النا�س ،في�شعر كل �إن�سان بحاجته �إىل الآخر،
مما ينتج عن هذا ال�شعور االح�ترام والتقدير املتبادل بينهم،
وهذه حكمة ربانية؛ لذا �شاء اهلل تعاىل �أن يخلق النا�س متفاوتني

الإ�سالم �أم��ر بالعمل واحل��ث عليه
والرتغيب فيه ،ونهى عن الك�سل
واخلمول واالتكالية ّ
وحذر من ذلك
يف القوى والطاقات ،واملراتب والأرزاق ،ومتغايرين يف املواهب
بع�ضا يف ق�ضاء حوائجه ،وحتقيق
وامللكات ،لي�ستخدم بع�ضهم ً
}�سخر ًيا{ ب�ضم ال�سني لي�س معناه اال�ستهزاء،
م�صاحله ،فلفظ ُ
وه ْم
واالحتقار ،فذلك بك�رس ال�سني كما قال اهلل تعاىل} :فَا َّت َخ ْذتمُ ُ ُ
ُون{ (امل�ؤمنون
ن�س ْوكُ ْم ذِكْ ِري َوكُ ن ُتم مِّ ْن ُه ْم َت ْ�ض َحك َ
�سِ ْخ ِر ًّيا َح َّتى �أَ َ
الآية  ،)110و�إمنا هو م�أخوذ من الت�سخري مبعنى ت�سخري بع�ضهم
خلدمة بع�ض ،فكل واحد من �أفراد املجتمع م�سخر خلدمة غريه،
وهذا هو عني التكاف�ؤ بينهم ،به يتحقق التعاون والتكامل ،وبه
تنتظم احلياة ،وت�سري يف طريقها املر�سوم لها من قبل اهلل تعاىل،
فيعم الأم��ن والأم��ان ،واخلري والرخاء ،والتقدم والرقي ،فهذا
التنوع بني النا�س هو الذي يحدد درجة كل فرد يف املجتمع،
فنجد يف املجتمع احل��اك��م ،واملحكوم ،واملعلم ،والطبيب،
والتاجر ،وال��زارع ،واملهند�س ،وال�صانع ،والبحار ،والطيار،
واملوظف والعامل� ...إلخ ،وجميعهم بحاجة فيما بينهم ،وعلى
هذا يكون معنى التف�ضيل يف الدرجات.
وقــــال �أبــو حيان يف تف�سريه «البحر املحيط» :وقولـــه
}�سخر ًيا{ ب�ضم ال�سني من الت�سخري مبعنى اال�ستخدام؛
تعالـــىُ :
ال من ال�سخرية مبعنى الهزء ،واحلكمة هي �أن يرتفق بع�ضهم
ببع�ض ،وي�صلوا �إىل منافعهم ،ولو توىل كل واحد جميع �أ�شغاله
بنف�سه ما �أطاق ذلك .ويقول ال�صاوي يف حا�شية ال�صاوي على
تف�سري اجلاللني� :إن الق�صد من جعل النا�س متفاوتني يف الرزق؛
لينتفع بع�ضهم ببع�ض ،ولو كانوا �سواء يف جميع الأح��وال مل
يخدم �أح ٌد �أح ًدا ،فيف�ضي �إىل خراب العامل ،وف�ساد نظامه.
ويف هذا املقال يكون مو�ضوع حديثنا عن الرزق املادي
املعرب عنه باملال .ال ريب �أن اهلل تعاىل قادر على ب�سط الرزق
للنا�س كافة بكل �أنواعه� ،إال �أنه �سبحانه لو جعلهم �سواء يف
املال ملا انقاد بع�ضهم لبع�ض ،ولتعطلت ال�صنائع ،ولبغى هذا
على ذاك ،وذلك على هذا؛ لأن الغنى مبطرة م�أ�رشة ،يقول اهلل
�ض َولَـكِن
}ول َْو َب َ�سطَ ال َلّـ ُه ال ِّر ْز َق ِل ِع َبا ِد ِه َل َب َغ ْوا فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
تعاىلَ :
ري{ �سورة ال�شورى
ِري َب ِ�ص ٌ
ُي َن ِّزلُ ِب َق َد ٍر َّما َي َ�شا ُء �إِ َّن ُه ِب ِع َبا ِد ِه َخب ٌ
ان َل َيطْ َغى� ،أَن َّر�آ ُه
الآية ( .)27ويقول �سبحانه} :كَ َاّل ِ�إ َّن ِْ إ
ن�س َ
ال َ
ا�س َت ْغ َنى{ (العلق الآيتان.)7-6
ْ
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لقد خلق اهلل تبارك وتعاىل اخللق وقدر �أقواتهم يف الأر�ض؛
فتكفل برزق الربايا �إن�سهم وجنهم ،بل تكفل برزق كل دابة يف
}و َما مِ ن َدا َّبةٍ فيِ ْ أَ
�ض ِ�إ َاّل َعلَى ال َلّـ ِه
ال ْر ِ
الأر�ض ،يقول اهلل تعاىلَ :
ِني{ �سورة
اب ُّمب ٍ
ِر ْز ُق َها َو َي ْعل َُم ُم ْ�س َت َق َّر َها َو ُم ْ�س َت ْو َد َع َها كُ ٌّل فيِ كِ َت ٍ
هود الآية (.)6
َ
}وكَ �أ ِّين مِّ ن َدا َّبةٍ َاّل تحَ ْ مِ لُ ِر ْز َق َها ال َلّـ ُه َي ْر ُز ُق َها
ويقول تعاىلَ :
ِيم{ �سورة العنكبوت الآية (.)60
ال�سمِ ُ
يع ا ْل َعل ُ
َو ِ�إ َّياكُ ْم َو ُه َو َّ
ومع تكفل اهلل تعاىل برزق العباد �إال �أنه �سبحانه وتعاىل
�أمرهم بالعمل وال�سعي يف الأر�ض لك�سب الرزق واحل�صول على
العي�ش ،فال�سماء ال متطر ذه ًبا وال ف�ضةً ،وجعل ذلك عبادة
ي�ؤجرون عليها ،ووعد على ذلك بثواب عظيم ،يقول النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم( :من �أم�سى اً
مغفورا له).
كال من عمل يديه �أم�سى
ً
رواه الطرباين يف الأو�سط .رقم احلديث.)7516( :
نعم ،لقد �أمرنا اهلل تعاىل بالعمل وبالأخذ بالأ�سباب يف
حت�صيل املعاي�ش لي�شعرنا بذواتنا وقيمتنا ودورنا وبر�سالتنا
}وقُلِ ْاع َملُوا ف ََ�سيرَ َ ى ال َلّـ ُه َع َم َلك ُْم
يف احلياة ،فقال اهلل تعاىلَ :
ال�ش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئكُم
ون ِ�إلىَ َعالمِ ِ ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ون ۖ َو َ�سترُ َ ُّد َ
َو َر ُ�سو ُل ُه َوالمْ ُ �ؤْمِ ُن َ
ُون{ (التوبة الآية .)105
بمِ َ ا كُ ن ُت ْم َت ْع َمل َ
وعن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم قال( :لو �أنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم
خما�صا وتروح بطا ًنا) �أي �أنها تخرج يف
كما يرزق الطري ،تغدو
ً
جياعا تبحث عن الطعام واملاء ،وتعود يف
ال�صباح من �أوكارها
ً
�شباعا قد امتلأت بطونها .الحظ عمر بن اخلطاب ر�ضي
امل�ساء
ً
أنا�سا من �أهل اليمن قابعني يف امل�سجد ،ف�س�ألهم ذات
اهلل عنه � ً
يوم :من �أنتم؟ قالوا :نحن املتوكلون ،قال :بل �أنتم املتكلون� ،أو
املتواكلون� ،إمنا املتوكل الذي يلقي حبه يف الأر�ض ويتوكل على
اهلل .وقال :ال�سماء ال متطر ذه ًبا وال ف�ضة ،وقال ابن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهما :وكان �أهل اليمن يحجون وال يتزودون ويقولون:
}و َت َز َّو ُدواْ َف�إِ َّن َخيرْ َ
نحن متوكلون ،في�س�ألون النا�س ،ف�أنزل اهللَ :
ال َّزا ِد ال َّت ْق َوى{ (البقرة الآية .)197
بل �إن اهلل تعاىل رفع الإثم عمن يطلب الرزق يف احلج ،فقال
َ�ضلاً مِّ ن َّر ِّبك ُْم َف ِ�إذَا
اح �أَن َت ْب َت ُغوا ف ْ
تعاىل } :ل َْي َ�س َعل َْيك ُْم ُج َن ٌ
َات فَا ْذكُ ُروا ال َلّـ َه عِ ن َد المْ َْ�ش َع ِر الحْ ََر ِام ۖ َوا ْذكُ ُرو ُه كَ َما
َ�ض ُتم مِّ ْن َع َرف ٍ
�أَف ْ
ني{ (البقرة الآية .)198
َه َداكُ ْم َو�إِن كُ ن ُتم مِّ ن َق ْب ِل ِه لمَ َِن َّ
ال�ضا ِّل َ
لقد فتح اهلل تعاىل �أبواب الرزق وهي�أ �أ�سبابه وو�سائله ،وع ّدد
طرق ك�سبه واحل�صول عليه ،وي�أتي العمل يف مقدمة تلك الأبواب
وتلك الو�سائل والأ�سباب ,و�إن ت��راب العمل خري من زعفران
البطالة ،وعرق ال�صدر واجلبني �أطيب من الرنج�س واليا�سمني،
يقول ال�شيخ حممد الغزايل :وعندي �أن اجلبني املغرب بالرتاب
�أ�رشف من اجلبني الذي عليه قطرات من (الكولونيا) ويجل�س
ناعما هاد ًئا ،فرتاب الكادح هذا هو الذي �صنع احلياة،
�صاحبه ً
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ما يعانيه الكثري من النا�س من ثقل مطالب
احلياة وم�ستلزماتها يعود بالدرجة الأوىل
�إىل ت�صرفاتهم املغلوطة و�أفعالهم اخلاطئة
و�سلوكياتهم املعوجّ ة و�إىل عدم املوازنة بني
مطالب احلياة املختلفة

جم��االت العمل متعددة وط��رق الك�سب
كثرية وهناك بع�ض احل��رف واملهن قد
يرتفع عنها النا�س وخا�صة فئة ال�شباب
بدعوى �أنها قليلة الدخل واملردود وهذا
فهم خاطئ ونظرة قا�صرة

