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أياما خالدة  ،ت�شكل حمطات فارقة  ,ويكون لها وقعها وقيمها يف �سجل تاريخ الوطن ،
�إن يف حياة الأمم وال�شعوب � ً
ومكانتها لدى �أبنائه الذين يعتزون ويفاخرون بها  ،وي�ست�شهدون مب�آثرها  ،وي�ستقون منها الدافعية والعطاء  ،ويكون
وعمان لها من هذه الأيام اخلالدة الزاخرة بالعطاء واملجد  ،واملحفورة يف وجدان
يف ذكراها ٍ
معان �سامية جليلة ُ ،
�أبناء الوطن ب�أحرف من نور  ،تلكم الأيام التي ُنق َِ�شت لتبقى  ،و ُد ِّونت لتدوم يف �سجل الأجماد ال ُعمانية مبا يحقق عز
الوطن ورفعة �ش�أنه.
لقد �أ�ضاف يوم احلادي ع�رش من يناير من عام 2020م بع ًدا �آخر لعراقة و�أ�صالة هذا البلد ال�ضارب يف �أعماق
أمنوذجا رائ ًعا ملنظومة الدولة العميقة التي هي
التاريخ  ،فالأحداث التي �شهدها ذلك اليوم املهيب �أعطت للعامل �أجمع �
ً
عليها ُعمان يف ع�رصها احلديث  ،وبرهن على ما تتمتع به ُعمان من م�ؤ�س�سات وطنية متكاملة مرتابطة  ،ووعي و�إدراك
جميع �أبناء الوطن للم�ضي قدما يف كل ما من �ش�أنه رفعة الوطن وعلو �ش�أنه يف جميع املجاالت والأ�صعدة الداخلية
واخلارجية.
را�سخا مكينا  ،وي�ؤتي ثماره اليانعة الطيبة لينعم بخرياتها
غر�سا عمي ًقا  ،ليكون
ً
غُ ِر َ�س احلادي ع�رش من يناير ً
العميمة والوفرية �أبناء ُعمان قاطبة من �أق�صى جبالها ال�شاخمة يف م�سندم التاريخ �إىل ظفار املجد  ،ومعها تناغم
م�سقط العامرة وبقية حمافظات ال�سلطنة يف ان�سجام تام لي�رشق هذا اليوم نورا على �أر�ض ُعمان اخلري والوفاء ب�إطاللة
ذكراه الأوىل احتفاء بتويل موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل
ورعاه -مقاليد احلكم يف البالد  ،وتتوا�صل نه�ضة ُعمان احلديثة املتجددة بكل عزم و�إرادة و�إ�رصار على البذل والعطاء
من �أجل ا�ستمرار عجلة التنمية ال�شاملة امل�ستدامة  ،وحتقيق مزيد من التطور واالزدهار.
وبحمد اهلل وتوفيقه �شهدت ال�سلطنة منذ توىل جاللته  -ن�رصه اهلل  -اتخاذ خطوات جبارة بحكمة جاللته ور�ؤيته
(عمان  )2040والتي
ال�سديدة للنهو�ض باالقت�صاد الوطني وهيكلة اجلهاز الإداري مع بواكري تنفيذ الر�ؤية امل�ستقبلية ُ
ب�إذن اهلل تعاىل �ست�ؤتي ثمارها على ال�صعيد الوطني وحتقيق العي�ش الكرمي للمواطن ورفاهيته وتقدمه وازدهاره .
و�إنه ملن ح�سن الطالع �أن يتزامن افتتاح �إذاعة ال�صمود لقوات ال�سلطان امل�سلحة مع االحتفاء بالذكرى الأوىل لتويل
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -مقاليد احلكم يف البالد  ،هذه الإذاعة التي جاءت مبباركة
�سامية من لدن جاللته � -أبقاه اهلل  -لتكون نافذة �إعالمية ع�سكرية حتمل العديد من الأهداف الوطنية ولتكون �إىل
جانب و�سائل الإعالم ال ُعمانية الأخرى مبا ي�سهم يف االرتقاء باخلطاب الإعالمي وحمتوى الر�سالة الإعالمية الوطنية
ومبا يخدم التطلعات النبيلة.
ومبنا�سبة ذكرى تويل جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -مقاليد احلكم يف البالد تت�رشف
هيئة حترير جملة (جُ ند عُمان) �أن ترفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام جاللته ال�سامي � ،سائلني املوىل عز
وجل �أن يحفظ جاللته بعني رعايته وعنايته  ،و�أن يدميه ع ًزا للوطن وذخرا للمواطن  ،و�أن يدمي اهلل على ُعمان الأمن
واال�ستقرار والتقدم والرخاء والنماء.
وكل عام واجلميع بخري
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رئي�س التوجيه املعنوي
مديــر التحــريـــر

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة
التحرير ال�صحفي

التدقيق اللغوي
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الإعالنات واال�شرتاكات
يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

الربيد الإلكرتوين

jundoman@mod.gov.om
OMANـMODـTwitter : @MG

يف هذا العدد

11

جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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 مر�سوم �سلطاين ب�إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية15-14.............ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم  -حفظه
 مرا�سيم �سلطانية �سامية17-16........................................................اهلل ورعاه  -يرت�أ�س اجتماع
 تهنئ��ة �صاح��ب ال�سم��و ال�سيد نائ��ب رئي�س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاعجمل�س الوزراء املوقر بق�صر
بالتعيينات الع�سكرية19.........................................................................
الربكة العامر
 جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -يـرد على تهنئة قواته امل�سلحة�ص9-6
مبنا�سبة يوم تويل جاللته � -أبقاه اهلل  -مقاليد احلكم يف البالد21-20 ..
 �صاح��ب ال�سمو ال�سيد نائ��ب رئي�س الوزراء ل�ش���ؤون الدفاع ،ومعايلالفري��ق �أول وزي��ر املكت��ب ال�سلط��اين ،ومع��ايل الأم�ين الع��ام بوزارة
جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه
الدفاع ،والفري��ق الركن بحري رئي�س �أركان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة،
اهلل ورعاه  -يتف�ضل فيمنح عددا
وقادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين،
من الأو�سمة
و�آمر كلية الدفاع الوطني ،يدلون بكلمات خا�صة مبنا�سبة ذكرى تويل
�ص13-10
ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -مقاليد احلكم يف البالد 45-28.......................... مرا�سم ت�سليم وا�ستالم منا�صب ع�سكرية61-60...............................نيابة عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم� ،صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س
 قابو�س بن �سعيد  -رحمه اهلل  -م�آثرخالدة يف الوجدان ،و( 11يناير)الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يرت�أ�س
ذك��رى خالدة لت��ويل جاللة ال�سلط��ان هيثم بن ط��ارق املعظم مقاليد
وفد ال�سلطنة يف م�ؤمتر القمة ()41
احلكم يف البالد83-68.........................................................................
لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
 ق�صيدة (حب الوطن)84......................................................................العربية باململكة العربية ال�سعودية
 ق�صيدة (�أمل و�أمل)85...........................................................................�ص27-22
 ر�سال��ة �إىل جن��دي (م��ن املرتك��زات والثواب��ت يف احلي��اةالع�سكرية)87-86................................................................... ..............
�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
 ال��صراع بني �أ�سلحة الهجوم اجل��وي وو�سائل الدفاع اجلوي (احللقةرئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
الأوىل)90-88................................................................. .....................
يفتتح �إذاعة (ال�صمود) لقوات  -احلادي ع�رش من يناير مواجع �صنعت ُعمان القوة95-92..............
ال�سلطان امل�سلحة
 عام جديد وعهد يتجدد97-96..........................................................�ص59-46
 الوطن واالنتماء101-98.................................................................. جهـ��ود ال�سلطنـ��ة فـ��ي التعامـ��ل مـ��ع جائحـ��ة كورونـ��ا(كوفيد105-102.................................................... .............)19
الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
 قطوف �إ�سالمية 107-106...............................................................تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
 ال�صحة وجودة احلياة109-108.....................................................الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق
 -م�رشوع الرداء الأحمر113-110........................................................

ح�ضـرة �صـاحب اجلاللـة ال�سلطـان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه الله ورعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه  -يتـر�أ�س اجتمـاع جملــ�س الــوزراء املـوقــر بق�صـر الربك ــة العام ــر

 ooتف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -
فرت�أ�س يوم  1/11اجتماع جمل�س الوزراء املوقر بق�صر الربكة العامرoo.
جاللة ال�سلطان � -أبقاه اهلل  -يتوجه للخالق
�سبحانه وتعاىل باحلمد وال�شكر على نعمائه وف�ضله
العميم على هذا الوطن العزيز و�أبنائه الكرام
c

c

c

c

c

جاللته � -أعزه اهلل  -ي�شيد مبا حتقق على الأر�ض
ال ُعمانية من منجزات رائدة بف�ضل القيادة احلكيمة
وامل�ستنرية للمغفور له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  ،طيب اهلل ثراه
العــدد 529
يناير 2021
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ويف بداية االجتماع توجه جاللة ال�سلطان � -أبقاه
اهلل  -للخالق �سبحانه وتعاىل باحلمد وال�شكر على نعمائه
وف�ضله العميم على هذا الوطن العزيز و�أبنائه الكرام� ،سائال
املوىل جلت قدرته �أن يكون العام اجلديد 2021م عام خري
وبركة ،على ال�سلطنة و�أبنائها وكافة القاطنني على �أر�ضها
الطيبة  ،م�شيدا جاللته مبا حتقق على الأر�ض ال ُعمانية من
منجزات رائدة بف�ضل القيادة احلكيمة وامل�ستنرية للمغفور
له ب�إذن اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  ،طيب
اهلل ثراه  .. ،م�شريا � -أعزه اهلل  -ب�أن هذا اليوم احلادي ع�رش
من يناير الذي ي�صادف ذكرى تويل جاللته مقاليد احلكم
يف البالد يعد منطل ًقا ال�ستكمال م�سرية النه�ضة املباركة
املتجددة بخطى ثابتة نحو م�ستقبل م�رشق ،مفعم مب�شاعر

الفخر واالعتزاز باالنتماء لهذا الوطن املعطاء العزيز على
قلب كل مواطن ،لتحقيق املزيد من الإجنازات يف كافة
املجاالت  ،ومبا يلبي طموحات وتطلعات اجلميع.
كما تف�ضل جاللته � -أيده اهلل  -و�أ�شار �إىل �أنه �سيتم
�إ�صدار نظام �أ�سا�سي جديد للدولة ي�أخذ يف احل�سبان
متطلبات املرحلة القادمة لهذا الوطن ،ومبا يتواكب مع
التطلعات والر�ؤى امل�ستقبلية  ،م�شريا جاللته �إىل �أنه مت
يف النظام الأ�سا�سي اجلديد و�ضع �آلية حمددة وم�ستقرة
النتقال احلكم.
ويف �إطار اهتمام جاللته � -أعزه اهلل  -ومتابعته لأداء
احلكومة يف كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة ،فقد �أفرد
النظام الأ�سا�سي ف�صال خا�صا ملتابعة �سري العمل يف
الوحدات احلكومية.
و�إميانا من جاللته ب�أهمية دور جمل�س ُعمان
وم�ساهماته املقدرة يف م�سرية التنمية ال�شاملة ف�إنه
�سيتم �إ�صدار قانون خا�ص ملجل�س ُعمان يبني �أدواره
واخت�صا�صاته و�آليات عمله.
واهتماما من جاللة ال�سلطان املعظم � -أبقاه اهلل -
مبا يبديه املواطنون من �آراء فقد �أكد جمددا على �أهمية

جاللته � -أعزه اهلل  -ي�شري �إىل �أن هذا اليوم
احلادي ع�شر من يناير الذي ي�صادف ذكرى
تويل جاللته مقاليد احلكم يف البالد يعد منطل ًقا
ال�ستكمال م�سرية النه�ضة املباركة املتجددة بخطى
ثابتة نحو م�ستقبل م�شرق
c

c

c

c

c

جاللته � -أيده اهلل  -ي�شري �إىل �أنه �سيتم �إ�صدار
نظام �أ�سا�سي جديد للدولة ي�أخذ يف احل�سبان
متطلبات املرحلة القادمة لهذا الوطن ومبا يتواكب
مع التطلعات والر�ؤى امل�ستقبلية
c

c

c

c

c

يف �إطار اهتمام جاللته � -أعزه اهلل  -النظام
الأ�سا�سي يفرد ف�صال خا�صا ملتابعة �سري العمل يف
الوحدات احلكومية
7
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جاللته ي�شيد بالقمة اخلليجية التي عقدت م�ؤخرا
باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة والتي �ساهمت يف
�إجناحها وما حتقق فيها من نتائج �إيجابية على �صعيد
التفاهم بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
جاللته � -أيده اهلل  -ي�شري �إىل �أنه مت يف
النظام الأ�سا�سي اجلديد و�ضع �آلية حمددة
وم�ستقرة النتقال احلكم
c

c

c

c

c

� ً
إميانا من جاللته � -أعزه اهلل  -ب�أهمية دور
جمل�س عُ مان �سيتم �إ�صدار قانون خا�ص ملجل�س
عُ مان يبني �أدواره واخت�صا�صاته و�آليات عمله
c

c

c

c

c

جاللته � -أبقاه اهلل -يوجه امل�س�ؤولني من �أ�صحاب
املعايل الوزراء و�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء ور�ؤ�ساء
الهيئات وامل�ؤ�س�سات اخلدمية بتكثيف لقاءاتهم مع
املواطنني وكافة امل�ستفيدين من اخلدمات
العــدد 529
يناير 2021
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قيام امل�س�ؤولني من �أ�صحاب املعايل الوزراء و�أ�صحاب
ال�سعادة الوكالء ور�ؤ�ساء الهيئات وامل�ؤ�س�سات اخلدمية
بتكثيف لقاءاتهم مع املواطنني وكافة امل�ستفيدين من
اخلدمات التي تقدمها الوحدات التابعة لهم  -كل يف
جماله  -مع تو�ضيح الربامج والإجراءات التي تتخذها
احلكومة خا�صة فيما يتعلق بال�سيا�سات واخلدمات
املقدمة و�آلياتها.
كما �أكد جاللته على �أولوية املرحلة املقبلة املتمثلة
يف ت�شغيل املواطنني يف القطاعني العام واخلا�ص،
موجها � -أعزه اهلل  -اجلهات املعنية باتخاذ الإجراءات
الالزمة للتعيني يف م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة وفق
االحتياجات الفعلية لها  ،والعمل مع القطاع اخلا�ص
للقيام بدوره يف هذا اجلانب وحتفيزه على ا�ستيعاب
الباحثني عن عمل يف قطاعاته املختلفة.
وت�أكيدا على حر�صه املتوا�صل واهتمامه بكل ما

يتعلق بال�صحة العامة والتطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد  )19ا�ستمع � -أبقاه اهلل � -إىل
خطة اجلهات املعنية بتوفري اللقاحات لفئات املجتمع ..
م�شيدا جاللته باجلهود املبذولة يف هذا اجلانب ،وم�ؤكدا
على �أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتوفري هذه
اللقاحات.
وعلى ال�صعيد اخلليجي ،فقد �أ�شاد جاللة ال�سلطان
املعظم بالقمة اخلليجية التي عقدت م�ؤخرا باململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة والتي �ساهمت يف �إجناحها
وما حتقق فيها من نتائج �إيجابية على �صعيد التفاهم
بني دول جمل�س التعاون اخلليجي  ..كما �أ�شاد جاللته -
�أبقاه اهلل  -بالدور الرائد الذي قام به املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح �أمري دولة الكويت ال�شقيقة  -طيب اهلل ثراه -
يف دعم امل�سرية اخلليجية حتقيقا لطموحات �شعوبها .

جاللته  -حفظه اهلل  -ي�ؤكد على �أولوية
املرحلة املقبلة املتمثلة يف ت�شغيل املواطنني
يف القطاعني العام واخلا�ص واتخاذ
الإجراءات الالزمة للتعيني
c

c

c

c

c

جاللته � -أبقاه اهلل  -ي�شيد بالدور الرائد الذي
قام به املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح  -طيب اهلل
ثراه  -يف دعم امل�سرية اخلليجية
c

c

c

c

c

جاللته � -أبقاه اهلل  -ي�شيد باجلهود املبذولة
يف احتواء جائحة كورونا وي�ؤكد على �أهمية
اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتوفري
اللقاحات لفئات املجتمع
9
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جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعــــــــــــاه  -يتف�ضل فيمنح عددا من الأو�سمة

تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم –حفظه الله ورعاه– فمنح عددً ا من
الأو�سمة لعدد من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وقادة قوات
ال�سلطان امل�سلحة و�شرطة عُ مان ال�سلطانية والأجهزة
تقديرا من لدن عاهل البالد
الع�سكرية والأمنية الأخرى
ً
املفدى –�أيده الله -لدورهم يف ت�أدية الواجب الوطني
وذلك بق�صر الربكة العامر يوم .1/11

فقد تف�ضل جاللته –�أعزه اهلل -فمنح و�سام ال�سلطان قابو�س
من الدرجة الأوىل ل�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور
�آل �سعيـد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفـاع ،ومعايل الفريـق �أول
�سلــطان بن حممـد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين .
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وتف�ضل جاللته فمنح و�سام الأجماد الع�سكري من الدرجة
الأوىل ملعايل الفـريق جناب ال�سيد منذر بن ماجد بن �سعيد �آل
�سعيــد رئي�س جهاز االت�صاالت والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين.
كما تف�ضل جاللته –�أبقاه اهلل -فمنح و�سام ال�سلطان قابو�س
من الدرجة الأوىل ملعايل الفريق ح�سن بن حم�سن ال�رشيقي املفت�ش
العام لل�رشطــة واجلمارك ،ومعايل الفريق �سـعيد بن علي بن زاهــر
الهاللـي رئي�س جهاز الأمن الداخلي ،ومعالــي حمـمد بن نا�رص بن
حممـد الرا�ســبي الأمني العام بوزارة الدفاع (�آنذاك) ،والفريق الركن
�أحمد بـن حارث بن نا�رص النبهانـي رئيـ�س �أركان قــوات ال�سلطان
امل�سـلحة (�آنذاك).
وتف�ضل جاللته –�أيده اهلل– كذلك فمنح و�سام ال�سلطان قابو�س
لكل من :اللواء الركن مطر بن �سامل بن را�شد
من الدرجة الثانية ٍ
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن طيار مطر بن
علي بن مطر العبيداين قائـد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين (�آنذاك)،

11
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واللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�آنذاك) ،واللواء الركن خليفة بن عبداهلل
اجلنيبي قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين (�آنذاك).
كما تف�ضل جاللته – �أعزه اهلل  -فمنح و�سام ال�سلطان
لكل من :اللواء الركن عامر بن �سامل بن
قابو�س من الدرجة الثانية ٍ
مبارك العمري قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة (�آنذاك) ،واللواء الركن
�سامل بن مـ�سلم بن علي قــطن �آمر كلية الدفاع الوطني (�آنذاك)،
واللواء �سليمان بن حممد بن حمد احلارثي م�ساعد املفتـ�ش العام
لل�رشطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية (�آنذاك) ،واللواء حمد
بن �سليمان بن مبارك احلامتي م�ساعد املفتـ�ش العام لل�رشطـة
واجلمارك للعمليات (�آنذاك) ،واللواء عبداهلل بن علي بن حمد
احلارثي رئي�س الهيئة العامة للدفــاع املدنــي والإ�سعـاف (�آنذاك) .
وتف�ضل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم –حفظه اهلل ورعاه– فمنح و�سام ال�سلطان قابو�س من
لكل من :اللواء غ�صن بن هـالل بن خليـفة
أي�ضا ٍ
الدرجة الثانية � ً
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العلوي م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات ،واللواء �أحمد
بن علي بن �سلمان ك�شوب �أمــني عام جمل�س الأمن الوطني باملكتب
ال�سلطاين (�آنذاك) ،واللـواء الركن حمد بن نا�رص النبهاين �أمـني عام

ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين (�آنذاك) ،واللواء طيار �صالح
بن حميـد ال�سيابي املـرافق الع�سكري جلاللـة ال�سلطان ,والعميد �أول
حممد بن حمد ال�صارمي املـرافق الع�سكري جلاللـة ال�سلـطان .

13
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�سلطانيني �ساميني
ُ
جاللة ُّ
ال�سلطان ُي�صدر مر�سومني ُ
ال�س��لطــان هيثـ��م بـ��ن طـ��ارق املعظــ��م
�ص��ــاحب
ح�ض��رة
�أ�ص��ــدر
ِ
ِ
ُ
اجلاللــ��ة ُّ
ن�صاهما ..
 -حفظه اهلل ورعاه  -مر�سومني �سلطانيني �ساميني فيما يلي ّ

مر�سوم ُ�سلطاين رقم (  ) 2021 / 10بتعيني �أمني عام بوزارة الدفاع
ُ�سلطان عُ مان

نحن هيثم بن طارق

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة  ،وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة  .ر�سمنا مبا هو �آت ٍ :
املادة الأوىل :ي نّ
ُعي الدكتور حممد بن نا�صر بن علي الزعابي �أمي ًنا عا ًّما بوزارة الدفاع مبرتبة وزير.
املادة الثانية :يُن�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية  ،ويُعمل به من تاريخ �صدوره .
�صدر يف  4 :من جمادى الثانية �سنة  1442هـ
							
املوافـــق  18 :من يناير �سنة  2021م
							

معايل الدكتور/
حممد بن نا�صر بن علي الزعابي
الأمني العام بوزارة الدفاع

الفريق الركن بحري/
عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي
ال�سلطان امل�سلحة
رئي�س �أركان قوات ُّ

مر�سوم ُ�سلطاين رقم (  ) 2021 / 11ب�إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية
ُ�سلطان عُ مان

نحن هيثم بن طارق

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة  ،وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة  .ر�سمنا مبا هو � ٍآت:
املادة الأوىل :ي ّ
ُرقى اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي �إىل رتبة فريق وي نّ
ُعي
ال�سلطان امل�سلحة.
ً
رئي�سا لأركان قوات ُّ
املادة الثانية :ي ّ
حماد بن �سلطان الغافري �إىل رتبة لواء وي نّ
ً
قائدا
ُعي
ُرقى العميد الركن طيار خمي�س بن ّ
العماين.
ال�سلطاين ُ
ل�سالح اجلو ُّ
املادة الثالثة :ي ّ
ُرقى العميد الركن بحري �سيف بن نا�صر بن حم�سن الرحبي �إىل رتبة لواء وي نّ
ً
قائدا
ُعي
العمانية .
ال�سلطانية ُ
للبحرية ُّ
املادة الرابعة :ي ّ
ُرقى العميد الركن جوي مهند�س �صالح بن يحيى بن م�سعود امل�سكري �إىل رتبة لواء وي نّ
ُعي
آمرا لكلية الدفاع الوطني .
� ً
املادة اخلام�سة :يُن�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية  ،ويُعمل به من تاريخ �صدوره .
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�صدر يف  4 :من جمادى الثانية �سنة  1442هـ
املوافـــق  18 :من يناير �سنة  2021م

اللواء الركن طيار /
خمي�س بن ح ّماد بن �سلطان الغافري
ال�سلطاين ال ُعماين
قائد �سالح اجلو ُّ

اللواء الركن بحري/
�سيف بن نا�صر بن حم�سن الرحبي
ال�سلطانية ال ُعمانية
قائد البحرية ُّ

اللواء الركن جوي (مهند�س)/
�صالح بن يحيى بن م�سعود امل�سكري
�آمر كلية الدفاع الوطني
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مر�سوم �سلطاين رقم ( )2021 / 13ب�إعادة تنظيم جمل�س الأمن الوطني
نحن هيثم بن طارق

�سلطان عُ مان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ( ) 2003 / 63يف �ش�أن جمل�س الأمن الوطني،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .ر�سمنا مبا هو �آت:

ال�سلطان ُي�صدر ثالثة مرا�سيم �سلطانية �سامية
ُ
جاللة ُّ
ال�س��لطــان هيثـم بـ��ن طـارق املعظــ��م  -حفظه
�ص��ــاحب
ح�ض��رة
�أ�ص��ــدر
ِ
ِ
ُ
اجلاللــ��ة ُّ

اهلل ورعاه  -ثالثة مرا�سيم �سلطانية �سامية فيما يلي ن�صو�صها:

مر�سوم �سلطاين رقم ( )2021 / 12ب�إعادة تنظيم جمل�س الدفاع
�سلطان عُ مان

نحن هيثم بن طارق

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ( ) 96 / 105يف �ش�أن جمل�س
الدفاع ،وعلى قانون التعبئة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ،)2008 / 76وبناء على ما تقت�ضيه
امل�صلحة العامة .ر�سمنا مبا هو �آت:
املادة الأوىل :ي�شكل جمل�س الدفاع برئا�سة ال�سلطان القائد الأعلى ،وع�ضوية كل من:
 نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع. وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى. رئي�س جهاز االت�صاالت والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين. رئي�س جهاز الأمن الداخلي. املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك. رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.املادة الثانية :دون الإخالل باخت�صا�صاته الأخرى املن�صو�ص عليها يف القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية،
يخت�ص جمل�س الدفاع بالنظر يف كافة املو�ضوعات املتعلقة باملحافظة على �سالمة ال�سلطنة والدفاع عنها،
وينعقد عند احلاجة �إىل �إعالن التعبئة العامة.
املادة الثالثة :يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )96 / 105امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو
يتعار�ض مع �أحكامه.
املادة الرابعة :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
							
							

�صدر يف  11 :من جمادى الثانية �سنة  1442هـ
املوافـــق  25 :من يناير �سنة  2021م

املادة الأوىل :ي�شكل جمل�س الأمن الوطني برئا�سة ال�سلطان القائد الأعلى ،وع�ضوية كل من:
 وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى. رئي�س جهاز االت�صاالت والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين. رئي�س جهاز الأمن الداخلي. املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك. رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.ويجوز للمجل�س طلب ح�ضور من يراه من غري الأع�ضاء.
املادة الثانية :يخت�ص جمل�س الأمن الوطني بالنظر يف كافة املو�ضوعات املتعلقة بالأمن الوطني.
املادة الثالثة :ينعقد جمل�س الأمن الوطني برئا�سة ال�سلطان القائد الأعلى يف احلاالت التي يقدرها ،ويف غري تلك
احلاالت يكون برئا�سة وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى.
املادة الرابعة :يكون ملجل�س الأمن الوطني �أمني عام ي�صدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.
املادة اخلام�سة :يعاون جمل�س الأمن الوطني يف ممار�سته اخت�صا�صاته �أمانة عامة ،تتبع املكتب ال�سلطاين ،وعدد من
اللجان تتبع املجل�س ،وي�صدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وحتديد اخت�صا�صات الأمني العام وت�شكيل اللجان وحتديد
اخت�صا�صاتها ،قرار من وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى.
املادة ال�ساد�سة :يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم ( ) 2003 / 63امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض
مع �أحكامه.
املادة ال�سابعة :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صدر يف  11 :من جمادى الثانية �سنة  1442هـ
								
املوافـــق  25 :من يناير �سنة  2021م
								

مر�سوم �سلطاين رقم ( )2021 / 14ب�إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية
نحن هيثم بن طارق

�سلطان عُ مان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ر�سمنا مبا هو �آت:
املادة الأوىل :يرقى العميد الركن نا�صر بن �صالح بن �سعود املعويل �إىل رتبة لواء ويعني �أمينا عاما ملجل�س الأمن الوطني
يف املكتب ال�سلطاين.
املادة الثانية :يرقى العميد الركن �سليمان بن خالد بن �سليمان الزكواين �إىل رتبة لواء ويعني �أمينا عاما لل�ش�ؤون
الع�سكرية يف املكتب ال�سلطاين.
العماين.
املادة الثالثة :يرقى العميد الركن �سامل بن علي بن بدر احلو�سني �إىل رتبة لواء ويعني قائدا للحر�س ال�سلطاين ُ
املادة الرابعة :يرقى العميد الركن م�سلم بن حممد بن متان جعبوب �إىل رتبة لواء ويعني قائدا لقوة ال�سلطان اخلا�صة.
املادة اخلام�سة :يعني اللواء عبداهلل بن علي بن حمد احلارثي م�ساعدا للمفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات.
املادة ال�ساد�سة :يرقى العميد خليفة بن علي بن نا�صر ال�سيابي �إىل رتبة لواء ويعني م�ساعدا للمفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية.
املادة ال�سابعة :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صدر يف  11 :من جمادى الثانية �سنة  1442هـ
								
املوافـــق  25 :من يناير �سنة  2021م
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تهنئــة و�شكــر

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع

اللواء الركن/
نا�صر بن �صالح بن �سعود املعويل
�أمني عام جمل�س الأمن الوطني
باملكتب ال�سلطاين

اللواء الركن/
�سليمان بن خالد بن �سليمان الزكواين
�أمني عام ال�ش�ؤون الع�سكرية
باملكتب ال�سلطاين

اللواء الركن/
�سامل بن علي بن بدر احلو�سني
قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين

اللواء الركن/
م�سلم بن حممد بن متان جعبوب
قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة

اللواء/
عبداهلل بن علي بن حمد احلارثي
م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك للعمليات

اللواء/
خليفة بن علي بن نا�صر ال�سيابي
م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
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مبنا�سبة �صدور املرا�سيم ال�سلطانية من لدن
موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل
ورع��اه  -والقا�ضية برتقية وتعيني عدد من
القادة الع�سكريني يف وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة  ،نتوجه بالتهنئة ال�صادقة
�إىل كل من الدكتور حممد بن نا�صر الزعابي
بتعيينه �أمي ًنا عا ًما بوزارة الدفاع مبرتبة وزير ،
و�إىل الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
رئي�سا لأركان قوات ال�سلطان
الرئي�سي بتعيينه ً
امل�سلحة ،و�إىل اللواء الركن طيار خمي�س بن
حماد الغافري بتعيينه قائ ًدا ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين  ،و�إىل اللواء الركن
بحري �سيف بن نا�صر الرحبي بتعيينه قائ ًدا للبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية  ،و�إىل اللواء
الركن جوي (مهند�س) �صالح بن يحيى امل�سكري بتعيينه �آم ًرا لكلية الدفاع الوطني،
متمنني لهم دوام التوفيق والنجاح يف مهام عملهم خلدمة ُعمان وقائدها املفدى
جاللة ال�سلطان املعظم �أبقاه اهلل.
كما نتوجه بجزيل ال�شكر وعظيم التقدير �إىل �أولئك القادة الذين خدموا وطنهم
مقدرين لهم عال ًيا عطاءاتهم يف �سبيل
وجاللة ال�سلطان املعظم بكل تفان و�إخال�ص ِّ ،
الذود عن الوطن واملحافظة عليه  ،متمنني لهم حياة �سعيدة مفعمة مبزيد من العطاء،
داعني اهلل �أن ميتعهم دو ًما بال�صحة وال�سعادة.
19

العــدد 529
يناير 2021

جاللـة القائـد الأعلـى  -حفظـه اهلل ورعـاه  -يــرد على تهنئـة قواتــــــــــــــــــــــــــه امل�سلحة مبنا�سبــة يوم تويل جاللته �أبقاه اهلل مقاليد احلكم يف البالد
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى

�صاحب ال�سمو ال�سيد� /شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع وكافة منت�سبي وزارة الدفاع

 حفظه اهلل ورعاه  -فبعث برقية �شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق�آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع رداً على برقية التهنئة املرفوعة

ن�شكركم على تهنئتكم لنا مبنا�سبة يوم تولينا مقاليد احلكم يف البالد ذكرى احلادي ع�شر

جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة يوم توليه مقاليد احلكم يف البالد

من يناير املجيد ،ندعو اهلل تعاىل �أن ميتعكم بال�صحة والعافية ويعيد املنا�سبات ال�سعيدة

ذكرى احلادي ع�شر من يناير املجيد فيما يلي ن�صها:

على اجلميع بال�سرور الدائم.
					
وكل عام و�أنتم بخري

هيثم بن طارق
�سلطــان عُ مـان

جاللة القائد الأعـلى  -حفظه اهلل ورعاه  -يتلقى تـهنئة قواتـــــــــــــــــــــــــــه امل�سلحـة البا�سلـة مبنا�سبة يوم توليه مقاليد احلكم فـي البـالد
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -برقية تهنئة من �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة يوم توليه مقاليد احلكم يف البالد فيما يلي ن�صها:
موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
مع �إ�شراقة فجر احلادي ع�شر من يناير ،هذا اليوم املجيد للذكرى الأوىل لتويل جاللتكم
 حفظكم اهلل ورعاكم  -مقاليد احلكم يف البالد ،ي�شرفني يا موالي ،وي�شرف قوات جاللتكمامل�سلحة البا�سلة ،وقوات الفرق الظافرة ،وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع �إىل مقامكم
ال�سامي �أ�صدق عبارات التهاين ،و�أجل الأماين ،احتفاء بهذه املنا�سبة ال�سعيدة� ،أدامها اهلل
�أعوام ًا عديدة ،و�أزمنة مديدة وجاللتكم يرفل يف �أثواب ال�صحة وال�سعادة .
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة� :إن ذكرى تويل مقام جاللتكم ال�سامي � -أعزكم اهلل  -مقاليد
العمانية
احلكم يف البالد ،لهي منا�سبة جليلة� ،سجلت بكل فخر واعتزاز يف �سجل الأجماد ُ
العريقة ،و�أ�ضيفت لتكون لها مكانتها العالية يف ظل الدولة احلديثة ،ملا حتمله من دالالت
العمانيون يف ذلك اليوم املهيب رغم جلل احلدث ،وعظيم املوقف،
ومعان ج�سيمة ،فقد �أثبت ُ
�أنهم �أ�صحاب عزائم قوية ،و�أن ُعمان را�سخة ر�سوخ جبالها ال�شماء ،و�شاخمة بهامات رجالها
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الأوفياء ،املتم�سكني بقيم نه�ضتها اخلالدة ،و�أنهم ما�ضون على العهد لتكون ُعمان يف �أعلى
مراتب التقدم والنماء.
موالي جاللة ال�سلطان املعظم� :إن عهد جاللتكم ال�سعيد ،وما اتخذمتوه جاللتكم منذ
توليكم مقاليد احلكم بحكمتكم ال�سديدة ،ور�ؤيتكم الثاقبة والهادفة بكل عزم و�إرادة رفعة
ُعمان ،واال�ستمرار يف تقدمها يف كافة املجاالت وعلى جميع الأ�صعدة ،كل ذلك لي�شهد على عمق
الإ�صرار على حتقيق �أهداف وغايات نه�ضة ُعمان اخلالدة املتجددة بقيادة جاللتكم � -أعزكم
اهلل  -تلبية لطموحات �شعبكم الأبي بالرقي والتقدم ،وبعون اهلل وتوفيقه �ست�ؤتي (ر�ؤية
ُعمان  )2040التي تقودون زمامها حفظكم اهلل بثمارها اليانعة ،يف تنفيذ برامج هذه الر�ؤية
ال�سديدة ،ومع تظافر �أبناء ُعمان قاطبة؛ م�ؤ�س�سات و�أفراد �سيتحقق ب�إذن اهلل تعاىل ما ت�صبون
�إليه جاللتكم  -رعاكم اهلل  -من تنمية م�ستمرة �شاملة وم�ستدامة لي�سعد بها الوطن واملواطن.
موالي القائد الأعلى� :إن قواتكم امل�سلحة البا�سلة ،وقوات الفرق الظافرة ،وجميع منت�سبي
وزارة الدفاع ،وهم يحيون هذه املنا�سبة العزيزة ويحتفون ب�إطاللتها الأوىل ،لي�ؤكدون
جلاللتكم  -حفظكم اهلل  -على عهد الوالء والطاعة ،و�إنهم متم�سكون بكل �إخال�ص ووفاء
وب�أداء واجباتهم ومهامهم الوطنية املقد�سة التي ت�شرفوا بحملها �أمانة يف �أعناقهم ،ودفاعا عن
الوطن و�صون منجزاته وحماية مكت�سباته ،مت�ضرعني �إىل اهلل عز وجل �أن يحفظ جاللتكم
عزا وذكرا ،و�أن يدمي �أيام ُعمان باخلري وامل�سرات والتقدم واالزدهار والأمن واال�ستقرار.

حفظكم اهلل ياموالي ،و�أمدكم بفي�ض عزته ورعايته ،و�أدامكم ذخرا ومالذا ل�شعبكم الويف،
و�أ�سدل عليكم �أثواب ال�صحة والنعيم� ،إنه نعم املوىل ونعم الن�صري
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نيابـــة عـــن ح�ضرة �صاحب اجلاللـــة ال�سلطـــان املعظـــم

�صاحـب ال�سمـو ال�سيـد نائـب رئيـ�س الـوزراء ل�شـــــــــــــــــــ�ؤون جمل�س الوزراء يرت�أ�س وفد ال�سلطنة يف م�ؤمتر
القمة ( )41لقادة دول جمل�س التعاون لــدول اخلليــــــــــــــــــــج العربيـــة باملـملكـــة العربيـــة ال�سعوديــة

نيابة عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله ورعاه -تر�أ�س �صاحب ال�سمو
ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء وفد ال�سلطنة يف م�ؤمتر القمة
احلادي والأربعني لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي عقدت يوم  1/5يف مدينة ال ُعال باململكة
العربية ال�سعودية.
وناق�شت القمة عددً ا من املو�ضوعات املهمة لتعزيز م�سرية التعاون والتكامل بني الدول الأع�ضاء يف
خمتلف املجاالت ال�سيا�سية والدفاعية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية �إىل جانب ا�ستعرا�ض التطورات
ال�سيا�سية والإقليمية والدولية وانعكا�س الأو�ضاع الأمنية يف املنطقة على دول املجل�س.
عاما على ت�أ�سي�س جمل�س التعاون يف  25مايو 1981م
ويتزامن انعقاد القمة اخلليجية مع مرور (ً )40
مب�شاركة الدول ال�ست والهادف �إىل حتقيق التعاون والتكامل بينها يف جميع املجاالت .
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ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد
ال�سمو َّ
وقد �أدىل �صاحب ُّ
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء لدى و�صوله
ن�صه:
اململكة العربية ال�سعودية
ٍ
ببيان �صحفي فيما يلي ُّ
«مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر القمة احلادي والأربعني لقادة
دول جمل�س التعاون اخلليجي باململكة العربية ال�سعودية
لي�رشفني رئا�سة وفد ال�سلطنة نياب ًة عن ح�رضة
ال�شقيقة ،ف�إنه ِّ
ال�سلطان املعظم ،و�أن �أنقل حتيات جاللته �إىل
�صاحب اجلاللة ُّ
�إخوانه القادة ،مقرونة بالتمنيات الطيبة للم�ؤمتر بالتوفيق
يف حتقيق الأهداف املرجوة.
�إن ما ت�شهده ال�ساحتان الإقليمية والدولية من متغريات
وم�ستجدات لي�ستوجب تن�سيق املواقف ،وحتديد �أف�ضل

القمة ناق�شت عد ًدا من املو�ضوعات املهمة لتعزيز
م�سرية التعاون والتكامل بني الدول الأع�ضاء يف
خمتلف املجاالت ال�سيا�سية والدفاعية والأمنية
واالقت�صادية واالجتماعية
jjjjj

انعقاد القمة اخلليجية يتزامن مع مرور ()40
عامًا على ت�أ�سي�س جمل�س التعاون يف  25مايو
1981م مب�شاركة الدول ال�ست والهادف �إىل
حتقيق التعاون والتكامل بينها يف جميع املجاالت
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الو�سائل للتعامل مع التحديات ،حفاظا على م�صالح هذه
املنطقة ،وحتقيقا لتطلعات ال�شعوب اخلليجية نحو م�ستقبل
�أف�ضل ي�سوده اال�ستقرار والأمان.
لقد حقق جمل�س التعاون العديد من املنجزات على جميع
الأ�صعدة مما يتطلب معه بذل املزيد من اجلهود لتعزيز
دعما للمكت�سبات التي حتققت
التطوير يف كافة القطاعاتً ،
منذ ت�أ�سي�س املجل�س عام1981م.
�إن �سلطنة ُعمان لت�ؤكِّد موا�صلة دعمها مل�سرية جمل�س
التعاون ،كما ُتعرب عن تقديرها للمملكة العربية ال�سعودية
قياد ًة وحكوم ًة و�شع ًبا ،وتدعو املوىل ع َّز وج َّل �أن ينعم على
ال�شعب ال�سعودي ال�شقيق وكافة �شعوب املجل�س باطراد اخلري
والتقدم واالزدهار واهلل ويل التوفيق».
كل من :معايل ال�سيد
�سموه وف ٌد
�ضم اًّ
ر�سمي َّ
هذا ،وقد رافق ّ
ٌّ
بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي وزير اخلارجية ،ومعايل
الدكتور عبداهلل بن حممد ال�سعيدي وزير العدل وال�ش�ؤون
القانونية ،وعدد من امل�س�ؤولني يف احلكومة.
وتر�أ�س االجتماع نيابة عن خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،حيث قال �سموه يف كلمته التي �ألقاها
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يف افتتاح القمة« :نفتقد هذا العام قائدين كبريين كان لهما
دور كبري يف دعم العمل اخلليجي امل�شرتك وهذه امل�سرية
املباركة جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد -رحمهما اهلل -وعرفا ًنا ملا قدماه من
�أعمال جليلة عرب عقود من الزمن يف دعم م�سرية املجل�س
وجه �سيدي خادم احلرمني ال�رشيفني بت�سمية
املباركة؛ فقد َّ
هذه القمة مب�سمى (قمة ال�سلطان قابو�س وال�شيخ �صباح)
�سائلني املوىل -ع َّز وجلَّ -لهما الرحمة واملغفرة ،ول�صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق �آل �سعيد ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ نواف الأحمد ال�صباح التوفيق وال�سداد ملوا�صلة م�سرية
اخلري والنمو واالزدهار يف بلديهما ال�شقيقني ،ودعم عملنا
اخلليجي امل�شرتك».
كما قال �سموه�« :إننا لننظر ببالغ ال�شكر والتقدير جلهود
ر�أب ال�صدع التي �سبق �أن قادها �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد -رحمه اهلل -وا�ستمر مبتابعتها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
نواف الأحمد .كما ن�شيد يف هذا ال�ش�أن مب�ساعي الواليات
املتحدة الأمريكية ال�صديقة ،وجميع الأطراف التي �أ�سهمت
بهذا ال�ش�أن ،حيث �أدت هذه اجلهود بحمد اهلل ثم بتعاون
اجلميع ،للو�صول �إىل اتفاق بيان العال والذي جرى الت�أكيد
فيه على الت�ضامن واال�ستقرار اخلليجي والعربي والإ�سالمي،

وتعزيز �أوا�رص الود والت�آخي بني دولنا و�شعوبنا ،مبا يخدم
�آمالها وتطلعاتها».
كما �ألقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر
ال�صباح �أمري دولة الكويت ،كلمة �أ�شاد فيها بحر�ص الإخوة
كافة على عقد هذا اللقاء «لنتمكن معا من دعم عملنا اخلليجي
والعربي امل�شرتك واحلفاظ على مكا�سبنا ،وحتقيق ما تتطلع
�إليه �شعوبنا من �آمال وطموحات».
و�أ�شاد ُ�سموه بالإجناز التاريخي بالتوقيع على (بيان
العال) م�ستذكرا الدور املخل�ص والبناء الذي بذله يف هذا
ال�صدد الأمري الراحل ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
رحمه اهلل -الذي �أ�سهم ب�شكل كبري يف جناح هذا االتفاق.وعبرَّ ُ�سموه عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها
احلكيمة على مبادرتها الكرمية باطالق ا�سم قمة (ال�سلطان
تقديرا مل�سرية
قابو�س وال�شيخ �صباح) على القمة احلالية
ً
الراحلني العطرة و�سنوات عطائهما يف خدمة ق�ضايا الأمتني
العربية والإ�سالمية والق�ضايا الدولية والإن�سانية ،وما تعك�سه
تلك املبادرة من مل�سة وفاء اعتدنا عليها من لدن خادم
احلرمني ال�رشيفني.
و�أعرب ُ�سموه عن بالغ التقدير عن اجلهود اخلرية التي
بذلت لتحقيق الهدف ال�سامي من جانب الإخوة الأ�شقاء كافة
وكذلك دور الواليات املتحدة الأمريكية يف دعم االتفاق،
ومثمنا حر�ص الأ�شقاء قادة دول جمل�س التعاون وجمهورية
م�رص العربية على بذل املزيد من اجلهود لتحقيق كل ما فيه
اخلري ل�شعوبنا.
وق َّدر ُ�سمو �أمري دولة الكويت الدور البارز جلمهورية م�رص
العربية ومواقفها الداعمة للق�ضايا التي تهم �أمن املنطقة
وا�ستقرارها.
وقال ُ�سموه�« :إن ت�سمية �إعالننا باتفاق الت�ضامن �إمنا
يج�سد حر�صنا عليه وقناعتنا ب�أهميته ،كما �أنه يعك�س يف
وا�ستمرارا
جانب �آخر يقيننا �أن حفاظنا عليه يعد ا�ستكما ًال
ً
حلر�صنا على متا�سك ووحدة �أمتنا العربية».
وقد و َّقع قادة ور�ؤ�ساء وفود دول جمل�س التعاون اخلليجي
على البيان اخلتامي للقمة وبيان ال ُعال.
ح�رض �أعمال اجتماع الدورة الـ( )41للمجل�س الأعلى
ملجل�س التعاون ،كبري م�ست�شاري الرئي�س الأمريكي جاريد
كو�شرن ،والأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي الدكتور
يو�سف بن �أحمد العثيمني ،والأمني العام جلامعة الدول العربية
معايل �أحمد �أبو الغيط ،كما �شاركت جمهورية م�رص العربية يف
�أعمال االجتماع ممثلة مبعايل �سامح �شكري وزير اخلارجية.

خادم احلرمني ال�شريفني وجَّ ه بت�سمية هذه القمة مب�سمى
(قمة ال�سلطان قابو�س وال�شيخ ال�صباح) عرفا ًنا ملا قدماه
jjjjj

ما ت�شهده ال�ساحتان الإقليمية والدولية من متغريات وم�ستجدات
لي�ستوجب تن�سيق املواقف ،وحتديد �أف�ضل الو�سائل للتعامل مع
التحديات ،حفاظا على م�صالح هذه املنطقة

العال ال�صادر عن (قمة ال�سلطان
�إعالن ُ
قابو�س وال�شيخ �صباح) ي�ؤكد على الأهداف
ال�سامية ملجل�س التعاون
وقد �أكدت قمة قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية يف دورتها احلادية والأربعني (قمة ال�سلطان قابو�س
وال�شيخ �صباح) على الأهداف ال�سامية ملجل�س التعاون
التي ن�ص عليها النظام الأ�سا�سي بتحقيق التعاون والرتابط
والتكامل بني دول املجل�س يف جميع املجاالت ،و�صو ًال �إىل
وحدتها وتعزيز دورها الإقليمي والدويل ،والعمل كمجموعة
اقت�صادية و�سيا�سية واحدة للم�ساهمة يف حتقيق الأمن
وال�سالم واال�ستقرار والرخاء يف املنطقة.
جاء ذلك يف �إعالن العال الذي �صدر يف ختام �أعمال القمة
اخلليجية يف دورتها احلادية والأربعني يوم  1/5والذي تاله
معايل الدكتور نايف فالح احلجرف الأمني العام ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية .
و�أ�شار الإعالن �إىل �أن مواطني دول املنطقة يعقدون الأمل
ب�أن يعيد بيان ال ُعال الذي مت التو�صل �إليه يف هذه القمة ،العمل
امل�شرتك �إىل م�ساره الطبيعي وتعزيز �أوا�رص الود والت�آخي بني
�شعوب املنطقة.
و�أو�ضح الإعالن �أن توقيع جمهورية م�رص العربية على
البيان ي�ؤكد توثيق العالقات الأخوية التي تربط م�رص ال�شقيقة
بدول املجل�س ،انطالق ًا مما ن�ص عليه النظام الأ�سا�سي ب�أن
التن�سيق والتعاون والتكامل بني دول املجل�س �إمنا يخدم
الأهداف ال�سامية للأمة العربية.
وتطرق الإعالن �إىل �أن حتدي جائحة (فريو�س كورونا
امل�ستجد) �أظهرت ما ميكن حتقيقه من خالل التعاون بني دول
العامل يف مواجهة هذا الوباء ،حيث متكنت جمموعة الع�رشين
من حتقيق �إجنازات غري م�سبوقة خالل فرتة رئا�سة اململكة
العربية ال�سعودية يف هذا املجال ،وال �شك �أن مواجهة اجلائحة
ومعاجلة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك
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�إعالن العال ال�صادر عن (قمة ال�سلطان
قابو�س وال�شيخ �صباح) ي�ؤكد على:
تفعيل دور املركز اخلليجي للوقاية من الأمرا�ض
ومكافحتها والذي مت ت�أ�سي�سه يف هذه القمة ،انطالق ًا
مما ت�ضمنته ر�ؤية خادم احلرمني ال�شريفني ،ومتكينه
ب�شكل �سريع من تن�سيق العمل اخلليجي امل�شرتك ملواجهة
جائحة (كورونا) وغريها من الأوبئة
jjjjj
ا�ستكمال متطلبات االحتاد اجلمركي وال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة ،وحتقيق املواطنة االقت�صادية الكاملة ،مبا يف
ذلك منح مواطني دول املجل�س احلرية يف العمل والتنقل
واال�ستثمار وامل�ساواة يف تلقي التعليم والرعاية ال�صحية
jjjjj
تنمية القدرات التقنية يف الأجهزة احلكومية ،مبا يف
ذلك الذكاء اال�صطناعي �ضمان ًا ل�سرعة وكفاءة تنفيذ
اخلدمات والإجراءات ،وتطوير املناهج التعليمية
والرعاية ال�صحية والتجارة الرقمية
jjjjj
تعزيز �أدوات احلوكمة وال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة
من خالل العمل اخلليجي امل�شرتك ويف كافة �أجهزة
جمل�س التعاون ومكاتبه ومنظماته املتخ�ص�صة
jjjjj
تعزيز التكامل الع�سكري بني دول املجل�س حتت �إ�شراف
جمل�س الدفاع امل�شرتك واللجنة الع�سكرية العليا
والقيادة الع�سكرية املوحدة ملجل�س التعاون
jjjjj
ا�ستمرار اخلطوات التي قامت بها دول املجل�س،
وجمموعة الع�شرين برئا�سة اململكة العربية ال�سعودية
ملواجهة اجلائحة وتخفيف �آثارها حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا
مبا يف ذلك م�ساعدة الدول الأقل منو ًا يف املجاالت
ال�صحية واالقت�صادية
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وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
• التنفيذ الكامل والدقيق لر�ؤية خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية ال�سعودية،
التي �أقرها املجل�س الأعلى يف دورته ( )36يف دي�سمرب
2015م ،وفق جدول زمني حمدد ومتابعة دقيقة مبا يف ذلك
ا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية واملنظومتني الدفاعية
والأمنية امل�شرتكة ،وبلورة �سيا�سية خارجية موحدة.
• تفعيل دور املركز اخلليجي للوقاية من الأمرا�ض
ومكافحتها والذي مت ت�أ�سي�سه يف هذه القمة ،انطالق ًا مما
ت�ضمنته ر�ؤية خادم احلرمني ال�رشيفني ،ومتكينه ب�شكل
�رسيع من تن�سيق العمل اخلليجي امل�شرتك ملواجهة جائحة
(كورونا) وغريها من الأوبئة.
• ا�ستكمال متطلبات االحتاد اجلمركي وال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة ،وحتقيق املواطنة االقت�صادية الكاملة ،مبا يف
ذلك منح مواطني دول املجل�س احلرية يف العمل والتنقل
واال�ستثمار وامل�ساواة يف تلقي التعليم والرعاية ال�صحية
وبناء �شبكة �سكة احلديد اخلليجية ومنظومة الأمن الغذائي
واملائي وت�شجيع امل�شاريع امل�شرتكة ،وتوطني اال�ستثمار
اخلليجي.
• اال�ستفادة مما مت تطويره من �أدوات متقدمة للتعاون

يف �إطار جمموعة الع�رشين ،خالل فرتة رئا�سة اململكة
العربية ال�سعودية ،يف جميع املجاالت ،مبا يف ذلك حتفيز
االقت�صاد و�إ�رشاك قطاع الأعمال وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ومتكني املر�أة وال�شباب ب�شكل �أكرب يف التنمية االقت�صادية،
وت�شجيع املبادرات املتعلقة باالقت�صاد الرقمي ،وتكليف
الأمانة العامة للمجل�س باملتابعة وو�ضع اخلطط والربامج
لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت اخلربة املتخ�ص�صة.
• تنمية القدرات التقنية يف الأجهزة احلكومية ،مبا
يف ذلك الذكاء اال�صطناعي �ضمان ًا ل�رسعة وكفاءة تنفيذ
اخلدمات والإجراءات ،وتطوير املناهج التعليمية والرعاية
ال�صحية والتجارة الرقمية ،وتعزيز التعاون بني م�ؤ�س�سات
املجل�س ،ومنظمة التعاون الرقمي التي ت�أ�س�ست عام 2020م،
مبا يحقق م�صالح دول املجل�س.
• تعزيز �أدوات احلوكمة وال�شفافية وامل�ساءلة والنزاهة
من خالل العمل اخلليجي امل�شرتك ويف كافة �أجهزة جمل�س
التعاون ومكاتبه ومنظماته املتخ�ص�صة ،واال�ستفادة مما مت
االتفاق عليه يف �إطار جمموعة الع�رشين و«مبادرة الريا�ض»
ب�ش�أن التعاون يف التحقيقات بق�ضايا الف�ساد العابرة للحدود
ومالحقة مرتكبيها ملا ي�شكله الف�ساد من ت�أثري كبري على
النمو االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة ،والثقة املتبادلة بني

احلكومات وال�شعوب.
• تعزيز التكامل الع�سكري بني دول املجل�س حتت �إ�رشاف
جمل�س الدفاع امل�شرتك واللجنة الع�سكرية العليا والقيادة
الع�سكرية املوحدة ملجل�س التعاون ،ملواجهة التحديات
امل�ستجدة ،انطالق ًا من اتفاقية الدفاع امل�شرتك ،ومبد�أ الأمن
اجلماعي لدول املجل�س.
• ا�ستمرار اخلطوات التي قامت بها دول املجل�س،
وجمموعة الع�رشين برئا�سة اململكة العربية ال�سعودية
ملواجهة اجلائحة وتخفيف �آثارها حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا
مبا يف ذلك م�ساعدة الدول الأقل منواً يف املجاالت ال�صحية
واالقت�صادية.
• تعزيز الدور الإقليمي والدويل للمجل�س من خالل توحيد
املواقف ال�سيا�سية وتطوير ال�رشاكات الإ�سرتاتيجية بني
جمل�س التعاون والدول واملجموعات واملنظمات الإقليمية
والدولية مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة.
وقد �أكدت (قمة ال�سلطان قابو�س وال�شيخ �صباح) ما يوليه
قادة دول جمل�س التعاون من حر�ص على تعزيز مكت�سبات
املجل�س وحتقيق تطلعات املواطن اخلليجي وتذليل كافة
العقبات التي تعرت�ض م�سرية العمل امل�شرتك.
27

العــدد 529
يناير 2021

ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون ِّ
الدفــاع:
�صاحب ال�سمو َّ

حتل الذكرى الأوىل ليوم تويل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -مقاليد احلكم يف البالد ،هذا اليوم التاريخي الوطني املجيد
الذي �أ�ضيف �إىل �سجل الأجماد ُالعمانية العريقة ،وي�ستح�ضر املواطن ُالعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين ب�أ�سمى مظاهر الفخـر واالعتـزاز القيم ُالعمانيـة والأ�سـ�س الرا�سخـة املكينة لهذه البالد

�صاحب ال�سمو ال�سيد
�شهاب بن طارق �آل �سعيد
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مع �إ�رشاقة �ضياء نور احلادي ع�رش
من يناير ،حتل الذكرى الأوىل ليوم تويل
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورع���اه -مقاليد احلكم يف البالد،
ه��ذا ال��ي��وم التاريخي الوطني املجيد
الذي �أ�ضيف �إىل �سجل الأجماد ال ُعمانية
العريقة ،وي�ستح�رض املواطن ال ُعماين
ب�أ�سمى مظاهر الفخر واالع��ت��زاز القيم
ال ُعمانية والأ�س�س الرا�سخة املكينة لهذه
البالد و�أبنائها الربرة املخل�صني  ،والتي
جتلت يف ذلك اليوم املهيب من العام
املن�رصم ،املعبرّ عن الإخال�ص ل ُعمان
الغالية وقيادتها الفذة ،وما تتمتع به
البالد من م�ؤ�س�سات وطنية متكاملة،
وم�ؤ�س�سات الدولة الع�رصية املرتابطة.
�إن يوم احل��ادي ع�رش من يناير من
ع��ام 2020م ال��ذي ت��وىل فيه موالنا
ح����ضرة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�سلطان
هيثم بن ط��ارق املعظم القائد الأعلى
�أب��ق��اه اهلل -مقاليد احلكم يف البالدُيعد انطالقة عظيمة لتبد�أ ُعمان معه
مرحلة جديدة ،وعه ًدا �سعي ًدا �آخ��ر من
م�سرية نه�ضتها املباركة احلديثة والتي
�أ�س�سها جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
طيب اهلل ثراه -تلبية لطموحات و�آمالَّ
جميع �أبناء ال�شعب ال ُعماين الأبي الويف،
هذا اليوم املجيد الذي ر�سم فيه جاللة
القائد الأع��ل��ى -حفظه اهلل ورع���اه-
خارطة الطريق نحو املزيد من التقدم
وال ُنمو وال� ّ�رق��ي واالزده���ار ،من خالل
الإ��ص�رار على قهر ال�صعاب والتغلب

على املعوقات بكل عزمية وجهد وعمل
د�ؤوب متوا�صل  ،فمع بدء انطالق (ر�ؤية
ُعمان  ، )2040التي �أر�سى دعائمها
ومكوناتها وحماورها جاللته -ن�رصه
اهلل -وب�إ�رشاف مبا�رش من لدن جاللته
على تنفيذها وت�ضافر جهود �أبناء ُعمان
املخل�صني الأوف��ي��اء وجميع مكونات
منظومة الدولة احلديثة �سيتحقق -ب�إذن
اهلل ت��ع��اىل -ا�ستمرار ت��دف��ق التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة يف البالد ،وال�سري
نحو ت�سجيل املعدالت التنموية الهادفة
�إىل �إ���س��ع��اد امل��واط��ن وحتقيق العي�ش
ال��ك��رمي ل��ه ،وحتقيق مزيد م��ن العطاء
والرخاء يف البالد.
�إن تخليد هذه الذكرى الغالية ي�شكل
منطل ًقا رح� ًب��ا ل��دى ك��ل م��واط��ن للبذل
وال��ع��ط��اء خ��دم��ة ل��ه��ذا ال��وط��ن العزيز،
كما �أنه ي�شكل وقفة ت�أمل وا�ستح�ضار
ملنجزات عظيمة حتققت ل ُعمان طوال
م�سرية النه�ضة ال ُعمانية احلديثة التي
ق��اد زمامها ع��ام 1970م املغفور له
ب���إذن اهلل تعاىل -ال�سلطان قابو�سطيب اهلل ثراه -الذي ي�ستحقبن �سعيد َّ
منا جمي ًعا ال�شكر والعرفان ملنجزاته
العظيمة اخلالدة للوطن واملواطن على
ال�صعيدين الداخلي واخل��ارج��ي ،كذلك
االحتفاء بهذه ال��ذك��رى املجيدة ُيعد
وقفة ا�ستب�شار وتطلع للم�ستقبل الزاهر
وامل����شرق حت��ت ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة
والر�ؤية ال�سديدة ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأع��ل��ى -حفظه اهلل ورع���اه-

دما نحو بناء ُعمان
من �أجل امل�ضي ُق ً
احل�ضارة والعراقة ،ومبا بها من �أوجه
احلداثة وال�صور املعا�رصة  ،ومبا ُيدمي
ِرفعتها وعلو �ش�أنها بني ال�شعوب والأمم.
�إن املتغريات االقت�صادية ،و�أزم��ة
انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وانت�شار جائحة
كبدت العامل �أجمع
كورونا (كوفيد ّ )19-
وع��م��ان لي�ست
خ�سائر مادية ف��ادح��ةُ ،
مبن�أى عن هذه الأزم���ات ،لذلك اتخذت
ال�سلطنة ك��اف��ة ال��ت��داب�ير واالح��ت�رازات
عرب تفعيل خطة (التوازن املايل) والتي
تهدف �إىل حتقيق اال�ستدامة املالية
للبالد ،والتهيئة لتنفيذ اخلطط التنموية
وامل����شروع��ات الإ�سرتاتيجية التي من
�ش�أنها �أن حتقق م�صادر دخل متنوعة،
ولقد ثمن جاللة ال�سلطان املعظم القائد
الأع��ل��ى -حفظه اهلل -ال��ت��ج��اوب ال��ذي
�أب����داه امل��واط��ن��ون يف خ��ط��اب جاللته
ال�سامي -رع���اه اهلل -مبنا�سبة العيد
الوطني اخلم�سني قائالً�« :إن التجاوب
ال��ذي �أبديتموه  ،مع ما مت اتخاذه من
�إجراءات حكومية يف ظل الظروف املالية
واالقت�صادية التي مت��ر بها ال�سلطنة
لرت�شيد الإن��ف��اق وتقليل العجز املايل
واملديونية العامة للدولة  ،كان وما زال
حمل تقدير منا  ،م�ؤكدين على �أن الغاية
من ه��ذه الإج���راءات وم��ا ترتبط به من
خطط وطنية �إمنا هي لتحقيق اال�ستدامة
املالية للدولة والتهيئة لتنفيذ العديد من
اخلطط التنموية وامل�شاريع الإ�سرتاتيجية
يف كافة ربوع ال�سلطنة».

وقد �أثبتت قوات ال�سلطان امل�سلحة يف
ذلك اليوم الذي فقدت ال�سلطنة والعامل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب
�أجمع ُ
اهلل ثراه -ب�أنها قادرة على التعامل مع
خمتلف املواقف والأزم��ات مب�ستوياتها
املختلفة ,ب��ع��زائ��م و�إ���ص�رار جنودها
البوا�سل الأوف��ي��اء ،و�ستظل دائما على
العهد والوالء والطاعة من �أجل �أن تبقى
ُعمان دائما يف �أمن و�أمان وا�ستقرار.
ومبنا�سبة ال��ذك��رى الأوىل لتويل
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن ط��ارق املعظم القائد الأعلى
�أع���زه اهلل -مقاليد احلكم يف البالدُ ،ي����شرف��ن��ي و ُي����شرف ك��اف��ة منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقوات الفرق
الظافرة ،وكافة منت�سبي وزارة الدفاع
�أن نرفع �أج��ل التهاين و�أطيب الأم��اين
للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأع��ل��ى -حفظه اهلل ورع���اه-
جمددين العهد والوالء والطاعة جلاللته
�أعزه اهلل -و ُنعاهد اهلل �أن من�ضي حتتقيادة جاللته �-أيده اهلل -نحو التفاين
والإخال�ص يف العمل  ،وبذل املزيد من
اجلد واالجتهاد  ،ومبا ُي�سهم يف �إدامة
اال�ستقرار ل ُعمان و�أبنائها الكرام ,وال�سري
على خطاه املباركة  ،داعني اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن يحفظ موالنا جاللة ال�سلطان
املعظم بعني رعايته وي��ك�ل�أه بكرمي
رعايته.
وعمان وجاللة ال�سلطان
وكل عام ُ
بخري وم�رسة.

تخليد هذه الذكرى الغالية
ي�شكل منطل ًقا رح ًبا لدى كل
مواطن للبذل والعطاء خدمة لهذا
الوطن العزيز ،كما �أنه ي�شكل
وقفة ت�أمل وا�ستح�ضار ملنجزات
عظيمة حتققت ل ُعمان طوال م�سرية
النه�ضة ال ُعمانية احلديثة
االحتفاء بهذه الذكرى املجيدة
يُعد وقفة ا�ستب�شار وتطلع
للم�ستقبل الزاهر وامل�رشق حتت
ظل القيادة احلكيمة والر�ؤية
ال�سديدة ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه الله
ورعاه -من �أجل امل�ضي ُقد ًما نحو
بناء عُمان احل�ضارة والعراقة
�أثبتت قوات ال�سلطان امل�سلحة يف
ذلك اليوم الذي فقدت ال�سلطنة
والعامل �أجمع ال� ُسلطان قابو�س
بن �سعيد -طيب الله ثراه -ب�أنها
قادرة على التعامل مع خمتلف
املواقف والأزمات مب�ستوياتها
املختلفة ,بعزائم و�إ�رصار جنودها
البوا�سل الأوفياء
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ال�سلطانـــي:
معالـــي الفريــق �أ َّول وزيــر املكتب ُّ

احلادي ع�شر من يناير ُيعد انطالقة جديدة لتاريخ ُعمان الــــــــــــــــــــــــــــحديث حتفها معاين الإخـال�ص والوالء جلاللة القائد الأعلى -حفظه اهلل-
ارتدت خالله ُعمان حلة بهية ،حققت خالل م�سرية عام �إجنــــــــــــــــــــــــــــــــازات قوامهـا التحديــث ،وعمادهــا ال�شبــاب والنهــج القويـم املتجدد

معايل الفريق �أول/
�سلطان بن حممد النعماين
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ي�رشفني وال�سلطنة حتتفي
بالذكرى الأوىل لتويل موالنا
ح�����ض�رة ����ص���اح���ب اجل�ل�ال���ة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأع��ل��ى -حفظه اهلل-
مقاليد احلكم يف ال��ب�لاد� ،أن
�أرفع �أ�سمى �آيات التهاين و�أزكى
عبارات الأماين بهذه املنا�سبة
العظيمة ،ال��ت��ي ك��ان��ت بع ًثا
جدي ًدا لتاريخ ُعمان وانطالق ًة
قوي ًة عامر ًة بالعزم والت�صميم،
ليكون هذا اليوم من كل عام
يوما خال ًدا من �أيام الفخر يف
ً
م�سرية هذا الوطن العزيز.
�إن ه��ذه ال��ذك��رى العزيزة
على قلوبنا جمي ًعا ت�ؤرخها
بكل اعتزاز الكلمات امل�ضيئة
ال���ت���ي ع���اه���د ف��ي��ه��ا امل��ق��ام
ال�سامي -حفظه اهلل ورع��اه-
ال � ُع��م��ان��ي�ين يف خ��ط��اب��ه بـــ
«االنتقال ب ُعمان �إىل م�ستوى
طموحاتكم و�آمالكم يف �شتى
امل��ج��االت» و�أن ذل��ك �سيكون
«ع��ن��وان املرحلة ال��ق��ادم��ة» ،

وما لبثت تلك الكلمات �إال �أن
تكون حقيقة ماثلة للعيان،
فقد �شهدنا خ�لال ع��ام م�ضى
جهو ًدا عظيمة ،ر�سمت طري ًقا
ومنهجا للمرحلة املقبلة مبا
ً
يكفل ويحقق التنمية ال�شاملة
والرفاهية يف �شتى املجاالت،
لتظل ُع��م��ان دول���� ًة حديثة،
موحد ًة متما�سكة ،تتمتع ب�أعلى
م�ستويات ال��ت��ق��دم وال��رخ��اء
االقت�صادي واالجتماعي.
�إن احل��ادي ع�رش من يناير
ُيعد انطالقة ج��دي��دة لتاريخ
ُعمان احل��دي��ث ،حتفها معاين
الإخال�ص والوالء جلاللة القائد
الأع��ل��ى -حفظه اهلل -ارت��دت
خالله ُعمان حلة بهية ،حققت
خ�لال م�سرية ع��ام �إجن���ازات
قوامها التحديث ،وعمادها
ال�شباب والنهج القومي املتجدد،
امل�����ش�رق ب�����ش��م�����س الإرادة
ال�سلطانيةُ ،م�ستمد ًة طاقات
بذل �أبنائها ،وتزاحم عطائهم،
جمددين عبارات الوالء للوطن

وجلاللة ال�سلطان املعظم الذي
حمل على عاتقه لواء النهو�ض
ب� ُع��م��ان ب�سيا�ساته الرزينة
وقراراته الر�صينة احلا�سمة.
لقد �أ�صبحت ُع��م��ان على
ال��رغ��م م��ن التحديات م��رك� ًزا
حيو ًيا جدي ًدا ،وكل ذلك بف�ضل
ال�سيا�سات االقت�صادية القائمة
ال��ت��ي ت�ستلهم خططها من
«ر�ؤية ُعمان  ، »2040تقودها
البطوالت الفذة ،والت�ضحيات
ال��ك��ب�يرة ،والأجم����اد العظيمة
ال�شاخمة ال�شاهدة على عظم
تاريخنا ال ُعماين املجيد.
لقد �أكد جاللته -حفظه اهلل
ورعاه� -إميانه العظيم بالأدوار
الوطنية املقد�سة التي ت�ضطلع
بها ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
بكافة ت�شكيالتها ووحداتها يف
الذود عن حيا�ض الوطن ،و�إنه
م��ن دواع���ي الفخر واالع��ت��زاز
�أن يتم تد�شني البث الإذاع��ي
الفعلي لإذاع����ة «ال�����ص��م��ود»
ال��ت��اب��ع��ة ل���ق���وات ال�����س��ل��ط��ان

امل�سلحة بالتزامن م��ع هذه
املنا�سبة التاريخية العظيمة،
وما هذه اللفتة الكرمية من لدن
جاللته -حفظه اهلل� -إال و�سام
يعتز به منت�سبو قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،ي�شحذون فيها الهمم،
مب��زي��د م��ن ال��ع��م��ل ،والإجن���از
وال��ب��ن��اء وال��ع��ط��اء ،مت�سلحني
ب��راي��ات الن�رص «اهلل والوطن
وال�سلطان» ،ما�ضني بالعهد
امل��ت�ين خلف ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى
وفداء.
ووالء ،ت�ضحية
طاع ًة
ً
ً
ويف اخلتام نت�رضع للموىل
ج��ل يف ُع�ل�اه� ،أن يعيد هذه
امل��ن��ا���س��ب��ة وم���والن���ا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى
يف عزة و�إب��اء ،و�صحة وهناء،
وع���م���ان يف ت��ق��دم ورخ����اء،
ُ
حمفوفة ب��الأم��ن والنماء يف
ظ��ل ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ،وك��ل
عام وجاللة ال�سلطان املعظم
وعمان و�شعبها الأبي يف خري
ُ
و�سالم.