وفيه نبتت احلياة واطم�أنت� ،أما قطرات امل�سك على جبينك فال
ت�صنع �شي ًئا.
�رشعا بكل
�إن جماالت العمل متعددة منها؛ التجارة املباحة ً
�أنواعها وم�ستوياتها ،حتى جاء يف بع�ض الآثار �أن ت�سعة �أع�شار
أي�ضا لو تاجرت الأمة كلها لربحت،
الرزق يف التجارة ،وجاء � ً
و�أن طرق الك�سب كثرية منها الزراعة وال�صناعة وال�صيد والرعي
وال�سم�رسة واملحاماة ،وهناك حِ َر ٌف ومِ َه ٌن �أخرى كاخلياطة
واحلياكة والنجارة واحلدادة وال�سباكة والبناء وغريها كثري ،بيد
�أن بع�ض النا�س يرتفعون عن مثل هذه الأعمال واملهن ،وخا�ص ًة
ال�شباب بدعوة �أنها قليلة الدخل واملردود ،و�أقول له�ؤالء هذا فهم
خاطئ ،ونظرة قا�رصة .نعم قد تكون قليلة املردود يف بداية
�صغريا �أو يكون قليلاً ،
الأمر ،وهذا �أمر طبيعي ،فكل �شيء يبد�أ
ً
لكنه مبرور الوقت مع اجلد واالجتهاد ،وال�صرب واملثابرة يكرب
ويزداد �شي ًئا ف�شي ًئا ،وينمو ويتطور تدريج ًيا .ونحن �إذا نظرنا �إىل
الأغنياء والأثرياء ،و�إىل �أ�صحاب الأموال والأمالك ،و�إىل �أرباب
التجارة و�أ�صحاب ال�رشكات جندهم جمي ًعا قد بد�أوا بعمل ب�سيط،
وبتجارة مزجاة ،ولكنهم ب�صربهم وعزميتهم ،وباجتهادهم
وهمتهم و�صلوا �إىل ما و�صلوا �إليه.
ويف مقابل �أمر الإ�سالم بالعمل واحلث عليه والرتغيب فيه،
ف�إنه نهى عن الك�سل واخلمول واالتكالية وحذر من ذلك ،فال
ي�صح �أن يكون �أح ٌد عال ًة على غريه وهو قادر على الك�سب ،فال
جتوز ال�صدقة ملن هو قادر على العمل وواجد له ،روى الإمام
الربيع –رحمه اهلل تعاىل -عن �أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنهم قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :ال حتل ال�صدقة لغني وال لذي مرة �سوى ،وال ملت�أثل
اً
مال) قال الربيع :ذو املرة ال�سوي القوي املحرتف ،واملت�أثل
اجلامع للمال .رقم احلديث.356:
لذا ف�إن الإ�سالم يحرم الت�سول بكل و�سائله؛ �إذ الت�سول نق�ص
يف حق الإن�سان ي�سبب له الذل والهوان ،ويعر�ضه ل�لازدراء،
واالمتعا�ض من قبل الآخ��ري��ن ،وه��ذا يتنافى مع تكرمي اهلل
تعاىل للإن�سان ،وينايف نظرة الإ�سالم �إىل الإن�سان على �أنه
خملوق مكرم عزيز النف�س .فالنا�س ينظرون �إىل املت�سولني نظرة
دونية ،فالإ�سالم يربي �أتباعه على مكارم الأخالق ،والرتفع عن

النقائ�ص ،ويربيهم على العلو والرفعة وال�شموخ ،ويغر�س فيهم
�صفات العزة والعفة والقناعة ،وقد مدح اهلل تعاىل من يتعفف
اء مِ َن
عن امل�س�ألة من الفقراء فقالَ } :ي ْح َ�س ُب ُه ُم الجْ َاهِ لُ �أَ ْغ ِن َي َ
ا�س ِ�إلحْ َافًا{ (البقرة
اه ْم اَل َي ْ�س َ�أل َ
يم ُ
ال َّت َع ُّف ِف َت ْع ِر ُف ُهم بِ�سِ َ
ُون ال َّن َ
الآية .)273
دائما مرفوع الر�أ�س؛ لأن اليد
فيجب على امل�سلم �أن يكون ً
العليا خري من اليد ال�سفلى كما جاء ذلك يف حديث نبوي �رشيف،
فالإ�سالم يذم امل�س�ألة ويحرمها ،فال ي�صح لإن�سان �أن ي�أخذ من
مال غريه بغري وجه حق ،فالأ�صل يف �س�ؤال النا�س التحرمي،
وال ي�ستثنى من هذا الأ�صل �إال ما ا�ستثناه النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فقد روى م�سلم عن قبي�صة بن خم��ارق الهاليل :قال:
أتيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�س�أله
(حتملت َح َمالة ،ف� ُ
َّ
فيها ،فقال� :أقِ ْم حتى ت�أت َينا ال�صدقةُ ،فن� ُأم َر لك بها ،ثم قال :يا
قبي�صةَّ � ،إن امل�س�أل َة ال حت ّل �إال لأحد ثالثة :رجل حتمل حمالة،
ورج��ل �أ�صابت ُه
فَح َل ّْت له امل�س�ألة حتى ُي�صي َبها ،ثم يمُ ْ �سِ كُ ُ ،
قو ًاما مِ ْن َع ْي�ش
جائحة اجتاحت ،فحل ّْت له امل�س�ألة حتى ُي�صيب َ
 �أو قال� :سِ دا ًدا مِ ْن َع ْي�ش  -ورجل �أ�صابته فاقة ،حتى يقولثالثة من ذوي احل َِجا من قومه :لقد �أ�صابت فال ًنا فاقة ،فحلّت له
ي�صيب َق َو ًاما من َع ْي�ش � -أو قال� :سِ َدا ًدا من عي�ش
امل�س�ألة ،حتى
َ
ُهن من امل�س�ألة يا قبي�صة ُ�س ْحت ،ي�أكلها �صاحبها
 فما �سِ َوا َُّ�س ْح ًتا) رقم احلديث.)1044(:
� َّأما كيف نتعامل مع ما �أنعم اهلل تعاىل به علينا من مال
فعلينا � اً
أول �أن نراعي فيه حق اهلل تبارك وتعاىل ،وثان ًيا علينا
�أن ندرك �أن للحياة مطالب وم�ستلزمات مادية كثرية ،وهذا �شيء
طبيعي ،بيد �أن هذه املطالب وهذه امل�ستلزمات تختلف من حيث
الأهمية بالن�سبة حلياتنا وواقع معا�شنا ،فهي من حيث الأهمية
ثالثة �أن��واع�� :ضرورات ،وحاجات ،وكماليات؛ فال�رضورات
هي الأ�شياء التي ال بد منها للحياة ،وبدونها تتوقف احلياة،
فال�رضورات ما ال ي�ستغنى عنها� ،أما احلاجات هي التي جتعل
احلياة �أكرث �سهولة وي�رس ،وبدونها ت�سري احلياة ب�صعوبة� ،أو
فيها م�شقة وتعب� .أما الكماليات فهي كل ما زاد عن احلاجات
ورخاء ،و�أكرث �سع ًة ورفاهية.
بحيث جتعل احلياة �أكرث رغ ًدا
ً
�إن الإ���س�لام يعرتف و ُيقر مبطالب احلياة بكل �أنواعها،

بل ي�أمر بها؛ لأنها تلبي دوافع النف�س ،ورغباتها ،وميولها،
وتطلعاتهاَ ،ب ْي َد �أن الإ�سالم �رشع من الأحكام وال�ضوابط ،وو�ضع
من الت�رشيعات والتوجيهات ما ينظم حدود تعامل الإن�سان مع
هذه املطالب بطريقة تقدمي الأهم على املهم ،وبطريقة املوازنة
بني هذه املطالب وامل�ستلزمات.
ي�شكو كثري من النا�س من كرثة مطالب احلياة وم�ستلزماتها،
ويتذمرون من ثقل متطلبات العي�ش؛ فمنهم من يقول �إن مطالب
احلياة كثرية ال تنتهي ،وال تتوقف عند حد ،ومنهم من يقول �إن
مطالب احلياة ،وخا�ص ًة يف هذا الع�رص �أثقلت كاهلهم بالديون؛
حتى باتوا مهمومني بالليل �أذالء بالنهار� .إننا نقول له�ؤالء
وغريهم ح ًقا �أن مطالب احلياة كثرية ال تنتهي وال تقف عند
حد ،فهي ال تنتهي �إال بانتهاء الإن�سان .وال تتوقف عند حد؛ لأن
النف�س الب�رشية ال ت�شبع ،وال يكفيها �شيء ،ما مل ت�ضبط ،وترو�ض،
وتوجه وفق �رشع اهلل تعاىل .فابن �آدم �إن �أعطي وادي ًا من ذهب
�أراد وادي ًا �آخر وهكذا.
�أما كون مطالب احلياة �أثقلت كاهلهم بالديون فال�سبب
منهم ،ولي�س من مطالب احلياة؛ ل�سبب ب�سيط وا�ضح؛ وهو �أن
عندهم املخروج �أك�ثر من املدخول ،وامل�رصوفات �أك�ثر من
الإيرادات ،فهناك من يكرث من الكماليات ،وال ريب �أن الإكثار
يحول حياة
منها ي�ؤدي يف �أغلب الأحيان �إىل تراكم الديون مما ِّ
الإن�سان �إىل هم ونكد وكبد ،وعليه ف�إن �سبب ما يعانيه الكثري
من النا�س من ثقل مطالب احلياة وم�ستلزماتها ،يعود بالدرجة
الأوىل �إىل ت�رصفاتهم املغلوطة ،و�إىل �سلوكياتهم املعوجة،
و�إىل �أفعالهم اخلاطئة ،و�إىل عدم املوازنة بني مطالب احلياة
املختلفة بني ال�رضورات واحلاجات والكماليات ،و�إىل عدم
النظر والتفكري يف الآثار والعواقب .لننظر �إىل واقع جمتمعنا
على وجه العموم ،جند تكلفًا و�إ�رسافًا يف الإنفاق؛ يف الأفراح
والأتراح ،ويف امل�رسات وامل�صائب ،ويف الزواج والوالدة ،ويف
العزاء ويف املنا�سبات ،ويف رم�ضان ويف الأعياد ،وهذا �إ�ضاعة
للمال ،و�إهدار للطعام و�إتالف له ،ف�أكرثه يرمى يف �صناديق
القمامة ،ويلقى يف حاويات النفايات ،والكل يعاين من وط�أة
هذه التكاليف ،ومن ثقل الديون املرتتبة عليها ،مما ي�ستدعي
تدخل اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية يف الدولة للحد من هذه
الظاهرة االجتماعية التي باتت ت�ؤرق اجلميع.
املراجع:

 lثمار الفكر ،جامعة قطر ،املو�سم الثقايف التا�سع 1404هـ1984/م .رقم
الإيداع بدار الكتب القطرية  126ل�سنة 1984م.
 lالأو�سط للطرباين
 lتف�سري البغوي.
 lتف�سري ال�شيخ ال�شعراوي.
 lجامع االمام الربيع بن حبيب.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلـوي

القر�آن الكرمي

قال اهلل تعاىل} :يا �أَ ُّي َها ا َل ِّذينَ �آ َمنُوا َمن َير َت َّد ِمن ُك ْم َعن ِدي ِن ِه َف َ�س ْو َف َي�أْ ِتي هَّ ُ
الل
ْ
اللَ
اهدُ ونَ فيِ َ�س ِبيلِ ِهّ
ِب َق ْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبو َنهُ �أَ ِذ َل ٍّة َع َلى المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني �أَ ِع َّز ٍة َع َلى ا ْل َكا ِف ِرينَ ُي َج ِ
َ
ُ
هّ
يم (� )54إِ مَّ َ
نا
اء َوالل َو ِ
الل ُي�ؤْ ِت ِ
َو اَل َي َخا ُفونَ َل ْو َم َة اَل ِئ ٍم َذ ِل َك َف ْ�ض ُل هَّ ِ
ا�س ٌع َع ِل ٌ
يه َمن َي َ�ش ُ
َو ِل ُّي ُك ُم هَّ ُ
ال�صلاَ َة َو ُي�ؤْ ُتونَ َّ
الز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ
يمونَ َّ
الل َو َر ُ�سو ُلهُ َوا َل ِّذينَ �آ َمنُوا ا َل ِّذينَ ُي ِق ُ
الل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ (.{ )56
(َ )55و َمن َي َت َو َّل اللهَّ َ َو َر ُ�سو َلهُ َوا َل ِّذينَ �آ َمنُوا َف�إِ َّن ِحزْ َب هَّ ِ
�صدق اهلل العظيم
		
		
�سورة املائدة الآيات ()56-54

الأدب مع العامل واملع ِّلم وحامل القر�آن
الل مِ ْن عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعل ََم ُاء ِ�إ َّن َهّ َ
نا َي ْخ َ�شى َهّ َ
ُور { فاطر الآية (( ،)28وقال
قال تعاىل�ِ } :إ َمّ َ
الل َع ِزي ٌز غَ ف ٌ
اب{ �آل عمران
ُون �آَ َم َّنا ِب ِه كُ ٌّل مِ ْن عِ ْن ِد َر ِّب َنا َو َما َي َّذ َّك ُر �إِ َاّل �أُولُو َْ أ
ون فيِ ا ْل ِع ْل ِم َي ُقول َ
الرا�سِ ُخ َ
ال ْل َب ِ
تعاىلَ :
}و َّ
الآية (.)7
وحفَظَ ته ،وهم �أعلم النا�س باهلل و�رشعه ،وهم الذين يعرفون
العلماء و�أهل القر�آن هم َح َملَة الدين َ
النا�س بعظمة خالقهم وحقوقه عليهم ،وكيفية عبادته ،وهم ورثة الأنبياء .وعن �أبي الدرداء �أن ر�سول
علما� ،سلك اهلل به طري ًقا من طرق اجلنة،
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :من �سلَك طري ًقا يطلب فيه ً
ر�ضا مبا ي�صنع ،و�إن العامل لي�ستغفر له من يف ال�سموات
و�إن املالئكة لت�ضع �أجنحتها لطالب العلم ً
ومن يف الأر�ض ،واحليتان يف جوف املاء ،و�إن ف�ضل العامل على العابد كف�ضل القمر ليلة البدر على
ورثوا العلم،
دينارا وال
�سائر الكواكب ،و�إن العلماء َو َرثَة الأنبياء ،و�إن الأنبياء مل يورثوا
ً
ً
درهما� ،إمنا َّ
فمن �أخذه �أخذ بحظ وافر» ـ رواه البخاري ـ والعلماء عمدة �أولياء اهلل ،من عاداهم فقد وقع يف حرب
مع اهلل؛ عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إن اهلل قال :من عادى يل ول ًّيا ،فقد
�آذنته باحلرب» .رواه البخاري.