ُعمان �أ�صبحت على الرغم
من التحديات مرك ًزا
جديدا ،وكل
حيو ًيا
ً
ذلك بف�ضل ال�سيا�سات
االقت�صادية القائمة التي
ت�ستلهم خططها من
«ر�ؤية ُعمان »2040
�شهدنا خالل عام م�ضى
جهودا عظيمة ،ر�سمت
ً
ومنهجا للمرحلة
طري ًقا
ً
املقبلة مبا يكفل ويحقق
التنمية ال�شاملة والرفاهية
يف �شتى املجاالت
من دواعي الفخر
واالعتزاز �أن يتم تد�شني
البث الإذاعي الفعلي
لإذاعة «ال�صمود» التابعة
لقوات ال�سلطان امل�سلحة
بالتزامن مع هذه املنا�سبة
التاريخية العظيمة
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معالــــــي الأميــن العـــام بوزارة ِّ
فـــــــــاع:
الـد
ِ

احلادي ع�شر من يناير الذكرى الأوىل لتويل موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال�سلطـان هيثـم بن طـارق املعظـم القائـد الأعلـى -حفظه اهلل ورعـاه -مقاليـد احلكم يف البالد،
جمددين م�شاعر الوالء والطاعة جلاللته �-أيده اهلل -الذي �أكد خ ـ ــالل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام من توليه مقاليد احلكم يف البالد على عزمه الثابت على جتديد نه�ضة البالد وال�سري بها لآفاق �أرحب

معايل الدكتور/
حممد بن نا�صر الزعابي
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ي�سعدين وي�رشفني �أن �أ�شارك منت�سبي
وزارة ال��دف��اع وق��وات ال�سلطان امل�سلحة
وج��م��وع املواطنني واملقيمني على هذه
الأر�ض الطيبة االحتفاء واالبتهاج مبنا�سبة
احلادي ع�رش من يناير ,وهي الذكرى الأوىل
ل��ت��ويل م��والن��ا ح����ضرة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورع��اه -مقاليد احلكم
يف البالد ،جمددين م�شاعر الوالء والطاعة
جلاللته �-أيده اهلل -الذي �أكد خالل عام من
توليه مقاليد احلكم يف البالد على عزمه
الثابت على جتديد نه�ضة البالد وال�سري بها
لآف��اق �أرح��ب تواكب طموحات وتطلعات
�أب��ن��اء ُع��م��ان ،واحل��ف��اظ على مكت�سبات
النه�ضة املباركة التي قاد م�سريتها جاللة
طيب اهلل ثراه.
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
لقد �أ�شاد جاللة ال�سلطان املعظم القائد
الأعلى �-أعزه اهلل -ومنذ اليوم الأول لتوليه
مقاليد احلكم يف البالد بالدور امل�شهود
لقوات ال�سلطان امل�سلحة وكافة الأجهزة
الع�سكرية والأمنية يف ر�سوخ الأمن وانت�شار
الأم����ان يف رب���وع ُع��م��ان ،كما �أك���د على
ا�ستمرار رعايته لها واهتمامه بها لتتمكن
هذه القطاعات من القيام بدورها الوطني
يف الذود عن كل �شرب من تراب الوطن العزيز
بكفاءة واقتدار.
��شرع جاللت��ه �-أي��ده اهلل -خ�لال
الع��ام املن�رصم عل��ى و�ضع اخلط��ط الكفيلة
بتج��اوز الآث��ار ال�سلبي��ة عل��ى ال�سلطن��ة
للأزم��ة االقت�صادي��ة الت��ي ي�شهده��ا العامل
وما �صاحبها م��ن �آث��ار اقت�صادية و�صحية
جلائح��ة (كورون��ا) ،والت��ي كان له��ا الأث��ر
البالغ عل��ى حركة امل��ال والأعم��ال داخلي ًا
وخارجي��اً ،كم��ا مت موائم��ة تل��ك اخلط��ط
والإج��راءات لتتما�شى مع الر�ؤية امل�ستقبلية

(عمان  )2040والتي تواكب اخلطة اخلم�سية
ُ
العا��شرة وعل��ى م��دى �أرب��ع خط��ط تنموية
قادم��ة ،ت�أمل من خالله��ا ال�سلطنة �أن حتقق
ما ي�صبو �إليه الإن�سان ال ُعماين من تعزيز يف
الق��درات الوطني��ة وحتقيق الرف��اه والرعاية
االجتماعي��ة وال�صحي��ة وتنمي��ة ق��درات
ال�شباب و�إيجاد بيئة اقت�صادية حتقق التنوع
االقت�ص��ادي ال��ذي يوج��د م�ص��ادر متنوعة
للدخ��ل ،وت�شجي��ع اال�ستثم��ار ،وا�ستغ�لال
امل��وارد الطبيعي��ة للبالد عل��ى النحو الأمثل
مب��ا ي�ضم��ن احلف��اظ عل��ى الت��وازن البيئي،
كل ه��ذا حتت مظل��ة واحدة م��ن الت�رشيعات
وحوكمة اجلهاز الإداري التي حتفظ احلقوق
يف دولة امل�ؤ�س�سات والقانون.
تفعي ًال للخطط الرامية للتوازن املايل
وحتقيق ًا للكفاءة يف �أداء امل�ؤ�س�سات
احلكومية �صدرت املرا�سيم ال�سامية من
ل��دن جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل
ورع���اه -م ��ؤخ��راً ب ��إع��ادة ت�شكيل جمل�س
الوزراء املوقر بهدف تعزيز الأداء احلكومي
وت�سهيل وت�رسيع الإج����راءات احلكومية
وحتقيق التكامل بني م�ؤ�س�ساتها ،الأمر الذي
�سيكون له الأثر الإيجابي يف حتقيق ر�ضى
املواطنني عن �أداء تلك امل�ؤ�س�سات ومواكبة
لآليات وبرامج التنويع االقت�صادي الذي
تنتهجه الدولة وزيادة م�ساهمة القطاعات
غري النفطية ورفع م�ساهمة القطاع اخلا�ص
يف الأن�شطة االقت�صادية ،والتي من �ش�أنها
ت��وف�ير ف��ر���ص ع��م��ل للمواطنني وحتفيز
الأن�شطة التجارية وريادة الأعمال.
حر�ص ًا م��ن ج�لال��ة ال�سلطان املعظم
�أع���زه اهلل -على ع��دم ت ��أث��ر املواطننيمن ذوي الدخل امل��ح��دود و�أ��سر ال�ضمان
االجتماعي من �أي��ة ت�أثريات �سلبية جراء
تطبيق ما ت�ضمنته خطة ال��ت��وازن املايل

والتي تهدف لتحقيق التوازن امل��ايل بني
الإي��رادات والنفقات العامة وتعزيز اخلطط
الرامية مل�ساندة (ر�ؤية ُعمان  ،)2040فقد
وجه جاللته بو�ضع �إط��ار وطني متكامل
للحماية االجتماعية ،ف�ضال عن الأوام��ر
ال�سامية بتنفيذ عدد من امل�شاريع التنموية
يف خمتلف املحافظات ،كما �أعلنت وزارة
املالية عن الت�سهيالت واحلوافز املقدمة
للمواطنني والتي جاءت بتوجيهات �سامية
وتتمثل يف رف��ع املخ�ص�صات ال�سنوية
للقرو�ض اال�سكانية للمواطنني املقدمة من
بنك الإ�سكان ال ُعماين والتي ترمي لتقليل
فرتة االنتظار للح�صول على القر�ض ،كذلك
هناك جملة من الت�سهيالت واحلوافز والتي
�سيكون لها م���ردود �إي��ج��اب��ي على قطاع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،كما �أمر
جاللته �-أبقاه اهلل -ب�إن�شاء �صندوق الأمان
الوظيفي و�أ�صدر املر�سوم ال�سلطاين اخلا�ص
باعتماد نظام الأم��ان الوظيفي ومتويله
مبدئي ًا من قبل جاللته مببلغ ع�رشة ماليني
ريال ُعماين.
ركز جاللة ال�سلطان املفدى -حفظه اهلل
ورعاه -يف خطابه ال�سامي مبنا�سبة العيد
الوطني اخلم�سني على جملة من العنا�رص
التي �ستحدد مالمح املرحلة القادمة من
م�سرية النه�ضة املباركة ،فلقد �أفرد جاللته
م�ساحة للحديث عن �أهمية ال�شباب يف بناء
الأوطان و�أعرب عن حر�صه على اال�ستماع
لهم وتلم�س احتياجاتهم واهتماماتهم
وتطلعاتهم ،م�ؤكداً �-أع��زه اهلل -على �أنها
�ستجد العناية التي ت�ستحق ،ويف نظرة
للم�ستقبل �أك��د جاللته على �أهمية دعم
امل�شاريع القائمة على االبتكار والذكاء
اال�صطناعي والتقنيات املتقدمة ،و�أهمية
تدريب ال�شباب ومتكينهم لال�ستفادة من

الفر�ص املتاحة يف ه��ذا القطاع احليوي
و�أن احلكومة الر�شيدة �ستعمل على متابعة
التقدم يف هذه اجلوانب �أو ًال ب�أول ،كما جاء
خطاب جاللته م�ؤكداً على اهتمامه بتلم�س
احتياجات املواطنني ال�صحية واالجتماعية
واالقت�صادية ،عرب تقدمي الرعاية ال�صحية
والتعليم ب�أف�ضل املعايري لكافة �أبناء الوطن
وعلى ات�ساع رقعة ال��وط��ن ،كذلك تطرق
جاللته لأهمية درا�سة الآل��ي��ات املنا�سبة
لتطوير التعليم وجتويد خمرجاته وتفعيل
دور البحث العلمي واالبتكار.
و�أك��د جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -أن ال�سلطنة يف
ظل قيادته الر�شيدة �ستوا�صل املحافظة على
عالقاتها الدولية الطيبة مع جوارها و�سائر
الدول ال�شقيقة وال�صديقة بكل ثقة واقتدار،
كما �ستوا�صل دورها الفاعل يف املنظمات
الإقليمية والدولية ،ودع��م قيم الت�سامح
والإخاء والإميان بالتعاي�ش ال�سلمي والعمل
على حل النزاعات بالطرق ال�سلمية واحرتام
�سيادة الدول والعمل مببد�أ عدم التدخل يف
���ش��ؤون الغري واالل��ت��زام ب�أحكام ومبادئ
ميثاق الأمم املتحدة ،واح�ت�رام القانون
الدويل.
ويف اخلتام� ،أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن
يوفق قائد البالد جاللة ال�سلطان املعظم
ـــ حفظه اهلل ورع��اه ـــ يف موا�صلة م�سرية
النه�ضة املباركة و�أن ي�ؤيده بن�رصه ويوفقه
ملا فيه خري و�صالح البالد والعباد ،و�أن
يعيد على جاللته هذه املنا�سبة املجيدة
ومثيالتها وجاللته منعم مبوفور ال�صحة
وعمان يف رفعة وعزة و�س�ؤدد.
والعافية ُ
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

جاللة ال�سلطان املعظم القائد
الأعلى �-أعزه الله -ومنذ اليوم
الأول لتوليه مقاليد احلكم يف
البالد �أ�شاد بالدور امل�شهود
لقوات ال�سلطان امل�سلحة
وكافة الأجهزة الع�سكرية
والأمنية يف ر�سوخ الأمن
وانت�شار الأمان يف ربوع ُعمان
جاللته �-أيده الله� -رشع
خالل العام املن�رصم على
و�ضع اخلطط الكفيلة بتجاوز
الآثار ال�سلبية على ال�سلطنة
للأزمة االقت�صادية التي
ي�شهدها العامل وما �صاحبها
من �آثار اقت�صادية و�صحية
جلائحة كورونا
جاللته وجه بو�ضع �إطار وطني
متكامل للحماية االجتماعية،
ف�ضال عن الأوامر ال�سامية
بتنفيذ عدد من امل�شاريع
التنموية يف خمتلف املحافظات
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ال�سلطــــان امل�س َّلحـــــــــة:
رئيـ�س �أركــــان ق َّوات ُّ

احلادي ع�شر من يناير يعد يوما ً
جميدا �شهدت خالله ال�سلطــــــــــــــــــــــــــــنة مرحلــة جديــدة َّخلـــدها التاريــخ ال ُعمانــي احلديــث ،لي�ضــاف
�إىل تاريخ ُعمان التليد الزاخر باملنجزات الوطنية العظيمـــــــــــــــــــــــــــــــة ،لي�سجل بكل فخر واعتزاز ا�ستمرار انطالق م�سرية النه�ضة املباركة

الفريق الركن بحري /
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
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�إن احلادي ع�رش من يناير يعد يوما
جمي ًدا �شهدت خالله ال�سلطنة مرحلة
جديدة خلَّدها التاريخ ال ُعماين احلديث،
لي�ضاف �إىل تاريخ ُعمان التليد الزاخر
باملنجزات الوطنية العظيمة ،هذا اليوم
املاجد ال��ذي توىل فيه موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه
 مقاليد احلكم يف البالد ،لي�سجل بكلفخر واع��ت��زاز ا�ستمرار انطالق م�سرية
النه�ضة املباركة ،وهي حمطة مكملة
لتلك املحطات امل�رشفة التي �سجلها
�أبناء ُعمان عرب احلقب املا�ضية ،ك�إرث
خالد وممتد يفتخر به الإن�سان ال ُعماين
ويتفاخر ب��ه ب�ين �شعوب وح�ضارات
العامل �أجمع ،فهذه املنا�سبة الوطنية
التي حتتفي ال�سلطنة بذكراها الأوىل هذا
العام تعد منطل ًقا رح ًبا لنه�ضة ُعمان
املتجددة احلافلة باملنجزات العظيمة
وال�شواهد ال�شاخمة ،والقيم الرا�سخة
املكينة ،ومل��ا و�صل �إليه �أبناء ُعمان
من رقي وح�ضارة ع�رصية تتواكب مع
متغريات الع�رص ومتطلباته ،ففي هذا
اليوم اخلالد من العام املن�رصم قدم
ال ُعمانيون م�شهدا رائعا �أم��ام �شعوب
ودول ال��ع��امل �أج��م��ع مل��ا ت�ضمنه من
الدرو�س والعرب يف جت�سيد معنى االنتماء
للوطن وما تعنيه الوطنيـة احلقـة يف
�أبهى �صورها ،و�أعلى مراتبها ،ومبا يبقي
دائما و�أب � ًدا حــرة �أبيــة ،معتـزة
ُعمان ً
بقيمها الأ�صيلة ،وموروثاتها التليدة،
وحا�رضها امل�رشق ،وبرجالها الأوفياء

امل��خ��ل�����ص�ين ،وم��ؤ���س�����س��ات��ه��ا احلديثة
املتكاملة ،وامل�تراب��ط��ة واملن�سجمة،
ع� ًزا للوطن ومنجزات نه�ضته احلديثة
املباركة.
احلادي ع�رش من يناير ُ�س ِّج َل ب�أحرف
من ن��ور ،وليبقى خ��ال� ًدا يف �صفحات
التاريخ ال ُعماين ،ملا متخ�ض عنه من
مواقف �شاهدة على عظمة �أبناء الوطن
يف تغليب امل�صالح العليا ل ُعمان الأر�ض
والإن�سان ،فبعدما جرت مرا�سم انتقال
احلكم بكل �سال�سة وم��ا �صاحبها من
�إج��راءات رغم جلل املوقف �إال �أنها مع
ما حملته من م�ضامني وطنية را�سخة
�أكدت على ا�ستمرار تدفق اخلري والرخاء
على هذا الوطن الغايل ،وقد �أكد ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى � -أبقاه اهلل  -يف
كلمته ال�سامية يف ذل��ك اليوم املهيب
على ال�سري على خطى املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
 طيب اهلل ث��راه  -م�ؤ�س�س النه�ضةال ُعمانية احلديثة ،والتي توا�صلت طيلة
اخلم�سة عقود املا�ضية ،وقد بد�أ جاللته
�ورا يف اتخاذ
 حفظه اهلل ورع��اه  -ف� ًالعديد من اخل��ط��وات التي من �ش�أنها
االرتقاء بالعمل الوطني ،ومنها �إعادة
هيكلة اجلهاز الإداري للدولة ،وحتديث
منظومة الت�رشيعات والقوانني ،وحوكمة
الأداء ،والنزاهة وامل�ساءلة واملحا�سبة،
واالنتقال ب ُعمان �إىل م�ستوى طموحات
املواطنني و�آمالهم يف �شتى املجاالت،
ومتثل ذل��ك فيما بعد وب�شكل خمطط

وم���درو����س بعناية ف��ائ��ق��ة يف ات��خ��اذ
خ��ط��وات ج��ب��ارة ،و�إج�����راءات متزنة،
بحكمة جاللته وتوجيهاته ال�سديدة ,
والتي تهدف �إىل قهر ال�صعاب ،وتذليل
العقبات ،والتغلب على الآث��ار الناجتة
عن التداعيات االقت�صادية التي مير بها
العامل ب�أ�رسه ،ومبا يتواكب مع تطبيق
الر�ؤية امل�ستقبلية ( ُعمان  )٢٠٤٠والتي
و�ضع حماورها جاللته  -ن�رصه اهلل
 وب ��إ��شراف مبا�رش من ل��دن جاللته �أب��ق��اه اهلل  -على تنفيذها ،والتيبال �شك �ستح�صد النتائج التي تدفع
بعجلة التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة
يف البالد ،وحتقيق الرفاهية والعي�ش
الكرمي لأبنائها املخل�صني ،ومبا يحافظ
على الأم���ن واال���س��ت��ق��رار االجتماعي
واالق��ت�����ص��ادي م��ن جهة �أخ���رى ،ومبا
يتما�شى مع مناحي احلياة الع�رصية
املت�سمة بالنمو والتقدم.
�إن �إ�شادة ح�ضـرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورع��اه  -بقواته
امل�سلحة البا�سلة يف خطابه الأول يف
ي��وم ت��ويل جاللته مقاليد احل��ك��م يف
البالد والتي جاء فيها النطق ال�سامي :
« فنحن نقدر دورها العظيم يف �ضمان
منجزات ومكت�سبات البالد ون�ؤكد على
دعمنا لها واعتزازنا بدورها » ليعد ذلك
و�سام فخر واعتزاز جلميع منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،والدوائر الأخرى يف
وزارة الدفاع الذين يفخـرون بدورهـم
امل�رشف ،ومهامهم اجلليلة ،يف الدفاع

عن حيا�ض الوطن الغايل ،وال��ذود عن
مكت�سباته ،واحل��ف��اظ على منجزاته،
و�ستبقى تلك الكلمات امل�ضيئة مغرو�سة
يف �صدور الرجال البوا�سل ،ومنطل ًقا
لهم للبذل والعطاء ،ونربا�سا ي�ضيء
لهم طريق احلق وال�صالح ،فبف�ضل اهلل
جل وعال غدت قوات ال�سلطان امل�سلحة
�أحد ال�شواهد ال ُعمانية العظيمة ملنجزات
النه�ضة الع�رصية احل��دي��ث��ة ،وداع��م��ا
�أ�سا�سيا جلهود التنمية ال�شاملة يف البالد،
وتخطو بثبات وفق منظومة متكاملة
الأرك��ان ،وهي مب�شيئة اهلل م�ستمرة يف
الأخذ ب�أ�سباب التطوير والتمكني ،وبناء
قدراتها يف العدة والعتاد ،و�أنهم �سيبقون
دائما حمافظني على �رشف الدفاع عن
الوطن الغايل ،وحماية مقد�سات نه�ضته
املباركة ،متم�سكني ب�شعارهم الأب��دي
«الإميان باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن
الوطن ».
وم��ع ب��زوغ فجر احل��ادي ع�رش من
يناير وحلول الذكرى الأوىل ليوم تويل
موالنا جاللة ال�سلطان املعظم مقاليد
احلكم يف البالد ي�رشفني بالأ�صالة عن
نف�سي ونيابة عن منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة �أن �أرفع ملقام جاللته ال�سامي
 �أعزه اهلل � -أ�سمى �آيات التهاين و�أجلكلمات الأماين بهذه املنا�سبة الوطنية
العزيزة� ،سائلني امل��وىل جل �ش�أنه �أن
يحفظ جاللته وي�سبغ عليه نعماءه
ظاهرة وباطنة ،ويوفقه ملا فيه خري
الوطن واملواطن.
وكل عام واجلميع بخري

املنا�سبة الوطنية التي حتتفي
ال�سلطنة بذكراها الأوىل
هذا العام تعد منطل ًقا رح ًبا
لنه�ضة ُعمان املتجددة
احلافلة باملنجزات العظيمة
وال�شواهد ال�شاخمة ،والقيم
الرا�سخة املكينة
�إ�شادة ح�ضـرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى  -حفظه
الله ورعاه  -بقواته امل�سلحة
يعد ذلك و�سام فخر واعتزاز
جلميع منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،والدوائر الأخرى يف
وزارة الدفاع الذين يفخـرون
بدورهـم امل�رشف ،ومهامهم
اجلليلة ،يف الدفاع عن حيا�ض
الوطن الغايل
قوات ال�سلطان امل�سلحة �أحد
ال�شواهد ال ُعمانية العظيمة
ملنجزات النه�ضة الع�رصية
احلديثة ،وداعما �أ�سا�سيا
جلهود التنمية ال�شاملة يف
البالد ،وتخطو بثبات وفق
منظومة متكاملة الأركان
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ال�سلطــانــــي ال ُعمانــــــــــــــي:
قائـــــد اجلي�ش ُّ

ي�أتي تاريخ احلادي ع�شر من يناير لكي يحيي ذكرى غالية على قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ال ُعمانيني ً
جميعا فهو اليوم الذي بزغت فيه �شم�س نه�ضة ُعمان املتجددة والفجر ال�سعيد
الذي �أطـل على ُعماننا الغالية بذكرى تولـي موالنـا ح�ضـرة �صاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى �-أبقاه اهلل -مقاليد احلكم يف البالد

اللواء الركن /
مطـر بن �سالـم البلو�شـي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احل���م���د هلل رب ال��ع��امل�ين
وال�صالة وال�سالم على النبي
الأم�ين وال����سراج املنري �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
ي�أتي تاريخ احلادي ع�رش من
يناير لكي يحيي ذك��رى غالية
على قلوب ال ُعمانيني جميع ًا
فهو اليوم الذي بزغت فيه �شم�س
نه�ضة ُعمان املتجددة والفجر
ال�سعيد ال��ذي �أط��ل على ُعماننا
الغالية ب��ذك��رى ت��ويل موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد
الأع��ل��ى �-أب��ق��اه اهلل -مقاليد
احل��ك��م يف ال��ب�لاد بعد م�سرية
خم�سني عام ًا التي خلدت ذكرى
املغفور له -ب��إذن اهلل -تعاىل
�أعز الرجال و�أنقاهم فقيد البالد
الأكرب �صاحب اجلاللة ال�سلطان
طيب اهلل ثراه .
قابو�س بن �سعيد َّ
�إن م�سرية النه�ضة الظافرة
وع��ط��اءه��ا املتجدد ه��و الوعد

الأكرب والتحدي الذي و�ضع ن�صب
عينه �سلطاننا املفدى عند توليه
مقاليد احلكم يف �صباح احلادي
ع�رش من يناير لعام 2020م،
وه��ا هي ال��ذك��رى الأوىل تعطر
وطننا ال�شامخ والعظيم بتاريخه
املجيد وم�ستقبله الزاهر ،م�ؤكداً
جاللته على امل�ضي قدما من
�أج��ل �إ�سعاد امل��واط��ن ال ُعماين
وموا�صلة االرتقاء با�سم ال�سلطنة
عالياً ،حمافظ ًا على رايته عالية
خ��ف��اق��ة يف ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ل
الدولية؛ ولأن ا�سم ُعمان هو جزء
ال يتجز�أ من تاريخ احل�ضارة
الإن�سانية �أجمع.
لقد خطت ال�سلطنة خطوات
وثابة خالل الفرتة املن�رصمة
بقيادة جاللة ال�سلطان هيثم،
و�أك�����د ج�لال��ت��ه -ح��ف��ظ��ه اهلل
ورعاه -منذ اليوم الأول لتوليه
مقاليد احل��ك��م على االهتمام
بكافة امل��ج��االت وال��رق��ي مبا
فيه جميع مناحي احلياة ،ولقد

ظهرت تلك الوعود �رسيع ًا على
�أر���ض ال��واق��ع لرت�سم م�ستقب ًال
�أك�ثر �إ��شراق��ا ونه�ضة متجددة
و�إجن��ازات ال تتوقف وال حتدها
�أي حدود .
لقد ر���س��م ج�لال��ة ال�سلطان
هيثم بن ط��ارق املعظم معامل
املرحلة املقبلة للم�ستقبل منذ
اليوم الأول عن طريق خطابه
ال�سامي وال��ذي عرب من خالله
عن ر�ؤي��ة دقيقة ونظرة بعيدة
املدى تنطلق من الو�ضع احلايل
وت�ستهدف م�ستقب ًال ن�سعى �إىل
حتقيقه جميع ًا كال يف جماله,
م�ؤكداً على �رشاكة حقيقية بني
احلكومة وامل��واط��ن ,م�ستمع ًا
وم��ل��ب��ي � ًا حل���اج���ات امل���واط���ن
ال ُعماين ,والذي هو حجر الزاوية
يف املرحلة املقبلة ،حيث �إن
االه��ت��م��ام ببناء الإن�����س��ان هو
�أح��د متطلبات مرحلة التنمية
امل�ستدامة.
مما ال �شك فيه �أن التحديات

القادمة يف بناء م�سرية النه�ضة
املباركة هي حتديات ج�سيمة
وحت��ت��اج �إىل عمل د�ؤوب من
اجل��م��ي��ع ,ول��ك��ن حكمة جاللة
ال�سلطان هيثم �-أب��ق��اه اهلل-
ونظرته الثاقبة �سوف تكون
عون ًا لنا جميعا على تخطي تلك
التحديات واخل��روج منها بكل
�أ�سباب النجاح والتفوق والرقي
لهذا الوطن الغايل .
ويف ذك���رى احل����ادي ع�رش
من يناير �أرفع �إىل مقام جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
–حفظة اهلل ورع��اه -التحايا
العاطرة والأماين ال�صادقة من
كافة منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،م�ؤكدين عزمنا الدائم
وال��ت��زام��ن��ا امل�ستمر بالقيام
ب��واج��ب��ن��ا امل��ق��د���س ,وال����ذود
ع��ن حيا�ض ال��وط��ن ,و�صون
منجزاته ,وداعمني مل�سريتكم
الظافرة يف بناء نه�ضة ُعمان
املتجددة.

م�سرية النه�ضة الظافرة
وعطاءها املتجدد هو
الوعد الأكرب والتحدي
الذي و�ضع ن�صب عينه
�سلطاننا املفدى عند توليه
مقاليد احلكم يف �صباح
احلادي ع�رش من يناير لعام
2020م
الذكرى الأوىل تعطر وطننا
ال�شامخ والعظيم بتاريخه
املجيد وم�ستقبله الزاهر
م�ؤكد ًا جاللته على امل�ضي
قدما من �أجل �إ�سعاد
املواطن ال ُعماين وموا�صلة
االرتقاء با�سم ال�سلطنة عالي ًا
ر�سم جاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم معامل املرحلة
املقبلة للم�ستقبل منذ اليوم
الأول لتوليه مقاليد احلكم
عن طريق خطابه ال�سامي
والذي عرب من خالله عن ر�ؤية
دقيقة ونظرة بعيدة املدى
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ال�سلطانــــي ال ُعمانـــــــي:
قائـد
�ســالح اجلــــــو ُّ
ِ

حتتفي ُعمان يف هذه الأيام املجيدة بالذكرى ال�سنوية الأوىل لــــــــــــــــــــــــــــــــتولـي موالنا ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ،القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
مقاليـــد احلكــم يف البــــالد؛ وهـا هـــو �-أيــده اهلل -يقـــــــــــــــــــــــــــــــــود ُعمان نحـــو �آفــــــاق �أرحــــــــــب مــــن التقــــــدم والرخـــــــــــــــــاء

اللواء الركن طيار/
خميـ�س بن حمـاد الغافـري
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حتتفي ُعمان يف هذه الأي��ام املجيدة
بالذكرى ال�سنوية الأوىل لتويل موالنا
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم ،القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -مقاليد احلكم
يف البالد؛ وها هو �-أيده اهلل -يقود ُعمان
نحو �آفاق �أرحب من التقدم والرخاء ،وذلك
عن طريق الإ�صالحات البنيوية والهيكلية
املالية والإداري���ة للم�ؤ�س�سات احلكومية
املتنوعة ،وتفعيل احلوكمة ،وتكاف�ؤ الفر�ص
بني املواطنني وحرية الن�شاط االقت�صادي؛
وذلك بهدف رفع م�ستويات الأداء.
اقت�ضى فكر م��والن��ا ال�سلطان هيثم
بن ط��ارق املعظم ،القائد الأع��ل��ى �-أي��ده
اهلل� -إح��داث تغيري جذري بعيد املدى يف
البيئة الإداري����ة واملالية واالقت�صادية
لل�سلطنة؛ ي�ضع يف اعتباراته الأوىل تر�شيق
الأداء احلكومي ،وتعزيز فاعلية الأجهزة
احل��ك��وم��ي��ة ،وت��ق��دمي بيئة ع��م��ل مثالية
للموظفني؛ والتقليل يف االع��ت��م��اد على
العمالة الوافدة ،و�إحاللها بالعمالة الوطنية
وخ�صو�صا
يف جميع �سلم ال��وظ��ائ��ف،
ً
الوظائف العليا والقيادية ،و�إيجاد فر�ص
عمل للباحثني عن عمل ،ه��ذا �إىل جانب
ت�شجيع ري��ادة الأعمال ودعم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة وتن�شيط االقت�صاد.
وبذلك ا�ستطاعت ال�سلطنة �أن ت�سري بعزم
واقتدار؛ نحو حتقيق الأهداف التي ر�سمها
القائد املفدى  -حفظه اهلل ورع��اه  -عرب
مراحل متالحقة ج�سدتها خطط التنمية؛
ت�سعى جميعها �إىل حتقيق (ر�ؤي��ة ُعمان
.)2040
�إن ما مت خالل العام الأول من م�سرية
النه�ضة املتجددة من قرارات بالغة الأهمية،
يتوافق مع احتياجات هذه املرحلة املهمة؛

و�صو ًال �إىل تعزيز ورفع كفائه املنظومة
االقت�صادية واالجتماعية يف ال�سلطنة،
مما �سي�ساعد حتمـًا على حتقيق الرفاه
واال�ستقرار والرخاء لعموم �أفراد املجتمع.
واجهت م�سرية النه�ضة املتجددة يف
بداية عهدها ،حتديات كربى نتيجة لظروف
دولية خارجية ،كانخفا�ض �أ�سعار النفط
بالإ�ضافة �إىل تداعيات انت�شار جائحة
(كورونا) التي �أ َّثرت على جميع دول العامل.
لكن ال��ق��ي��ادة احلكيمة جلاللة ال�سلطان
املعظم �-أيده اهلل -جنحت يف تخفيف حدة
تداعياتها على ال�سلطنة ،فقاد جاللته �سفينة
الوطن نحو �شواطئ الأم��ان واال�ستقرار،
ب�سيا�سات حكيمة ر�صينة ،وقرارات �صائبة
ا�ستطاعت التعامل مع التحديات بحكمة
كبرية.
فعلى امل�ستوى اخلا�ص بالتعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد � ،)19أ�صدر جاللة
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورع���اه-
�أوامره ال�سامية ب�إن�شاء جلنة عليا ملتابعة
التطورات الناجتة عن انت�شار اجلائحة،
وكل هذه الإجراءات كفلت حماية املواطنني
واملقيمني على هذه الأر���ض الطيبة .ومما
ي�ؤكد املتابعة ال�سامية املبا�رشة لأعمال
هذه اللجنة ،تر�أ�س جاللته لبع�ض اجتماعات
اللجنة؛ بهدف الوقوف عن قرب على �أبرز
امل�ستجدات و�إ�سداء توجيهاته الكرمية.
ها هي ُعمان �شاخم ًة مت�ضي يف نه�ضتها
وفق منحنى تنموي ونه�ضوي مت�صاعد ،مل
يعرف يف يوم من الأيام التوقف؛ لتوا�صل
م�سرية الإجناز والتقدم على جميع الأ�صعدة،
معتمدة يف ذلك على ذاتها و�سواعد �أبنائها
املخل�صني� ،إىل جانب اال�ستفادة املُثلى من
املوارد الب�رشية والطبيعية.

وا�ستمرارا مل�سرية الإ�صالح ملواكبة
ً
تطلعات امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة والتطلعات
وال��ر�ؤى امل�ستقبلية للوطن؛ �أ�صدر موالنا
ج�لال��ة ال�سلطان امل��ع��ظ��م -رع����اه اهلل-
مر�سومني �سلطانيني �ساميني ق�ضى الأول
ب�إ�صدار نظام �أ�سا�سي جديد وحتديد �آلية
لتعيني ويل للعهد؛ وذل��ك بطريقة حمددة
وم�ستقرة النتقال والية احلكم يف ال�سلطنة،
و�أكد على �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء
ك�أ�سا�س للحكم يف الدولة ،هذا �إىل جانب
الت�أكيد على دور الدولة يف كفالة املزيد
من احلقوق واحلريات للمواطنني ،ومتابعة
الأداء احلكومي ورقابته؛ كما مت الت�أكيد
على نهج الدولة يف �إر�ساء نظام ل�ل�إدارة
املحلية.
فيما جاء املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي
الثاين ب�إ�صدار قانون جمل�س ُعمان؛ وذلك
لتبيني �أدائه واخت�صا�صاته و�آليات عمله.
كما مت الت�أكيد على دور جمل�س ُعمان
وم�ساهماته يف م�سرية التنمية ال�شاملة
لل�سلطنة.
وت ��ؤك��د ال��ـ��م��ؤ��شرات الدولية على �أن
ال�سلطنة تتقدم وتتطور وهي على امل�سار
ال�صحيح على جميع ال�صعد؛ حيث �صنفت
وك��ال��ة (ب��ل��وم�برج) الأم��ري��ك��ي��ة ال�شهرية
ال�سلطنة على �أنها ثاين دولة يف العامل من
حيث معدالت اال�ستقرار والنمو يف جميع
امل��ج��االت ،وه��ي يف م�صاف ال���دول يف
م�ؤ�رشات ال�صحة وال�سعادة وال�ثروة ،كما
بني التقرير ب ��أن ال�سلطنة من بني �أعلى
الدول يف م�ؤ�رشات الرفاهية الذي يت�ضمن
الإنفاق ومتو�سط العمر والر�ضا.
ولقد حظي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
جن ًبا �إىل جنب مع باقي وحدات وت�شكيالت

و�أف���رع وزارة ال��دف��اع وق���وات ال�سلطان
الـم�سلحة باالهتمام والتطوير والعناية يف
كوادره الب�رشية وبناه الأ�سا�سية وطائراته
ومعداته و�أنظمة دفاعه اجلوية؛ وهو يقوم
ب��أدواره الوطنية الكربى يف توفري املظلة
الأمنية لل�سلطنة بكفاية عالية.
كما يقوم ال�سالح بجهود وطنية مهمة
لدعم امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية ،هذا
�إىل جانب جهوده يف تعزيز م�سرية التنمية
ال�شاملة للبالد ،بالإ�ضافة �إىل مهام نقل
املواطنني من و�إىل القرى واملناطق التي
برا ،ونقل املعونات
ي�صعب الو�صول �إليها ً
لبع�ض القرى يف املناطق اجلبلية ،هذا �إىل
جانب تقدمي اخلدمات ال�صحية للمناطق
البعيدة ،وتنفيذ عمليات الإخ�لاء الطبي
والبحث والإنقاذ ومهام مكافحة التلوث.
�إن ما و�صل �إليه ال�سالح ،ليدعو بحق �إىل
الفخر واالعتزاز ،ويعد ال�سالح منج ًزا وطن ًيا
كبريا ،ومفخرة من مفاخر النه�ضة املباركة
ً
حتت قيادة جمدد نه�ضتها املباركة موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم ،القائد الأعلى �-أي��ده اهلل-
ومل تكن هذه املنجزات لتحقق لوال الرعاية
الكرمية التي �أواله��ا �إياها موالنا املعظم
�أبقاه اهلل.
�أنتهز ه��ذه الفر�صة الطيبة لأت�رشف
بتجديد �أخل�ص ع��ب��ارات ال���والء وال��وف��اء
ال�صادقة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق الـمعظم ،القائد
الأع��ل��ى -حفظه اهلل ورع���اه -داع � ًي��ا اهلل
ال��ـ��م��وىل جلت ق��درت��ه �أن يحفظ جاللته
وي�شمله بفـيـ�ض رعــايته ،وي�سبغ عليه من
عظيم هباتـه ،وكل عام واجلميع بخري� ,إنه
�سميع جميب.

ما مت خالل العام الأول من
م�سرية النه�ضة املتجددة
من قرارات بالغة الأهمية،
يتوافق مع احتياجات هذه
املرحلة املهمة؛ و�صوالً �إىل
تعزيز ورفع كفاءة املنظومة
االقت�صادية واالجتماعية يف
ال�سلطنة ،مما �سي�ساعد حتمـًا
على حتقيق الرفاه واال�ستقرار
والرخاء لعموم �أفراد املجتمع
جاللته قاد �سفينة الوطن نحو
�شواطئ الأمان واال�ستقرار،
ب�سيا�سات حكيمة ر�صينة،
وقرارات �صائبة ا�ستطاعت
التعامل مع التحديات
بحكمة كبرية
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
حظي جن ًبا �إىل جنب مع
باقي وحدات وت�شكيالت
و�أفرع وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان الـم�سلحة
باالهتمام والتطوير والعناية
يف كوادره الب�رشية وبناه
الأ�سا�سية وطائراته ومعداته
و�أنظمة دفاعه اجلوية
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يبزغ فج ُر احلادي ع�شر من يناير معلنا بداية عام جديد من م�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ُعمان ونه�ضتها املتجددة م� ً
ؤكدا جاللته � -أيده اهلل -منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد احلكم
ٍ
على عزمه الأكيد و�سعيه الد�ؤوب لل�سري ب ُعمان نحو مرحلة م�ستقبليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة م�شرقـة ،تواكـب طموحـات وتطلعـات �أبنــاء ُعمان وحتفـظ منجـزات النه�ضــة ال ُعمانيــة

اللواء الركن بحري/
�سيـف بـن نا�صـر الرحبــي
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احلمد هلل على نعمه و �آالئ��ه،
وواف��ر ف�ضله وج��وده و�إح�سانه،
وال�����ص�لاة وال�����س�لام على ر�سول
اهلل ،حمم ٍد بن عبداهلل ،وعلى �آله
و�صحبه ومن وااله� .أما بعد،،
فجر احل��ادي ع�رش من
يبزغ ُ
عام جديد من
يناير معلن ًا بداية ٍ
م�سرية ُعمان ونه�ضتها املتجددة،
حتت ظل القيادة الظافرة ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم ب��ن ط��ارق املعظم القائد
الأع��ل��ى -ح��ف��ظ��ه اهلل ورع���اه-
بعد توليه زم��ام حكم البالد يف
احل����ادي ع����شر م��ن ي��ن��اي��ر لعام
2020م ،م�ؤكداً جاللته � -أيده
اهلل -منذ ال��ي��وم الأول لتوليه
مقاليد احلكم على عزمه الأكيد
و�سعيه ال����د�ؤوب لل�سري ب ُعمان
نحو مرحلة م�ستقبلية م�رشقة،
تواكب طموحات وتطلعات �أبناء
ُعمان ،وحتفظ منجزات النه�ضة
ال ُعمانية خالل العقود املا�ضية
من عمر م�سريتها النرية ،فتتكاتف
اجل��ه��ود ،حكوم ًة و�شعب ًا لإث��راء
ُع��م��ان احل��ا��ضر مبظاهر الرقي
والتطور ،والتقدم والنماء ،والأمان

واال�ستقرار .
��ث عليه م��والن��ا
وه���ذا م��ا ح� ّ
جاللة القائد الأعلى �-أع��زه اهلل
و�أبقاه  -حني �أ�شار يف خطابه
الأول بتاريخ احل��ادي ع�رش من
يناير لعام 2020م خماطب ًا �أبناء
ُعمان الأوفياء قائالً« :وينبغي لنا
جميع ًا �أن نعمل من �أجل رفعة هذا
البلد و�إعالء �ش�أنه ،و�أن ن�سري قدم ًا
نحو االرتقاء به �إىل حياة �أف�ضل
ول��ن يت�أتى ذل��ك �إال مب�ساندتكم
وتعاونكم وت�ضافر جميع اجلهود
للو�صول �إىل هذه الغاية الوطنية
العظمى و�أن تق ِّدموا كل ما ُي�سهم
يف �إث��راء جهود التطور والتقدم
والنماء».
ومع بهجة االحتفاء بالذكرى
الأوىل لتويل موالنا جاللة القائد
الأع��ل��ى -ح��ف��ظ��ه اهلل ورع���اه-
ملقاليد احلكم يف ال��ب�لاد ،تبد�أ
ُعمان الأبية تنفيذ �أهداف (ر�ؤية
ُع��م��ان  )2040وال��ت��ي اُ�س ُتهلت
بانطالق خطة التنمية اخلم�سية
العا�رشة (2021م – 2025م)
وو�ضع �أهدافها الوطنية الطموحة
مو�ضع التنفيذ ال�ستعادة زخم

النمو االقت�صادي كتنويع م�صادر
الدخل ،وتو�سيع نطاق اال�ستثمار
والتعاون ال��دويل ،واحلر�ص على
جمتمع ُع��م��اين قائم على
بناء
ٍ
العلم واملعرفة والتم�سك بالهوية،
واالع��ت��زاز بالثقافة واحل�ضارة
ال ُعمانية الأ�صيلة� ،إ�ضافة �إىل
املحافظة على البيئة ال ُعمانية
واحلر�ص على ا�ستدامة مواردها
الطبيعية ،مع الرتكيز على تنظيم
الت�رشيعات والقوانني خللق دولة
ي�سودها النظام والقانون.
وال �شك �أن ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة بكافة فروعها وقطاعاتها
ت�شكل �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا وفاع ًال يف
بناء النـه�ضـة ال ُعـمـانيــة ،حيـث
ت�سـهم يف ب�سـط مـظلـة الأمـن
واال���س��ت��ق��رار على رب���وع ُعمان
الأب��ي��ة مم��ا ي��وف��ر بيئة مالئمة
للإجناز والتحديث والتطوير ،وهذا
ما �أ�شاد به موالنا جاللة القائد
الأع��ل��ى �-أي���ده اهلل -يف خطابه
الأول يوم احلادي ع�رش من يناير
لعام 2020م قائالً« :ولوال ثبات
ور�سوخ الأمن وانت�شار الأمان يف
رب��وع ه��ذه البالد ال��ذي ما كان

ليتحقق �إال بوجود قوات م�سلحة
جاهزة وع�رصية ومعدة �إع��دا ًدا
عال ًيا بكل فروعها وقطاعاتها»...
م�ؤكداً -حفظه اهلل ورعاه -على
ا�ستمرار دع��م��ه ل��ق��وات جاللته
امل�سلحة واعتزازه بدورها الفاعل
يف البالد ،مما يحتم علينا جمي ًعا
اال�ستمرار يف العطاء وخدمة هذا
الوطن الأبي و�شعبه ،ويجعل كل
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
إ����ص���رارا للبذل
��زم���ا و�
�أك��ث�ر ع� ً
ً
والت�ضحية والفداء بالأرواح خدمة
ووف���اء لقائد م�سريتها
ل ُعمان
ً
حفظه اهلل ورعاه.
ونحن �إ ّذ نحتفي بهذه الذكرى
الغالية ي�رشفني وكافة منت�سبي
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية �أن
نرفع �أ�سمى �آيات الوالء والطاعة،
معاهدين جاللته �أن نظل اجلند
الأم���ن���اء ،واحل��م��اة املخل�صني
ملكت�سبات النه�ضة املباركة.
حفظ اهلل ُعمان �آمنة م�ستقرة،
و�أدام جاللته قائ ًدا م�ؤي ًدا وعاهلاً
ممج ًدا لهذا الوطن العزيز � ،إنه
�سميع جميب الدعاء.
قريب
ٌ
ٌ

احتفا ًء بالذكرى الأوىل لتويل
موالنا جاللة القائد الأعلى
حفظه الله ورعاه  -مقاليداحلكم يف البالد ،تبد�أ ُعمان
الأبية تنفيذ �أهداف (ر�ؤية
ُعمان  )2040والتي اُ�ستُهلت
بانطالق خطة التنمية اخلم�سية
العا�رشة وو�ضع �أهدافها
الوطنية الطموحة مو�ضع التنفيذ
قوات ال�سلطان امل�سلحة بكافة
فروعها وقطاعاتها ت�شكل
�رشيك ًا �أ�سا�سي ًا وفاعالً يف بناء
النـه�ضـة ال ُعـمـانيــة ،حيـث
ت�سـهم يف ب�سـط مـظلـة الأمـن
واال�ستقرار على ربوع ُعمان الأبية
مما يوفر بيئة مالئمة للإجناز
والتحديث والتطوير
�إن اعتزاز جاللة القائد الأعلى
حفظه الله -بدور قواتهامل�سلحة يف البالد يحتم علينا
جميع ًا اال�ستمرار يف العطاء
وخدمة هذا الوطن الأبي
و�شعبه ،ويجعل كل منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة �أكرث
عزم ًا و�إ�رصار ًا للبذل والت�ضحية
والفداء
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ال�سلطــانـــي ال ُعمانـــــي:
قائــــــد احلـــــــــر�س ُّ

حتل علينا ب�شائر يوم احلادي ع�شر من يناير يوم تويل ح�ضرة �صاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
مقاليــد احلكــم فـي البــالد ،وال�سلطنــة تنعــم بر�صيــد وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــن املعطيــات احل�ضاريـــة احلديثــــة والإجنــــازات العظيمـــــــــــــــة

اللواء الركن/
�سالـم بـن علـي احلو�سنـي
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حتل علينا ب�شائر يوم احلادي
ع�رش من يناير يوم تويل ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن ط��ارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -مقاليد احلكميف البالد ،وال�سلطنة تنعم بر�صيد
واف���ر م��ن املعطيات احل�ضارية
احلديثة والإجن�����ازات العظيمة،
ليعرب �أبناء ُعمان يف ه��ذا اليوم
املجيد اخل��ال��د ع��ن �سمو ال��وف��اء
وعظيم الوالء لقائد نه�ضة ُعمان
املتجددة جاللة ال�سلطان املعظم
ـ �أي��ده اهلل ـ الذي �أخذ على عاتقه
موا�صلة م�سرية النه�ضة املباركة
لغاياتها املن�شودة  ،وو�ضع لها
كافة االمكانات لتحقيق �أهدافها
ال�سامية ،وتذليل العقبات التي
تعرت�ضها ل��رق��ي وت��ق��دم وطننا
العزيز يف حا�رضه وم�ستقبله ؛ حيث
ج�سدت ال�شخ�صية القيادية الفذة
والنظرة الثاقبة حل�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم �-أبقاه اهلل -القدرة على
قراءة الأحداث املحلية والتطورات
الدولية وا�ست�رشاف �آفاقها؛ مما
مكن م�سرية نه�ضة ُعمان املتجددة
من االنطالق بثبات وعزمية ال تلني

نحو حتقيق الأه���داف الوا�ضحة
وال��ط��م��وح��ات ال��ك��ب�يرة مل�ستقبل
�اء وازده���اراً ي�سهم �أبناء
�أك�ثر من� ً
ُعمان يف ر�سم مالحمه وحتويله
�إىل واقع م�رشق ي�ستمد �آلياته من
معني �إ�سرتاتيجيات وبرامج وطنية
وخطط خم�سية واع��دة تهدف �إىل
احل��ف��اظ على املكانة املرموقة
ل��ل�����س��ل��ط��ن��ة يف ظ���ل امل��ت��غ�يرات
والتحديات التي مير بها العامل.
�إن ال�سلطنة وهي حتتفي بهذا
ال��ي��وم املجيد توا�صل بكل عزم
وث��ب��ات م�سرية البناء والتطوير
لرت�سم خطى احل��ا��ضر امل�رشق
وامل�ستقبل الزاهر لهذا الوطن العزيز
يف �إط��ار خطط مدرو�سة متكاملة
من �أجل تنمية م�ستدامة على كافة
الأ�صعدة حتقيق ًا ل��ـ(ر�ؤي��ة ُعمان
 )2040التي ميتد اهتمامها �إىل
كافة القطاعات وتتخذ الأ�سلوب
امل��ت��درج يف خططها ومراحلها
املختلفة  ،وه��ذا ما يت�ضح جلي ًا
من خالل اخلطة اخلم�سية العا�رشة
التي تعد �أول خطة تنفيذية يف هذه
الر�ؤية ،و�أحد املمكنات الرئي�سية
لتحقيقها خالل اخلم�س ال�سنوات
القادمة للو�صول لتنمية اقت�صادية

واجتماعية �شاملة ينعم بها �أبناء
الوطن.
لقد ت��زام��ن م��ع �إ�سرتاتيجية
البناء والتطوير التي ت�شهدها
ال�سلطنة يف خمتلف امل��ج��االت
تعزيز ال���دور الكبري ال��ذي تقوم
ب���ه ق����وات ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة
والقطاعات الع�سكرية والأمنية
والتي حتظى بالرعاية ال�سامية من
لدن جاللة القائد الأعلى –حفظه
اهلل ورعاه– م��ن خ�ل�ال توفري
الدعم امل�ستمر لها ومتكينها من
القيام بواجبها املقد�س يف حمل
�أمانة الدفاع عن الوطن وال��ذود
عن مكت�سباته ،ويف ه��ذا الإط��ار
مي�ضي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
قدم ًا بخطوات را�سخة يف تنفيذ
واجباته وم�س�ؤولياته الوطنية بكل
اقتدار ،وم�سايرة ركب التطورات
املتالحقة يف املجال الع�سكري،
والعمل على تنفيذ التوجيهات
ال�سامية ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -يف خدمة الوطن ورفعته
و�صون منجزاته.
�إن االحتفال بهذا اليوم املجيد

وال�سلطنة ت�شهد مرحلة مهمة
يف م�سرية العمل التنموي التي
ت�����س��ت��ه��دف ال��ن��ه��و���ض مبختلف
ال��ق��ط��اع��ات بف�ضل توجيهات
جاللته ال�سديدة ور�ؤاه النرية لري�سم
حميا �أبناء ُعمان الأوفياء
على
َّ
مباهج الفرح وميلأ نفو�سهم الهمة
والعزمية والإرادة ال�صادقة لدعم
وحتقيق �أهداف امل�سرية املباركة
التي تتميز بال�شمولية والرتابط،
والتطلع من خاللها مل�ستقبل �أكرث
�إ�رشاق ًا وحاف ًال باملنجزات.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة امل��ج��ي��دة
ي�رشفني وي�رشف جميع منت�سبي
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين �أن نرفع
�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات،
مقرونة بالوالء والطاعة �إىل املقام
ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه� -سائلني املوىل جلت قدرته
ب���أن ينعم على جاللته مبوفور
ال�صحة والعافية والعمر املديد،
وعلى ال�شعب ال ُعماين باملزيد من
التقدم واالزدهار.
وكل عام واجلميع بخري

ال�سلطنة وهي حتتفي بهذا
اليوم املجيد توا�صل بكل
عزم وثبات م�سرية البناء
والتطوير لرت�سم خطى
احلا�رض امل�رشق وامل�ستقبل
الزاهر لهذا الوطن العزيز
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
مي�ضي قدم ًا بخطوات
را�سخة يف تنفيذ واجباته
وم�س�ؤولياته الوطنية بكل
اقتدار ،وم�سايرة ركب
التطورات املتالحقة يف
املجال الع�سكري
االحتفال بهذا اليوم
املجيد وال�سلطنة ت�شهد
مرحلة مهمة يف م�سرية
العمل التنموي التي
ت�ستهدف النهو�ض
مبختلف القطاعات بف�ضل
توجيهات جاللته ال�سديدة
ور�ؤاه النرية لدعم وحتقيق
�أهداف امل�سرية املباركة
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ِّ
الـــــدفـــــــاع الوطنــــــــــي:
�آمـــــــر كـل َّيــــــة

ما ن�شاهده اليوم من واقع ملمو�س يف الت�أ�سي�س ملرحلة �أخرى من نه�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــة ُعمـان املتجــددة منـذ تولـي جاللتـه مقاليـد احلكـم فــي احلــادي ع�شــر من ينايــر
ُيعـــد تر�سيخـــا ملبـــادئ نه�ضـــة ُعمانيـــة متجـــددة تواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب متطلبـــــات املرحلـــــــة القادمـــــــة مــــــن امل�سيــــــرة ال ُعمانيــــة التاريخيـــــة

اللواء الركن جوي (مهند�س)
�صالـــح بـــن يحيـــى امل�سكـــــري

ينايــــــــــر
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لقد �سطر ال ُعمانيون قيادة
و�شعب ًا خالل احلقب التاريخية
املتعاقبة �أروع الأم��ث��ل��ة يف
التعاطي مع خمتلف الأح��داث
ال��داخ��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة ،وم��ا
ن�شاهده اليوم من واقع ملمو�س
يف الت�أ�سي�س ملرحلة �أخرى من
نه�ضة ُع��م��ان امل��ت��ج��ددة التي
�أر�سى معاملها ح�رضة �صاحب
ال�سلطان هيثم بن طارق
اجلاللة ُ
املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورع��اه -منذ تويل جاللته
مقاليد احلكم يف احل��ادي ع�رش
من يناير ُيعد تر�سيخ ًا ملبادئ
نه�ضة ُعمانية متجددة تواكب
متطلبات املرحلة القادمة من
امل�سرية ال ُعمانية التاريخية.
�إن اخل��ط��اب الأول جلاللة
ال�سلطان القائد الأعلى -حفظه
ُ
اهلل -ق��د ر�سم معامل املرحلة
املقبلة للم�سرية الظافرة ،وها
نحن اليوم يف الذكرى الأوىل
لتويل جاللته مقاليد احلكم يف

البالد ن�شاهد ونلم�س ما ي�صدره
جاللته م��ن �أوام����ر ومرا�سيم
�سلطانية �سامية ت�ؤكد العزم
على ال�سري ق��دم � ًا نحو تنفيذ
خطط هذه املرحلة بخطى ثابتة
ومدرو�سة نحو حتقيق الأف�ضل
للوطن واملواطن واملقيم على
هذه الأر�ض الطيبة.
وت��وا���ص��ل ال�سلطنة يف ظل
نه�ضتها املتجددة م�سرية تطوير
ق��ط��اع التعليم ع��ل��ى خمتلف
م�ستوياته  ،وال��ب��ن��اء العلمي
وال��ف��ك��ري للإن�سان ال� ُع��م��اين ،
من خالل �إيجاد البيئة الداعمة
واملحفزة لقدراته و�إبداعاته ،
ليكون مت�سلحا مبختلف العلوم
واملهارات التي متكِّنه من القيام
مبهامه وواج��ب��ات��ه على اكمل
وج���ه ،خ��دم��ة لوطنه يف �شتى
امل��ج��االت  ،حتقيقا للغايات
املن�شودة والهادفة ال�ستمرار
عملية التطور واالزدهار .
وتعد كلية ال��دف��اع الوطني

�أعلى �رصح علمي �إ�سرتاتيجي يف
البالد  ،حيث ُتعنى الكلية ب�إعداد
وت ��أه��ي��ل ال��ق��ادة م��ن خمتلف
اجلهات والقطاعات الع�سكرية
وامل��دن��ي��ة يف جم���ايل الأم���ن
والدفاع  ،وقد قطعت هذه الكلية
لتحقيق الأهداف
كبرية
ً
ا�شواطً ا ً
التي ر�سمت لها ،وهي ما�ضي ٌة
ع��زم على �أداء ر�سالتها
بكل
ٍ
الوطنية  ،خدم ًة لوطننا الغايل
�سواء من خالل دورات الدفاع
الوطني ال�سنوية وما يتخللها من
برامج وبحوث ودرا�سات تعنى
بال�ش�ؤون الوطنية واالقليمية
والدولية بكافة م�ستوياتها ،
�أو من خالل الربامج املوازية
وندوات الق�ضايا الإ�سرتاتيجية
الوطنية .
وما �أود الت�أكيد عليه هنا �أن
كلية الدفاع الوطني تعمل على
تنفيذ الأوامر ال�سامية من خالل
�صياغة ب��راجم��ه��ا ون��دوات��ه��ا
ال�سنوية لتواكب خطط املرحلة

املقبلة من امل�سرية املتجددة
والعمل على تنفيذها وبلورتها
بال�رشاكة مع م�ؤ�س�سات الدولة
احلكومية واخل��ا���ص��ة ،والتي
ن�سعى م��ن خ�لال��ه��ا للخروج
بتو�صيات منا�سبة قابلة للتنفيذ
ترفع للجهات املعنية من �ش�أنها
امل�����س��اه��م��ة يف حتقيق خطط
(ر�ؤية ُعمان .)2040
وب��ه��ذه املنا�سبة املجيدة،
�أت����شرف با�سم منت�سبي كلية
الدفاع الوطني �أن �أرفع �أ�صدق
عبارات التهاين و�أج��ل الأم��اين
�إىل امل��ق��ام ال�����س��ام��ي مل��والن��ا
ال�سلطان
ح�رضة �صاحب اجلاللة ُ
هيثم بن ط��ارق املعظم القائد
الأع��ل��ى -حفظه اهلل ورع��اه-
�سائلني اهلل تعاىل �أن ُيعيد هذه
املنا�سبة و�أمثالها على جاللته
مبوفور ال�صحة وال�سعادة ,و�أن
ينعم على ُعمان و�أهلها باخلري
والأمن والأمان.
وكل عام واجلميع بخري ،،،

ها نحن اليوم يف الذكرى
الأوىل لتويل جاللته مقاليد
احلكم يف البالد ن�شاهد
ونلم�س ما ي�صدره جاللته
من �أوامر ومرا�سيم �سلطانية
�سامية ت�ؤكد العزم على
ال�سري قدم ًا نحو تنفيذ
خطط هذه املرحلة
�سطر ال ُعمانيون قيادة
و�شعب ًا خالل احلقب
التاريخية املتعاقبة �أروع
الأمثلة يف التعاطي
مع خمتلف الأحداث
الداخلية واخلارجية
كلية الدفاع الوطني تعمل
على تنفيذ الأوامر ال�سامية
من خالل �صياغة براجمها
وندواتها ال�سنوية لتواكب
خطط املرحلة املقبلة من
امل�سرية املتجددة
45

العــدد 529
يناير 2021

صاحـب السمـو السيـد نائب رئــــــــــــــــــــــيـس الـوزراء لشـؤون الدفــاع
يفتتح إذاعة (

مببارك��ة �سامية من ل��دن موالنا ح�ضرة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيث��م ب��ن
ط��ارق املعظم القائ��د الأعل��ى  -حفظه الله
ورعاه  -ومبنا�سبة تويل جاللته مقاليد احلكم
يف الب�لاد احتفل��ت وزارة الدف��اع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة يوم  1/11مبع�سكر املرتفعة
باالفتتاح الر�سمي لإذاعة (ال�صمود) ،حتت
رعاي��ة �صاح��ب ال�سم��و ال�سي��د �شهاب بن
ط��ارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدف��اع بح�ض��ور الفريق الرك��ن �أحمد بن
حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة (�آنذاك).
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) لقــــــــــــــــــــــــوات السلطـان المسلحـة

بد�أ احلفل بالتحية الع�سكرية
ل�صاحب ال�سمو راعي املنا�سبة ،ويف
مقر �إذاعة (ال�صمود) ا�ستمع �صاحب
ال�سمو ال�سيد راعي املنا�سبة لإيجاز عن
م�رشوع �إذاعة (ال�صمود) وما ت�شمله
من الدورة الرباجمية ،وما حتويه من
حمتوى �إذاعي وفرتات البث اليومي
ومبا يحقق الأهداف املرجوة والغاية
الوطنية املتوخاة .
بعدها قام �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ب�إزاحة

ال�ستار التذكاري لإذاعة (ال�صمود)،
وتد�شني التطبيق الإلكرتوين اخلا�ص
بالإذاعة  ،ثم عزفت مو�سيقى اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ال�سالم ال�سلطاين �إيذان ًا
باالفتتاح الر�سمي للإذاعة .
وقد قام �صاحب ال�سمو بزيارة
ال�ستوديوهات �إذاعة (ال�صمود) وا�ستمع
خاللها ل�رشح واف عن �أهداف الإذاعة
ور�ؤيتها ور�سالتها واخلطط امل�ستقبلية
لها.
وعرب �أثري �إذاعة ال�صمود �ألقى
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع راعي املنا�سبة
الكلمة االفتتاحية للإذاعة جاء فيها:
«ب�سم اهلل ،وعلى بركة اهلل ،نفتتح �إذاعة
ال�صمود لقوات ال�سلطان امل�سلحة،
وباهلل التوفيق».
ويف ختام احلفل قام �صاحب
ال�سمو بجولة يف عدد من �أق�سام و�أفرع
التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وا�ستمع �إىل �رشح
عن �آلية العمل واملهام والواجبات
املنوطة.
ح�رض حفل االفتتاح العميد الركن
ح�سن بن علي املجيني رئي�س التوجيه
املعنوي  ،وكبار ال�ضباط وال�ضباط
و�ضباط ال�صف بالتوجيه املعنوي،
وكافة الوحدات الأخرى �ضمن الفرق
الإعالمية وال�ضباط مب�رشوع �إذاعة
ال�صمود.
كما عرب عدد من كبار امل�س�ؤولني
واملثقفني والأكادمييني والإعالميني
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«ب�سم اهلل وعلى
بركة اهلل ،نفتتح
�إذاعة ال�صمود لقوات
ال�سلطان امل�سلحة،
وباهلل التوفيق»

والع�سكريني واملتقاعدين عن فرحتهم
الغامرة بافتتاح �إذاعة ال�صمود لقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،متمنني لها دوام
التوفيق والنجاح يف خدمة الوطن
واالرتقاء مب�ضمون الر�سالة الإعالمية.
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�صاحب ال�سمو ال�سيد/
�شهاب بن طارق �آل �سعيد
وبهذه املنا�سبة قال �صاحب ال�سمو
ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع « :تيمنا
بهذا اليوم الأغر املبارك من �أيام ُعمان
اخلالدة الذكرى الأوىل للحادي ع�رش من
يناير  ،ذلك اليوم من عام 2020م الذي
توىل فيه موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -مقاليد
احلكم يف البالد ،نفتتح وعلى بركة اهلل
�إذاعة (ال�صمود) لقوات ال�سلطان امل�سلحة،
لتكون نافذة �إعالمية ع�سكرية ذات �أهداف
وطنية �سامية ور�ؤية �إعالمية ج�سيمة
تعمل جنبا �إىل جنب مع و�سائل الإعالم
املحلية الأخرى مبا ي�سهم يف االرتقاء
باخلطاب الإعالمي وحمتوى الر�سالة
الإعالمية الوطنية ،ومبا يخدم التطلعات
الوطنية النبيلة  ،وباهلل التوفيق».

الفريق الركن/
�أحمد بن حارث النبهاين
وحتدث الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
(�آنذاك) لإذاعة ال�صمود قائ ًال « :مبنا�سبة
احلادي ع�رش من يناير هذا اليوم املبارك
الذي توىل فيه موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
مقاليد احلكم �أتوجه �إىل جاللته بالتهنئة
اخلال�صة �سائ ًال اهلل �أن يعود عليه باليمن
والربكة وال�صحة والعافية  ،كما �أتوجه جلاللة
القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -بال�شكر
واالمتنان على مباركته لإذاعة ال�صمود �إذاعة
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وبهذه املنا�سبة �أبارك
�أي�ض ًا جلميع منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
هذا املنرب الذي يعرب عن �آرائهم و�أفكارهم
ويكون مركز فكر لهم  ،كما �أوجه كلمة �شكر �إىل
جميع العاملني يف هذه الإذاعة والذين بذلوا
جه ًدا كب ًريا منذ بداية التوجيهات لإن�شائها
وحتى اليوم� ،سائ ًال اهلل تعاىل �أن يوفقهم
ويوفق اجلميع ملا فيه اخلري وال�صالح».

اللواء الركن طيار/
مطر بن علي العبيداين
من جانبه حتدث اللواء
الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين (�آنذاك)
بهذه املنا�سبة قائالً« :بداية
�أود �أن �أتقدم بخال�ص التهنئة
�إىل موالي ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -مبنا�سبة احلادي
ع�رش من يناير املجيد يوم توليه مقاليد احلكم يف البالد ،
ونيابة عن جميع منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي�رسين
يف هذا اليوم �أن اتقدم بخال�ص التهنئة مبنا�سبة انطالق �إذاعة
ال�صمود لقوات ال�سلطان امل�سلحة متمني ًا لكافة القائمني على
هذه الإذاعة كل التوفيق والنجاح».
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اللواء الركن/
مطر بن �سامل البلو�شي
كما علق اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين قائ ًال «:ي�رسين �أن �أتقدم
�إىل كافة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة بالتهاين
ال�صادقة مبنا�سبة افتتاح �إذاعة ال�صمود والتي جاءت
مبباركة �سامية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
 حفظه اهلل ورعاه  -وي�أتي هذا التوجيه ليج�سد لناعظيم االهتمام والرعاية ال�سامية من لدن جاللته
لأبنائه منت�سبي قواته امل�سلحة ولبيان الدور الكبري
والفعال الذي تقدمه هذه القوات يف حفظ �أمن هذا
الوطن وحماية مقد�ساته و�صون مكت�سباته وامل�ساهمة
يف بناء الوطن وتعمريه  ،و�إننا �إذ نفخر بهذا الت�رشيف
ال�سامي لن�س�أل اهلل العلي القدير كل التوفيق والنجاح
لهذه الإذاعة لإي�صال ر�سالتها النبيلة و�صوت الع�سكري
من كل ميدان من ميادين البطولة والرجولة بف�ضل
ما متتلكه من خربات �إعالمية وقدرات و�إمكانيات
تراكمت عرب ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية والتي بال�شك
�ستتمكن من قيادة هذه الإذاعة �إىل م�ستوى الطموحات
والأهداف املر�سومة لها» .

ويف ذات ال�سياق حتدث اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمركلية الدفاع الوطني (�آنذاك)
قائالً« :احلمد هلل الذي علم بالقلم علم الإن�سان ما مل يعلم ،وال�صالة وال�سالم على النبي القائد الذي
تخرج على يديه قادة عظماء وجنود �أوفياء كانوا مث ًال �أعلى وقدوة حتتذى ،حقيقة �أجدها منا�سبة طيبة �أو ًال
للت�رضع للخالق جلت قدرته �أن يرحم ويغفر جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور باين النه�ضة ال ُعمانية
احلديثة و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته اللهم �آمني  ،و�أدعوه تعاىل �أن يحفظ ويوفق موالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -و�أن يعينه على متابعة البناء والتطور ل ُعمان و�شعبها الأبي
يف ظل نه�ضة ُعمانية متجددة كما قدمها ل�شعبه الويف جاللته -حفظه اهلل ورعاه -و�صو ًال و�صعوداً للم�ستوى
الذي يتطلع �إليه جاللته -حفظه اهلل ورعاه -و�أبناء �شعبه الأوفياء  ،كما هي فر�صة �أي�ض ًا منا�سبة لأهنئ جميع
اللواء الركن/
منت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة وكافة ت�شكيالتها بهذه اللفتة ال�سامية الكرمية املباركة من
�سامل بن م�سلم قطن
لدن املقام ال�سامي ب�إن�شاء هذه الإذاعة (�إذاعة ال�صمود) لتكون ذراع ًا �إعالمي ًا مهم ًا لل�سلطنة عموم ًا وللقوات
امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية خ�صو�صاً ،حيث �إن �أوامر جاللته تعد ت�أكيداً وتر�سيخ ًا للنهج الذي اختطه املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل حول
االهتمام والرعاية الكاملة لكل ما يعزز كفاءة ومعنويات منت�سبي القوات امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى  ،وال �شك �أننا يف كلية
الدفاع الوطني ومبوجب ما حدد لها من �أهداف وطنية مهمة كان �أهمها هو بناء قيادات وطنية يف جمال التخطيط الإ�سرتاتيجي من ع�سكريني
ومدنيني  ،و�سوف ت�ستفيد الكلية بال �شك من هذه الربامج املتنوعة التي تقدمها هذه الإذاعة يف خمتلف املجاالت التي تعزز م�سرية النه�ضة
املتجددة ل ُعمان ب�إذن اهلل ،فهنيئ ًا للجميع بهذه اللفتة ال�سامية واملباركة ب�إذن اهلل تعاىل».

العميد الركن بحري/
�سامل بن نا�صر القا�سمي

اللواء الركن بحري/
عبدالله بن خمي�س الرئي�سي
كما حتدث اللواء الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�سابقا) رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة (حال ًيا)
بقوله« :ال �شك �إنها كانت م�سرية حافلة
باملنجزات تلك التي عليها قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،و�ستظل دوم ًا ب�إذن اهلل تعاىل يف تقدمي امل�ساهمة التنموية و�إ�سناد
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف م�سرية البناء والإعمار �إىل جانب دورها الرئي�سي
املقد�س املتمثل يف حماية ال�سلطنة وما عليها من مكت�سبات ،وعليه فحق
�أن تكون لها بعد هذه امل�سرية املظفرة نافذة �إعالمية تطل من خاللها مبا
يربز تلك الأدوار الوطنية العظيمة التي ت�ضطلع بها  ،فجاءت �إذاعة ال�صمود
ومبباركة �سامية من لدن جاللة �سلطان البالد املفدى -حفظه اهلل ورعاه-
فهنيئ ًا لقوات ال�سلطان امل�سلحة هذا املنجز الوطني ،وباهلل التوفيق ».

العميد الركن/
ح�سن بن علي املجيني

وقال العميد الركن بحري �سامل بن نا�رص القا�سمي كبري �ضباط الأركان بقيادة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية« :ال�صمود يف اللغة ا�سم يدل على الثبات والعزة والكربياء والكرامة  ،من �صمد ي�صمد فهو
�صامد �أي را�سخ �أو ثابت على املبد�أ .ي�شكل هذا املنرب الع�سكري نافذة �إعالمية يربز من خاللها الأدوار
والواجبات الوطنية املقد�سة واملهام املنوطة بقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،املتمثلة يف الذود عن حيا�ض
الوطن وحماية منجزاته ومكت�سباته ،متثل �إذاعة ال�صمود �إ�ضافة �إ�سرتاتيجية مهمة لأدوار خمتلف
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ومهامها ،وتعزز اجلانب املعنوي ملنت�سبيها عرب الربامج الهادفة
والأكادميية واملعرفية التي بدورها ت�صقل اجلانب الفكري وتعزز قيم الوالء واالنتماء .احلادي ع�رش
من يناير من كل عام يوم خالد من �أيام نه�ضة ُعمان املتجددة يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -ويف هذا اليوم
املبارك� ،أتقدم بالتهنئة ملوالنا �صاحب اجلاللة ال�سلطان �-أبقاه اهلل -وللم�ؤ�س�سة الع�سكرية مبنا�سبة
انطالق هذه الإذاعة يف هذا اليوم املاجد».
ومن جانبه قال العميد الركن ح�سن بن علي املجيني رئي�س التوجيه املعنوي« :خم�سون عاما من
املنجزات ،خم�سون عاما من تلكم املكت�سبات الوطنية ،كانت قوات ال�سلطان امل�سلحة خاللها ومنذ
�سواء كان
الثالث والع�رشين من يوليو من عام 1970م وحتى اليوم  ،وهي حا�رضة يف هذا امل�شهد ً ،
من اخلدمات التنموية التي تقدمها جنب ًا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى  ،ف�ض ًال عن
ذلك الدور الوطني املقد�س املتمثل يف الذود عن حيا�ض الوطن وحماية مكت�سباته الوطنية� ،آن الأوان
�أن يكون لها �إذاعة ال�صمود  ،حتى تطل من خاللها مربزة ما حتظى به من الرعاية ال�سامية الكرمية من
لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -رعاه اهلل – وتلكم
امل�سرية الظافرة التي �ساهمت و�أ�سهمت وتفاعلت معها قوات ال�سلطان امل�سلحة يف كل ميدان ويف كل
هذا الرثى الطاهر من �شمال ُعمان وحتى جنوبها  ،فهنيئ ًا لنا جميع ًا منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
وكافة �أبناء هذا الوطن �أن يكون هنا قناة ال�صمود لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،هذه الإذاعة التي افتتحت
تيمن ًا باحلادي ع�رش من يناير».
اليوم ّ
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«�أجدين مدفوعا �إىل الدعاء لهذه الإذاعة (�إذاعة ال�صمود) التي متثل اجتاه البلد �إىل املحافظة
على ما كانت حتافظ عليه ،فلهذا البلد عراقة منذ قدمي الزمان يف احلفاظ على حرمات الدين ،فنحن
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل بهذه الإذاعة التوفيق ولقيادة هذه البالد اخلري والعون والتوفيق لكل خري،
ون�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يجمع ال�شتات على ما يحب وير�ضى ،و�أن يغفر حلا�رضنا وغائبنا،
وحينا وميتنا� ،إنه تعاىل على كل �شيء قدير وبالإجابة جدير نعم املوىل ونعم الن�صري ،اللهم �إنك
حافظ فاحفظ بالدنا هذه من كل �سوء و�أرفع عنها كل �رش ،ووفق قيادتها لكل خري ،واجمع �شملها
على ما حتبه وتر�ضاه �إنك على كل �شيء قدير ،وبارك اللهم يف الكلمات التي تلقى يف هذه الإذاعة
تاما ما بني
لتجد قلوبا �صاغية ،ونفو�سا واعية حتى تتفاعل معها تفاعال تاما ،ويكون التالحم ً
القاعدة والقيادة ،وما بني اجلانب الع�سكري واجلانب املدين� ،إنك ربنا على كل �شيء قدير ،و�صل
اللهم و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».