ال َّتوبة

التوبة تحُ ِّتم �إن�سان َّية الب�رش على ذواتهم
وح َّب ال ُّدنيا والتع ُلّقِ ب�شهواتها،
ا�ستعجال اخلري ُ
اء مييلُ �إىل الأمور املمنوعة،
آدمي َّ
ُ
خط ٌ
وطبع ال ِّ
والرتغ ِب
ومهما يكن من �أمر ِه ِ�صدقُ التزام اخلري
ُّ
ا�ستحباب
آدم
ف��ي� ِه ف ��إ َّن��ه ال ينفي ع��ن اب��ن � َ
ُ
ابن
وال�سالمُّ :
(كل ِ
املعا�صي ،قال عليه َّ
ال�صالة َّ
�ون) .ومن
�
اب
�و
�
ت
�
ال
ني
ائ
ير
َّ
آدم َّ
اخلط َ َ َّ َ
اء ،وخ� ُ
� َ
خط ٌ
هلل بِعباد ِه �أن ت��ركَ لهم باب ًا لل ّتوبة
َرح��م� ِة ا ِ
الروح �إىل خالِقها،
مفتوح ًا ال ُيغلقُ ح َّتى
َ
ترجع ُّ
وطريق ًا للعود ِة �إىل طريق اهلل ممُ َ ّهداً مهما بل َغت

ف�س من ال ُّذنوب والآثام.
ال َّن ُ
للتوبة ف�ضائل عظيمة ،تعود على الإن�سان باخلري
يف الدنيا والآخرة منها:
• حمبة اهلل للتائب.
• تزكية النف�س� :أي طهارة النف�س وتنقيتها من الآثام
واخلطايا ،وعدم الوقوع يف املعا�صي ،والندم على ما
كان منها.
• �سعة الرزق.
• رفع البالء عن النا�س بالتوبة.
• التوبة جتلب الراحة النف�سية للتائب و�أي�ضا الطم�أنينة.

�أنواع ال�صدقة

ال�صدقات �أنواع ،فال تقت�رص ال�صدقة على �شيء واحد نقدمه للفقراء واملحتاجني ،وتتمثل هذه
الأن��واع مبا ي�أتي :ال�صدقات املادية :والتي ت�شمل تقدمي الأم��وال� ،أو الغذاء والك�ساء� ،أو املوا�شي
والأغنام ،وكل �شيء ي�ستفاد منه ب�شكل مادي .ال�صدقات املعنوية :والتي ت�شمل االبت�سامة يف وجه
الآخرين ،واحلديث اجليد ورفع املعنويات .ال�صدقات اجلارية :وهي ال�صدقات التي تبقى حتى بعد
موت املت�صدق ،وت�شمل بناء م�سجد� ،أو مدر�سة� ،أو تقدمي العلم والكتب� ،أو بئر ماء يف الطريق.
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الت�سامح
الت�سامح من �أ�سمى ال�صفات التي
�أمرنا بها اهلل ع ّز وج ّل ور�سولنا الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فالت�سامح هو
العفو عند املقدرة والتجاوز عن �أخطاء
الآخرين وح�سن الظن بهم ،والتما�س
الأع����ذار ل��ه��م ،وال��ن��ظ��ر �إىل مزاياهم
وح�سناتهم ب���د ًال م��ن ال�ترك��ي��ز على
عيوبهم و�أخطائهم ،فاحلياة ق�صرية
مت�ضي دون توقف ،فال داعي لنحمل
ال� ُك��ره واحلقد بداخلنا ،بل علينا �أن
وت�ساحما و�أم�ًل اً حتى
من�ل�أه��ا ح ًبا
ً
نكون مطمئنني مرتاحي البال ،وهو
يقرب النا�س منا ومينحنا حبهم ،وهنا
�أجمل الكالم عن الت�سامح :قال تعاىل:
�ض َع ِن
(خ ِذ ا ْل َعف َْو َو�أْ ُم ْر بِا ْل ُع ْر ِف َو َ�أ ْع ِر ْ
ُ
ين) �صدق اهلل العظيم (�سورة
الجْ َ ��اهِ �لِ� َ
الأعراف الآية .)199
عن �أب��ي �أي��وب ر�ضي اهلل عنه �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :ال
يحل مل�سلم �أن يهجر �أخاه فوق ثالث
ليال يلتقيان فيعر�ض هذا ويعر�ض هذا
وخريهما الذي يبد�أ بال�سالم).
والت�سامح ج��زء م��ن ال��ع��دال��ة� .إذا
بلغك عن �أخيك �شيء تكرهه ،فالتم�س
له العذر ،ف ��إن مل جتد له ع��ذراً ،فقل:
لعل له عذر ال �أعلمه .الت�سامح هو ال�شك
حق .احلياة
ب�أن الآخ��ر قد يكون على ّ
�أق����صر م��ن �أن نق�ضيها يف ت�سجيل
الأخطاء التي يرتكبها غرينا يف حقنا
�أو يف تغذية روح العداء بني النا�س،
والت�سامح زينة الف�ضائل ومن �صفات
الأقوياء.

احلديث ال�شريف

نعم اهلل تعاىل

�أب��و عبيدة عن جابر بن زيد عن �أب��ي هريرة -ر�ضي اهلل
عنهم -عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال �( :إذا �أحب اهلل عبدا
قال يا جربيل �إين قد �أحببت فالنا ف�أحببه فيحبه جربيل عليه
ال�سالم ثم ينادي يف �أهل ال�سماء �أال �إن اهلل قد �أحب فالنا ف�أحبوه
فيحبه �أهل ال�سماء ثم يو�ضع له القبول يف �أهل الأر���ض ،و�إذا
بغ�ض اهلل عبدا فمثل ذلك) �صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
		

ما �أنعم اهلل عز وجل على عبد من نعمه يف الدنيا
ف�شكر اهلل وتوا�ضع بها هلل �إال �أعطاه اهلل عز وجل نفعها
يف الدنيا ورفع له بها درجة يف الآخرة .وما �أنعم اهلل
عز وجل على عبد من نعمه يف الدنيا فلم ي�شكرها هلل
ومل يتوا�ضع بها هلل عز وجل �إال منعه اهلل عز وجل نفعها
يف الدنيا .

رواه الإمام الربيع بن حبيب

ٌ
ومعان قر�آنية
كلمات
ٍ
�سورة العاديات
}�ض ْبحاً{ :ال�ضبح� :صوت �أنفا�س اخليل �إِذا
 َعدت ،قال عنرتة :واخليلُ تكدح حني ت�ضبح
يف حيا�ض املوت �ضبحاً.
 }فاملوريات َق ْدحاً{ �أي فاخليل التيتخرج �رشر النار من الأر�ض بوقع حوافرها
على احلجارة من �شدة اجلري.
 }ف�أَث َْر َن{ ه َّيجن.النقع :الغبار.
 } َن ْقعاً{ ُ }كَ ُنو ٌد{ كفور جحود لنعمة اهلل ،من كَ َندالنعمة ِ�إذا كفرها ومل ي�شكرها.

�سورة الزلزلة
 }�أ ْث َقا َل َها{ املوتى الذين يف جوفها ،قالالأخف�ش� :إِذا كان امليت يف بطن الأر�ض فهو
ثقل لها ،و�إن كان فوقها فهو ثقل عليها.
 } َي ْ�ص ُد ُر{ ين�رصف ويخرج ،وال�صدور �ضدالورود ،فالوارد الآتي ،وال�صادر املن�رصف.
 }�أَ ْ�ش َتاتاً{ متفرقني ،جمع �شت يقال :ذهبوا�أ�شتات ًا �أي متفرقني.
امل�صدر� :صفوة التفا�سري لل�شيخ حممد علي ال�صابوين

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rنحن مبتعثون للدرا�سة ملدة خم�س �سنوات خارج البلد والآن نحن م�ستقرون يف
هذا البلد فهل نحن يف �سفر �أو ال ؟ وهل يجوز الق�رص واجلمع ؟ مع العلم �أن املدة
حمددة للدرا�سة؟
� rrإن كان بقا�ؤكم يف تلك البلد لي�س �إال للدرا�سة فقط ،فلي�س لكم �أن تتخذوها
وطنا ،وعليه ف�إنكم ت�صلون فيها �سفرا تق�رصون الرباعية ركعتني �إال �أن ت�صلوا خلف
�إمام مقيم فيجب عليكم �أن تتبعوا الإمام فتتموا ،والأوىل لكم �إفراد كل �صالة يف
وقتها ،وهذا الذي يتفق مع عمل الر�سول ــ �صلى اهلل عليه و�سلم ــ �إال �إن احتجتم �إىل
اجلمع فهو رخ�صة للم�سافر ،واهلل �أعلم .
� rإمام م�سجد بعد العمل ميتهن مهنة التجارة هل يجوز له �أن يرتك ب�ضاعته داخل
امل�سجد؟
 rrال يجوز له �أن يجعل امل�سجد خمزنا �أو م�ستودعا لتجارته؛ لأن هذا يتنافى مع
قد�سية بيوت اهلل ،فقد ورد النهي عن البيع وال�رشاء فيها ،وعن اتخاذها طريقا وعن
�إن�شاد ال�ضوال فيها ،وكل هذه الأحكام �إمنا ت�ؤكد منزلة امل�ساجد و�أهمية جتنيبها ما
يتعار�ض مع الأغرا�ض التي رفعت لأجلها ،واهلل �أعلم.
 rكيف نوفق بني املنع من التداوي باملحرم والنجا�سات و�إباحة نقل الدم من
�شخ�ص �إىل �آخر؟
 rrجاز نقل الدم من �أجل مق�صد حفظ النف�س كما جاز �أكل امليتة للم�ضطر �إذا خ�شي
�أن يهلك مبقدار ما يدفع عن نف�سه الهالك ،ومن ا�ضطر �إىل �أن ُينقل �إليه دم غريه فال
يكون �إال بقدر ما ُتنقذ به نف�سه ،وال ي�صار �إليه �إال عند احلاجة مع رجاء ال�شفاء ،واهلل
�أعلم.
أهديت هدية قيمة من طالباتي الالتي �أعلمهن علوم القر�آن  ..فما حكم قبويل
ُ � r
للهدية؟
وجدت ريبة من الإهداء �أو خ�شيت املحاباة وعدم العدل �أو التق�صري ب�سبب
إذا
� rr
ِ
�أثر الهدية فال يجوز �أخذها ،و�أما �إن �أخذتها مع انتفاء ما تقدم فال ب�أ�س ،واهلل �أعلم.
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(البيتكوين) عملة امل�ستقبل الإلكــــــــــرتونية