معايل ال�سيد/
�إبراهيم بن �سعيد البو�سعيدي
وزير الدولة وحمافظ م�سندم

«ي�رسين ويف هذا اليوم الأغر من نه�ضة ُعمان املتجددة،
�أن �أهنئ قوات ال�سلطان امل�سلحة على بدء انطالقة �إذاعة
ال�صمود ومب�شيئة اهلل تكون منربا طيبا يعرب �أثري ال�سلطنة
وخارج ال�سلطنة �إن �شاء اهلل ،هذه القناة �ستكون مبثابة
فكرا جدي ًدا يف جمال الإعالم،
النافذة الإعالمية التي ت�أ�س�س ً
و�أنا على يقني ب�أن املجتمع �سيتفاعل معها ب�شكل كبري ،
ومبا �أن الإعالم اليوم هو و�سيلة ناجعة يف ثقافة ال�شعوب
وبث ح�ضارتها ،و�أنا مت�أكد ب�أنه �سيكون لقوات ال�سلطان
امل�سلحة البا�سلة ال�ش�أن يف هذا اجلانب والريادة  ،متمنيا
لهم التوفيق  ،و�أن تكون هذه الإذاعة متوا�صلة مع كافة
�رشائح املجتمع  ،وكافة منت�سبي القطاعات املختلفة يف
ُعمان  ،و�أي�ضا �ستخاطب العامل �أجمع ب�أن ر�سالة ال�سالم
من بلد ال�سالم �سيكون لها �ش�أن كبري ب�إذن اهلل  ،ومبا �أن
الإعالم و�سيلة م�ؤثرة يف الثقافة واالقت�صاد �سيكون لها
دور كبري يف بث روح االبتكار واحلفاظ على موروثات البلد
ومكت�سباته وما �أجنزته قوات ال�سلطان امل�سلحة من �إجنازات
تطورا
على �سنوات م�ضت ،وعلى نه�ضة ُعمان التي �شهدت
ً
كبريا ملختلف الأ�سلحة التابعة لقوات ال�سلطان امل�سلحة،
ً
متمنيا لكم التوفيق وجلميع امل�ستمعني طيب اال�ستماع
لرباجمها املتعددة ،والتي �سترثي ال�ساحة ب�إذن اهلل».
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املكرم/
يعقوب بن يو�سف الكم�شكي
ع�ضو جمل�س الدولة
(عميد ركن بحري متقاعد)

�سماحة ال�شيخ/
�أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العام لل�سلطنة

املكرم ال�سيد/
نوح بن حممد البو�سعيدي
ع�ضو جمل�س الدولة
رئي�س اجلمعية التاريخية العُ مانية

«ال�سمع والطاعة والعرفان والوالء لقائد املجد والعز
املكني موالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم �أيده
اهلل بالن�رص والتمكني ،ورحمة اهلل الوا�سعة لل�سلطان قابو�س
بن �سعيد ولكل جماهد من �أبناء ُعمان الغالية ،ممن خدموا
وحملوا �أمانة الوطن ،دفاعا وبناء ،وعزة و�س�ؤد ًدا ،ورفعة،
و�أبلغ التهاين لكل منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة
على انطالق �صوت الن�رص �إذاعة ال�صمود  ،م�ضياء احلق
هتاف اهلل �أكرب� ،صوت الن�رص �إذاعة ال�صمود هي �إ�ضافة
جديدة للإجنازات الكثرية لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،فال�شكر
والتقدير ملن �ساهم يف �إن�شائها وللقائمني عليها.
�صوت الن�رص �إذاعة ال�صمود ،منها يبعث �صليل �سيوف
مالك بن فهم  ،و�صهيل خيول نا�رص بن مر�شد ،ودوي مدافع
�سعيد بن �سلطان ،وزئري كتائب قابو�س بن �سعيد ،وتكبريات
جنود ال�سلطان هيثم بن طارق امل�ؤيد بن�رص اهلل� ،صوت
الن�رص �إذاعة ال�صمود ،هي ل�سان كل املخل�صني ب ُعمان
ولقائد املجد ال�سلطان هيثم بن طارق �أيده اهلل بن�رصه،
�صوت الن�رص �إذاعة ال�صمود انطلقي على بركة اهلل بذبذبات
نورا
املجد والعز يف �أثري ُعماننا الغالية ،ان�رشي للمجد ً
و�أ�ضيئي �سماء املاجدين ،وطمئني الأحباب والأ�صحاب،
�إننا لل�سالم والوئام جاهزون».

«�إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز يف هذه الأيام
املباركة �أن نحتفي بانطالق وتد�شني �إذاعة ال�صمود  ،والتي
جاءت مبباركة �سامية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -لقد حظيت قوات ال�سلطان امل�سلحة منذ بدء فجر
النه�ضة املباركة باالهتمام والرعاية ال�سامية من ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -وا�ستمر ذلك النهج القومي
والتوجيهات ال�سديدة من موالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى �أعزه اهلل.
�إن تد�شني هذه الإذاعة لهو �إ�ضافة بارزة ومميزة يف
اخلارطة الإعالمية ال ُعمانية ،و�ست�شارك وت�ساهم ب�شكل
فعال يف نقل وتغطية الأحداث الوطنية منها والع�سكرية،
ونبارك لل�شعب ال ُعماين عامة ومنت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة خا�صة هذا الإجناز ،متمنيا لطاقم هذه الإذاعة كل
التوفيق والنجاح يف حمل الأمانة ونقل الر�سالة الإعالمية».

�سعادة ال�سيد/
�سليمان بن حمود البو�سعيدي
نائب الأمني العام ملجل�س الوزراء

«يف البداية �أود �أن �أتوجه بالتهنئة لقوات
ال�سلطان امل�سلحة على املباركة ال�سامية ملوالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل -على �إن�شاء �إذاعة ال�صمود
تكرميا لقوات ال�سلطان امل�سلحة على اجلهود التي
تقوم بها والأعمال املنوطة بها من �أجل احلفاظ
على مكت�سبات الوطن والدفاع عن �أر�ضه ،متمنني
للقائمني على هذه القناة دوام التوفيق وال�س�ؤدد».

املكرم ال�شيخ/
عبداهلل بن �شوين احلو�سني
العمانية حلقوق الإن�سان
رئي�س اللجنة ُ

«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ،أود �أوال �أن �أعرب عن �سعادتي واعتزازي
ال�شخ�صي بانطالق �إذاعة ال�صمود التابعة لقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وقبل
ذلك البد �أن �أعرب ب�أن الإذاعة وهي تنطلق يوم احلادي ع�رش من يناير ،
هذا اليوم التاريخي الذي توىل فيه موالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورعاه– مقاليد احلكم يف البالد ،وي�سبق ذلك بال �شك
العا�رش من يناير اليوم الذي ال ميكن لأي ُعماين �أن ين�ساه وهو اليوم الذي
انتقل فيه جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد –طيب اهلل ثراه– �إىل جوار
ربه بعد �أن قدم لهذا الوطن الغايل العزيز الكثري والكثري الذي ال ميكن �أن
ين�سى� ،إذاعة ال�صمود �ستكون �إ�ضافة كبرية ومهمة يف ال�ساحة الإعالمية
و�سيكون لها كما �أتوقع و�أقر�أ عن تفا�صيل �أهدافها ب�أنها �ست�ساهم كثريا
يف تعزيز اجلانب الوطني ،ونحن نعلم ب�أن قوات ال�سلطان امل�سلحة لي�س
لها دور يف حماية الوطن فقط و�إمنا يف امل�ساهمة يف تنمية الوطن وهذا
�أحد الأ�س�س التي �أ�س�سها املغفور له –ب�إذن اهلل تعاىل– ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد –رحمه اهلل  -ف�أمتنى لإذاعة ال�صمود كل التوفيق والنجاح،
و�أعدكم �س�أكون �أحد امل�ستمعني الأوفياء لهذه الإذاعة التي �أ�ستب�رش لها كل
خري �إن �شاء اهلل».

«عالمات م�ضيئة ومكت�سبات وطنية
رائدة تلك التي تتحقق على �أر�ض اخلري
والنماء ،على �أر�ض هذا الوطن املعطاء،
فها هي �إذاعة ال�صمود لقوات ال�سلطان
امل�سلحة تطل علينا من نافذة ذلك اجلهد
الوطني ،وتلك امل�ساعي امل�ضنية واحلثيثة
التي بذلتها قوات ال�سلطان امل�سلحة طوال
ال�سيد/
اخلم�سني عاما من م�سرية ُعمان احلديثة
يف م�ساهماتها الوطنية املتعددة ودعمها �شبيب بن املردا�س البو�سعيدي
مدير عام ال�ش�ؤون املحلية
التنموي امل�ستمر واملتوا�صل يف كل ميدان
بوزارة الداخلية
يف �أرجاء ُعمان ،هذا ف�ضال عن مهامها
الوطنية الرئي�سية املتمثلة يف الذود عن حيا�ض الوطن والدفاع عن
مكت�سباته الغالية ومنجزاته العمالقة ،فها هي النافذة الإعالمية �إذاعة
ال�صمود التي تطل من خاللها قوات ال�سلطان امل�سلحة مبا يعرب عن م�سرية
تطورها وحتديثها و�إبراز �أدوارها الوطنية الرائدة واملقد�سة ،فكل التحية
و�أجمل التهاين لكافة القائمني عليها ولهم منه �سبحانه وتعاىل التوفيق يف
خدمة ُعمان وجاللة ال�سلطان موالنا القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
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ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور/
كهالن بن نبهان اخلرو�صي
م�ساعد املفتي العام لل�سلطنة

�سعادة/
علي بن خلفان اجلابري
وكيل وزارة الإعالم للإعالم

«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد اهلل رب العاملني ،و�صل اهلل
على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني � ،أما بعد فتهنئة
خال�صة لأبناء هذا الوطن العزيز يف هذا اليوم الطيب املبارك
مبنا�سبة هذا احلدث ال�سعيد� ،إطالق �إذاعة قوات ال�سلطان امل�سلحة
(�إذاعة ال�صمود) التي نرجو �أن تكون راف ًدا معرفي ًا وفكري ًا
وثقافي ًا وخلقي ًا ومعنوي ًا يف هذا الوطن العزيز املعطاء  ،هذا
الرافد ي�ستقي من تاريخ هذا الوطن العزيز ،من �أجماده وبطولته،
من مواقف لرجالته وت�ضحياتهم ،من تالحمهم وترا�صهم،
من وحدتهم و�ألفتهم ،من وقوفهم امل�شرتك �إزاء كل ال�صعوبات
والتحديات ،ليحمل هذا الرافد كل هذه املعاين ال�سامية والقيم
النبيلة فين�رشها يف هذا الوطن ولدى �أبناء هذا الوطن خريا دفاقا
يحمل هذه املعاين ،معاين :اجلد واالجتهاد والكفاح والت�ضحية
والبطولة والإقدام وال�صرب والتعاون والتعاطف والرتاحم و�أداء
امل�س�ؤوليات ورعاية الأمانات واالن�ضباط وحفظ النظام واحلر�ص
على م�صلحة �أبناء هذا الوطن وتقدمي كل ما فيه رفعة هذا الوطن
وعزه وما يحقق له كرامته وما يرفع �ش�أنه بني الأمم.
�إن املرجو من هذه الإذاعة الطيبة املباركة ونحن نعي�ش هذا
الزخم الإعالمي من و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وو�سائل الإعالم
ومن الف�ضائيات املفتوحة� ،أن تكون -ب�إذن اهلل -تبارك وتعاىل
�صوت خري وحق وهدى ور�شاد لدى �أبناء هذا الوطن ،يرتقبونها
بكل ر�ضى وقبول ،ويحدث فيهم املرجو من املقا�صد والغايات
والأهداف النبيلة التي و�ضعها القائمون على هذه الإذاعة ،
ولذلك ف�إننا ن�شعر ب�سعادة غامرة وفرح كبري �أن تن�ضم -ب�إذن
اهلل -تبارك وتعاىل هذه الإذاعة ،وما حتمله بعد ذلك من قنوات
يو�صلها �إىل اجلمهور وما حتمله �أي�ضا -ب�إذن اهلل -عز وجل من
خري كبري ،ومن �أجل ذلك ف�إننا نهنئ هذا الوطن قيادة و�شعبا
و�أر�ضا بهذا احلدث ال�سعيد ،ون�س�أل اهلل تبارك وتعاىل لهذه الإذاعة
والقائمني عليها كل خري وهدى ور�شاد ،واحلمد هلل رب العاملني».
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«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ،أوال �أتقدم
بالتهنئة ال�صادقة ملنت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة بهذه املنا�سبة الإعالمية اجلليلة،
انطالقة �إذاعة ال�صمود ،هذه الإذاعة التي
ت�أتي �ضمن الروافد الإعالمية التي تخدم
هذا القطاع املهم يف الدولة قطاع القوات
امل�سلحة الذي كانت له �أدواته الإعالمية
على م�سار النه�ضة املباركة منها الربامج
الإذاعية والتلفزيونية الثابتة التي قدمت ومل
تنقطع  ،ومنها جملة (جند ُعمان) واملجالت
املتخ�ص�صة يف �أفرع قوات ال�سلطان امل�سلحة،
هذه الإذاعة �ستكون �إ�ضافة حقيقية لهذا
امل�سار الإعالمي ،وكل التمنيات بالتوفيق
لإذاعة ال�صمود والقائمني عليها ،وب�إذن اهلل
جميعا �سن�شكل وحدة واحدة يف �أن مت�ضي
ر�سالة هذه الإذاعة �إىل الأهداف املتوخاة
من �إن�شائها ،و�أنا مت�أكد ب�أن هذه الإذاعة
�ست�ضيف ثراء جديدا �إىل ف�ضاء الإعالم
ال ُعماين ،فتهنئة للجميع بهذه املنا�سبة
والدعاء لهم بالتوفيق ،و�أن تكون هذه الإذاعة
منربا �إعالم ًيا لإبراز الثقافة
كما �أراها اليوم ً
والتاريخ ال ُعمانيني ،وراف ًدا جدي ًدا من روافد
املعرفة بهذا البلد املعطاء حتت رعاية موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه».

|
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العميد الركن ( متقاعد ) الدكتور/
علي بن عبداهلل الكلباين

«يعد الإعالم الع�سكري مبثابة املر�آة التي تعك�س
الدور الكبري الذي تقوم به القوات امل�سلحة �سواء كان
ذلك يف جمال الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته
و�إجنازاته �أو يف جمال م�شاركاتها يف عملية التنمية
ال�شاملة يف �أي بلد ،بالن�سبة ل�سلطنة ُعمان ،الإعالم
دورا كب ًريا يف جمال
الع�سكري كان وال يزال ي�ؤدي ً
التنمية ب�شكل عام �سواء كانت التنمية على م�ستوى
البالد والإ�سهام الذي قامت وتقوم به �أو من خالل
التنمية الب�رشية من خالل �إعداد الكادر الب�رشي لتويل
م�س�ؤولياته يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ومن ثم رمبا
يكون يف جماالت �أخرى بعد �أن يتم �إعداده وجتهيزه،
�إ�ضافة �إىل تعاون التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة يف وزارة الدفاع مع الو�سائل
الإعالمية �سواء كانت و�سائل حكومية �أو خا�صة.
بالن�سبة ملا نحتفل ب�صدد هذه اليوم وهو انطالق
�إذاعة ال�صمود ،هذه الإذاعة تعد �إجنازا مهما و�أ�سا�سيا
�إىل جانب الأجهزة الأخرى والو�سائل الأخرى التي
�أوجدها التوجيه املعنوي منذ ت�أ�سي�سه ودون �شك
�ستكون راف ًدا �أ�سا�س ًيا ومه ًما و�إعالما فاعال لإبراز دور
قوات ال�سلطان امل�سلحة و�إجنازاتها �سواء كانت هذه
الإجنازات على م�ستوى تهيئة الرجال الذين هم �أ�سا�س
�أي قوات م�سلحة �أو الت�سليح والإعداد لهذه القوات التي
و�صلت �إىل م�ستوى نت�رشف ونفتخر به جميعا� ،أ�سال
اهلل �سبحانه وتعاىل لهذا الوطن العزيز دوام الأمن
واال�ستقرار والرخاء والتقدم يف ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه– و�أ�س�أل
اهلل �سبحانه وتعاىل كل التوفيق والنجاح للإخوة يف
التوجيه املعنوي ملوا�صلة الدور الكبري الذي قاموا
به ،ويف �إطار امل�س�ؤولية الكربى امللقاة على كواهلهم
خا�صة مع وجود هذه الإذاعة التي تعد من الو�سائل
املهمة والأ�سا�سية وغري املتوفرة لدى الكثري من الدول،
مع متنياتي للجميع بالتوفيق ،واهلل �سبحانه وتعاىل
يحفظ ُعمان وجاللة قائدها و�شعبها جميعا».

«�أود �أن �أهنئ منت�سبي وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة على افتتاح �إذاعة
ال�صمود ،ت�أتي هذه املنا�سبة املباركة
ال�سامية من لدن موالي ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى –حفظه اهلل ورعاه -وتعد هذه
الإذاعة �إ�ضافة كبرية ملنت�سبي وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث �ست�ساهم يف العميد الركن طيار (متقاعد)
الزبري بن حممد الزبري
عملية نقل الفكر واملعرفة الع�سكرية ملنت�سبي
هذه الوزارة وقوات ال�سلطان امل�سلحة وال�شعب
ب�شكل عام ،فقد �ساهمت هذه الوزارة يف العقود املا�ضية يف بناء هذا الوطن
وما زالت تفعل ذلك من خالل الأفرع املختلفة يف اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
و�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،ونحن اليوم مع
افتتاح وتد�شني هذه الإذاعة التي �سيكون لها الأثر الطيب على نفو�س منت�سبي
وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة حيث �ستنقل الربامج الع�سكرية
املختلفة وكذلك الربامج الأدبية والعلمية والتي �ست�ساهم يف رفع كفاءة �أفراد
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ويف هذه املنا�سبة �أود �أن �أنقل كل االحرتام والتقدير
للعاملني بهذه الإذاعة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح يف خدمة هذا البلد
املعطاء حتت القيادة احلكيمة ملوالي ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه».

«ي�رسين وي�رشفني �أن �أتقدم بالتهنئة
لإذاعة ال�صمود هذه الإذاعة التي جاءت
ب�أوامر من القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -و�ست�سهم ب�إذن اهلل يف �إي�صال
الر�سالة الإعالمية ،والإذاعة هي و�سيلة
جميلة ورائعة يف �إي�صال ر�سائل مهمة
للمجتمع ،هذه الر�سائل ت�سهم كذلك يف
العقيد الركن متقاعد /
التوعية و�إطالع املواطنني واملقيمني على عبدالوهاب بن عبدالكرمي البلو�شي
�شرطة عُ مان ال�سلطانية
هذه الأر�ض الطيبة بالإ�سهامات التي
تقوم بها قوات ال�سلطان امل�سلحة على مدار
عاما ،وهي م�ستمرة يف تقدمي دورها الكبري يف اجلانب التنموي
(ً )50
(عمان)2040
والتطويري وباقي �أجهزة الدولة وخا�صة فيما يتعلق بر�ؤية ُ
ومع هذا التقدم الهائل التقني والتكنولوجي �أ�صبحت الإذاعة تقوم بدور
مهم ووجودها يخدم ب�شكل كبري التنمية ،و�أنا �أتوقع من خالل وجود هذه
الإذاعة �سي�ستفيد اجلميع من ما تطرحه هذه الإذاعة وما ت�سهم به يف نقل
كل ما يهم املجتمع وتطوير مفاهيمه ،ونعتقد �أن هذه الإذاعة �ستكون
ج�رسا جمي ًال ورائ ًعا يف ربط ما يح�صل على �أر�ض الواقع يف هذا البلد
ً
الطيب العزيز ومع كل ما ح�صل �سابقا ،ومتنياتي لكم بالتوفيق والنجاح».
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الدكتور /
حممد بن عو�ض امل�شيخي
�أكادميي وباحث خمت�ص يف الر�أي العام
واالت�صال اجلماهريي

«�سعدت ب�سماع نب�أ انطالق �إذاعة
ال�صمود ،و�أعلم �أن هذه الإذاعة ال ميكن �أن
تكون جمرد رقم من الأرقام التي ت�ضاف
�إىل ال�ساحة الإعالمية ،ونحن نعرف هنالك
(� )7إذاعات خا�صة ( )4ناطقة باللغة
العربية و ( )3ناطقة باللغة الإجنليزية يف
القطاع اخلا�ص ،بينما هناك (� )5إذاعات
ر�سمية ،تتبع لوزارة الإعالم� ،سعادتي
تكمن يف معرفتي بهذه امل�ؤ�س�سة وعراقتها
واملنت�سبني لهذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ن�شعر كثريا بالفخر لتميزهم يف كل
املجاالت التي يقدمونها يف هذا الوطن
لي�س فقط يف الدفاع عن هذا الوطن العزيز
وترابه املقد�س ولكن �أي�ضا يف جماالت
التنمية ،ويف هذه املنا�سبة �أتقدم بالتهنئة
للقائد الأعلى جاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -و�أهنئ
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة على هذا
امل�رشوع الفكري الذي نتطلع �أن يقوم
بدوره يف ا�ستمرارية العطاء والتوعية
واملحافظة على الروح املعنوية ملنت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة� ،أي�ضا �إ�ضافة ملا
يقدمون لهذا الوطن من فكر ومتيز ،ونحن
اليوم يف الألفية اجلديدة �أبهرنا امل�رشوع
ل�شعورنا ب�أن ر�سالة �إذاعة ال�صمود
�ستختلف عن اخلطاب الإعالمي املوجود،
وبالذات يف ر�صانة اخلطاب وفكره
ومتيزه ،وانتماء هذه الإذاعة للوطن الغايل
من رجال مت اختيارهم بعناية خلدمة
هذا الوطن يف خمتلف املجاالت ،ونبارك
للقائمني على هذا امل�رشوع املبارك».
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«نبارك مقدما للم�ؤ�س�سة الع�سكرية تد�شني
قناة ال�صمود ،وهذا يقع يف �إطار التوجه ال�سامي
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -وامتدادا
للنهج الذي متناه ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -يف
�رضورة الت�أكيد على �إي�صال الكلمة ال�صادقة
الدكتور/
والوا�ضحة للمجتمع ال ُعماين �سواء للقطاعني
عبيد بن �سعيد ال�شق�صي
املدين والع�سكري  ،والإذاعة وجودها يف
�أ�ستاذ االت�صال اجلماهريي امل�ساعد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أ�صبحت اليوم �رضورة ملحة
وكانت وال تزال هي حا�رضة منذ بداية النه�ضة
املباركة يف �سلطنة ُعمان ،حيث �إنها متكنت من
�إي�صال الكلمة املتعلقة بالنه�ضة املباركة و�رضورة تفعيل كل ما من �ش�أنه يف خدمة
هذا البلد ورفع روح املعنوية �سواء كان ملنت�سبي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أو لدى الأفراد
واملواطنني مبا يخدم التوجه العام للبلد ب�صفة عامة  ،ووجود هذه الإذاعة اليوم يف
خ�ضم جمموعة كبرية من و�سائل الإعالم املوجودة وامل�صادر املتنوعة �أ�صبحت من
الأهمية مبكان النتمائها مل�ؤ�س�سة ذات م�صداقية عالية وقدرة كافية لإي�صال تلك
الر�سائل بدال من �أن تتلقف املواطنني جمموعة من الو�سائل والر�سائل التي رمبا يراد
لها �أهداف عك�س التي تريدها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والتوجه العام للبلد.
و�أعتقد �أن الإذاعة �ستخدم منت�سبي هذه امل�ؤ�س�سة من الداخل �أو الأفراد من اخلارج
من حيث �إعطاء الفر�صة يف جمال الت�أهيل والتدريب وممار�سة الدور الإعالمي
مبا يخدم التوجه العام لل�سلطنة لي�س فقط يف املجاالت الع�سكرية والأمنية و�إمنا
يف املجاالت الأخرى مثل الأزمات الطبيعية وغري الطبيعية فبالتايل هذه الإذاعة
�ست�صبح رديفًا جي ًدا ومهن ًيا عال ًيا للم�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية �أو اخلا�صة ،كل
ال�شكر والتقدير للقائمني على هذه الإذاعة ،ن�س�أل اهلل لهم التوفيق والنجاح».

«لكل �أمة وح�ضارة يد تبني
املنجزات ويد تدافع عن تلك
املنجزات ،وهذه هي �سرية قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف �سلطنة ُعمان
التي �أخذت على عاتقها الدفاع عن
الوطن وحماية املواطنني والذود
عن �أرا�ضي البالد ،وبهذه املنا�سبة
من احلادي ع�رش من يناير يوم تويل
موالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم –حفظه اهلل ورعاه–
مقاليد احلكم يف البالد� ،أتقدم
بالتهنئة لقوات ال�سلطان امل�سلحة
على تد�شينها �إذاعة ال�صمود ،متمنيا
للعاملني يف هذه الإذاعة دوام

الإعالمية/
منى بنت حمفوظ املنذرية

«نبارك لقوات ال�سلطان امل�سلحة انطالق �إذاعة ال�صمود،
وهذا املعلم الإعالمي الذي �سيكون م�شاركا للإعالم ب�صورة
عامة� ،إذاعتنا املحلية جميعها تهنئ قوات ال�سلطان امل�سلحة
بهذا املولود اجلديد الذي نتمنى له التوفيق والنجاح ،كما
نتمنى لإخوتنا يف التوجيه املعنوي الذين رافقونا يف
الإذاعة والتلفزيون من خالل الربامج الرائعة التي قدموها،
�أن يوفقهم اهلل يف م�سرية هذه الإذاعة الطيبة وامل�سمى الرائع
(ال�صمود) ،و�إىل الإمام دائما ،وفقكم اهلل».

«نحن يف ال�سلطنة �سعيدون لوجود �إذاعة ال�صمود
و�أعتقد �ستكون �إ�ضافة جميلة للم�ستمع و�أي�ضا للم�شهد
الإعالمي ،حيث �ستكون للم�ستمع خيارات كثرية
لال�ستماع ،ونحن مت�أملون من �إذاعة ال�صمود �أنها
�ستكون راف ًدا �آخر للإعالم ال ُعماين ،ونبارك للعاملني
يف هذه الإذاعة ال�شقيقة ،ونراها نحن يف �إذاعة م�سقط
وللإذاعات الأخرى  ،نبارك لهم وننتظر ال�صمود بفارغ
ال�صرب».

«�أبارك للقائمني على �إذاعة ال�صمود ،هذه الإذاعة اجلديدة واملباركة ال�سامية من لدن جاللة
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل -ب�إ�ضافة �إذاعة جديدة للأثري ال ُعماين هي �إذاعة ال�صمود  ،وهذه
الإذاعة �ست�شكل نقلة نوعية كون هويتها من نوع خا�ص  ,رمبا ال توجد �إذاعات كمثلها حتى يف
املنطقة �أو دوليا �إال ندرة من هذا النوع من الإذاعات  ،ف�إن �شاء اهلل �ست�شكل مدر�سة كونها �ستكون
رائدة يف هذا النوع من الطرح الإذاعي اجلديد مع وجود كم من الإذاعات يف ُعمان ،وم�ؤكد �سيكون
لهذه الإذاعة مكانها اخلا�ص لدى امل�ستمعني ميكن حتى ع�شاق املو�سيقى الع�سكرية �سي�سمعون
مقطوعات كثرية متنوعة ،وكذلك حمبي املعلومات الع�سكرية وما �شابهها ،هذا بالتوازي مع
الربامج الأخرى املعتادة التي تطرحها الإذاعات ،فهذه �إ�ضافات مهمة� ،أبارك للقائمني عليها
مبختلف رتبهم ،و�أمتنى التوفيق للعاملني فيها ،وكل املتعة والفائدة للمتلقي الكرمي».

ح�شر بن خمي�س املنذري
الرئي�س التنفيذي ل�شركة
(العالمة للت�سويق)

التوفيق والنجاح ب�إذن اهلل ،وهي نافذة
جديدة يف م�سرية الإعالم الع�سكري يف
دائما ب�إذن اهلل
ال�سلطنةُ ،
وعمان �صامدة ً
تعاىل».

الإعالمي/
�سعيد بن مو�سى الزدجايل

الإعالمي/
خالد بن �صالح الزدجايل

الإعالمي/
حممد بن علي املرجبي

«ت�رشفنا باملباركة ال�سامية ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورعاه -بانطالق �إذاعة ال�صمود والتي �ست�ضيف بكل ت�أكيد الكثري للم�شهد الإعالمياملحلي و�أي�ضا اخلارجي ،والتي �ستتيح للمتابعني لهذه املحطة من داخل ال�سلطنة وخارجها من
خالل الو�سائل امل�ساعدة واملتاحة لهذه الإذاعة.
نبارك لقوات ال�سلطان امل�سلحة هذه االنطالقة والتي �ستكون نافذة رائعة لهم ولنا نحن
كم�ستمعني  ،و�سنتعرف و�سنتابع الكثري والكثري من الأ�شياء التي �ستعر�ضها �إذاعة ال�صمود للم�ستمع
الكرمي  ،ونحن م�رسورون جدا مبيالد حمطة رائعة نراهن على جناحها من البدايات ،و�ستكون فعال
�إ�ضافة جميلة ومميزة وراقية للم�شهد الإعالمي ،ونبارك لهم جميعا ،ونتمنى لهم التوفيق وكل
التحية لهذا الفريق الرائع يف هذه الإذاعة».
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الإعالمي/
خمي�س بن حممد البلو�شي

«يف البداية نهنئ جميع منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة بانطالق بث
�إذاعة ال�صمود ،ما من �شك �أن هذه
الإذاعة �ست�ضيف ال�شيء الكثري للم�شهد
الإعالمي يف ال�سلطنة على م�ستوى
الإعالم امل�سموع  ،و�ستكون �إ�ضافة قوية
للم�ستمعني ،وم�شاركة مع الإعالم الر�سمي �أو القنوات اخلا�صة الأخرى يف
ال�سلطنة � ،إن املجتمع واملتلقي بحاجة �أي�ضا �أن يتابع حمتوى يتعلق بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ملا تقدمه من حمتوى يالم�س املتلقي الذي دائما يطمح
�أن يكون قري ًبا من مثل هذه الإذاعات املتخ�ص�صة ،ويف املقابل �أنا على
يقني تام ب�أن قوات ال�سلطان امل�سلحة وبهذه الإذاعة �ستقرتب �أكرث و�أكرث
من املجتمع ،و�ستقدم ال�شيء الكثري يف ما يتعلق بدورها الوطني يف حماية
منجزاته وما تقدمه من دعم للمجتمع يف خمتلف املجاالت احلياتية� ،إذاعة
قيما وجميلاً
ال�صمود �إ�ضافة جديدة ومهمة ب�إذن اهلل ،و�سيكون املحتوى ً
وهذا ما عهدناه يف كل ما تقدمه قوات ال�سلطان امل�سلحة ،الإذاعة جديدة
ولكنها �ستجد املتلقي واملجتمع يف انتظارها و�سيقرتب امل�ستمع من
كل هذه امل�شاهد اجلميلة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ومرة �أخرى �أمتنى
التوفيق للإذاعة والقائمني عليها ،ودائما ن�سعد ونفخر مبا تقدمه قوات
ال�سلطان امل�سلحة».

الإعالمية/
ندى بنت عبداهلل البلو�شية

«م������ا م�����ن ����ش���ك يف
اجلهود الوطنية وامل�ساعي
امل�ضنية احل��ث��ي��ث��ة التي
ت��ب��ذل��ه��ا ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة ط��وال اخلم�سني
عاما ،وما قبل ذلك �أي�ضا يف م�ساهمتها الوطنية غري
ً
املحدودة ودعمها التنموي امل�ستمر واملتوا�صل يف كل
�أرج��اء ُعمان بالإ�ضافة �إىل مهامها الوطنية الرئي�سية
املقد�سة املتمثلة يف الدفاع عن املكت�سبات واملنجزات
العمالقة التي حققتها م�سرية النه�ضة املباركة� ،آن الأوان
�أن تكون لها نافذة �إعالمية تطل من خاللها مبا يعرب عن
م�سرية تطورها وحتديثها و�إبراز �أدوارها الرائدة واملقد�سة،
وذلك من خالل هذه املكرمة ال�سامية �إذاعة ال�صمود لقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،والتي �أ�سعدتنا ك�إعالميني بانطالقتها،
وندعو اهلل تعاىل لكافة القائمني عليها بالتوفيق يف خدمة
ُعمان و�سيد ُعمان –رعاه اهلل– فهنيئا لكل منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة هذا املنجز الإعالمي».
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الإعالمي/
�سامل بن حممد العمري
مدير عام �إذاعة الو�صال

الإعالمي/
�سعيد بن نا�صر املالكي
خمرج تلفزيوين

«احلمد هلل على هذا الإجناز الرائع املتمثل يف �إذاعة
ال�صمود لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،بال �شك ت�ستحق
قوات ال�سلطان امل�سلحة �أن يكون لها نافذة �إعالمية
تربز من خاللها مظاهر التطور والتحديث لهذه القوات،
و�أي�ضا دورها الوطني الرائد �سواء ما تقدمه من خدمات
تنموية وواجبات مقد�سة يف حماية هذا الوطن الغايل
ومنجزاته املتعددة � ،أبارك لقوات ال�سلطان امل�سلحة هذه
اللفتة ال�سامية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى –حفظه
اهلل ورعاه– مع متنياتي لهم بالتوفيق �إن �شاء اهلل».

«نرفع �أ�سمى �آيات التربيكات والتهاين �إىل مقام
موالي جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم –
حفظه اهلل ورعاه– مبنا�سبة الذكرى الأوىل لتويل
جاللته مقاليد احلكم يف البالد ،كما �أتوجه بكل
التهاين و�أخل�صها للقائمني على �إذاعة ال�صمود التي
بال �شك �ستكون �إ�ضافة مهمة ومميزة ومتفردة للم�شهد
الإعالمي يف ال�سلطنة ،نعتز جميعا مبنظومة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وبال �شك هذه الإذاعة �ستكون
�أي�ضا م�صدر فخر واعتزاز لكل العاملني يف الو�سط
الإعالمي ،فكل التوفيق لهم».