�ضابط مدين /نا�صر بن حميد املحذوري
مكتب الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
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�شهد الربع الأخري من القرن املا�ضي انطالقة ع�صر
جديد ،ع�صر اقرتبت فيه امل�سافات بني �أرجاء املعمورة
مما جعل العامل �أ�شبه بقرية �صغرية كل ذلك يعود �إىل
ابتكار الإنرتنت وما �أحدثه من ثورة �ضخمة يف جميع
نواحي احلياة امتدت �إىل االت�صاالت والتعليم ،وكان
�أي�ض ًا من تباعات هذه الثورة �إن بد�أت البنوك الإلكرتونية
واحلركة املالية باالنت�شار على الإنرتنت ،و�أ�صبح لها
ت�أثري كبري يف جمريات الأمور املالية يف العامل احلقيقي
ب�شكل كبري ,وظلت البنوك الإلكرتونية م�سيطرة على
التعامالت املالية على الإنرتنت حتى �صباح يوم  3يناير
2009م ،حيث كان الف�ضاء االفرتا�ضي (الإنرتنت)
على موعد مع تط ّور بارز يف عامل املال متثل
يف �إطالق عملة (افرتا�ضية) مل تعهدها
الب�شرية من قبل �أطلق عليها ا�سم
(البيتكوين .)Bitcoin

(البيتكوين) عملة افرتا�ضية م�شفرة من ت�صميم �شخ�ص
جمهول الهوية ولي�س لها وجود فيزيائي
(البيتكوين)
(البيتكوين) عبارة عن عملة افرتا�ضية م�شفرة من ت�صميم �شخ�ص
جمهول الهوية �أطلق على نف�سه ا�سم (�ساتو�شي ناكاموتو) وهذه العملة
ت�شبه �إىل حد ما العمالت املعروفة كالريال والدوالر واليورو وغريها
من العمالت التقليدية ،لكنها تختلف عنها بعدم وجود هيئة تنظيمية
مركزية تقف خلفها ،فهي عملة افرتا�ضية ولي�س لها وجود فيزيائي،
وال ميكن تتبع عمليات البيع وال�رشاء التي تتم بها �أو حتى معرفة
�صاحب العمالت ،حيث يعتمد التعامالت املالية على مبد�أ النظري
للنظري ( .)Peer-to-Peerفيتم الت�شفري بني �شخ�صني مبا�رشة
دون وجود هيئة و�سيطة تنظم هذه التعامالت ،حيث تذهب قيمة
(البيتكوين) من ح�ساب م�ستخدم �إىل �آخر ب�شكل فوري ودون وجود
�أي ر�سوم حتويل ودون املرور عرب �أي م�صارف �أو �أي جهات و�سيطة.
�أي�ضا هذه اخلدمة متوفرة على م�ستوى العامل وال حتتاج ملتطلبات �أو
�أ�شياء معقدة ال�ستخدامها .فعند احل�صول على العمالت يتم تخزينها
يف حمفظة �إلكرتونية التي ميتلكها الأ�شخا�ص ،ومن املمكن الت�سوق
بهذه العملة يف املتاجر التي تدعم الدفع با�ستخدام بطاقات بيتكوين
�أو حتى حتويلها �إىل العمالت التقليدية.

كيفية احل�صول على عملة (البيتكوين)
هنالك ع��دة ط��رق للح�صول على عملة (البيتكوين) ولكن
الطريقة الرئي�سية هي عملية التعدين ،ويق�صد بتعدين (البيتكوين)
هو ا�ستخراجه وهي عملية ت�شبه عملية ا�ستخراج الذهب من باطن
الأر�ض ،حيث يتطلب ا�ستخراج املعدن الأ�صفر �إىل معدات خم�ص�صة
لذاك الغر�ض وجهد كبري؛ كذلك بالن�سبة (للبيتكوين) يتطلب معدات
وبرامج خم�ص�صة تقوم بفك ال�شفرات وعمليات ح�سابية معقدة �سواء
ب�صورة فردية �أو على هيئة جمموعات ،وكلما زادت قدرة اجلهاز على
املعاجلة زادت قدرته على ا�ستخراج العمالت ب�شكل �أ�رسع ،ولكن يف
معظم الأحيان ف�إن �أجهزة الكمبيوتر مهما كانت قوتها لن تتحمل
ال�ضغط الكهربائي الهائل و�ست�صاب بالتلف ،احلل يكمن يف التعدين
ال�سحابي ،حيث تقوم �رشكات خم�ص�صة يف هذا املجال بتجمع
الإكرتونيا مبكان يطلق عليه بامل�سبح ( )Poolلهدف تعدين عملة
البيتكوين بحيث تقوم كل �رشكة بدفع ن�سبة من املال عبارة عن
ا�ستثمار ويتم حجز مزودات ٍ( )Serversذات قدرات هائلة جداً تعمل
على مدار اليوم حلل املعادالت وا�ستخراج عمالت البيتكوين وعند
الربح ي�أخذ املال على ح�سب الن�سبة التي مت و�ضعها .وميكن كذلك
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احل�صول على عملة (البيتكوين) عن طريق مواقع كتابة (الكابيت�شا)
�أو مواقع (الفو�سيت) وهي من �أ�سهل املواقع التي تتيح فر�صة ك�سب
البيتكوين بدون ا�ستثمار ،وتختلف هذه املواقع من حيث مدة االنتظار
و�رسعة الدفع ومن �أهمها موقع ( . )freebitco.inكما ميكن �أي�ض ًا
احل�صول على عملة (البيتكوين) عن طريق ال�رشاء التقليدي وهي
الرائجة يف وقتنا احلايل.
�آلية العمل لعملة (البيتكوين)
ترتبط جميع املعامالت املالية التي تتم عرب (البيتكوين) ب�سجل
ح�سابات ُت�سجل فيه جميع الإج��راءات ليكون �شبكة ب�سل�سلة واحدة
ُيطلق عليها �سل�سلة الكتلة �أو (البلوك ت�شني  ،)Block Ch ainتت�شارك
جميع ال ُعقد املتواجدة على �شبكة (البيتكوين) يف هذا ال�سجل عرب
نظام يعتمد على بروتوكول (البيتكوين) ،بحيث �إن هذه ال�سل�سلة تكون
مبثابة اجل�رس الذي يربط جميع التحويالت بع�ضها ببع�ض ل�ضمان
�إحكام ال�سيطرة يف التعامل واحلفاظ على ت��وازن (البيتكوين)،
والتحكم يف �سقف وعدد (البيتكوين) املتاحة لدى جميع الأفراد يف
العامل ،حيث ُخطط لإ�صدار حوايل ( )21مليون وحدة بحلول عام
2140م وذلك للمحافظة على قيمتها ال�سوقية.
(البيتكوين كا�ش)
يف الأول من �أغ�سط�س من العام املا�ضي مت تد�شني نوع جديد
من عملة (البيتكوين) �أطلق عليه (البيتكوين كا�ش) ،وكان الغر�ض
من �إن�شاء (بيتكوين كا�ش) هو تخفيف ال�ضغط عن �شبكة التحويل
امل�ستخدمة من بيتكوين العادية ،حيث �ستقبل يف عملة (البيتكوين)
التقليدية مقدار واحد (ميغابايت) من البيانات كل ع�رش دقائق ،وذلك
بهدف حماية هذه املعامالت من حماوالت االخرتاق ومن هجمات
تعطيل اخلدمة التي قد ت��ؤدي �إىل �إغ��راق �سل�سلة الكتلة ب�سيل من
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جميع املعامالت املالية التي تتم
عرب (البيتكوين) ب�سجل ح�سابات
ُت�سجل فيه جميع الإج����راءات
ليكون �شبكة ب�سل�سلة واحدة ُيطلق
عليها �سل�سلة الكتلة �أو (البلوك
ت�شني )Block Chain

�ساهمت ال�شركات حول العامل التي
تقبل التعامل بالعملة بدور كبري
يف رفع الطلب على (البتيكوين)
التي تعتمد كليا على الإنرتنت

متاما .وقد �أدى
املعامالت ال�صغرية التي ت�ؤدي �إىل توقف اخلدمة ً
الت�أخري يف �إنهاء بع�ض املعامالت لإن�شاء �شبكة جديدة تعمل عليها
�سل�سلة (بيتكوين كا�ش) حيث القت ر�ضى املعدنني و�أعلنوا ب�شكل
�رصيح دعمهم لتعدين �سل�سلة (البيتكوين كا�ش).
(البيتكوين) كعملة عاملية
بعدما �أ�صبحت عملة (البيتكوين) ذات قبول عاملي خ�صو�صا بعد
اعتمادها ك�أداة للدفع يف مناطق عديدة حول العامل بالإ�ضافة �إىل
�إمكانية تداولها يف البور�صات مثل الأ�سهم وال�سندات ،فقد �سجل �سعر
عملة بتكوين م�ستوى قيا�س ًيا جتاوز ( )1700دوالر للمرة الأوىل يف
تاريخها يف  8دي�سمرب 2017م و�سط �إقبال قوي عليها لتتخطى �سعر
املعدن الأ�صفر ،حيث �ساهم االقبال الكبري من الأف��راد وال�رشكات
حول العامل التي تقبل التعامل بالعملة بدور كبري يف رفع الطلب على
البتيكوين التي تعتمد كليا على الإنرتنت ،ومن �أبرز ال�رشكات واملواقع
التي تقبل اليوم التعامل بعملة البيتكوين :باي بال ،مايكرو�سوفت،
ديل ،ياهو ،جوجل ،اك�سبيديا ،زينغا ،بلومبريغ ،دوت كوم ،وغريها
من مئات ال�رشكات الأخرى حيث كان �آخرها �رشكة ال�سكك احلديدية
ال�سوي�رسية (�إ�س بي بي) من خالل �إ�ضافة خدمة جديدة لزبائنها على
�آالت بيع التذاكر لبيع عملة البتيكوين.
كذلك ف�إن اعرتاف حكومات االقت�صادات املتقدمة بها يعطيها
�أهمية �أكرث ،وهو ما يف�رس ارتفاع قيمتها ال�سوقية حتى الآن �إىل
نحو ( )52.5مليار دوالر ،ومن �أب��رز ال��دول التي اعرتفت ر�سمي ًا
بهذه العملة �أو تركت لل�رشكات والأف��راد حرية التعامل بها هي
الدمنارك و�أ�ستونيا وال�سويد وكوريا اجلنوبية وكندا وفنلندا وهولندا
وبريطانيا ،وكذلك �أبدت احلكومة اليابانية تقبال للعملة ومنحتها
امل�رشوعية ك���أدارة لل�سداد بينما اجته ال�صينيون وامل�ستثمرون
الأجانب بال�صني ال�ستخدام هذه العملة ،وذلك للتحايل على �ضوابط
ر�أ�س املال التي تفر�ضها احلكومة ال�صينية كو�سيلة للتحويل �إىل
العمالت الورقية الأخرى بعد ما قامت بفر�ض ت�ضييقات على �أعمال
البنوك والبور�صات للحيلولة دون حتويل الأموال للخارج .يف حني
مل تعرتف حكومة �أمريكا ر�سمي ًا بها حتى الآن ولكن مت ت�رشيع هذه
العملة مبدينة نيويورك ،وتوقع حمللون �أن ت�شهد العملة ارتفاعات
خالل الفرتة املقبلة بفعل تزايد عدد الدول التي تقبل التعاول بها
بف�ضل �سهولة التحويالت عربها دون وجود طرف ثالث.