الإعالمية/
خلود بنت �سيف العلوية
مدير عام �إذاعة هال �أف �أم

«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� ،أتقدم يف
البداية للمقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى –حفظه اهلل ورعاه–
ب�أخل�ص التربيكات مبنا�سبة انطالق �إذاعة
ال�صمود التي تف�ضل بها موالنا �أعزه اهلل
ومبباركته ال�سامية الكرمية ب�إن�شائها ،كما �أتقدم بالتهنئة ل�صاحب ال�سمو
ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع وكافة
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة على افتتاح هذه الإذاعة ،والتي
منربا �إعالم ًيا يعك�س ما تقوم به قوات ال�سلطان امل�سلحة
بالت�أكيد �ستكون ً
من واجباتها الوطنية النبيلة ،واملهام املقد�سة اجلليلة املنوطة بها  ،ويف
هذا اليوم نحتفل معكم مبنا�سبة انطالق البث الفعلي لإذاعة ال�صمود يف
الذكرى الأوىل لتويل موالنا جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
مقاليد احلكم يف البالد  ،فكل عام واجلميع ب�ألف خري».

الإعالمي/
�أحمد بن حافظ العامري

«ي�رشفني وي�سعدين �أن �أتقدم بالتهنئة
�إىل كافة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبختلف فروعها وت�شكيالتها ،بداية
مبنا�سبة املباركة ال�سامية امليمونة
من قبل جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
تقديرا من لدن جاللته
ب�إن�شاء �إذاعة ال�صمود لقوات ال�سلطان امل�سلحة
ً
�أعزه اهلل -بالدور الكبري والعظيم الذي تقوم به يف حماية هذا الوطنالعزيز و�صون مكت�سباته ومقدراته واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره ومقد�ساته
وت�أكيد على الأهمية واالهتمام ال�ساميني اللذين يوليهما جاللته -حفظه
اهلل -لقواته امل�سلحة البا�سلة ،وي�أتي انطالق هذه الإذاعة ال�شاخمة العتيدة
�إ�ضافة مميزة �أخرى يف �سماء الإعالم ونافذة م�ضيئة م�رشقة جم�سدة للأدوار
واملهام اجل�سام والت�ضحيات اجلليلة التي ت�ضطلع بها قوات ال�سلطان
وبحرا جنبا �إىل جنب مع م�ؤ�س�سات الدولة الأخرى،
وجوا
برا
ً
ً
امل�سلحة ً
ومتا�ش ًيا مع (ر�ؤية ُعمان  )2040والتطور والتحديث امل�ستمر يف جمال
الإعالم وتقنية االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ويف اخلتام ن�س�أل اهلل
التوفيق والنجاح لكافة القائمني على هذه الإذاعة يف وزارة الدفاع ،وكلل
اهلل م�سعاهم بالنجاح والتميز الدائم».

الإعالمية/
حمدة بنت علي البلو�شية
مديرة �إذاعة ال�شبيبة

«�إن�شاء �إذاعة ال�صمود مبباركة �سامية من
لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -ما هو �إال
ت�أكيد على الدور الذي تقوم به و�سائل الإعالم
ب�شكل عام والإعالم الع�سكري ب�شكل خا�ص
يف �صناعة الر�أي العام والتوعية والتثقيف
وتعميق روح الوالء واالنتماء للوطن العزيز،
مبارك لنا جمي ًعا ك ُعمانيني �إذاعة ال�صمود
التي �ست�شكل �إ�ضافة حقيقة للم�شهد الإعالمي
أي�ضا العمل على
يف �سلطنة ُعمان و�ستوا�صل � ً
تطوير الإعالم الع�سكري ال ُعماين  ،ن�س�أل اهلل
التوفيق لكل �أبناء الوطن املخل�صني العاملني
يف هذه الإذاعة».

الإعالمي/
حممد بن علي العلوي
�إذاعة الو�صال

�إ�سماعيل بن �سليمان العجمي
ً
�سابقا
العب املنتخب الوطني

«�إذاعة ال�صمود �إ�ضافة
حقيقية للإعالم ال ُعماين،
ينتظر �أن ترثي املجتمع
وت�شكل بح�ضورها م�شاركة
وطنية �إعالمية مرثية للوطن
واملواطن ،با�سم منت�سبي
�إذاعة الو�صال نتقدم بالتهنئة
لكافة منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة على هذه الإ�ضافة
الإعالمية والتي �ست�شكل
معهم م�شاركة حقيقية خلدمة
الوطن واملواطن».

«هذا املنرب الإعالمي
الذي �سي�شكل نافذة جت�سد
قوات ال�سلطان امل�سلحة عربها
الواجبات الوطنية النبيلة
واملهام املقد�سة املنوطة بها،
أي�ضا من خالل الأدوار التنموية
� ً
التي تقوم بها قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف م�سرية النه�ضة
املتجددة جنبا �إىل جنب مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى،
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن
يوفق العاملني يف هذه الإذاعة
ملا فيه رفعة هذا الوطن وعزته».
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مرا�سم ت�سليم وا�ستالم منا�صب ع�سكرية

وفقا للتقاليد الع�سكرية املتبعة جرى تنفيذ مرا�سم الت�سليم واال�ستالم فـــــــــــــــــــــــــي املنا�صب واملهـام القياديـة وبنا ًء علـى املرا�سيم ال�سلطانيـة ال�ساميــة
تنفي���ذا للمر�س���ومني ال�س���لطانيني ()2021/10
و( )2021/11القا�ضيني بتعني �أمني عام بوزارة الدفاع
و�إجراء ترقي���ات و تعيينات ع�سكرية ،جرت يوم 1/18
مرا�سم ت�سلي���م وا�ستالم للمنا�ص���ب الع�سكرية واملهام
والواجب���ات ,فق���د ت�سلم كل من مع���ايل الدكتور حممد
بن نا�رص بن عل���ي الزعابي من�صب �أم�ي�ن عام بوزارة
الدفاع ،وت�سل���م الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
بن عبداهلل الرئي�سي من�صب رئي�س �أركان قوات ال�سلطان

امل�سلحة ،كما ت�سلم اللواء الركن طيار خمي�س بن ح ّماد
بن �سلطان الغاف���ري من�صب قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين ،وت�سل���م اللواء الركن بح���ري �سيف بن نا�رص
ُ
بن حم�س���ن الرحبي من�صب قائد البحري���ة ال�سلطانية
العمانية ،كما ت�سلم اللواء الركن جوي (مهند�س) �صالح
ُ
ب���ن يحيى بن م�سعود امل�سكري من�صب �آمر كلية الدفاع
الوطني ،وا�ستم���ع اجلميع �إىل �إيجاز عن الأدوار واملهام
والواجبات.

مرا�سم ت�سليم وا�ستالم املهام للفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يت�سلم ر�سالة خطية
ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع ر�سالة خطية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
�إمارة دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،تت�ضمن دعوة �سموه
حل�ضور معر�ض الدفاع الدويل اخلام�س ع�رش
( )IDEXواملعر�ض البحري (NAVDEX
 )2021الذي �سيقام يف �إمارة �أبو ظبي خالل
�شهر فرباير 2021م .
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سمو ال�سيد يوم
 1/18مبكتبه مبع�سكر املرتفعة ل�سعادة
حممد �سلطان ال�سويدي �سفري دولة الإمارات

العربية املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة،
وخالل اللقاء وجه �سموه �شكره وتقديره
ل�صاحب ال�سمو على دعوته الكرمية ،كما

مت ا�ستعرا�ض العالقات الأخوية التي تربط
البلدين ال�شقيقني ،وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.

ا�ستقباالت �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
•• ا�س��تقبل �ص��احب ال�س��مو ال�س��يد
�ش��هاب ب��ن ط��ارق ب��ن تيم��ور �آل �س��عيد
نائ��ب رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاع يوم
 1/18مبكتب��ه مبع�س��كر املرتفعة �س��عادة
عائ�شة �س��وزين �أو�سلونر �س��فرية جمهورية
تركيا املعتمدة لدى ال�سلطنة.
وق��د مت خ�لال اللق��اء ا�س��تعرا�ض
العالق��ات الطيب��ة بني البلدين ال�ص��ديقني،
وتب��ادل وجه��ات النظر ح��ول الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
•• كما ا�س��تقبل �ص��احب ال�سمو ال�سيد
نائ��ب رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاع يوم
 1/20مبكتب��ه مبع�س��كر املرتفع��ة مع��ايل
الدكت��ور ناي��ف ف�لاح مب��ارك احلج��رف
الأم�ين العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربي��ة ،وذل��ك يف �إطار الزي��ارة التي قام
به��ا �إىل ال�س��لطنة؛ لإلقاء حما��ضرة بكلية
الدفاع الوطني بوزارة الدفاع .
رحب �س��موه مبع��ايل الدكت��ور ،متمن ًيا
َّ
ل��ه زي��ارة موفَّق��ة لل�س��لطنة ،وق��د �أثن��ى
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ال�س��لم
معاليه على دور ال�س��لطنة يف دعم ِّ
واال�ستقرار مبنطقة اخلليج والعامل �أجمع،
م�شي ًدا بجهود ال�س��لطنة ومواقفها البناءة
ملد ج�سور التفاهم والتعاون بني خمتلف
دول الع��امل ،كم��ا مت خالل اللق��اء تبادل
الأحاديث الودية  ،وبحث عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.
ح��ضر املقابل��ة الل��واء الرك��ن جوي
مهند���س �ص��الح ب��ن يحي��ى بن م�س��عود
امل�سكري �آمر كلية الدفاع الوطني .
•• وا�س��تقبل �ص��احب ال�س��مو ال�سيد
نائ��ب رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدف��اع
مبكتب��ه مبع�س��كر املرتفع��ة ي��وم 1/20
�س��عادة رينو �س��الين�س �س��فري اجلمهورية
الفرن�سية املعتمد لدى ال�سلطنة .
مت خ�لال املقابل��ة تب��ادل الأحاديث
الودي��ة ،وا�س��تعرا�ض العالق��ات الثنائية
الطيبة القائمة بني ال�س��لطنة واجلمهورية
الفرن�سية .
•• كم��ا ا�س��تقبل �ص��احب ال�س��مو
ال�س��يد نائ��ب رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون
الدف��اع ي��وم  1/25مبكتب��ه مبع�س��كر
املرتفع��ة �س��عادة ميزان الرحمن �س��فري

جمهورية بنجالدي�ش ال�ش��عبية املعني لدى
ال�سلطنة.
مت خ�لال املقابل��ة تب��ادل الأحادي��ث

الودي��ة وا�س��تعرا�ض العالق��ات الثنائي��ة
ب�ين البلدي��ن ال�ص��ديقني  ،وبح��ث عدد من
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل �سفري اململكة العربية ال�سعودية
ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين
مبكتبه يوم � 1/25سعادة عيد بن حممد
الثقفي �سفري اململكة العربية ال�سعودية ،
وذلك للتوديع مبنا�سبة انتهاء مهام عمله
�سفريا لبالده لدى ال�سلطنة.
يف بداية اللقاء رحب معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،من
عب �سعادة ال�سفري عن اعتزازه
جانبه رّ
وتقديره للتعاون الذي حظي به من جميع
امل�س�ؤولني يف ال�سلطنة  ،م�شيدا مبتانة
العالقات الثنائية التي تربط البلدين
ال�شقيقني  ،كما �شكر معايل الفريق �أول

وزير املكتب ال�سلطاين �سعادة ال�سفري القائمة بني بالده وال�سلطنة �أثناء ت�أدية
على اجلهود التي بذلها لتعزيز العالقات عمله  ،متمنيا له دوام التوفيق.
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جمل�س كلية الدفاع الوطني يعقد اجتماعه ال�سنوي التا�سع للعام الأكادميي ( 2020م2021/م)
عقد جمل�س كلية الدفاع الوطني مبقر الكلية مبع�سكر
بيت الفلج يوم  1/14اجتماعه ال�سنوي التا�سع للعام
الأكادميي (2020م2021/م) برئا�سة الفريق الركن
�أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة رئي�س املجل�س (�آنذاك) وبح�ضور �أع�ضاء
املجل�س.
يف بداية االجتماع رحب رئي�س االجتماع بالأع�ضاء
متمنيا �أن يحقق هذا االجتماع �أهدافه املرجوة مبا
يخدم �أهداف ور�سالة الكلية ،فقد ا�ستعر�ض املجل�س
جمموعة نتائج التقييم خالل املراحل املن�رصمة
واملرحلة احلالية ،واطلعوا على �سري الربنامج الدرا�سي
للعام الأكادميي 2021/2020م.

كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف معايل الدكتور الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني يوم 1/20
معايل الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف الأمني
العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،لإلقاء
حما�رضة بعنوان (جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية بني الطموح والتحديات) وذلك يف �إطار
مقررات املنهاج العام لدورة الدفاع الوطني
الثامنة.
يف بداية املحا�رضة رحب اللواء الركن
جوي مهند�س �صالح بن يحيى امل�سكري �آمر
كلية الدفاع الوطني مبعايل الدكتور واحل�ضور،
بعدها �ألقى معاليه املحا�رضة التي تطرق فيها
�إىل �أدوار جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف التعامل مع املتغريات الإقليمية والدولية ،
وعوامل القوة والتحديات امل�ؤثرة على منهجية
عمل جمل�س التعاون يف �أداء ر�سالته لتطوير

ومناء دول املجل�س ،وانعكا�س ذلك على الأمن
وال�سالم الإقليمي والدويل  ،وا�ستقراء الآفاق
امل�ستقبلية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
ومدى قدراتها على مواجهة التحديات من �أجل

البقاء ك�أهم كيان �سيا�سي واقت�صادي على
م�ستوى الإقليم .ويف اخلتام قام معاليه بالرد
على ا�ستف�سارات و�أ�سئلة احل�ضور وامل�شاركني يف
الدورة الثامنة بالكلية.

تخريج دورة القفز املظلي التعبوي لعدد من منت�سبي قوة ال�سلطان اخلا�صة
احتفـــل��ت مظالت �س��لطان ُعمان باجلي�ش
ال�س��لطاين ال ُعماين يوم  1/ 7مبنطقة الإ�سقاط
املظل��ي (احلزم) بتخري��ج دورة القف��ز املظلي
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التعب��وي لع��دد م��ن منت�س��بي ق��وة ال�س��لطان
اخلا�صة.
رع��ى احلف��ل اللواء الرك��ن عامر بن �س��امل

العم��ري قائد ق��وة ال�س��لطان اخلا�ص��ة (�آنذاك)،
وال��ذي ا�س��تمع واحل�ض��ور لإيج��از ع��ن ال��دورة
املتخرج��ة ،ثم قامت الدورة املتخرجة وف�ص��يل
اال�س��تطالع املظل��ي بالقف��ز املظل��ي التعب��وي
وال��ذي دل عل��ى مدى امله��ارة املكت�س��بة خالل
فرتة تدريبهم  ،كما ق��دم كل من الفريق الوطني
للقفز احلر وفريق الطريان ال�رشاعي ا�ستعرا�ضات
مظلي��ة خمتلف��ة  ،بعده��ا ا�س��ت�أذن قائ��د طابور
ال��دورة املتخرج��ة راع��ي املنا�س��بة بتثبي��ت
الأجنحة للخريجني .
ويف اخلت��ام ق��ام الل��واء الرك��ن قائ��د ق��وة
ال�سلطان اخلا�صة راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز
لأوائل الدورة ،وكذلك دورة مدربي القفز املظلي
التعبوي ،وتكرمي مدربي الدورة املتخرجة .

اخلدمات الطبية باجلي�ش ال�سلطاين العُماين والبحرية ال�سلطانية العُمانية واخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
توا�صل �إجراءات جتنيد املواطنني الباحثني عن عمل
ا�ستمراراً للجهود التي تبذلها م�ؤ�س�سات
الدولة املختلفة لتوظيف املواطنني يف العديد
من املجاالت واملهن الع�سكرية منها واملدنية
وبالتن�سيق مع وزارة العمل� ،سعت قوات ال�سلطان
امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع �إىل
ا�ستقطاب املواطنني من �أبناء هذا الوطن
املعطاء ،ليكونوا بني �صفوفها رجا ًال �أوفياء
خمل�صني وحماة لهذا الوطن الأبي ،ول�صون
منجزاته احل�ضارية حتت ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -وقد وا�صل كل من اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،واخلدمات
الهند�سية بوزارة الدفاع ،واللجان املخت�صة بها
�إجراءات توظيف عدد من املواطنني.
وقد ا�ستكملت جلان التوظيف يف كل من
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
واخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع كافة
متطلبات ا�ستقبال دفعات املواطنني امل�سجلني
مبكاتب التجنيد ،وعملت الأق�سام املختلفة على
توفري املناخ املالئم للمتقدمني ،واتخاذ كافة
الإجراءات التي تكفل ان�سيابية القبول.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع �سخرت كافة
�إمكاناتها الإدارية وال�صحية وو�سائل النقل
لتقدمي الت�سهيالت الالزمة لإنهاء �إجراءات
التوظيف وفق اخلطط املو�ضوعة يف هذا ال�ش�أن،
ومبا ي�ضمن حتقيق عوامل املرونة وال�رسعة
التنفيذية لهذه الإجراءات لقبول املواطنني .
وي�أتي ذلك بالتن�سيق الدائم وامل�ستمر بني
قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة
الدفاع مع وزارة العمل التي قامت بدورها
بن�رش �إعالنات التجنيد والتوظيف يف و�سائل
الإعالم املختلفة املقروءة منها وامل�سموعة،
والإلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل ن�رشها يف املوقع
الإلكرتوين (جتنيد) بوزارة العمل الذي يقوم
بدوره يف التعريف بالفر�ص املتاحة للتوظيف
مبختلف املهن والوظائف يف الأجهزة الع�سكرية
والأمنية بالدولة ،كما يوفر املوقع خا�صية
االطالع على مواعيد االختبارات واملقابالت
ال�شخ�صية من خالل الر�سائل الن�صية امل�صاحبة
للموقع الإلكرتوين.
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ختام البطولة املحلية للفريق الوطني للرماية لعام 2020م
�ضمن اخلطة التدريبية التي ينتهجها االحتاد
ال ُعماين للرماية لتعزيز املناف�سات املحلية يف
الرماية ،والختيار العنا�رص املجيدة لتمثيل
ال�سلطنة يف خمتلف املحافل الإقليمية والدولية،
اختتمت يوم  1/4البطولة املحلية للفريق الوطني
للرماية لعام 2020م ،والتي نظمتها وحدة
الرماية الدولية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف ميادين وحدة الرماية الدولية بغال،
وذلك حتت رعاية العميد الركن ح�سن بن علي
املجيني رئي�س التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة.

يف �إطار اخلدمات الإن�سانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الوطن جنب ًا �إىل
جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى:

متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة يعر�ض ال�سيارة وعربة املدفع التي نقلت جثمان ال�سلطان الراحل طيب اهلل ثراه
ت�رشف متحف قوات ال�س��لطان امل�سلحة يوم
 1/9بعر�ض ال�سيارة (الالندروفر) وعربة املدفع
الت��ي نقلت جثم��ان املغفور له ب���إذن اهلل تعاىل
ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد  -طي��ب اهلل ثراه -
�إىل جانب اقتناء ن�سخة طبق الأ�صل من الر�سالة
املوجهــة مــن جاللــة ال�س��لطان الراحل لأع�ضاء
جمل���س العائل��ة احلاكم��ة ع�بر جمل���س الدفاع،
والت��ي ت�ض��منت م��ن تنق��ل �إلي��ه والي��ة احلك��م،
�إ�ضافة �إىل عر�ض العمامة ال�سعيدية واخلنجر يف
قاعة ال�س��لطان قابو�س يف مقر املتحف مبع�سكر
بيت الفلج.

القائد ٌ ..
خالد ٌ ..
�سلطان ٌ
(قابو�س ُ
ُ
وعد ووفا ٌء)
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�صدر كتاب
�أ�صدرت يوم  1/10رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ممثلة يف التوجيه املعنوي كتابا بعنوان
ووفاء ) ت�ضمن �رسدا وتوثيقا للأحداث التي مرت بها ال�سلطنة يف
�سلطان خال ٌد  ..وع ٌد
(قابو�س القائ ُد ..
ٌ
ٌ
ُ
يوم العا�رش من يناير 2020م  ،حينما فقدت ال�سلطنة والعامل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل
ثراه – وما �سبقها وتخللها من �إجراءات  ،و�سال�سة انتقال احلكم وتن�صيب موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه � -سلطانا للبالد  ،مع تناول وم�ضات
من فكر جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه  -وما خلَّفه جاللته من م�آثر جمة .
وي�أتي �إ�صدار الكتاب متزامنا مع مرور عام على وفاة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه -
والذكرى الأوىل لتويل جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل  -مقاليد احلكم يف البالد يف
احلادي ع�رش من يناير ٢٠٢٠م.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ت�صدر كتاب ُ
(عمان البحري ال�سنوي ٢٠٢١م )
�صدر يوم  1/6املكتب الهيدروغرايف الوطني ال ُعماين بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية م�ؤخراً
الطبعة اجلديدة من كتاب ( ُعمان البحري ال�سنوي ٢٠٢١م ) ويحوي هذا الكتاب يف طبعته لهذا العام
العديد من املعلومات املهمة التي تخدم كافة مرتادي البحار واملهتمني يف هذا املجال كجداول املد
واجلزر ،و�رشوق وغروب ال�شم�س ،وقائمة الإ�شارات الال�سلكية ،وقائمة الأ�ضواء املالحية ،وفهر�س
اخلرائط املالحية ال ُعمانية ،والقائمة الوطنية حلطام ال�سفن الغارقة ،وجدول امل�سافات بني املوانئ
ال ُعمانية وبع�ض املوانئ القريبة للدول املجاورة .وي�شمل الكتاب على معلومات متعلقة مبياه ال�سلطنة
مبا فيها املوانئ التجارية وموانئ ال�صيد ،و�أجزاء خمتارة من �سواحل الدول املجاورة.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة ..جـهـود و�أدوار �إن�سـانيـة

�إخالء طبي
•• قامت يوم � 1/1إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية
حرجة  ،وقد مت نقلها من قاعدة خ�صب اجلوية مبحافظة م�سندم �إىل
امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم
.
•• وقامت يوم � 1/4إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة
�صحية حرجة  ،وقد مت نقلها من مركز كمزار ال�صحي �إىل م�ست�شفى
خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
•• كما قامت يوم � 1/12إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية
حرجة ،وقد مت نقلها من م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة
م�سندم لإجراء الفحو�صات ولتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
•• ونفذت يوم � 1/16إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين عملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة
�صحية حرجة ،وقد مت نقلها من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
�إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة  ،كما قامت الطائرة
العمودية بعملية �إخالء طبي ملواطن �آخر يعاين من م�شاكل �صحية
يف القلب حيث مت نقله من مركز �صحي دبا مبحافظة م�سندم �إىل
امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط ،لتلقي العالج التخ�ص�صي
الالزم .
•• ونفذت يوم  1/17احدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين عملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية
حرجة  ،وقد مت نقلها من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل
م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة
•• كما قامت يوم � 1/20إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية
حرجة ،وقد مت نقلها من م�ست�شفى دبا مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى
�صحار مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
•• كما قامت يوم � 1/26إحدى الطائرات العمودية ب�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة
�صحية حرجة ،وقد مت نقلها من مركز �صحي دبا مبحافظة م�سندم
�إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة لإجراء الفحو�صات
ولتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
البحث والإنقاذ
•• قام مركز الأمن البحري بالتن�سيق مع �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية و�رشطة خفر ال�سواحل ب�رشطة
ُعمان ال�سلطانية بتنفيذ عملية بحث و�إنقاذ لطاقم �سفنية جتارية

�إيرانية كانت قد تعر�ضت حلادثة غرق يف البحر الإقليمي ال ُعماين قرابة
م�ضيق هرمز يوم .1/ 25
وقد ت�ضافرت جهود خمتلف اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية
ذات العالقة النت�شال وقطر حطام ال�سفينة الغارقة ،وذلك لت�أمني
و�ضمان �إن�سيابية و�سالمة حركة ال�سفن العابرة بامل�ضيق.
•• وقام يوم  1/13مركز تن�سيق البحث والإنقاذ ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين وب�إ�سناد من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ومب�شاركة
من �رشطة خفر ال�سواحل ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية بعملية م�شرتكة
لإنقاذ �سفينة خ�شبية جتارية باك�ستانية تعر�ضت لعطل فني وتوقفت
قبالة �سواحل والية �صحار مبحافظة �شمال الباطنة  ،حيث قامت �إحدى
طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين مب�سح ومعاينة املنطقة البحرية
التي تعر�ضت فيها ال�سفينة اخل�شبية للعطل ،بعدها قامت �إحدى �سفن
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بقطر ال�سفينة بطاقمها �إىل ميناء �شنا�ص
لتلقي الدعم الفني الالزم .
•• وقامت يوم � 1/17إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية بحث و�إنقاذ ملواطن فقد يف �إحدى املناطق
اجلبلية بوالية الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة ،حيث تبني بعد البحث
�سقوطه من جبل يف منطقة الك�سفة  ،وقد مت العثور عليه مفارق ًا للحياة.
نقل مواد ا�ستهالكية ومتوينية
•• قام �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  1/4بت�سيري �إحدى
طائراته العمودية �إىل بلدة الكفوف والقرى املجاورة لها بوادي
العربيني بوالية قريات مبحافظة م�سقط لنقل املواد الغذائية �إىل �أهايل
تلك املناطق وب�إ�سناد من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين  ،وذلك لت�سهيل مهمة
�إي�صال هذه املواد للمواطنني القاطنني فيها ل�صعوبة الو�صول �إليها
بوا�سطة الطرق الربية .
•• وقام يوم � 1/12سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بتنفيذ برنامج
لإي�صال امل�ؤن واملواد التموينية لأهايل املناطق اجلبلية والبعيدة عن
طريق الطائرات العمودية ،وذلك ل�صعوبة الو�صول �إىل تلك املناطق
بوا�سطة الطرق الربية ،فقد قام �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وب�إ�سناد
من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بنقل عدد من امل�ؤن واملواد الغذائية
واالحتياجات ال�رضورية الالزمة �إىل املنطقة اجلبلية لبلدة �صياء
والقرى املجاورة لها بوالية قريات مبحافظة م�سقط.
•• توا�صال لربنامج نقل املواد اال�ستهالكية والتموينية لقاطني
املناطق البعيدة واجلبلية بال�سلطنة  ،قام يوم � 1/14سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين وب�إ�سناد من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بنقل عدد من
امل�ؤن واملواد الغذائية واالحتياجات ال�رضورية الالزمة �إىل �أهايل قرى
جبل الكور بوالية عربي مبحافظة الظاهرة ،و�أهاىل قرية �سنت بوالية
بهالء مبحافظة الداخلية .
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�إعداد:
�ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

قابو�س بن �سعيد -رحمه الله -م�آثر
خالدة يف الوجدان
ُعمان �إىل النور واالزدهار ( 23يوليو 1970م)
يف الثالث والع�رشين من يوليو املجيد من عام 1970م �أعلن جاللة القائد الراحل
طيب اهلل ثراه -ميالد فجر جديد على ُعمان و�أهلهاال�سلطان قابو�س بن �سعيد
َّ
ليعم ال�ضياء ،ولتنه�ض ُعمان �شع ًبا وجمتم ًعا لت�ستعيد جمدها احل�ضاري ودورها
الإيجابي يف حميطها اخلليجي والعربي والإقليمي بل والدويل.
فما �أن توىل جاللته -رحمه اهلل -مقاليد احلكم حتى �أخذ يعمل ب�رسعة
متناهية من �أجل االرتقاء ب ُعمان لأعلى املراتب ،وجاء خطابه الأول يف الثالث
والع�رشين من يوليو 1970م م�ؤكدا لهذا حينما قال جاللته�« :س�أعمل ب�أ�رسع ما
ميكن جلعلكم تعي�شون �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل ..وعلى كل واحد منكم امل�ساعدة يف
هذا الواجب .كان وطننا يف املا�ضي ذَا �شهرة وقوة و�إن عملنا باحتاد وتعاون
ف�سنعيد ما�ضينا مرة �أخرى ،و�سيكون لنا املحل املرموق يف العامل العربي».
كلمات جاللته كانت الوهج الذي �أ�شعل الطاقات اخلامدة ،واملحركات
اجلامدة ،والكل تفا�ؤل وتفاعل يف الوقوف مع قائده ،فكانت كلماته
امل�ضيئة نربا�سا ي�ضيء طريق التنمية التي كانت �أمامها ال�صعاب
واملنغ�صات التي يجب تخطيها ،والذي كان يف مقدمتها �أوال �أمن
العماين
البالد وا�ستقرارها ،ولكن مع ذلك كان �إ�سعاد املواطن ُ
وتوفري �سبل العي�ش الكرمي له هو يف مقدمة اهتمامات و�أولويات
طيب اهلل ثراه .
جاللته َّ

ال�سلطان
قابو�س..
�إجنازات
عمالقة
�سطرت
�أبجديات
نه�ضة
ُعمان
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انتقل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد –طيب اهلل ثراه– �إىل جوار ربه
يوم  10يناير 2020م بعد نه�ضة �شاخمة �أر�ساها خالل خم�سني
عاما ،وبعد م�سرية حكيمة مظفرة حاملة بالعطاء �شملت ُعمان من
�أق�صاها �إىل �أق�صاها ،فما حتقق على امتداد العقود اخلم�سة املا�ضية
من ُعمر النه�ضة ال�شاملة على �أر�ض ُعمان الغالية ميثل �إجنازا
�ضخما ،وقفت وراءه �إرادة قائد عظيم هو القائد الراحل ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور -ط َّيب اهلل ثراه� -إجنازات عمالقة �سطرت
�أبجدية نه�ضة حديثة ع�رصية والتي امتدت لكافة ربوع الوطن ،ومل
تكن لتظهر على �أر�ض الواقع لوال اجلهد الباذل ،والعطاء املتوا�صل،
والإرادة الطاحمة ،والتي جعلت من ُعمان واحة �أمن و�أمان وبناء
وتنمية يعي�ش �أبنا�ؤها �سعداء ،وقد توفرت لهم �سبل احلياة الكرمية،
و�إن تلك الإجنازات �ستدوم وتتنامى عاما بعد عام ب�إذن اهلل تعاىل،
و�ستبقى �شعلة متوهجة ت�ضيء للأجيال القادمة طريقهم نحو العطاء
والتقدم لبناء نه�ضة ُعمان يف كل ميدان.
�إن العقود اخلم�سة املا�ضية هي بكل املقايي�س متثل حقبة
مزدهرة من ُعمان ،فقد انطلقت ال�سلطنة �إىل �آفاق التقدم والرقي

واحل�ضارة بكل ثقة واقتدار ،و�شهدت البالد نه�ضة �شاملة ل َّبت
احتياجــات احلا�رض وامل�ســتقبل يف عملية تنموية متميزة تتعلق
بحياة الإن�ســان واحتياجاته.
وجت�سدت عظمة هذه امل�سرية املباركة يف خمتلف جماالت
مت ويتم
احلياة وعلى امتداد هذه الأر�ض الطيبة لي�س فقط فيما َّ
�إجنازه من م�رشوعات ومن تطور وتنمية م�ستدامة يعي�شها املواطن
وتتج�سد كذلك يف القيم
جت�سدت
َّ
واملجتمع ال ُعماين ,ولكن هذه العظمة َّ
واملبادئ والأ�س�س التي �أر�ساها القائد الراحل لهذه امل�سرية املباركة
أي�ضا جتري كل عمليات التنمية والبناء على امتداد
التي يف �إطارها � ً
هذه الأر�ض الطيبة.
وقد �أعطى جاللته -رحمه اهلل -الأولوية لبناء املواطن ال ُعماين
و�إعداد �أجيال متتابعة من �أبناء الوطن يف كل املجاالت ،وتوفري كل ما
ميكن توفريه من �أجل النهو�ض باملواطن واملجتمع ال ُعماين تعليم ًيا
و�صح ًيا واجتماع ًيا من �أجل �إعداد كوادر وطنية متخ�ص�صة ومدربة
على �أحدث امل�ستويات املمكنة يف كل املجاالت لتتوىل القيام بالدور
الأكرب يف �صياغة وقيادة وتوجيه برامج وخطط التنمية الوطنية.
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اجلوالت ال�سلطانية..
عالقة عميقة بني القائد و�أبنائه

,,

,,

,,

,,
,,

«�إ َنّنا نويل التعليم َّ
جل اهتمامنا ،ون�سعى لتطويره وحت�سينه ورفع م�ستواه ،وحتديث املعارف وتعميقها
و�إثرائها وتكييفها مع عامل دائم التغيري انطال ًقا من الأهم َّية التي توليها ال�سلطنة لتنمية املوارد الب�شرية
متعلمة ت�شارك يف عملية التنمية وتتعامل مع املتغريات
أجيال
ٍ
وتر�سيخ منهج التفكري العلمي وتكوين � ٍ
� 4أكتوبر 2005م
			
كفاءة واقتدار».
وامل�ستجدات املحلية والعاملية بكل ٍ

,,
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«�إن الدرب طويل ,والغاية بعيدة ,ولكننا واثقون من �أن هذا الوطن الغايل ميلك من املقومات
احل�ضارية والتاريخية ,ومن الآمال والتطلعات امل�ستقبلية ,ما ميكنه �إن �شاء اهلل ,من �إجناز �سيا�ساته
الداخلية واخلارجية التي ات�ضحت معاملها ,وت�أكدت ثوابتها واحلمد هلل»� 1 .أكتوبر 2005م

,,

طيبن�صت الأوامر ال�سامية جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
َّ
(عمان
امل�ستقبلية
اهلل ثراه -على �أن يتم �إعداد وبلورة و�صياغة الر�ؤية
ُ
 )٢٠٤٠ب�إتقان تام ودقة عالية يف �ضوء توافق جمتمعي وا�سع ومب�شاركة
فئات املجتمع املختلفة ،بحيث تكون م�ستوعبة للواقع االقت�صادي
واالجتماعي وم�ست�رشفة للم�ستقبل مبو�ضوعية ،ليتم الإعتداد بها كدليل
ومرجع �أ�سا�سي لأعمال التخطيط يف العقدين القادمني.
(عمان
وقد �أنطلق النهج الت�شاركي يف �إعداد الر�ؤية امل�ستقبلية ُ
طيب اهلل ثراه.
 )2040من توجيهات جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
حيث تتبنى (ر�ؤية ُعمان  )2040هذا النهج خالل مراحل تطوير
امل�رشوع ،والذي ي�ضمن م�شاركة كافة القطاعات الفاعلة ذات العالقة يف
الدولة واملتمثلة يف �رشائح وا�سعة من املواطنني الذين يعتربون �أ�سا�س
التنمية ،ف�ض ًال عن القطاعات احلكومية و�شبه احلكومية ،وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص العاملة يف القطاعات االقت�صادية املختلفة ،بالإ�ضافة
للمجتمع املدين ،وقطاعات الأكادمييني والنخب املثقفة وقادة الر�أي.
ويف  2020/8/18م �أ�صدر ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
مر�سوما �سلطان ًيا ب�إن�شاء وحدة متابعة تنفيذ
طارق املعظم -حفظه اهلل-
ً
(ر�ؤية ُعمان  )2040وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
ون�صت املادة الرابعة من املر�سوم بـ�أن «ت�ؤول �إىل وحدة متابعة تنفيذ
(ر�ؤية ُعمان  )2040كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات
واملوجودات اخلا�صة بكل من وحدة دعم التنفيذ واملتابعة واملديرية
العامة ملتابعة اخلدمات احلكومية يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء».