�إيجابيات ا�ستخدام (البيتكوين)
من �أبرز �إيجابيات عملة (البيتكوين) هي ال�رسية ،حيث �إن عمليات
البيع و ال�رشاء بهذه العملة ال ميكن مراقبتها �أوالتدخل فيها ،وهذه
نقطة �إيجابية ملن يحب اخل�صو�صية ويح ّد من �سيطرة احلكومات
وامل�صارف على العملة .كذلك الر�سوم املنخف�ضة وال�رسعة من �أهم
�إيجابيات (البيتكوين) فعند �رشاء �أي �سلعة بعملة (بيتكوين) تنتقل
قيمة هذه ال�سلعة من ح�ساب م�ستخدم �إىل �آخر ب�شكل فوري من دون
�أي ر�سوم حتويل �أو املرور عرب �أي م�رصف �أو �أي جهة و�سيطة ،كما
�أن هذه العملة ال ترتبط مبوقع جغرايف معني ،فيمكن التعامل معها
وك�أنها عملة حملية ،ومن �إيجابياتها �أي�ضا الندرة �إذ خطط خمرتعها
لإ�صدار ( )21مليون وحدة فقط حتى عام 2140م ،مما ي�ساهم يف
احلفاظ على قيمتها ومينعها من االنهيار.
�سلبيات ا�ستخدام (البيتكوين)
ومن �أبرز �سلبيات عملة (بيتكوين) هي �رسية فهذه كما �إنها ميزة
�إال �أنها تنعك�س ببع�ض ال�سلبيات كا�ستخدامها ال�سهل يف العمليات
التجارية غري امل�رشوعة �أو غري القانونية عرب الإنرتنت خ�صو�صا
عندما يتم ا�ستخدامها بالإنرتنت املظلم ،حيث يتواجد القتلة
امل�أجورون ومروجو املخدرات ،و�أف�ضل مثال على ذلك هو موقع
طريق احلرير ( )Silkroadالذي كان يتاجر باملخدرات �إىل ان متكنت
احلكومة الأمريكية من الو�صول �إليه و�إغالقه عام 2013م ،كذلك
الإجتار بالب�رش وجتارة العمالت والأوراق املزيفة .و�سبق �أن ا�ستخدمت
(بيتكوين) يف عمليات قر�صنة حوا�سيب وح�سابات �شخ�صية ،وكان
�آخر ا�ستخدامها يف الهجومني الإلكرتونيني العامليني بفريو�س الفدية
الأول ( )Wanna cryوالثاين ( )Petyaحيث طلب القرا�صنة فدية لفك
�شفرت امللفات التي مت ت�شفريها يف عملة القر�صنة على �أن يتم دفع
الفدية با�ستخدام عملة (البيتكوين) .وهنالك �سلبيات �أخرى كغياب
ت�رشيعات تنظم التعامل بها وحتفظ حقوق م�ستخدميها� ،إىل جانب
العدد القليل من املتاجر واملحالّ التي تقبل التعامل بها حتى الآن
حول العامل و�إن كانت يف تزايد ،وغياب االعرتاف الدويل الكامل بها.
م�ستقبل (البيتكوين)
ن��ظ��راً للإيجابيات الكبرية التي ظهرت م��ن ا�ستخدام عملة
(البيتكوين) يف جميع �أنحاء العامل وعلى م�ستوى ال�رسية وال�رسعة
�أثناء التعامل بها؛ تتجه هذه العملة مع مرور الوقت لت�صبح املالذ

الآمن للم�ستثمر مثلها مثل الذهب وهو ما يعطي التعامالت بها ثقال
�أكرب ،وبالتايل يرتفع �سعرها� .إال �أن هنالك �سلبيات كبرية من ال�صعب
غ�ض الطرف عنها خ�صو�صا �إذا ما كانت ملج�أ �آم ًنا للقيام بالأعمال
غري امل�رشوعة ،حيث �إنها ال تخ�ضع للرقابة على جميع م�ستوياتها
مما ي�شكل تهدي ًدا لبقائها وحتولها �إىل عملة معرتف بها دولي ًا مما
جمرد و�سيلة غري
قد ي��ؤدي �إىل اختفائها مع مرور الزمن وتكون ّ
قانونية ،ا�ستخدمها جمهولون لتكوين ثروة تقدر مبئات املاليني من
الدوالرات .يف املقابل �إذا ما مت تنظيم هذه العملة من قبل احلكومات
والبنوك املركزية بها �أو حتى �إن�شاء هيئة دولية تقوم بدور التنظيم
والرقابة على هذه العملة وفر�ض �إجراءات حمائيه� ،ستتحول العملة
امل�شفرة (البيتكوين) من كونها عملة غري �آمنة �إىل عملة �آمنة متام ًا
لت�ساهم يف خلق بيئة �أعمال جديدة متام ًا وحينها �سيتحول العامل
من ا�ستخدام النقود الورقية �إىل ا�ستخدام العديد من �أنواع النقود
االفرتا�ضية وت�سهيل عمليات التجارة ب�شكل �أ�رسع و�آمن ،حتى �أن
الدول ت�ستطيع �أن تقوم بتعدين عمالت لها �إذا ما رغبت يف ذلك.
امل�صادر
• موقع بي بي �سي العربية «عملة بيتكوين االفرتا�ضية ينبغي
�أن ت�ستخدم بحذر يف اال�ستثمار» بتاريخ � 30أغ�سط�س 2017م.
• موقع جريدة الد�ستور الإلكرتوين «�أ�سباب وراء ارتفاعات
البيتكوين» بتاريخ � 15أكتوبر 2017م.
• موقع اجلزيرة الإلكرتوين «عملة بيتكوين االفرتا�ضية جتد
طريقها �إىل املحال التجارية» بتاريخ � 25أبريل 2017م.
• موقع جريدة الد�ستور الإلكرتوين «بيتكوين كا�ش ..جيل �أ�رسع
من العمالت االفرتا�ضية»بتاريخ � 2أغ�سط�س 2017م.
• موقع ويكيبيديا «تاريخ بيتكوين».
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

وزارة النقل واالت�صاالت تفتتح ازدواجية طريق طاقة ـ مرباط �أمام احلركة املرورية

 rrافتتحت يوم � 1/3رشكة تنمية نفط ُعمان ر�سمي ًا �أول م�رشوع
لتوليد الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية يف مواقف ال�سيارات يف مقرها مب�سقط
حتت رعاية معايل وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية.
فقد ركبت �آالف من الألواح ال�شم�سية يف مواقف ال�سيارات مبيناء الفحل
لتوفري الطاقة ملباين مكاتب ال�رشكة ،حيث �ستوفر هذه اخلطوة ال�صديقة
للبيئة �أكرث من ( ) 3.1مليون مرت مكعب من الغاز يف العام ،وهو ما يكفي
لتوفري الكهرباء لنحو ( )1000منزل ،كما �ستخف�ض انبعاثات غاز ثاين
�أك�سيد الكربون بنحو ( )6662طن ًا �سنوياً ،وهو ما يعادل ما تنفثه ()1400
�سيارة على الطريق �أو زرع حوايل (� )173ألف �شجرة.
�سيولّد امل�رشوع  -الذي تبلغ طاقته الق�صوى ( )6ميجاواط �ساعة عند
الذروة )9480000( -كيلوواط يف ال�ساعة �سنوياً.

 rrافتتحت وزارة النقل واالت�صاالت يوم 1/10
�أمام احلركة املرورية م�رشوع ازدواجية طريق طاقة ـ مرباط
يف حمافظة ظفار بطول (  ) 36كيلومرتاً وبتكلفة �إجمالية تقدر
بـ(5ر )40مليون ريال ُعماين مع ا�ستمرار العمل يف طرق اخلدمة لربط
كافة التجمعات ال�سكانية املجاورة مل�سار الطريق.
و�سي�سهم امل�رشوع يف رفع كفاءة �شبكة الطرق وا�ستيعاب احلركة
املرورية املتزايدة ف�ضال عن تن�شيط احلركة ال�سياحية واالقت�صادية واالجتماعية
بوالية مرباط والتي تت�ضمن ما يقارب ( )181قرية وجتمعا �سكانيا ،وكذلك والية �سدح
تت�ضمن( )23قرية وجتمعا �سكانيا ،حيث يرتبط الطريق املزدوج مع طريق طوي �أعتري
ووادي دربات وكذلك الطريق امل�ؤدي �إىل منطقة �سمهرم الأثرية وطريق �أ�شور وطريق
ح�شري.

و�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع قريات ال�سياحي بتكلفة (  ) 385مليون ريال عُ ماين
 rrاحتفلت �رشكة قريات للتطوير يوم  1/15بو�ضع حجر الأ�سا�س مل�رشوعها
ال�سياحي املتكامل يف والية قريات الذي تبلغ تكلفته ( )385مليون ريال ُعماين والذي
�سيتم تنفيذه على ثالث مراحل.
رعى احلفل معايل وزير ال�سياحة ،حيث قام بو�ضع حجر الأ�سا�س للم�رشوع �إيذان ًا
ببدء العمل لإجناز هذا امل�رشوع الوطني ،الذي �سيغري من معامل والية قريات ،لتكون
وجهة �سياحية بامتياز م�ستقبال.
وميتد امل�رشوع على م�ساحة مليون وثمانية وع�رشين �ألف مرت مربع ،وي�ضم (ثالثة)
فنادق وملعب جولف وحديقة مائية ،و�أكرث من ثالثة الآف وحدة �سكنية و�أخرى جتارية،
ومناطق للتطوير ال�سياحي مب�ساحة خم�سمائة وثالثة وخم�سني �ألف مرت مربع ،وغريها.

افتتاح املرحلة الثانية مل�صنع ال�شركة ال ُعمانية
مل�ستح�ضرات ال�صيدلة مبنطقة ري�سوت ال�صناعية

 rrافتتحت يوم  1/10مبنطقة ري�سوت ال�صناعية ب�صاللة املرحلة
الثانية مل�صنع ال�رشكة ال ُعمانية مل�ستح�رضات ال�صيدلة والذي تبلغ تكلفته
( )4.5مليون ريال ُعماين ،حتت رعاية معايل الدكتور وزير ال�صحة بح�ضور
وزير الدولة وحمافظ ظفار.
وا�شتملت التو�سعة الثانية مل�صنع الأدوية على خط �إنتاج جديد للحبوب
الفوارة وق�سم للمخازن ب�أحدث التقنيات وكذلك �إقامة عدد من املختربات
ب�أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف هذا املجال.
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اتفاقية لإن�شاء جممع عاملي لل�صناعات الدوائية
والتكنولوجيا احليوية باملنطقة احلرة ب�صاللة

توقيع اتفاقية �إن�شاء
املجمع الريا�ضي ب�إبراء
 rrمت ي��وم  1/21التوقيع على اتفاقية �إن�شاء املجمع
الريا�ضي بوالية �إب��راء مبحافظة �شمال ال�رشقية ،وتبلغ تكلفة
امل�رشوع ح��وايل ( )12مليون ري��ال ُعماين ويتكون من الإ�ستاد
الريا�ضي ،وال��ذي ي�شتمل على �إن�شاء ملعب كرة قدم مبوا�صفات
دولية حيث تت�سع مدرجاته لنحو (� )15ألف متفرج ،وي�ضم كذلك
�صالة ريا�ضية متعددة الأغرا�ض مبوا�صفات دولية بالإ�ضافة �إىل
املرافق الريا�ضية واخلدمية الأخرى.
حيث وقع االتفاقية من جانب وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية معايل
ال�شيخ وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية ومن جانب ال�رشكة الرئي�س التنفيذي
ل�رشكة الها�شمي والروا�س للتجارة واملقاوالت.

 rrمت يوم  1/7بفندق �شرياتون ـ الدوحة بدولة قطر ال�شقيقة
التوقيع على اتفاقية حق االنتفاع بني املنطقة احلرة ب�صاللة و�رشكة
(فيلك�س لل�صناعات الدوائية) لإقامة جممع عاملي لل�صناعات الدوائية
با�ستثمار يبلغ ( )365مليون دوالر �أمريكي و�سينتج امل�صنع �أكرث من
(� )100صنف دوائي مركبة.
وقع االتفاقية من جانب املنطقة احلرة ب�صاللة نائب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون التجارية باملنطقة ،فيما وقعها عن �رشكة (فيلك�س
لل�صناعات الدوائية) رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة.
وي�أتي املجمع ب�رشاكة �إ�سرتاتيجية بني �رشكة (�أبيال الدولية)
واملجموعة العربية لال�ستثمار باملنطقة احلرة ب�صاللة.
و�سيتم تنفيذ امل�رشوع على ثالث مراحل تبد�أ يف عام 2018م
وتنتهي يف عام 2021م و�سيتم تغطية �أكرث من (� )20سوقا عامليا،
حيث �سي�شمل امل�رشوع مرك ًزا للأبحاث والتطوير وخمتربات عاملية
عالية اجلودة �ست�ستوعب �أكرث من (� )300شاب و�شابة من املواطنني
بال�سلطنة.