«الدرب �شاق وطويل
ولكن باجلهد
واملثابرة �سوف
ن�صل �إىل هدفنا
ب�أ�سرع وقت»
 18نوفمرب 1972م

«لي�س بخاف على �أحد منكم الدور الكبري الذي تقوم به
قواتنا امل�سلحة وكافة �أجهزة الأمن من م�شاركة يف بناء �صرح
العمانية احلديثة ،وحماية منجزاتها املتعددة،
النه�ضة ُ
و�صون اال�ستقرار والأمن يف ربوع الوطن .و�إذ نعرب عن
تقديرنا واعتزازنا بكل ما ت�ؤديه من مهام ج�سيمة ،وواجبات
عظيمة ،لرنجو اهلل العلي القدير �أن يوفقنا �إىل تقدمي
املزيد من الدعم وامل�ساندة لها ،من �أجل ا�ستمرار تطوير
 18نوفمرب 2000م
		
قدراتها ،و�إمكانياتها».

,,

(ر�ؤية ُعمان )2040

,,

وم�شاعر جيا�شة للم�شاركة التي ي�شعر من خاللها املواطن بقدرته على
احلديث مع جاللة القائد وعر�ض ما يراه دون عناء �أو حواجز ،حيث
طيب اهلل ثراه– ما يجـول بخـواطرهم  ،ومنيطرحون على جاللته
َّ
ثم ينطلق احلوار املتبادل بتلقائية وعفوية يتلم�س من خالله نب�ض
واهتمامات املواطنني وموجـها كذلك نحـو الأولويات الوطنية اقت�صاديا
واجتماعيا ويف خمتلف املجـاالت.

«�إن احلكومة وال�شعب كاجل�سد الواحد� ،إذا مل يقم
ع�ضو منه بواجبه اختلت بقية الأجزاء يف ذلك
اجل�سد� .إننا ن�أمل �أن نكون عند ح�سن َظ ّن ُك ْم كما
ن�أمل كذلك ويف نف�س الوقت �أن تكونوا عند ح�سن
 30يوليو 1970م
				
َظ ّن َنا».

,,

«�س�أعمل ب�أ�سرع ما ميكن
جلعلكم تعي�شون �سعداء
مل�ستقبل �أف�ضل ..وعلى كل
واحد منكم امل�ساعدة يف
هذا الواجب»
 23يوليو 1970م .

,,

متيزت م�سرية النه�ضة ال ُعمانية احلديثة منذ
انطالقها يف عام 1970م بقيادة جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد – طيب اهلل ثراه -بعالقة عميقة
بني القائد و�أبنائه يف كل بقاع ال�سلطنة ،وم َّثلت
اجلوالت ال�سلطانية ال�سامية لقاءات متجددة بني
القائد واملواطن ،حيث يلتقي فيها جاللته مبا�رشة
مع املواطنني للتعبري عن عمق االهتمام من جانب
جاللته باملواطن ال ُعماين وباال�ستماع �إليه ب�شكل
مبا�رش واالطالع على حياته حيث يقيم ،ومن ثم
ينتقل جاللة ال�سلطان قابو�س وعدد من الوزراء
وامل�ست�شارين يف جوالت متتد لعدة �أ�سابيع يف بع�ض
الأحيان يتفقد خاللها جاللته العديد من مناطق
ال�سلطنة ،حيث يلتقي باملواطنني وال�شيوخ والوجهاء.
وتعد اجلوالت ال�سنوية ال�سامية التي يقوم بها
جاللة ال�سلطان قابو�س يف املناطق والواليات
قناة �أخرى وا�سعة ومفعمة بكل ما جت�سده اللقاءات
املبا�رشة بني جاللته واملواطنني من معان �صادقة

,,

من الأقوال اخلالدة جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد طيَّب الله ثراه
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 11يناير

ذكرى خالدة لتويل جاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم مقاليد احلكم يف البالد

احلادي ع�شر من يناير يوم ا�ستثنائي ُ�س ِّجل يف تاريخ عُ مان ،حيث يف هذا اليوم توىل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه الله ورعاه  -مقاليد احلكم يف البالد خلفا للمغفور له ب�إذن الله تعاىل جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط َّيب الله ثراه -الذي �أ�شار �إليه يف و�صيته ملا تو�سم فيه من �صفات وقدرات ت�ؤهله حلمل
هذه الأمانة .وقد �شهدت ال�سلطنة يف هذا اليوم من عام 2020م اً
�سل�سا للحكم عندما قرر جمل�س العائلة املالكة
انتقال ً
وتقديرا لل�سلطان الراحل وبقناعة را�سخة تثبيت من �أ�شار �إليه لوالية احلكم �إميا ًنا منهم بحكمته
عرفا ًنا وامتنا ًنا
ً
املعهودة ونظرته الوا�سعة.
مل بالوطن
رغم امل�صاب اجللل الذي �أ َّ
والأمتني العربية والإ�سالمية �إثر رحيل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور  -طيب اهلل
ثراه � -إال �أن يوم احلادي ع�رش من يناير كان
يوما خال ًدا من �أيام ُعمان �سطّ ر فيه ال ُعمانيون
ً
ملحمة وطنية من الوفاء والإخال�ص.
ومنذ ذلك اليوم من عام 2020م وت�شهد
ُعمان انطالقة مل�سرية نه�ضتها املتجددة بقيادة
جاللته –�أبقاه اهلل  -نحو املزيد من الإجنازات
والتطوير والتجديد ،والتقدم واالزدهار ل ُعمان
الوطن واملواطن.
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مالمح من خطابات جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه الله ورعاه
متكّن ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورعاه -خالل عام منذتوليه مقاليد احلكم يف البالد من
حتقيق العديد من املنجزات ب�إرادة
�صلبة وعزمية ال تلني وت�ضافر جميع
اجلهود من �أجل رفعة البالد ،وهذا
ما �أ�شار �إليه جاللته يف خطابه
الأول الذي �ألقاه بعد تن�صيبه �سلطانا
للبالد يوم  11يناير 2020م «�إن
الأمانة امللقاة على عاتقنا عظيمة،
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وامل�س�ؤوليات ج�سيمة ،وينبغي لنا
جميعا �أن نعمل من �أجل رفعة هذا
البلد و�إعالء �ش�أنه ،و�أن ن�سري قدما
نحو الإرتقاء به �إىل حياة �أف�ضل ،ولن
يت�أتى ذلك �إال مب�ساندتكم وتعاونكم،
وت�ضافر جميع اجلهود للو�صول �إىل
هذه الغاية الوطنية العظمى».
وت�أتي �إعادة هيكلة اجلهاز الإداري
للدولة انطالقا من �أهمية التطوير
والتجديد يف منظومة العمل الإداري
ليعمل بحيوية على مواكبة النمو

االقت�صادي واالجتماعي والتنموي
وتطوير منابع القوة ،و�إعادة هيكلة
العديد من امل�ؤ�س�سات بالدمج والإلغاء
واال�ستحداث لتحقيق �أق�صى كفاءة يف
العمل والإنتاجية .وترتجم �إعادة هيكلة
اجلهاز الإداري للدولة اخلطاب ال�سامي
جلاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -يف يوم  23من فرباير ,حيث
قال جاللته حفظه اهلل ورعاه�« :إننا
عازمون على اتخاذ الإجراءات الالزمة
لإعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة،

وحتديث منظومة الت�رشيعات والقوانني
و�آليات وبرامج العمل و�إعالء قيمه
ومبادئه وتبني �أحدث �أ�ساليبه ،وتب�سيط
الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة
وامل�ساءلة واملحا�سبة ،ل�ضمان املواءمة
الكاملة واالن�سجام التام مع متطلبات
ر�ؤيتنا و�أهدافها ،و�سنعمل على مراجعة
�أعمال ال�رشكات احلكومية مراجعة
�شاملة بهدف تطوير �أدائها ورفع
كفاءتها ومتكينها من الإ�سهام الفاعل
يف املنظومة االقت�صادية ،و�سنهتم
بدرا�سة �آليات �صنع القرار احلكومي

بهدف تطويرها مبا يخدم امل�صلحة
الوطنية العليا».
كما �أكد جاللته يف خطابه يوم 23
فرباير 2020م �إن �رشاكة املواطنني
يف �صناعة حا�رض البالد وم�ستقبلها
دعامة �أ�سا�سية من دعامات العمل
الوطني.حيث قال �« :إن االنتقال ب ُعمان
�إىل م�ستوى طموحاتكم و�آمالكم يف
�شتى املجاالت� ،سيكون عنوان املرحلة
القادمة».
�إن الطريق �إىل م�ستقبل النه�ضة
وجتددها مرتبط بالقدرة على جتاوز

التحديات ،وهي الإ�شارة الوا�ضحة التي
جاءت يف اخلطاب ال�سامي مبنا�سبة
العيد الوطني اخلم�سني املجيد  ،حيث
�أكد جاللته – �أعزه اهلل – قائال« :لقد
متكنت ُعمان بف�ضل من اهلل وتوفيقه
من جتاوز التحديات التي مرت بها
خالل العقود املا�ضية بحكمة وقيادة
�سلطانها الراحل ،جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه-
وت�ضحيات �أبنائها  ،التي �ستظل م�صدر
قوة وفخر واعتزاز لنا جمي ًعا وللأجيال
القادمة».
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لقاء بني القائد و�أبناء �شعبه
لقد كان لقاء جاللة ال�سلطان املعظم –
�أعزه اهلل – ب�شيوخ واليات حمافظة ظفار
يحمل يف م�ضامينه املعاين ال�سامية اجلليلة،
والأهداف النبيلة ك�أول لقاء يجمع بني القائد
املفدى ب�أبناء �شعبه الويف ،والذي ي�أتي
ت�أكيدا على حر�ص جاللته – �أعزه اهلل -على
اال�ستماع عن قرب لأبناء �شعبه .

ال�سيا�سة اخلارجية ال ُعمانية
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�أ�صدر جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم خالل العام الأول من توليه مقاليد احلكم
مر�سوما �سلطان ًيا �سام ًيا ،وقد �صدر �أول
يف البالد يف  11من يناير  2020نحو ()145
ً
مر�سوم يف  20فرباير وهو املر�سوم ال�سلطاين (رقم  )2020 / 2والذي ت�ضمن تعديلاً يف
قانون علم الدولة و�شعارها ون�شيدها الوطني.

ومما ت�ضمنته املرا�سيم:
■ ت�شكيل جمل�س الوزراء.
■ هيكلة اجلهاز الإداري للدولة.
■ �إن�شاء جهاز اال�ستثمار ال ُعماين.
■ �إن�شاء جهـاز ال�رضائـب.
■ �إن�شاء املكتب اخلا�ص.
■ �إ�صدار نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية.
■ �إ�صدار نظام الأمان الوظيفي.
■ �إن�شاء مركـز الدفـاع الإلكرتونـي.
■ �إن�شاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
■ تعديل بع�ض �أحكام قانون املناق�صات.
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■ �إن�شاء وحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية ُعمان .2040
■ �إلغاء بع�ض املجال�س املتخ�ص�صة.
■ تعديل بع�ض �أحكام قانون �رضيبة الدخل.
■ �إ�صدار قانون �رضيبة القيمة امل�ضافة.
■ اتفاقيات نفطية.
■ اعتماد اخلطة اخلم�سية العا�رشة (-2021
 )2025والت�صديق على موازنة الدولة لعام
2021م.
■ حتويل �سوق م�سقط للأوراق املالية �إىل
�رشكة م�ساهمة عامة با�سم بور�صة م�سقط.

مر�سو ًما
�سام ًيا

�أكد ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -يف �أول خطاب جلاللته
على ثوابت هذه ال�سيا�سة وهي التعاي�ش ال�سلمي بني
وح�سن اجلوار وعدم التدخل يف �ش�ؤون
الأمم وال�شعوب ُ
الغري ..كما �أكد جاللته انتهاجه ُخطى ال�سلطان الراحل
قابو�س بن �سعيد بن تيمور ،وجاء يف خطابه يف هذا

اخل�صو�ص« :وعلى ال�صعيد اخلارجي ف�إننا �سوف
نرت�سم خطى ال�سلطان الراحل ُم�ؤكدين على الثوابت التي
اختطها ل�سيا�سة بالدنا اخلارجية القائمة على التعاي�ش
ال�سلمي بني الأمم وال�شعوب وح�سن اجلوار وعدم التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري واحرتام �سيادة الدول وعلى
التعاون الدويل يف خمتلف املجاالت».

■ �إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة.
■ �إ�صدار قانون جمل�س ُعمان.
■ تعديل بع�ض القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
■ يف �ش���أن الهيئ��ة ال ُعماني��ة لالعتم��اد
الأكادميي و�ضمان جودة التعليم.
■ تعيني �أمني عام بوزارة الدفاع.
■ �إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية.
■ �إعادة تنظيم جمل�س الدفاع.
■ �إعادة تنظيم جمل�س الأمن الوطني.
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مقتطفات من اخلطابات ال�سامية جلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه الله ورعاه
بعد تن�صيب جاللته �سلطانا للبالد 11يناير 2020م:

«لقد �شاءت �إرادة اهلل �سبحانه �أن نفقد �أعز الرجال
و�أنقاهم ،املغفور له -ب�إذن اهلل -ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور -رحمه اهلل -رجل ال
ميكن خلطاب كهذا �أن يوفيه حقه ،و�أن يعدد ما �أجنزه وما
بناه».
•• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ••
«�إن عزاءنا الوحيد وخري ما نخلد به �إجنازاته هو ال�سري
على نهجه القومي ،والت�أ�سي بخطاه النرية التي خطاها بثبات
وعزم �إىل امل�ستقبل ،واحلفاظ على ما �أجنزه والبناء عليه ،هذا
ما نحن عازمون ـ ب�إذن اهلل وعونه وتوفيقه ـ على ال�سري فيه
والبناء عليه لرتقى عُ مان �إىل املكانة املرموقة التي �أرادها لها
و�سهر على حتقيقها فكتب اهلل له النجاح والتوفيق».
•• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ••
«�إن الأمانة امللقاة على عاتقنا عظيمة وامل�س�ؤوليات
ج�سيمة ،فينبغي لنا جميعًا �أن نعمل من �أجل رفعة هذا البلد
و�إعالء �ش�أنه ،و�أن ن�سري قدما نحو االرتقاء به �إىل حياة
�أف�ضل ،ولن يت�أتى ذلك �إال مب�ساندتكم وتعاونكم وت�ضافر
كافة اجلهود للو�صول �إىل هذه الغاية الوطنية العظمى».

خطاب يوم  23فرباير 2020م:
«�إن العقود اخلم�سة املا�ضية �شهدت حتوال كبريا يف بناء الدولة
الع�صرية ،وتهيئة البنى الأ�سا�سية احلديثة واملتطورة يف كافة
ربوع الوطن ،بقيادة باين عُ مان احلديثة ،املغفور له ب�إذن اهلل
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور -طيب اهلل ثراه-
وبجهود املخل�صني من �أبناء عُ مان الذين ن�سجل لهم كل التقدير
والإجالل على ما بذلوا من �أجل رفعة عُ مان ،و�إعالء �ش�أنها».
•• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ••
مواردنا املالية التوجيه الأمثل ،مبا
«�أننا �سنحر�ص على توجيه
ِ
ي�ضمن خف�ض املديونية ،وزيادة الدخل ،و�سنوجه احلكومة بكافة
قطاعاتها النتهاج �إدارة كف�ؤة وفاعلة ،ت�ضع حتقيق التوازن املايل،
ِ
وتعزيز التنويع االقت�صادي ،وا�ستدامة االقت�صاد الوطني ،يف �أعلى
ُ�س ّلم �أولوياتها ،و�أن تعمل على تطوير الأنظمة والقوانني ذات ال�صلة
هذه اجلوانب مب�شيئة اهلل».
بكل ِ
•• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ••
«نو ّد �أن ن�سجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان جلميع
بقواتنا امل�سلحة البا�سلة يف القطاعات الع�سكرية والأمنية،
العاملني
ِ
القائمني على حماية هذا الوطن العزيز ،والذود عن حيا�ضه،
والدفاع عن مكت�سباته ،م�ؤكدين على رعايتنا لهم ،واهتمامنا بهم ؛
لتبقى هذه القطاعات احل�صن احل�صني ،والدرع املكني يف الذود عن
كل �شرب من تراب الوطن العزيز من �أق�صاه �إىل �أق�صاه».

العيد الوطني اخلم�سون املجيد  18نوفمرب 2020م:
«نتوجه �إليكم جميعا ،يف الذكرى اخلم�سني لنه�ضة عُ مان
احلديثة ،و�أنتمْ يف ميادين العمل والبناء ،بال�شكر والثناء ،
ْ
حتققت يف
�صون املكت�سبات  ،التي
على ما تقومون به من �أجل ْ
بلدنا العزيز ،على مدار اخلم�سني عاما املـا�ضية».
•• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ••
«�سنوا�صل ا�ستلهام جوهر املبادئ والقيم ذاتـها ،يف
�إر�ساء مرحلة جديدة  ،ت�سري فيها بالدنا العزيزة -بعون
اهلل -بخطى واثقة نحو املكانة املرموقة  ،التي ن�صبو �إليها
مكر�سني كافة مواردنا ،و�إمكانياتنا؛ للو�صول �إليها».
جميعاّ ,
•• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ••
«ن��وج��ه �شكرنا وتقديرنا جلميع منت�سبي
قواتنا امل�سلحة البا�سلة ،والأج��ه��زة الأمنية
ب��ف��روع��ه��ا وت�����ش��ك��ي�لات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ،م��ق��دري��ن
جهودكم يف احلفاظ على �سيادة الوطن و�سالمة
�أرا�ضيه ،وال��ذود عن ترابه الطاهر ،يف ّ
كل �شرب
منه ،م�ؤكدين على رعايتنا  ،ودعـمنا لـكـم على
الــــدوام».
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اهتمام جاللة ال�سلطان املعظم مبعاجلة الآثار املرتتبة عن انت�شار فريو�س (كورونا) امل�ستجد
جتلى اهتمام جاللته -حفظه اهلل ورعاه -مبعاجلة
تداعيات انت�شار جائحة كورونا (كوفيد  )19منذ بدء
انت�شارها يف �أواخر العام املا�ضي 2019م وبداية
عام 2020م ب�صورة وا�ضحة وجلية يف دول العامل
وما �أ�سفر عنها من تداعيات اقت�صادية واجتماعية
ونف�سية �ألقت بظاللها على خمتلف دول العامل  ،وقد
كانت ال�سلطنة لي�ست مبن�أى عن هذه التداعيات والآثار
 ،فقد تف�ضل جاللة ال�سلطان املعظم ف�أمر بت�شكيل جلنة
منبثقة عن اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19تتوىل معاجلة الآثار االقت�صادية الناجتة
عنها على امل�ستوى املحلي ،وقد �صدرت عنها جملة من
القرارات متثلت يف حزم وت�سهيالت تقدمها احلكومة
مل�ؤ�س�سات و�رشكات القطاع اخلا�ص �إ�ضافة �إىل برنامج
ت�رضرا
القرو�ض الطارئة مل�ساعدة بع�ض الفئات الأكرث
ً
من رواد ورائدات الأعمال.
ويف �إطار دعم جاللته ال�شخ�صي جلهود مكافحة هذه
تف�ضل � -أعزه اهلل  -بالتربع مببلغ ع�رشة
اجلائحة فقد ّ
ماليني ريال لل�صندوق املخ�ص�ص لهذا الغر�ض ،مثم ًنا
كافة املبادرات التي يقوم بها القطاع اخلا�ص والأفراد
لدعم جهود احلكومة يف هذا الواجب الوطني .وهو ما
ي�ؤكد ت�ضافر اجلهود بني القائد واحلكومة و�أبناء الوطن
واملقيمني من �أجل الق�ضاء على هذه اجلائحة.
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االهتمام بقطاع ال�شباب

االهتمام باملر�أة ال ُعمانية

�سام
يحظى ال�شباب باهتمام
ٍ
من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورعاه.

حظيت املر�أة ال ُعمانية منذ انطالقة النه�ضة املباركة
بعناية ورعاية فائقة ،وتكرمي متميز من لدن ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل
ثراه� -إذ فتحت �أمامها فر�ص كاملة للتعليم بكل مراحله
وم�ستوياته والعمل يف خمتلف املجاالت ,وامل�شاركة
يف م�سرية البناء الوطني ،ومن اجلوانب امل�رشقة يف
عهد النه�ضة املتجددة جلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم –حفظه اهلل ورعاه -جانب االهتمام باملر�أة
ال ُعمانية ،وت�أكيد دورها احليوي يف بناء الوطن �أ�سوة
ب�أخيها الرجل على خمتلف الأ�صعدة ،وقد �أكد ذلك
جاللته يف خطابه الثاين يوم  23فرباير 2020م
بقوله« :ونحر�ص على �أن تتمتع فيه املر�أة بحقوقها

التي كفلها القانون و�أن تعمل مع الرجل جن ًبا �إىل جنب
يف خمتلف املجاالت خدمة لوطنها وجمتمعها ،م�ؤكدين
على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي ال نحيد
عنها وال ت�ساهل ب�ش�أنها».
وتف�ضل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم – حفظه اهلل ورعاه – ف�أنعم بو�سام
الإ�شادة ال�سلطانية على عدد من ال�شخ�صيات الن�سائية
ال ُعمانية .وقامت ال�سيدة اجلليلة حرم جاللة ال�سلطان
املعظم – حفظها اهلل ورعاها – بت�سليمهن الأو�سمة،
وذلك خالل تف�ضلها برعاية االحتفال مبنا�سبة يوم
املر�أة ال ُعمانية بق�رص الربكة العامر ،والذي يوافق 17
�أكتوبر من كل عام.

وجاء اجتماع جاللته بال�شباب
يف عام 2019م عندما رعى
امل�ؤمتر الوطني للر�ؤية امل�ستقبلية
(عمان  )2040والتقى خالله بهم،
ُ
حيث �أكد ب�أن بناء الإن�سان هو
�أهم ركيزة يف �أي تنمية وال بد �أن
مقدما ن�صيحته
يبني ال�شاب نف�سه،
ً
لل�شباب بو�ضع الأهداف ،قائال ب�أن
الإن�سان ال بد �أن يكون له هدف و�أن
يكون هذا الهدف �شبه يومي ،و�أن
بناء الإن�سان يكون من ذات الإن�سان
نف�سه لي�ستطيع �أن يبني جمتمعا
العماين بطبيعته
وبلدا كامال ،و�أن ُ
هو �شخ�ص منفتح على العامل.
وبعد تويل جاللته احلكم ،كان
ال�شباب �إحدى الركائز التي حتدث
عنها يف خطابه ال�سامي يف 23
فرباير حيث قال�« :إن ال�شباب
هم ثروة الأمم وموردها الذي
ال ين�ضب و�سواعدها التي تبني،
هم حا�رض الأمة وم�ستقبلها،
و�سوف نحر�ص على اال�ستماع لهم
وتلم�س احتياجاتهم واهتماماتهم
وتطلعاتهم ,وال �شك �أنها �ستجد
العناية التي ت�ستحق».

ال �سيما امل�شاريع التي تقوم على
االب��ت��ك��ار وال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي
والتقنيات املتقدمة وتدريب ال�شباب
ومتكينهم لال�ستفادة من الفر�ص
ال��ذي يتيحها هذا القطاع احليوي،
ليكون لبنة �أ�سا�سية يف منظومة
االقت�صاد الوطني».

كما قال جاللته�« :إننا �إذ ندرك
وقد احتفلت ال�سلطنة هذا العام
�أهمية قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وقطاع ريادة الأعمال ممثلة يف وزارة الثقافة والريا�ضة
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العماين يف
وال�شباب بيوم ال�شباب ُ
2020/10/26م حت��ت رع��اي��ة
�صاحب ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن
هيثم ب��ن ط��ارق �آل �سعيد املوقر
وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب,
العماين �إىل
ويهدف ي��وم ال�شباب ُ
العماين
االحتفاء ب�إجنازات ال�شباب ُ
وال��وق��وف م��ع احتياجات قطاع
ال�شباب ،وجت�سد العالقة بني ال�شباب
العماين وخمتلف اجلهات.
ُ
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حب الوطــــن

العميد �أول الركن (متقاعد) /
حمد بن را�شد البلو�شي

�أه���دي لك���م �أيه���ا الأبط���ال �أبيات
نه�ض���ة ُعم���ان بفك���ر و�سيا�س���ات
و�سلطانن���ا ل���ه مع���اين ودالالت
كن���ا يف جه���ل وفق���ر و�رصاع���ات
ق�ض���ى على الفق���ر وكل ال�صعوبات
ُعم���ان �أر����ض الأ�ص���ل واملكرمات
ح���ب الوطن واجب مث���ل العبادات
ي���ا ب���اين النه�ضه نن�س���اك هيهات
من ع���ام ال�سبعني نلن���ا املكرمات
�سلطانن���ا هيثم قائد اجلند والقوات
�أ�رش بيمناك يف الليايل الع�س�ي�رات
ُعم���ان بعهدكم بها ف���رح وم�رسات
لأج���ل ُعمان بع���د �أبي���ات و�أبيات
خ�ي�ر ونعي���م وم�رسات
ُعم���ان يف
ٍ
ولعمان عنده �أهداف وغايات
�سلطان ُ

ه���ذا الوط���ن غ���ايل كب�ي�ر مقامه
قابو�س قادها وبال�ص���در و�س���امه
قابو����س من �ش���يد ُعم���ان بفهامه
بناها من ال�ص���فر يا مك�ب�ر مقامه
�أزال اجلهل بيمينه و بالأخرى ح�سامه
ودينه���ا الإ�س�ل�ام ع���ز وكرام���ه
ح���ب ُعم���ان ي���دوم ما ب���ه ندامه
وعمان م���ن بعدك بخري و�س�ل�امه
ُ
بعم���ان تهن���ى مبنام���ه
وال���كل ُ
�أنت���م �س���يد ُعمان كله���ا والزعامه
تلقان���ا جن���دك ما نه���اب اجلهامه
و�س���يوفنا تلم���ع وخناجرنا مدامه
والوط���ن غ���ايل ورفيع���ن مقام���ه
و�س���لطاننا هيث���م يحق���ق مرامه
عام بعد عامه
و يتحقق على يديه اخلري ٍ

�أل ـ ّـم و�أم ــل

��ك نح��وي ُعمان
َتع��ايل �أ ُ�ض ُم ِ
َ
فق��دي جر ًح��ا
ل يّأن ر�أي��تُ ِل
مع َي نَح َو ال�سماء
و�أطرق��تُ َ�س ِ
َف�ص�براً ُع ُ
مان الوف��ا ْء وال�سالم
وقد َ
فكي��ف � ُ
فيك
أخ��اف ْ
ق��ال ِ
أه��ل ُع َ
م��ان
�إذا ِجئ��تَ يوم��اً ل ِ
إل��ه و َيدع��و
اج��ي ال َ
َف َ
ق��ام ُي َن ْ
َرحلتُ و�أو�صي��تُ
هيثم َبعدي
َ
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ريح
إلي��ك
عظيم َ�ص ْ
ٌ
فع�شقي � ِ
جري��ح
ألي��م
ْ
ُ
وفق��د ا ُمل ِح ِ ّ
��ب � ٌ
سمع �شعب��اً ِل َف ْق ْ
صيح
دي َي� ْ
لأَ� َ
يح
أب��ي َ�س ِم ْ
شع��ب � ٍ ّ
و�ص�براً ل� ٍ
ر� ُ
يح
س��ول
الكرامة ق��و ٌل َ�ص ِح ْ
ِ
يح
وج��دتَ امل�لا َذ ووجه��اً ِم ِل ْ
ي��ح
ورزق َف ِ�س ْ
ِب ِ
�ير ٍ
واف��ر َخ ٍ
َف ِن ْع َم ا َمل ِل ُ
يح
ي��ك ِون ْع َم ال َّن ِ�ص ْ
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�سامل بن حممد بن ثاين ال�سيابي
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

ات و َّ
َالثوَا ِب ِت يف ا َ
حل َي ِاة ال َع ْ�س َك ِري َِّة
ِم َن الـ ُم ْر َت َك َز ِ

تقوم احلياة الع�سكرية عل��ى �أ�س�س ومبادئ ومرتكزات وثوابت
تتف��رد به��ا عن غريه��ا م��ن املمار�س��ات العملية الت��ي ميتهنها
الإن�سان ،وه��ي �سمات تخ���ص املنت�سبني �إليها
دون �سواه��ا ،ومن �أهم ال�سمات �أو املرتكزات يف
احلي��اة الع�سكري��ة ،والت��ي يتميز به��ا املنتمون
�إليها:
الإيثار :حيث يت�صف املنتمي للحياة الع�سكرية بهذه ال�صفة
نظ��راً ملا يحمله على عاتقه م��ن م�س�ؤوليات ج�سام جتاه وطنه
وقيادت��ه و�أمته ،لأنه ي�ضحي بروحه عندم��ا يتطلب الأمر ذلك،
والت�ضحية بالروح من �أغلى و�أ�سمى ما ميكن �أن يبذله الإن�سان،
يف �سبي��ل الهدف الأهم وه��و �سالمة الوطن واحلف��اظ على �أمنه
وا�ستقراره و�إجنازاته ومكت�سباته.
الطاعة :تعد الطاعة من العنا�رص املهمة يف احلياة الع�سكرية،
لأن العم��ل فيها جماعي ،والطاعة هنا تكون ملن هو �أعلى رتبة،
حي��ث يكون غالب ًا هو القائ��د ،وكذلك ملن يحمل رتبة �أعلى مهما
كان م�سماه ،وتدرج الرتب الع�سكرية �إمنا هو لت�سهيل العمل الذي
تكل��ف به الأجه��زة الع�سكري��ة والأمنية ،ف��كل ذي رتبة ومكلف
بقي��ادة �أو �إدارة جمموع��ة م��ن املنت�سب�ين ه��و قائ��د ،وطاعته
واجب��ه ،بل ه��ي �رضورية لتنفي��ذ املهمة �أو القي��ام بالواجب،
فنج��اح القائد �إمنا يتوقف بالدرج��ة الأوىل على مدى طاعة
مر�ؤو�سي��ه للأوامر والتعليمات ،لأن طاع��ة الأوامر تعد من
املرتك��زات الأ�سا�سية لبناء ق��وات م�سلحة ميكن االعتماد
عليه��ا يف الدف��اع ع��ن الوط��ن و�صيان��ة منجزات��ه
ومكت�سبات��ه ،والطاعة دلي��ل على حب املنت�سبني

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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لل�سل��ك الع�سك��ري لوطنه��م و�إخال�صهم يف
ت�أدية الواجب امل�سند �إليهم.
مهما
ال�ض���بط والربط :يعد ه��ذا العن�رص ً
لي�س فقط يف احلياة الع�سكرية و�إمنا يف �أي
عم��ل �أو مهنة ميار�سه��ا الإن�سان ،ولعل من
�أهم عنا�رص ال�ضبط والربط االلتزام مبواعيد
العمل ح�ضوراً وان�رصافاً ،وتنفيذ الواجبات
امل�سندة ،والقيام بها على الوجه الأكمل ويف
مواعيده��ا املحددة ،وهو دليل على احرتام
الإن�س��ان لذاته والآخري��ن ،ومعرفته حلدود
ت�رصفاته ،وما يحق له وما ال يحق ،فالفرد
الع�سك��ري مطالب �أكرث من غ�يره بالتم�سك
بال�ضب��ط والربط الع�سكري�ين ،ومراعاتهما
يف كل ت�رصفات��ه و�أفعاله ،ويف تعامله مع
ر�ؤ�سائه وزمالئه ومع الآخرين.
االح�ت�رام :يع��د االح�ترام م��ن العنا�رص
املهم��ة التي يجب �أن يلت��زم بها الع�سكري،
�سواء كان ذلك وهو مرتدي ًا الزي الع�سكري،
�أو باللبا�س امل��دين ،وهو �أحد �أركان احلياة
الع�سكري��ة ،وه��و يع�بر ع��ن التقدي��ر الذي
يكن��ه الع�سكريون لبع�ضه��م بع�ضاً ،ويتمثل
ظاهري ًا يف ت�أدية التحية الع�سكرية من قبل
الأف��راد و�ضباط ال�ص��ف لل�ضباط مبختلف
درجاته��م ،وم��ن ال�ضابط لل�ضاب��ط الأعلى

يف الرتب��ة� ،أو لل�ضاب��ط الأقدم
يف تاريخ الرتفيع �أو يف املن�صب
القيادي� ،إذا ت�ساوت الرتب ،وهو ما
يع��رف بالأقدمية ،وال��ذي هو دليل
عل��ى متتع الف��رد الع�سك��ري بالروح
املعنوي��ة العالي��ة ،وم��دى مت�سك��ه
بالتقالي��د والأع��راف الع�سكري��ة،
والتزامه مبا تفر�ضه احلياة الع�سكرية
على منت�سبيها.
مهم��ا من
�إن م��ا ذك��ر يع��د ج��زءاً ً
املرتك��زات والثواب��ت الرئي�سي��ة
يف احلي��اة الع�سكري��ة ،ويج��ب عل��ى
الع�سك��ري مراعاته��ا وااللت��زام بها،
وهي �أم��ور ال ميكن التهاون ب�ش�أنها،
وال ي�صح جتاوزها �أو �إهمالها ،لأنها
دلي��ل على اعت��زاز الرج��ل الع�سكري
بانتمائه حلياة اجلندية ،وت�أكيد على
احرتامه للأنظمة واملبادئ والأعراف
الع�سكري��ة ،كم��ا �أنها دلي��ل على ثقة
الع�سك��ري بنف�سه ،وعلو همته ،ومدى
�إخال�صه لواجب��ه املقد�س يف حماية
الوط��ن والذود ع��ن حيا�ض��ه ،والوالء
والطاعة لقيادته الر�شيدة ،وحبه ملهنة
ال�رشف والرجولة التي ينتمي �إليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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ال�صراع بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي
وو�سائل الدفاع اجلوي

�أثبتت احلروب املعا�صرة منذ احلرب العاملية
الأوىل ،مروراً باحلرب العاملية الثانية واحلروب
الإقليمية� ،أهمية الطائرات املقاتلة بكافة �أنواعها �أو
ما يطلق عليها و�سائل الهجوم اجلوي وت�أثريها على
�سري العمليات الع�سكرية يف ميدان القتال ،وبالتايل
من ميتلك هذا ال�سالح املخيف يكون له التفوق يف
ميزان القوى واملبادرة الإ�سرتاتيجية والعملياتية،
وفر�ص �أكرب لتحقيق الن�صر يف احلرب .ومن هذا
املنطلق وبعد ظهور الطائرة املقاتلة يف احلرب العاملية
الأوىل لأول مرة كان ال بد من وجود �سالح م�ضاد لها،
والذي �أ�صبح يعرف بو�سائل الدفاع اجلوي.
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العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي
�أ�صبحت و�سائل الهجوم اجلوي ال تهدد الأهداف الربية والبحرية
يف م�سارح العمليات فح�سب ،بل �أ�صبحت تهدد الأهداف العملياتية
والإ�سرتاتيجية احليوية يف العمق ،ولتوفري احلماية اجلوية لهذه الأهداف
ظل ال�رصاع بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي وو�سائل الدفاع اجلوي على مدى
مائة عام تقريبا (�أي بعد احلرب العاملية الأوىل مبا�رشة حتى يومنا هذا).
وقد تركز هذا ال�رصاع يف تطوير القدرات يف جماالت ال�رسعة ،والدقة،
والقوة التدمريية ،والقدرة على جتنب ت�أثري �أحدهما على الآخر ،و�سوف
نتناول هذا ال�رصاع بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي وو�سائل الدفاع اجلوي من
خالل ن�ش�أة كل منهما وتطوره خالل احلقب الزمنية املتتالية.
فرتة احلرب العاملية الأوىل
�أوال� :أ�سلحة الهجوم اجلوي
بالرجوع �إىل تاريخ اخرتاع الطريان ف�إنه ميكن القول ب�أن العالمِ امل�سلم
الأندل�سي عبا�س بن فرنا�س بن وردا�س يع ّد �أول من �أقدم على جتربة طريان