وزارة النفط والغاز توقع اتفاقية مع (برتولب)
اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز يف مربع ()57
 rrمت يوم  1/10بوزارة النفط والغاز التوقيع على اتفاقية
برتولية جديدة مع �رشكة (برتولب) اللبنانية ،للح�صول على حق
التنقيب عن النفط والغاز يف منظمة االمتياز رقم (( )57العفيف)
البالغ م�ساحتها ( )2262كيلومرتاً مربعاً.
وقع االتفاقية نيابة عن حكومة ال�سلطنة معايل الدكتور وزير
النفط والغاز ،ومن جانب �رشكة برتولب اللبنانية رئي�سها التنفيذي.
وت�أمل وزارة النفط والغاز �أن تكلل جهود ال�رشكة بالنجاح
يف اكت�شاف حقول برتولية جديدة ت�ساهم يف زيادة االحتياطي
البرتويل ورفع معدالت الإنتاج يف ال�سلطنة.
وت�شمل االتفاقية على مرحلتني ،املرحلة الأوىل على مدى ثالث
�سنوات وتقدر القيمة اال�ستثمارية فيها مبا ال يقل عن ( )20مليون
دوالر �أمريكي� ،أما املرحلة الثانية ملدة ثالث �سنوات فترتاوح القيمة
اال�ستثمارية فيها ما بني ( ) 40 - 20مليون دوالر �أمريكي.
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�إعداد :حممود �سرحان

الأعواد القطنية ال تزال �سببا رئي�سيا لثقب طبلة الأذن

تقنية جديدة للتنب�ؤ بتطورات الأورام ال�سرطانية

�أفادت درا�سة بجامعة (تورونتو) لعينة من حاالت الطوارئ الطبية بالواليات املتحدة �أن �أعواد
التنظيف القطنية ت�سببت يف عدد كبري من حاالت ثقب طبلة الأذن ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن نحو
( )٪66من امل�صابني بثقب يف طبلة الأذن �أدخلوا (�أ�شياء) يف �آذانهم ،وقرابة ن�صف هذه احلاالت
كانت ب�سبب ا�ستخدام �أعواد التنظيف القطنية ،و�إىل جانب الأعواد القطنية ت�ضمنت الأ�شياء التي
�أدخلها البع�ض يف �آذانهم دبابي�س ال�شعر و�أقالم الر�صا�ص و�أعواد تنظيف الأ�سنان وغريها.

جامعة تك�سا�س الأمريكية ت�صف الو�ضع الراهن لأبحاث عالج مر�ض
ال�رسطان ب�أنه غزارة يف البيانات ونق�ص يف القوانني والنماذج احلاكمة
لتطور الأورام ال�رسطانية .وترى �أن احلل يف عالج ال�رسطان من وجهة
نظرها ال يتمثل يف جمع كميات كبرية من البيانات ب�ش�أن املر�ضى ،بل يف
التو�صل �إىل املعادالت الرئي�سية التي تتحكم يف �سلوكيات الأنواع املختلفة
من ال�رسطانات .و�أكدت اجلامعة على �أنها حتاول بناء مناذج حو�سبية لفهم
كيفية منو الأورام وا�ستجابتها للعالج.

ثقب الأوزون يتعافى

ثغرات �أمنية تهدد كل الهواتف
و�أجهزة الكمبيوتر

كب�سولة �إلكرتونية
تقي�س الغازات يف الأمعاء

تقول درا�سة لإدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية (نا�سا) �إن ثقب الأوزون رمبا يتعافى.
وبا�ستخدام قيا�سات من القمر ال�صناعي �أورا يدر�س العلماء يف نا�سا م�ستويات ومنا�سيب
الكلور داخل ثقب الأوزون فوق القارة القطبية اجلنوبية على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية.
وتظهر الدرا�سات �أن م�ستويات الكلور يف الثقب �آخذة يف التناق�ص.

معدل ال�سمنة يف العامل ارتفع (� )6أ�ضعاف خالل ( )4عقود
�أو�ضحت درا�سة جديدة �أجراها باحثون بجامعة (بري�ستول) الربيطانية ون�رشت يف املجلة
الدولية لعلم الأوبئة �إن معدل ال�سمنة يف العامل ارتفع (� )6أ�ضعاف خالل ( )4عقود ،وهو ما
يظهر الآثار املرتتبة لها على ال�صحة العامة .
وحاولت الدرا�سة تقييم العالقة ال�سببية بني م�ؤ�رش كتلة اجل�سم وخطر الوفاة من خالل
فح�ص ال�سجالت ال�صحية لـ ( )32452من الأمهات والأطفال و( )27747من الآباء والأطفال،
ووجد الباحثون �أن الآثار للعي�ش مع ارتفاع م�ؤ�رش كتلة اجل�سم كانت �أكرب من تلك التي مت
العثور عليها يف درا�سات �أخرى ما يوحي ب�أن الآثار ال�ضارة من زيادة الوزن مت تقليلها يف
الدرا�سات ال�سابقة.

�إن�سان �آيل يقوم بكي وطي املالب�س
قدمت �رشكة (�سيفن درميرز) الأمريكية
للتكنولوجيا بالتعاون مع �رشكة
الإلكرتونيات اليابانية (بانا�سونيك كورب)
�إن�سان �آيل جديد يقوم ب�أعمال كي وطي
املالب�س بعد غ�سلها خالل فاعليات معر�ض
(ال�س فيجا�س) الدويل للأجهزة املنزلية.
وقد طرح الإن�سان الآيل لكي وطي املالب�س
يف املعر�ض الذي �شهد عر�ض �أحدث
الهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية و�أجهزة
التلفزيون ،وغريها من الإلكرتونيات.
يذكر �أن الإن�سان الآيل الذي يقوم بكي
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�أماط باحثون اللثام عن جمموعة من
الثغرات الأمنية التي قالوا �إنها قد تتيح
للمت�سللني �رسقة معلومات ح�سا�سة من
كل جهاز حا�سوب حديث تقريبا يحتوي
على رقائق من �إنتاج �رشكات (�إنتل كورب)
و(�أدفان�سد مايكرو ديفاي�سيز �إيه�.إم.دي)
و(�إيه�.آر�.إم هولدجنز) .و�إحدى الثغرات
تخ�ص �رشكة (�إنتل) وحدها لكن �أخرى ت�ؤثر
على �أجهزة الكمبيوتر املحمول والكمبيوتر
املكتبي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية
وخوادم الإنرتنت على حد �سواء .و�أ�رصت
(�إنتل) و(�إيه�.آر�.إم) على �أن امل�شكلة لي�ست يف
الت�صميم لكنها �سوف تتطلب من امل�ستخدمني
تنزيل برنامج للإ�صالح وحتديث نظام
الت�شغيل اخلا�ص بهم ملعاجلة امل�شكلة.

�سيدين ت�شهد �أعلى ارتفاع يف
درجات احلرارة منذ ( )79عاما

وطي املالب�س حاليا يف اليابان يباع
بحوايل (� )14ألف دوالر ،وت�ستهدف ال�رشكة

املنتجة له بيعه ب�سعر ( )2000دوالر عند
�إنتاجه على نطاق جتاري.

�شهدت �سيدين �أعلى ارتفاع يف درجات
احلرارة منذ ( )79عاما ،حيث و�صلت درجات
احل��رارة يف �أج��زاء من املدينة �إىل ()47.3
درجة.
وك��ان مكتب الأر�صاد اجلوية قد �أعلن

جامعة (ملبورن) الأ�سرتالية طورت كب�سولة
�إلكرتونية بحجم قر�ص الفيتامينات ميكنها
قيا�س الغازات يف الأمعاء الب�رشية ،و�أو�ضح
الباحثون �أنه من املمكن ا�ستخدام البيانات
التي يتم جتميعها با�ستخدام الكب�سولة يف
معرفة ت�أثريات الأغذية والأدوية على الأمعاء،
وتطوير �أنظمة غذائية لكل �شخ�ص على حدة،
وتقي�س الكب�سولة القابلة للبلع ن�سبة املادة
املائية وثاين �أك�سيد الكربون والأك�سجني يف
كل من املعدة والأمعاء.

العظام تلعب دو ًرا مه ًما يف احلد من الإ�صابة بال�سمنة
�أف��ادت درا�سة جديدة �أجراها باحثون
م��ن جامعة (ج��وت��ن�برج) يف ال�سويد ب ��أن
العظام تلعب دوراً مهم ًا يف احلد من الإ�صابة
بال�سمنة .و�أ���ض��اف��ت ال��درا���س��ة �أن النتائج
�أظ��ه��رت �أن��ه عندما مييل وزن اجل�سم �إىل
الزيادة ف�إن اخلاليا العظمية تعزز من �إر�سال
�إ���ش��ارة �إىل ال��دم��اغ لتقليل تناول الطعام
واحلفاظ على وزن اجل�سم ،واعتقد الباحثون
�أن هرمون (اللبتني) قد يكون وراء هذه الآلية
لفقدان الدهون ،لكن بعد تكرار التجارب وجد اخلاليا العظمية للعظام احلاملة للوزن ،وهذا
�إن (اللبتني) لي�س م�س�ؤوال عن ذلك و�أن هذه ي�ؤدي �إىل �إ�صدار �إ�شارة م�ؤثرة �إىل اجلهاز
الآلية جديدة متاما ،وخل�صوا �إىل �أن زيادة الع�صبي املركزي للتقليل من وزن اجل�سم.
وزن اجل�سم تن�شط جهاز ا�ست�شعار يعتمد على
عن �شدة وارتفاع درج��ات احل��رارة ،والتي
�سجلتها �ضواحي املدينة الأ�سرتالية وبلغت
( )47.1درجة يف �ضاحية (برنيث) الغربية،
وم��ن جهة �أخ��رى �سعى رج��ال الإط��ف��اء يف
جنوب �أ�سرتاليا جاهدين لل�سيطرة على
حرائق غابات هائلة جتتاح خمتلف �أنحاء
املنطقة ،و�ساعدت ظروف الطق�س احلارة يف
�أ�سرتاليا على انت�شار احلرائق.
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بحث جديد:
مك ّون يف معجون
الأ�سنان قد يكافح
املالريا

ابتكار روبوت لإجناز
امل�شروعات الإن�شائية
ابتكر مهند�سون معماريون وخرباء
يف ت�صنيع الإن�سان الآيل يف (زي��ورخ)
روب���وت���ات ميكنها ال��ع��م��ل يف م��واق��ع
امل�رشوعات الإن�شائية ،ومبقدورها ر�ص
الطوب والقرميد ،و�إمتام عمليات الت�شييد
الأخرى يف عمليات مربجمة �سلفا .ويرى
م�صممو ال���روب���وت مبخترب الت�صنيع
الرقمي التابع للمركز القومي ال�سوي�رسي
لكفاءة الأبحاث �أن الأجيال الالحقة من
هذا الروبوت ميكن اال�ستعانة بها على
نطاق �أو�سع يف مواقع البناء.

الكوارث الطبيعية جعلت عام
2017م الأكرث كلفة ل�شركات
الت�أمني يف العامل

ويقول الأ�ساتذة اجلامعيون امل�رشفون
على الفريق البحثي�« :إنها �أول �آلة ميكنها
العمل يف مواقع البناء وبناء ت�صميمات

غري قيا�سية مبا يعني الت�صميمات القابلة
للتعديل والتحوير وفقا للظروف الفعلية يف
موقع الت�شييد».

ك�شف بحث �شارك فيه عامل �آيل يعمل
بالذكاء ال�صناعي يف لندن �أنه ميكن تطوير
مكون �شائع يف معجون الأ�سنان ملكافحة
�سالالت املالريا املقاومة للعقاقري .وقد
ا�ستخدم علماء من جامعة (كامربدج)
الربيطانية عامل �آيل لإجراء فح�ص �شمل
ماليني االختبارات الكيماوية واجلينية

والدوائية .وقالوا �إن مادة (الرتيكلو�سان)
التي تدخل يف تركيبة معاجني الأ�سنان
�أظهرت قدرة على وقف انت�شار املالريا يف
مرحلتني حرجتني يف الكبد والدم .وتودي
املالريا بحياة ن�صف مليون �إن�سان تقريبا
كل عام غالبيتهم من الأطفال يف الأجزاء
الفقرية من �أفريقيا.

عالج جديد
لتمزق وتلف
غ�ضاريف الركبة
والكواحل
املك�سيك تعرث على �أكرب مغارة غارقة يف العامل

تعلم �أكرث من لغة قد يعزز من عالج ا�ضطرابات التوحد

متكنت جمموعة من الغوا�صني من اكت�شاف و�صلة بني كهفني
حتت املاء يف �شبه جزيرة (يوكاتان) �رشق املك�سيك ،مما يك�شف عما
يعتقد �أنها �أكرب مغارة غارقة على وجه الأر�ض ،وهو اكت�شاف قد
ي�ساعد يف �إلقاء املزيد من ال�ضوء على ح�ضارة املايا القدمية.
واملغارة التي متتد ( )347كيلومرتا مت ا�ستك�شافها بعد تفقد
متاهة من القنوات املغمورة على مدى �شهور .وهذا االكت�شاف
�سي�ساعد يف فهم تطور الثقافة الغنية للمنطقة التي هيمنت عليها
ح�ضارة املايا قبل الغزو الإ�سباين .ومتتلئ �شبه جزيرة (يوكاتان)
ب�آثار �شعب املايا الذي كان يعتمد على �شبكة من الكهوف املغمورة
املو�صولة باملياه اجلوفية والتي تعرف با�سم الفجوات ال�صخرية.

�أفادت درا�سة جديدة �أجراها باحثون من جامعة (ماكجيل)
بكندا �أن تعلم �أكرث من لغة قد يعزز من عالج ا�ضطرابات التوحد لدى
الأطفال .و�أ�ضافت الدرا�سة �أن ثنائية اللغة ميكن �أن جتعل حركة
الرتو�س العقلية �أكرث �سهولة مع حت�سني املرونة املعرفية والذاكرة
العاملة لدى الأطفال الذين يعانون من التوحد .و�شملت الدرا�سة
( )40طفال من بينهم ( )20طفال يتحدثون لغة واحدة و(� )20آخرون
يتحدثون لغتني ،وقام كل م�شارك مبهمة حا�سوبية تت�ضمن فرز
الأ�شياء ح�سب اللون وال�شكل .ووجدت �أن الأطفال امل�صابني بالتوحد
ويتحدثون �أكرث من لغة متكنوا من التحول املعريف ب�سهولة �أكرب من
الأطفال �أحادي اللغة مما يعزز من فر�ص تخل�صهم من هذا اال�ضطراب.

العثور على
خام�س �أكرب ما�سة
مبنجم يف جنوب
�أفريقيا

عرث على ما�سة من نوع اجلوهرة يبلغ وزنها ( )910قرياط يف دولة (لي�سوتو)
التي تقع يف اجلنوب الأفريقي ،لت�صبح بذلك خام�س �أكرب ما�سة يتم العثور عليها
على الإطالق من هذا النوع ،بح�سب ما ذكرته �رشكة (جيم داميوندز ليمتد)  .واملا�سة
التي عرث عليها من (منجم ليت�سنج) يف (لي�سوتو) هي الأكرب التي يتم ا�ستخراجها من
(ليت�سنج) ،ويعتقد �أنها خام�س �أكرب ما�سة عرث عليها من نوع اجلوهرة.
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تو�صل �أطباء بولونيون �إىل عالج جديد
لتمزق وتلف غ�ضاريف الركبة والكواحل
يقوم على ا�ستعمال خاليا �أ�سا�سية �أو جذعية
من احلبل ال�رسي لدى والدة الأطفال ،ثم
معاجلتها خمربيا لإعادة �إنتاج الغ�ضاريف
التالفة يف مفا�صل الركب �أو الكواحل.
واجلديد الذي �أتى به الأطباء البولونيون

يتمثل يف �أن طريقة العالج ال حتتاج �إىل
فتح �شقوق كبرية يف املوقع املعني ،و�إمنا
�أقل بكثري مما يجري به العمل حاليا وهو
ما يغني املري�ض عن العمليات اجلراحية
الكربى ال�ستبدال مفا�صله مبفا�صل �صناعية،
خا�صة منهم الذي ميار�سون خمتلف �أنواع
الريا�ضات ،وكذلك كبار ال�سن.

درا�سة �أملانية �أظهرت �أن عام 2017م
كبد �رشكات الت�أمني على م�ستوى العامل
ّ
خ�سائر غري م�سبوقة يف تاريخ �رشكات
الت�أمني ب�سبب عدد الأعا�صري والكوارث
الطبيعية التي وقعت يف العام املن�رصم.
وح�سب الدرا�سة التي �أعدتها �رشكة
(ميونخ ري) لإعادة الت�أمني يف مدينة
(ميونخ) ف�إن هذه الكوارث ت�سببت يف
خ�سائر لقطاع الت�أمني بلغت نحو ()135
مليار دوالر ،وهو مبلغ غري م�سبوق يف
تاريخ هذه ال�رشكات ،وقال معدو الدرا�سة
�إن ال�سبب الرئي�سي وراء هذه اخل�سائر
غري امل�سبوقة كان �سل�سلة من الأعا�صري
ال�شديدة التي وقعت اخلريف املا�ضي يف
دول البحر الكاريبي وال�ساحل ال�رشقي
الأمريكي ،وبلغ حجم الأ�رضار الناجمة
عن الكوارث الطبيعية عام 2017م
( )330مليار دوالر مبا يف ذلك الأ�رضار
التي مل تغطيها �رشكات الت�أمني.

عالمة مبكرة تقي من الزهامير
باحثون من جامعة (هارفارد) الأمريكية ك�شفوا عن �أول ظاهرة مر�ضية
ت�صيب الب�رش وتدل على احتمال الإ�صابة بالزهامير وت�ساعد على جتنبه .وت�شري
البيانات املتوفرة للجامعة �إىل �أن االكتئاب والقلق امل�ستمر هي الأعرا�ض الأوىل
ملر�ض الزهامير التي تبد�أ بالظهور قبل فرتة من تدهور القدرات املعرفية للإن�سان.
و�أ�ضاف الباحثون �إنهم �إذا ت�أكدوا من خالل الدرا�سات امل�ستقبلية من هذه البيانات
ودقة �صحتها ف�سي�ساعد ذلك على الت�شخي�ص املبكر لهذا املر�ض والقدرة على
معاجلته قبل ا�ستفحاله.
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�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

ابـــــــن الهـيثـــم

�ســودوكـــــو

حممية ر�أ�س اجلنز
ت�أ�س�ست حممية ر�أ���س اجلنز الطبيعية يف
ع��ام 1996م ،وبعدها مت �ضم حممية ر�أ���س
احلد الطبيعية وحممية ر�أ�س اجلنز يف حممية
طبيعية واحدة بهدف املحافظة ب�صورة �أف�ضل
على ال�سالحف البحرية وبيئتها الطبيعية.
ومتتد �أر����ض املحمية على م�ساحة قدرها
( )120كيلومرتاً مربع ًا على ال�ساحل بطول
( )45كيلومرتاً وعلى ام��ت��داد كيلومرت واحد
�إىل داخل املياه الإقليمية .كما حتتوي منطقة
املحمية على قرى كثرية �أثرية لل�صيادين ميتد
عمرها لأكرث من (� )6000سنة ،هذا بالإ�ضافة

�إىل امل���ق���اب���ر ال��ق��دمي��ة
املنت�رشة يف تلك املنطقة.
كما �أظ��ه��رت احلفريات
الأثرية العديد من الآثار
ال��ق��دمي��ة يف ال�سلطنة
منها املركب ال ُعماين اخل�شبي الأول واملباخر،
وتعك�س هذه الآثار القدمية بجالء وو�ضوح تام
العالقات التجارية التي كانت تربط �صيادي
الأ�سماك بالواحات املنت�رشة يف عمق ال�صحراء
و�أن�شطتهم التجارية مع بالد الرافدين والهند
و�أفريقيا وال�صني.

ح�صن الأ�سود

من امل�صطلحات الفلكية
ال�سيارة هي جمموعة من الكويكبات
الكواكب ّ
ال�شم�س يف مدار يقع بني مداري
التي تدور حول ّ
املريخ و امل�شرتي ،وهي �صغرية احلجم لدرجة
ّ
ال�شم�س املنعك�سة عليها �ضعيفة
كمية �ضوء ّ
� ّأن ّ
يتم اكت�شافها �إال� صدفة يف بداية
للغاية ،ولذلك مل ّ
القرن ال ّتا�سع ع�رش امليالدي ،ويلزم ا�ستعمال
املنظار وا ّتباع �أ�سلوب ر�صد منتظم الكت�شاف هذه
الكويكبات ،وحاليا يعرف العلماء ب�ضعة �آالف من
وخا�صة الأكرب منها والأ�سهل
هذه الكويكبات،
ّ
لالكت�شاف.
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وتعر�ض حممية ال�سالحف ر�أ����س اجلنز
جتربة متميزة يف التعرف على احلياة اخلالبة
لل�سالحف البحرية وهي ت�ضع بي�ضها يف بيئة
طبيعية كاملة ،وهذه املحمية تهدف �إىل ترويج
ون�رش امل�س�ؤولية االجتماعية واملمار�سات
البيئية ال�صحيحة يف �إطار برنامج توعوي.

عبارات عن جمال احلياة
 ال تفكّر يف املفقود ..حتى ال تفقداملوجود.
 �إذا �شاورت العاقل �صار عقله لك.طيبة بغري حروف.
 االبت�سامة كلمة ّ متى �أح�سنت تق�سيم وق��ت��ك ..كانيومك ك�صندوق ي ّت�سع لأ�شياء كثرية.
 احلياة كاملر�آة ،حت�صل على �أف�ضلالنتائج حني تبت�سم لها.
 قد تن�سى من �شاركك ال�ضحك ..لكن التن�س من �شاركك البكاء.
َ
 احرت�س من الباب الذي له مفاتيحكثرية.

ِحـــ َكــــم

 wابت�سم فكم من ابت�سامة م�سحت هماً ،وتفاءل فكم من تفا�ؤل
�أبعد غماً ،و�أح�سِ ن الظن باهلل وتوكل عليه ،ف�إن بعد الع�رس ي�رسا.
 wما من روح تردد احلمد هلل؛ �إال كانت مبت�سمة ،وما من ل�سان
بات ي�ستغفر اهلل يف كل حني �إال فتحت له الدنيا مبا فيها.
� wأق�سى �أنواع الأمل تلم�سه يف ثالث؛ رحيل الأحبة ،وحقد الأقارب،
وخذالن الأ�صدقاء.
� wأجمل حلظة هي �أن يتحقق يف النهاية ما �صربت لأجله .اللهم
حقق لنا ُمبتغانا.
� wأحد �أف�ضل الطرق جللب ال�سعادة لنف�سك ،هي �إ�سعاد الآخرين
من حولك ،و�أحد �أف�ضل الطرق لإ�سعاد الآخرين من حولك هي �أن
تكون �أنت �سعيداً.
وطن
 wين�شطر الوجع وتت�ضاءل �أحالمنا لت�صبح �رساً ،ونبحث عن ٍ
ي�ضم بني جنباته �أوجاعنا ،كُ ن �إن�سان ًا وترقب اهلل يف حالِ امل�ساكني.

ي�ستخدم الرقم مرة
واحدة يف كل �صف،
وعمود ،وم�صفوفة.
�أبو علي احل�سن بن احل�سن بن الهيثم عامل
مو�سوعي م�سلم ق��دم �إ���س��ه��ام��ات ك��ب�يرة يف
الريا�ضيات وال��ب����صري��ات وال��ف��ي��زي��اء وعلم
الفلك والهند�سة وط��ب ال��ع��ي��ون والفل�سفة
العلمية والإدراك الب�رصي والعلوم ب�صفة عامة
م�ستخدما املنهج العلمي،
بتجاربه التي �أجراها
ً
وله العديد من امل�ؤلفات واملكت�شفات العلمية
التي �أكدها العلم احلديث.
�صحح ابن الهيثم بع�ض املفاهيم ال�سائدة
يف ذلك الوقت اعتما ًدا على نظريات� أر�سطو
وبطليمو�س و�إقليد�س ،ف�أثبت ابن الهيثم حقيقة
�أن ال�ضوء ي�أتي من الأج�سام �إىل العني ،ولي�س
العك�س كما �ساد االعتقاد �آن��ذاك ،و�إليه ين�سب
�رشح
مبادئ اخرتاع الكامريا ،وهو �أول من ّ
العني ت�رشيح ًا كام ًال وو�ضح وظائف �أع�ضائها،
وهو �أول من در�س الت�أثريات والعوامل النف�سية
للإب�صار ،كما �أورد كتابه املناظر معادلة
من الدرجة الرابعة حول انعكا�س ال�ضوء على
املرايا الكروية ،ما زالت تعرف با�سم (م�س�ألة
ابن الهيثم).
يعد ابن الهيثم امل�ؤ�س�س الأول لعلم املناظر
وم��ن رواد امل��ن��ه��ج العلمي  ،وهو �أي�����ض� ًا من
�أوائ��ل الفيزيائيني التجريبيني الذين تعاملوا
مع نتائج الر�صد والتجارب فقط يف حماولة
تف�سريها ريا�ضي ًا دون اللجوء لتجارب �أخرى.
ان��ت��ق��ل اب���ن الهيثم �إىل ال��ق��اه��رة حيث
عا�ش معظم حياته ،وذُكِ ��ر هناك �أن��ه بعلمه
بالريا�ضيات ميكنه تنظيم في�ضانات النيل.
عندئذ� ،أم��ره اخلليفة الفاطمي احلاكم ب�أمر
اهلل بتنفيذ �أفكاره تلك � .اّإل �أن ابن الهيثم ُ�صدم
�رسيع ًا با�ستحالة تنفيذ �أفكاره ،وعدل عنها،
وخوفًا على حياته ادعى اجلنون ،ف�أُجرب على
كر�س ابن الهيثم حياته
الإقامة مبنزله .حينئذّ ،
لعمله العلمي حتى وفاته.

الكلمـــات املتقاطعـــة

ح�ص��ن الأ�س��ود �أو ح�ص��ن
مقنيات ه��و ح�صن مني��ع مرتفع
ي�ضم �أربعة �أبراج ،ويقع يف وادي
مقني��ات بوالية عربي ب�سلطن��ة
ُعمان ،بني ع��ام 1564م ،وي�ضم
احل�ص��ن ع��دة �أب��راج ه��ي ب��رج
الري��ح والذي يعد برج�� ًا للمراقبة،
وب��رج املطام��ر وي�سم��ى �أي�ض�� ًا
بال�صباح ،وكذلك برج ال�سلمني �أو
ب��رج ال�سليم��ان ،وت�شتهر املنطقة
املج��اورة للح�ص��ن بخ�صوب��ة
الأر���ض ووف��رة املي��اه ،ويق��ع بجانبه وادي مقني��ات املع��روف بقوته عند نزول��ه من اجلبل
الأخ�رض.

مالحظة:

�أفقي
 -1م��ن ���س��ور ال���ق���ر�آن  -ط��ري��ق��ة كتابة
املكفوفني.
 -2املدينة ال�شهباء  -من القراءات  -والد.
 -3كبري املنافقني  -طازج.
� -4سد تاريخي(م)  -ا�سم علم م�ؤنث.
 -5قادم  -فرار.
 -6خملوقات بحرية(م)  -من �أنهار �أوروبا.
 -7ابن النعام  -ملب�س  -زجر.
 -8ق�صد االعت�صامات نوفمرب(م).
� -9أنيق وجميل  -الر�أي(مبعرثة).
� -10صاحب نظرية التطوير والن�شوء (م).

عمودي
 -1ا�سم ذكر � -أ�صل الأملا�س.
 -2جتدها يف ال�سالل(م)  -مفا�صل(م).
 -3مهنة  -الن�سيم(مبعرثة).
 -4اال�سم الأول ملخرتع املر�سيد�س  -نرب.
 -5التهاب املفا�صل.
 -6ابن اخليل(م) � -سباق ال�سيارات(م).
 -7ترعرع وكرب(م)  -مت�شابهات.
 -8عا�صمة �آ�سيوية.
 -9ماركة �سيارات(م).
 -10من �شعراء املعلقات دون احلرف الأخري.
�إعداد الرقيب �أول� :أحمد بن عفيف ال�سواقي
مدرعات �سلطان عُ مان

97

العــدد 493
يناير 2018

ِِّ

العــدد 493
يناير 2018

98

حمافظــة الداخلية  /واليـة احلمراء (م�سفاة العربيني)

ِ

ِ ِ

عد�سة الرقيـب� :سليمان بن حممد العربي

حمفزاً فاع ًال لتطوير
متتلك الطبيعة الإن�سانية مي ًال غريزي ًا نحو املعرفة واالكت�شاف ،مما يعد ذلك ِّ
ذات الإن�سان ثقافي ًا �إذا ما توفرت لديه الرغبة الأكيدة والإرادة ال�صادقة لإحداث ذلك التطوير.
فال�شغف والف�ضول جتاه االطالع والتجربة هي مِ ْن غرائز الب�رش ،مبا يعززها مِ ْن عالقة مبا�رشة
ريها بالثقافة
مع ُح ِّب البقاء ،وما يتطلبه كلُّ ذلك مِ ْن عوامل ال�سكون واال�ستقرار ،املقرون توف ُ
الذاتية ،وبقدرة الإن�سان على فهم و�إدراك بيئة الفكر واملعرفة املحيطة ،وكيفية التعاي�ش
الإيجابي معها واال�ستفادة منها.
والثقافة ال َّذاتية ترتبط ارتباط ًا مبا�رشاً مع عملية تبادل املعلومات والآراء واملعارف
بني �أفراد املجتمع وما يحيط بهم مِ ْن البيئة املعي�شة ،وبا�ستخدام جمموعة مِ ْن التقنيات
والأ�ساليب والأدوات ،والتي تعمل على خلق ُجملة مِ ْن الت�أثريات يف قِ َي ِم ذلك الفرد
و�سلوكه وميوله واجتاهاته.
و�إذا ما �أردنا معرفة ما ت�ستند عليه ال َّذات ثقافي ًا وكيفية تنميتها واالرتقاء بها
وتطويرها ف�إننا لن نذهب بعيداً عن جمموعة �أفكارنا وما حتمله مِ ْن النتائج التي
ووقت لي�س بق�صري مِ ْن
عمليات ذهنية مِ ْن ال ّتفكري
تتو�صل لها عقولنا بعد عدة
ٍ
ٍ
ّ
ال ّتمحي�ص فيما حتتويه تلك الأفكار مِ ْن م�ضامني ،بالإ�ضافة �إىل قدراتنا على
اال�ستفادة مِ ْن خمزوننا مِ ْن العادات وال ّتقاليد واملوروثات احل�ضارية وعالقتها مبا
نتخذه ونتبعه مِ ْن مِ ْنهاج لأ�سلوب حياتنا ،هذا �إىل جانب �إملامنا بلغتنا وما حتمله
جمموعة حروفها وتعد ِّد رموزها مِ ْن البالغة والإعجاز ،وقدرتنا على ت�سخريها
وفهم كامل ،ويف نقل معارفنا وعلومنا للأجيال
يف ال ّتوا�صل فيما بيننا
ٍ
بو�ضوح ٍ
القادمة بالقدر ذاته مِ ْن امل�ستوى ،ف�ضال عن ا�ستيعابنا للقوانني التي ُن�سِ ُّنها ومبا
تت�ضمنه مِ ْن الأحكام التي تعمل على تنظيم تعامالتنا ،وحتقق لنا يف الوقت ذاته
عامل الأمن واحلماية ،وي�ضاف �إىل ذلك اال�ستعانة مبجموعة الأعراف والأحكام
وال�ضوابط التي ت�شكِّل عو ًنا لتلك الأنظمة والقوانني وم�ساعدا لنا يف التعامل مع
ّ
متطلبات احلياة.
العميد الركن/
ولع َّل التجديد واملرونة يعدان �أمرين مهمني يف تطوير ذاتنا ثقافيا ،وذلك
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
تقبل م�ستجدات الع�رص والأخذ ب�أ�سباب التقدم والتطور ،وما تو�صلت
مِ ْن حيث ُّ
�إليه الب�رشية مِ ْن عمق يف الدرا�سات والعلوم مِ ْن جهة وو�سائل و�أدوات التح�صيل
بتقنياتها احلديثة مِ ْن جهة �أخرى ،مع اال�ستمرار يف نهل املعارف مِ ْن معطيات الواقع
ركن ال ميكن مِ ْن خالله الإحاطة مبا يدور مِ ْن
واال�ستفادة منها ،وعدم االنزواء يف ٍ
حولنا.
أمر م�سل ٌَّم به – فعليه ب�إيجاد
و�إذا ما �آمن الواحد منا ب�أهمية تطوير ذاته ثقافيا –وهذا � ٌ
املحفزات التي تدفعه لتحقيق ذلك ،مبا لها مِ ْن القوى التي تولد الطاقة الالزمة لبذل املزيد
مِ ْن اجلهد وم�ضاعفته واحل�صول على درجة مِ ْن الإ�شباع العقلي والذهني الالزمني ،ويف كل
ما هو مفيد و�رضوري .فالتخطيط وحتديد الأهداف واملراحل  -على �سبيل املثال -ملجاالت
التطوير يع ُّد مِ ْن تلك العوامل املهمة لتنمية ذاتنا ثقافيا مع تبيان �أوجه ذلك التغيري و�أولوياته ،مع
الثقة الكاملة بالفائدة املرجوة والتحلي بال�صرب حتقيقا لتلك الأهداف املبتغاة ،و�إدامة اكت�ساب املهارات
و�صقلها وتطويرها مع حتقيق عاملي اجلودة والإتقان ،وقبل كل ذلك وبعده علينا بالقراءة  -كما �أ�رشت �إىل
ذلك �سابق ًا  -فال �شكَّ حني يجتمع كل ذلك ومع قوة الإرادة والتفا�ؤل ف�إننا ننال ما نبتغيه مِ ْن تطوير ذاتنا ثقافيا.

منظـر مــن بالدي

َت ْط ِوي ُر ال َّث َقا َف ِة َّ
الذا ِت َّي ِة
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