ناجحة عرب التاريخ ،حيث �صنع عبا�س بن فرنا�س طائرة �رشاعية خفاقة
باليونانية ( )Ornithopterقام من خاللها ب�أول عملية طريان ناجحة
على الرغم من الهبوط ال�صعب الذي �أدى �إىل �إ�صابته بجروح بالغة .ثم
�أطلق الأخوين (رايت) �أول طائرة مبحرك عرب التاريخ ،ففي العام 1899م
بد�أ الأخوان بالعمل على جتاربهم اخلا�صة التي اعتمدت يف بادئ الأمر
على قيامهم بالطريان ال�رشاعي عرب مرتفعات والية (كاروالينا) ال�شمالية
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ولكن مل تكن جميع هذه التجارب ناجحة،
فعكفوا على تطوير قدرات الطريان ال�رشاعي وحل امل�شاكل املوجودة فيه
كالطريان امل�ستمِ ر ،و�إىل جانب قدرتهم على حل م�شاكل الطيارة ال�رشاعية
فقد ا�ستطاعوا من خالل جتاربهم املُتعددة اكت�ساب املهارة الكافية للتحكم
بالطائرة يف اجلو ،ثم عملوا على �إن�شاء �أول طائرة تطري مبحرك يف العام
1903م ،حيث ا�ستطاعوا �صناعة محُ رك خا�ص بطائرتهم التي بلغ طولها
حوايل ( )12مرتاً ،ووزنها ( )274كيلوغراماً.
وبعد �أقل من ع�رش �سنوات من اخرتاع الطائرة بوا�سطة الأخوان (رايت)،
بد�أ ا�ستخدام الطائرة لأول مرة يف العمليات الع�سكرية يف حرب البلقان
خالل الفرتة من (1912م 1913 -م) ،وقد كان ا�ستخدام الطائرات يف
ذلك الوقت مقت�رصا على مهام اال�ستطالع اجلوي ولأعماق قريبة من احلد
الأمامي للمعركة ،كما جرت بع�ض املحاوالت ال�ستخدام الطائرات يف
مهاجمة �أهداف القوات الربية.
يف بداية احلرب العاملية الأوىل عام 1914م ا�ستمر ا�ستخدام الطائرات
لأغرا�ض اال�ستطالع كما كان عليه يف حرب البلقان� ،إال �أنها كانت ب�أعداد
قليلة وتفتقر �إىل الت�سليح ملواجهة تهديد نريان القوات الربية التي كانت
تتمثل يف البنادق والر�شا�شات اخلفيفة ،وملواجهة هذا التهديد مت ت�سليح
الطائرة املقاتلة بالر�شا�شات عدد ( 2ـ )3ر�شا�ش الأمر الذي جعلها ت�ؤثر
ت�أثريا كبريا على القوات الربية .ثم تطورت الطائرات تطورا كبريا خالل
الفرتة من 1915م �إىل عام 1916م من حيث الت�سليح واخل�صائ�ص القتالية
املتمثلة يف ال�رسعة ،والتحليق على ارتفاعات �أعلى ،ومبجموعات قتالية
تطبيقا ملبد�أ احل�شد والتعاون بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي.
خالل الفرتة من عام 1915م �إىل 1916م� ،أدخل على الطائرات
املقاتلة تطويرا ملحوظا من حيث احلجم ،والت�سليح ،واخل�صائ�ص القتالية،
متثلت يف ال�رسعة التي و�صلت �إىل ( )200كيلومرت يف ال�ساعة ،ومدى طريان
و�صل �إىل ( )350كيلومرت ،وعلى ارتفاع بلغ ( )6كيلومرتات ،بالإ�ضافة
�إىل حمولة و�صلت �إىل ( )1000كيلو جرام من خمتلف الأ�سلحة كذخائر
الر�شا�شات والقنابل اجلوية اخلفيفة� ،أما فيما يتعلق باال�ستخدام �أ�صبحت
الطائرات املقاتلة يف ذلك الوقت تقوم مبهام اال�ستطالع ،واملطاردة،
وق�صف الأهداف الربية والبحرية ،وتقدمي الإ�سناد للقوات الربية والبحرية
ال�صديقة.
كانت اململكة املتحدة تت�صدر الدول يف �صناعة الطائرات املقاتلة،
حيث �أنتجت م�صانعها عدة طرازات مقاتلة وقاذفة �أهمها :عائلة طائرات
(�أوفرو) �سبعة طرازات ،وعائلة (فيكرز) �سبعة طرازات .ثم �أملانيا حيث
�أنتجت م�صانعها عدة طرازات �أهمها طراز (الباترو�س) ثالثة طرازات ،ثم
الواليات املتحدة الأمريكية ثم رو�سيا وفرن�سا.
ونظرا لتعدد املهام التي كلفت بها الطائرات دعت احلاجة �إىل �صناعة
�أنواع متعددة من الطائرات للقيام بكل من هذه املهام ،و�أدى ذلك على
ظهور ثالثة تخ�ص�صات رئي�سية لكل منها خ�صائ�صه و�سماته القتالية
اخلا�صة متثلت يف اال�ستطالع اجلوي ،واملقاتالت (جو/جو) ،والقاذفات
�ضد الأهداف الأر�ضية والبحرية .وعلى الرغم من هذا التطور الكبري الذي
طر�أ على الطائرات حتى عام 1918م� ،إال �أن ا�ستخدامها كان يت�سم بالطابع

التعبوي للقوات اجلوية ،ويف نهاية احلرب العاملية الأوىل ظهرت بوادر
اعتبار الطائرات املقاتلة ت�شكل �سالح ًا رئي�سي ًا من �أ�سلحة القوات امل�سلحة.
ثانيا :و�سائل الدفاع اجلوي
خالل فرتة احلرب العاملية الأوىل ونتيجة للتطور املطرد يف قدرات
الطائرات املقاتلة ،تعر�ضت الأهداف الربية والبحرية لهجمات جوية م�ؤثرة
وخ�سائر فادحة ،الأمر الذي �أدى �إىل ال�سعي احلثيث لتطوير قدرات و�سائل
الدفاع اجلوي املتمثلة �أ�سا�سا يف الر�شا�شات واملدفعية امل�ضادة للطائرات
ملواجهة تلك الهجمات .ويف هذا ال�صدد ظهر يف �ساحات القتال عدد حمدود
جدا من و�سائل الدفاع اجلوي ن�ستعر�ض بع�ضا منها:
 kاملدفع الأملاين امل�ضاد للطائرات املركب على ال�شاحنات عيار ()77
ملم ،الذي كان م�ؤثراً ن�سبيا �ضد الطائرات والدبابات على حد �سواء .ويعتقد
ب�أن املدى امل�ؤثر لهذا املدفع ال يتعدى ( )600مرت.
 kاملدفع الربيطاين املركب على ال�شاحنات (كيو �إف) (� 20سي دبليو
تي) ذات عيار (� )3إن�ش .املدى امل�ؤثر لهذا املدفع ( )6.1كيلو مرت.
 kالر�شا�ش اخلفيف الأمريكي الربيطاين (لوي�س) عيار ()57×7.92
ملم� ،صنع يف عام 1913م وا�ستخدم بكثافة خالل احلرب العاملية الأوىل
ك�سالح للطائرات وم�ضاد للطائرات والدبابات ،واملدى امل�ؤثر له ()800
مرت ،و�أق�صى مدى له ()3.200مرت .وظل م�ستخدما يف احلرب العاملية
الثانية واحلروب الإقليمية الأخرى.
ومبا �أن التطوير الذي ح�صل يف و�سائل الدفاع حمدود خالل فرتة
احلرب العاملية الأوىل املتمثلة يف البنادق والر�شا�شات واملدافع ،ظلت
هذه الو�سائل تفتقر �إىل القدرات القتالية ملواجهة الطائرات املقاتلة التي
تطري ب�رسعات عالية مل يتمكن العاملون على تلك الو�سائل من �إ�صابتها،
وعلى ارتفاعات عالية جتعلها خارج املدى امل�ؤثر لو�سائل الدفاع اجلوي
املوجودة �آنذاك.
فرتة احلرب العاملية الثانية
�أوال� :أ�سلحة الهجوم اجلوي
تطورت �أ�سلحة الهجوم اجلوي املتمثلة يف طائرات اال�ستطالع واملقاتلة
والقاذفة خالل الفرتة ما بني (1981م و1939م) ،وقد �شمل هذا التطور
كافة اجلوانب املتعلقة بالقوات اجلوية �سواء كان ذلك يف اخل�صائ�ص
القتالية �أو تنظيم الت�شكيالت اجلوية �أو اال�ستخدام القتايل ،فقد زادت �رسعة
الطريان �إىل �أن و�صلت �إىل (� )3أ�ضعاف عما كانت عليه يف فرتة احلرب
العاملية الأوىل ،وارتفاع الطريان حتى و�صل �إىل (� )3أ�ضعاف عما كان
عليه ،كما تعدد الت�سليح لي�شمل املدافع الر�شا�شة ذات الأعرية املتو�سطة
والثقيلة عالوة �إىل الر�شا�شات ذات الأعرية اخلفيفة.
كما �أن �أجهزة املالحة اجلوية والت�سديد تطورت حيث وفرت القدرة
89

العــدد 529
يناير 2021

للطائرات املقاتلة والقاذفة على الطريان والو�صول �إىل �أهدافها حتت ظل
الظروف اجلوية ال�سيئة والر�ؤية ال�ضعيفة .و�سوف ن�ستعر�ض مناذج خمتارة
من الطائرات املقاتلة والقاذفة امل�ستخدمة يف احلرب العاملية الثانية
وذلك على النحو الآتي:
 mالطائرة الأملانية املقاتلة  /القاذفة (جونكرز يو  ،)87دخلت اخلدمة
يف �سالح اجلو الأملاين يف بداية احلرب العاملية الثانية ومتيزت بالقدرة
العالية يف اال�شتباك اجلوي وق�صف الأهداف الربية.
 mالطائرة القاذفة الأملانية املخيفة (�ستوكا) ،دخلت اخلدمة يف �سالح
اجلو الأملاين يف عام 1937م ،وكانت حتمل كمية كبرية من الذخائر تزيد
عن ( )3200رطل ،كما كانت ت�صدر �صوتا مرعبا للقوات الربية املعادية.
 mالطائرة املقاتلة اليابانية (كاوا�ساكي كي ـ  )102دخلت اخلدمة يف
�سالح اجلو الياباين يف عام 1944م وتعد الأكرب حجما يف الطائرات
املقاتلة التي تقوم بالأدوار املماثلة لأدوارها ،ومتيزت بالقدرة على ق�صف
الأهداف البحرية.
 mالطائرة الأملانية (يونكرز يو  )88متعددة الأغرا�ض ،دخلت اخلدمة يف
�سالح اجلو الأملاين يف منت�صف الثالثينات من القرن املا�ضي وا�ستخدمت
يف احلرب العاملية الثانية كطائرة متعددة الأغرا�ض (ا�ستطالع ،مقاتلة،
قاذفة) �ضد الأهداف الربية والبحرية.
ثانيا :و�سائل الدفاع اجلوي
يف ظل التطور الهائل يف �أ�سلحة الهجوم اجلوي ما بني احلربني الأوىل
والثانية و�أثناء احلرب العاملية الثانية ظهرت احلاجة �إىل و�سائل دفاع
جوي م�ؤثرة ملواجهة قدرات �أ�سلحة الهجوم اجلوي �سواء كان ذلك يف
جمال اال�ستطالع اجلوي� ،أو القدرة على التحليق على ارتفاعات �شاهقة،
�أو �إطالق النريان على الأهداف الربية والبحرية من م�سافات خارج مدى
ت�أثري املدفعية امل�ضادة للطائرات امل�ستخدمة �آنذاك ،لذلك عكفت الدول
امل�شاركة يف احلرب العاملية الثانية على تطوير قدرات املدفعية امل�ضادة
للطائرات التي ا�ستخدمت خالل احلرب العاملية الأوىل ،وت�صنيع وتطوير
مناذج جديدة منها قبيل احلرب العاملية الثانية و�أثناءها ،و�سن�ستعر�ض
مناذج منها وذلك على النحو الآتي:
• املدفع الأملاين (فالك  88ملم) �صنع يف عام 1928م ،وهو مدفع م�ضاد
للطائرات والدبابات ،طور هذا املدفع يف مطلع الثالثينات من القرن
الع�رشين ،و�أنتج منه عدة مناذج وا�ستخدمته معظم اجليو�ش امل�شاركة يف
احلرب العاملية الثانية ،ويعد من �أ�شهر و�سائل الدفاع اجلوي يف تلك احلرب
من حيث كثافة النريان ،والدقة ،وقدرة فائقة على اخرتاق الدروع� .أهم
موا�صفات املدفع ،الذخرية ( )75×88ملم ،معدل النريان ( 15ـ  )20طلقة
يف الدقيقة ،املدى امل�ؤثر ( )9000مرت.
• املدفع الربيطاين امل�ضاد للطائرات ( 2رطل  40ملم) ،لقد مت ت�صميم
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وتطوير هذا املدفع يف �أكتوبر 1935م ك�سالح للدبابات وم�ضاد الطائرات
يف �آن واحد ،دخل اخلدمة يف اجلي�ش الربيطاين يف عام 1939م ،وقد مت
ا�ستخدام من قبل القوات الربية والبحرية على نطاق وا�سع خالل احلرب،
له مدى( )6.2كيلو مرت ،ومعدل رمي و�صل �إىل ( )115طلقة يف الدقيقة،
وقد كان م�ؤثرا جدا �ضد الهجمات اجلوية الأملانية على اجلزر الربيطانية
والعا�صمة لندن.
• املدفع الياباين امل�ضاد للطائرات طراز75( 4ملم)� ،صنع هذا املدفع
يف عام 1934م ودخل اخلدمة يف اجلي�ش الياباين يف عام 1944م،
ويتميز هذا املدفع مبدى كبري مقارنة باملدافع املوجودة �آنذاك ،حيث بلغ
( )17كم .ومعدل رمي بلغ ( )10طلقات يف الدقيقة .وكان مدفع ًا م�ضاداً
للطائرات وم�ؤثراً جدا خالل احلرب� ،إال �أنه نتيجة تدمري معظم امل�صانع
الأملانية مل ينتج منه �سوى ( )70وحدة رمي.
• املدفع الفرن�سي امل�ضاد للطائرات (هوت�شكي�س 25ملم) ،دخل اخلدمة يف
اجلي�ش الفرن�سي والياباين وغريها من الدول يف عام 1938م ،له مدى
م�ؤثر ( )5.5كم ،ومعدل رمي ( 200ـ  )260طلقة يف الدقيقة.
اخلال�صة
ما من �شك يف �أن ال�رصاع بني �أ�سلحة الهجوم اجلوي و�أ�سلحة وو�سائل
الدفاع اجلوي خالل فرتتي احلربني العامليتني كان يف بداياته ،ومل
حتقق و�سائل الدفاع اجلوي القدرات املطلوبة ل�صد الهجمات اجلوية التي
تنفذها طائرات مقاتلة وقاذفة �ضد الأهداف الربية والبحرية ،لذلك كان
ال�سالح اجلوي يف كثري من املعارك خالل احلربني امل�شار �إليهما يحقق
ال�سيطرة اجلوية الكاملة يف مواقف معينة ،واملحدودة يف معارك �أخرى.
و�سن�ستعر�ض يف املقال القادم تو�سع هذا ال�رصاع يف الفرتة ما بعد احلرب
العاملية الثانية �إىل ع�رصنا هذا.
املراجع:
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احلادي ع�رش من يناير مواجع �صنعـــــــــــــــــــت ُعمان القوة

فجر احلادي ع�شر من يناير ،فاق فيه العُمانيون على خرب مفزع ،وحدث مفجع،
وهول عظيم ،و�صباح حزين؛ ال�سماء مظلمة ،والأر�ض موح�شة ،وال�شوارع هادئة،
والبيوت ت�صرخ  ،والنا�س تبكي ،والنفو�س م�ضطربة ،والعقول م�شو�شة ،وال�سماء متطر
بغزارة ولكن من ي�أبه لها ،الرياح قوية ،كل �شيء بدا على غري عادته ،احلياة تغريت ،كل
�شيء �أ�صبح خميفا ،احلزن يخ ّيم على كل �شيء ،القلق  ،اخلوف ،الأمل ،البكاء ،الده�شة،
اال�ستغراب ،ماذا يح�صل ،غ�صة يف القلب ،و�ضيق يف النف�س ،و�شعور بالي�أ�س والإحباط،
احلياة مل تعد كما كانت من وقع اخلرب وهول الفاجعة ،ول�سان حال كل واحد يقول :يا
ليتني ُّ
مت قبل هذا ،،ليتني مل �أع�ش �إىل اليوم الذي مات فيه ال�سلطان قابو�س -ط َّيب
الله ثراه -فحبه ي�سري يف �أوردتنا و�شرايينا ك�سريان الدم يف العروق ،وع�شقه خملد يف
وجداننا وذاكرتنا ال يغيب عنها حلظة ،م�ؤمل هو فراق من نحب و�أكرث �إيالما من �شاءت
�إرادة الله �أن يرحل عن دنيانا من �أحببنا وع�شقنا قابو�س بن �سعيد ط َّيب الله ثراه.
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الدكتور/
رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـ�س الــدولة

لقد كان احلادي ع�رش من يناير بكل تفا�صيله املرعبة
و�أحداثه امل�ؤملة ومواقفه ال�صعبة وعقده الكثرية وحتوالته
املت�سارعة؛ مرحلة اختبار فريدة من نوعها� ،أعطت فيه الأمة
ال ُعمانية درو�سا عظيمة ،عززتها �إرادة الوعي وفل�سفة البناء
الفكري النا�ضج للإن�سان ال ُعماين ،و�أ�صلتها روح امل�س�ؤولية
وال�شعور بوحدة الأر�ض ال ُعمانية� ،أ�سا�سها احلكمة القابو�سية
التي �صنعت حلما وحفظت ُعمان الأمانة ،فرحيل �سلطان ُعمان
طيب اهلل ثراه -وما يربطه من حميمية ب ُعمان الأر�ضاملعظم َّ
والدولة والإن�سان� ،أنبتت غ�صة يف القلب ،و�شو ًقا يف النف�س،
و�أحدث ثغرة كبرية �أح�س ال ُعمانيون بوجودها بعد رحيله،
وفاجعة عظيمة مل يكن يت�صورها �أحد رغم �إميانهم بفل�سفة
احلياة والوجود ،و�إن �إرادة اهلل نافذة يف اخللق بالفناء ،فقد
�أثقل الأر�ض رحيله ،وا�ضطربت النفو�س بفقده ،ولأن ما حملته
مدر�سة الثالث والع�رشين من يوليو من عام 1970م كان
ي�ؤ�س�س لبناء الإرادة ونه�ضة الوعي وفتح نوافذ الأمل ،فقد كان
عاما املا�ضية �إعدادا لإن�سان هذا الوطن يف التعامل
اخلم�سون ً
مع الظروف ،والتفاعل مع الأحداث بثقة ور�ضا ويقني و�صرب،
و�صدق الإميان باهلل ،ق�ضا�ؤه الغالب وقدره الذي ال يرد ،وهو
ما عربت عنه املواقف و�سيناريوهات التعامل مع مواجع وفاة
طيب اهلل ثراه -منذ العا�رشجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ

من يناير والإعالن عنها فجر احلادي ع�رش من يناير و�إىل حني
مواراة جثمانه الطاهر.
ومع ذلك فقد �شكلت هذه الفواجع واملواجع والأحداث
حمطة الختبار الذات الوطنية ،وت�أكيد م�ساحات الوعي وموقع
املواطنة والوالء واالنتماء ل ُعمان ،و�أثبتت قدرة ال ُعمانيني على
�إدارة الظروف ،والتعامل مع الأزمات ،والوقوف �صفا واح ًدا يف
مواجهة التحديات ،و�إذ كان لنا من و�صف لهذا اليوم فهو �أكرب
موجع و�أعظم جائحة مرت على ُعمان بفقد �سلطانها املعظم
طيب اهلل ثراه -مرحلة �أ�سدلت ال�ستار على العهد القابو�سيَّ
الزاهر الذي �أعطى ل ُعمان الكثري وفتح مل�ستقبل ُعمان امل�رشق
الآمال العظيمة والأحالم الواعدة ،ولأن ُعمان دولة القانون
طيب اهلل ثراه -من دوروامل�ؤ�س�سات فقد عززت ر�ؤية جاللته َّ
القانون والت�رشيع يف �صون النه�ضة وحمايتها ومتكينها من
موا�صلة ا�ستحقاقات البناء والتطوير ،ال توقفها الظروف ،وال
متنعها الأحداث ،ت�ستمد قوتها من كفاءة القانون وروحه التي
�ضمنت للنه�ضة ال ُعمانية التجدد واال�ستمرارية ،لذلك �سار كل
�شيء كما خطط له �سلطان ُعمان الراحل وعلى �أكمل ما يكون،
وك�أنه حا�رض ي�ضع اخلطط بنف�سه ويتابع عملياتها بذاته ،يف
�سال�سة وطم�أنينة ،وتخطيط وتنظيم ،وي�رس وب�ساطة ،وحكمة
وح�سن �إدارة ،ونهج ورقي ،و�أ�سلوب يف الأداء الر�صني واملنهج
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احلادي ع�شر من يناير ،يوم تن�صيب ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم مقاليد
احلكم يف البالد؛ مرحلة ترجل فيها فار�س النه�ضة قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -عن جواد
احلياة ،لتنهي اخلم�سون عاما مددها ،وترفع �صحفها ،وجتف �أقالمها وت�أخذ م�سرية احلياة ف�صال �آخر

�أحداث احلادي ع�شر من يناير تف�صح عن درو�س كبرية واختبارات معقدة �أثبتت قدرة الأمة
ال ُعمانية على جتاوزها والنجاح فيها ،و�أعطت للعامل �أجمع درو�سا عظيمة يف عظمة هذا ال�سلطان
اخلالد يف ذاكرة �أبناء عُ مان
ال�سليم ،تنفيذا ملا ورد يف املادة (  )6من النظام الأ�سا�سي
للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ،)96 /101واملر�سوم
ال�سلطاين رقم ( )96 /105يف �ش�أن جمل�س الدفاع ،يف االنتقال
ال�سل�س لل�سلطة ،والتعاطي الواعي للعائلة املالكة الكرمية مع
متطلبات املوقف ،وما �أف�صحت عنه ر�سالة ال�سلطان قابو�س
طيب اهلل ثراه -لأع�ضاء جمل�س العائلة احلاكمة من �إ�شارة �إىلَّ
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ليكون �سلطان ُعمان،
وانتهاء بتويل جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق بن تيمور -حفظه
اهلل ورعاه -مقاليد احلكم يف البالد ،وتن�صيبه �سلطا ًنا ل ُعمان،
حمطات تقر�أ تفا�صيل ُعمان وف�صولها املتعاقبة و�صفحتها
اجلديدة مع امل�ستقبل ،لت�ستمر م�سرية النه�ضة يف تقدم وازدهار
وتطور ومناء ال تعرقل �سريها الفواجع ،وال متنع م�سريتها
املواقف والأحداث ،وال تقف يف وجه تقدمها العوار�ض،
خيوط ممتدة ،وخطوط حمكومة ،وخطوات حم�سومة ،وحمطات
معلومة ،متناغمة مع طبيعة احلدث جتري رخاء �إىل ا�ستقرار،
بدون �صخب �أو �ضجيج �أو رفع �صوت� ،أو تنازع �أو �شجار؛ بل
هدوء ي�سايره حزن عميق ودموع تنهمر كالنهر اجلاري ،وغ�صة
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تفطر القلب وتدمي اجلراح ،ومع هول الفاجعة فقد كان �شعاع
الأمل الذي �أوقده قابو�س ُعمان ،حا�رضا مي�سح عن �أبناء وطني
دموع الأمل ويخفف عنهم ق�سوة الأمر ،لي�سع حلمه ورحمته
وعفوه �أبناء ُعمان حتى بعد رحيله ،مبا ر�سمه من �سرية ح�سنة،
وحكمة بالغة ،ومنهج حكيم حفظ ُعمان ومنجزاتها ،وخفف عن
�أبنائها هول الفراق و�أمل البعاد ،وهم يف �أحلك الظروف و�أ�صعب
املواقف� ،إذ كانت و�صيته لهم ب�أن �أمامهم م�س�ؤوليات ج�سيمة
ومهاما عظيمة يف املحافظة على ُعمان الأمانة ،وال يقوى على
ً
ذلك �إال املخل�صون الواعون املجتهدون العاملون على وحدة
ال�صف وجمع الكلمة والتزام النهج والوالء والطاعة للقيادة
احلكيمة املجددة للنه�ضة.
وكان لهذا النهج القابو�سي العظيم �أثره يف قطع دابر ال�شك
والقلق وال�ضبابية مما ت�ؤول �إليه الأمور ،و�أجاب عن الت�سا�ؤالت
والتخيالت والأفكار الأحادية التي كان يطرحها املواطن وغريه
حول �آلية جت�سيد هذه الن�صو�ص القانونية الواردة يف النظام
الأ�سا�سي للدولة وجمل�س الدفاع �إىل واقع عملي ،وكيف ميكن
�إدارة هذا احلدث العظيم بكل �أريحية و�سال�سة واطمئنان ،لقد فعل

�أبناء ُعمان ذلك ،وحتققت و�صية املغفور له -ب�إذن اهلل تعاىل-
يف تويل ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم مقاليد احلكم يف البالد،
الذي خاطب �أبناء �شعبه الويف بخطاب تاريخي �أو�ضح فيه النهج
القادم ل ُعمان ،والذي جاء امتدا ًدا لنهج املغفور له -ب�إذن اهلل-
طيب اهلل ثراه -الأمر الذيجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
�أ�سعد �أبناء ُعمان ومنحهم القوة وال�صرب واجللد ،كما عزز الثقة
يف القيادة املجددة للنه�ضة ،ملتزمني و�صية �سلطانهم الراحل
بوحدة ال�صف والثبات على املبد�أ ،و�صون مكت�سبات النه�ضة
وحماية الوطن ،واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره ،ورعاية م�صالح
املواطنني ،وو�ضع خطاب جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى يف �أثناء توليه مقاليد احلكم يف البالد يف احلادي
ع�رش من يناير من عام 2020م النقاط على احلروف ،م�شريا
�إىل مرتكزات ال�سيا�سة الداخلية ل ُعمان ،وال�سيا�سة اخلارجية
على امل�ستوى اخلليجي والعربي والدويل ومنظمة الأمم املتحدة
وجمل�س الأمن وامل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى املعنية بالعلم
والثقافة والتعليم وحقوق الإن�سان واملر�أة والطفولة وغريها
من االتفاقيات والربوتوكوالت واملعاهدات الدولية التي وقعت
عليها ُعمان وا�ستمرار ُعمان يف نهجها راعية لل�سالم وجهودها
يف وحدة ال�صف ،وتقريب الأفهام لعامل ي�سوده الأمن واال�ستقرار
واملحبة والود والتعاي�ش والوئام.
لقد اجته كل �شيء �إىل ا�ستقرار ،وانتهت مرا�سم تن�صيب
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم �سلطان ُعمان،
لتنطلق مرا�سم موكب اجلنازة املهيب من ق�رص الربكة العامر �إىل
جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب لإقامة �صالة اجلنازة على �سيد
ُعمان و�سلطانها املعظم وباين ُعمان املجد واحل�ضارة ثم بعدها
�إىل مقربة العائلة املالكة ملواراة جثمانه الطاهر عليه رحمات
اهلل ور�ضوانه ،يف موكب مهيب يحكي ق�صة �شموخ وطن و�صمود
�أمة وعزة وكرامة ارتبطت بالأر�ض والإن�سان ،وحب يتغلغل يف
النف�س لباين هذه امل�سرية الظافرة ،و�رشف ا�ستحقاق لأبناء قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية تكرميا لدورهم
البطويل العظيم يف حفظ هذا الوطن الغايل والذود عن حيا�ضه
الطاهرة والدفاع عن مكت�سباته وفاء وحبا لقابو�س ُعمان.
هكذا ،م�ضى يوم احلادي ع�رش من يناير مبا حمله من فواجع
وغ�صة يف النف�س� ،أثقلت الأر�ض و�أدمت النف�س ،و�أ�ضعفت احلال،
ومع هذا الفقد العظيم ي�ضع ال�سلطان الراحل �سيناريوهات
العمل خطوة بخطوة ومرحلة مبرحلة ،تلك ال ُّنهج التي �أعطت
فر�صا �أكرب للأمل واحلياة وما ينتظرهم من جهد
ال ُعمانيني ً

قادم وعمل ي�ستدعي منهم وحدة ال�صف واجتماع الكلمة وح�س
املواطنة وروح امل�س�ؤولية والثبات على املبد�أ والإميان الرا�سخ
الذي ي�صنع القوة يف النف�س ويبني الثقة يف الذات ،لقد �أف�صحت
�أحداث احلادي ع�رش من يناير عن درو�س كبرية واختبارات
معقدة �أثبتت قدرة الأمة ال ُعمانية على جتاوزها والنجاح فيها،
درو�سا عظيمة يف عظمة هذا ال�سلطان
و�أعطت للعامل �أجمع
ً
اخلالد يف ذاكرة �أبناء ُعمان وما قدمه من �أجل ُعمان حتى بكته
الأر�ض وال�سماء ،ليكون در�سا لقادة العامل �أجمع يف ر�سالتهم
و�إن�سانيتهم والت�صاقهم ب�شعوبهم ،ثم هي �شواهد �إثبات جلاهزية
ال ُعمانيني وتعاطيهم مع الأزمات وحكمتهم يف �إدارة الأحداث؛
و�أدرك العامل �أن الذي قاد هذا الوطن ب�سيا�سته احلكيمة ور�ؤيته
النافذة وحتمل م�شقة بناء ُعمان من ال�صفر حتى �أ�صبحت اليوم
ملء ال�سمع والب�رص وح�ضن وح�صن املواطن ال ُعماين وكل من
يعي�ش فيها �أو يزورها ،فما حتقق على الأر�ض ال ُعمانية �أقوى
و�أعلى �صوتا من �أي �أقوال ،و�أن الذي �أُجنز �أروع و�أ�صدق من �أي
كالم؛ وا�ستطاع بحنكته �أن يتعاطى مع كل التناق�ضات احلا�صلة
يف العامل يف عالقات �صداقة جمعت بني الأ�شقاء والأ�صدقاء
والفرقاء قادر على �أن مينح الأمل للحياة ،وجتنيب بالده كل
م�سببات اخلالف والفرقة والنزاع وال�شقاق ،ف�إن الأمل الذي جاء
به �سلطان ُعمان الراحل ما زال يغذي �أرواحنا بنور اليقني والثقة
وال�صرب والت�ضحية ،و�أودع فينا قوة الإرادة وعزمية املواجهة
والإ�رصار والتحدي و�إنتاج القوة.
تلك هي ف�صول جتليات احلادي ع�رش من يناير ،يوم تويل
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -مقاليد احلكم يف البالد؛ مرحلة ترجل فيها فار�س
النه�ضة قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -عن جواد احلياة،
لتنهي اخلم�سون عاما مددها ،وترفع �صحفها ،وجتف �أقالمها
وت�أخذ م�سرية احلياة ف�صال �آخر ،و�سطرا انتهت �إليه ال�صفحة
اخلم�سون ،مرحلة �أ�سدلت فيها ال�ستار على خم�سة عقود م�ضت
من عمر نه�ضة ُعمان العظيمة و�سلطانها املعظم لتبقى منجزاته
م�آثر خالدة و�شواهد على عظمة ما حتقق على �أر�ض ُعمان يف
عهده امليمون ،و�إذا كان قابو�س بن �سعيد قد رحل فهو مل يرحل
من ذاكرتنا ،حي يف قلوبنا ،عظيم يف وجداننا ،فكانت و�صيته
ب ُعمان خريا ،وب�سلطانها اجلديد ،خري ما حفظ به جتدد النه�ضة
وا�ستمرارية البناء .وندعو اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يرحمه بوا�سع
رحمته ومغفرته ويبعثه مع النبيني وال�صديقني وال�شهداء وح�سن
�أولئك رفيقا.
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 kعام جديد وعهد يتجدد

ا�ستقبلت ال�سلطنة العام اجلديد وهي حتتفي بالذكرى الأوىل لتويل ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ مقاليد احلكم
يف البالد والذي يوافق احلادي ع�شر من يناير ،حيث مر عام على تويل جاللته
ـ �أبقاه اهلل ـ مقاليد احلكم ،عام كامل ات�سمت معاملة بالعمل الد�ؤوب املتوا�صل
من �أجل حتقيق ر�ؤيـ ـ ــة م�ستقبلية وا�ضحة ل ُعمـ ــان متمثل ــة يف (ر�ؤية ُعمان
 ،)2040تلك الر�ؤية التي يتطلع �إليها �أبناء ُعمان بثقة وتفا�ؤل ب�أن تكون ر�ؤية
�شاملة حتقق الطموحات التي ي�صبو �إليها اجلميع.

�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي
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مع �إطاللة العام اجلديد 2021م ،تبد�أ عُ مان مرحلة
جديدة يف ظل العهد اجلديد املتجدد ،وخطى ثابتة
ت�سمو �إىل املعايل بتطلعات رامية �إىل حتقيق املزيد من
الطموحات للوطن واملواطن

القيادة احلكيمة حر�صت على �أن حتافظ على م�سارات
التنمية و�ضمان العي�ش الكرمي للمواطن رغم الظروف
ال�صعبة التي متر بها البالد خ�صو�صا تلك الظروف
االقت�صادية التي يعاين منها العامل ب�شكل عام

مع كل يوم يلم�س املواطن حجم االهتمام ال�سامي جلاللته
ـ اعزه اهلل ـ منذ توليه مقاليد احلكم يف البالد قبل عام ونيف،
�إذ تتواىل املرا�سيم ال�سلطانية التي ت�ؤ�س�س للعهد اجلديد ،الذي
تتعاظم فيه الآمال والطموحات بغد م�رشق عنوانه (العهد ال�سعيد).
وكما كان ل ُعمان �أيام تاريخية خالدة عظيمة على مدى
الع�صور� ،سيكون احلادي ع�رش من يناير يوم ًا خالداً يف تاريخها،
فهو اليوم الذي توىل فيه �سلطان ُعمان ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ دفة احلكم
يف البالد من بعد �أعز الرجال و�أنقاهم ال�سلطان الراحل قابو�س
طيب اهلل ثراه.
بن �سعيد بن تيمور َّ
ومع �إطاللة العام اجلديد 2021م ،تبد�أ ُعمان مرحلة جديدة
يف ظل العهد اجلديد املتجدد ،وخطى ثابتة ت�سمو �إىل املعايل
بتطلعات رامية �إىل حتقيق املزيد من الطموحات للوطن
واملواطن ،حيث حر�صت القيادة احلكيمة على �أن حتافظ على
م�سارات التنمية و�ضمان العي�ش الكرمي للمواطن رغم الظروف
ال�صعبة التي متر بها البالد خ�صو�صا تلك الظروف االقت�صادية
التي يعاين منها العامل ب�شكل عام.
لكن التفاف ال�شعب حول قيادته ،وتعا�ضد اجلميع مع القيادة
يف كل قرار تتخذه احلكومة هو دليل قاطع ال جدال فيه ،على
حلمة ال�صف ال ُعماين وتكاتف �أبناء ال�شعب الأوفياء مع قيادتهم،
فهم ي�ؤمنون ويثقون ثقة مطلقة ب�أن �أي قرار �أو م�رشوع تتخذه
القيادة الر�شيدة ،ي�صب يف نهاية املطاف يف م�صلحة ُعمان
و�أبنائها الأوفياء ،وهذا الإدراك والثقة هما م�صدر قوة للم�ضي
نحو حتقيق املزيد لنه�ضة ُعمان ودميومة ازدهارها .
وبالتزامن مع ب�شائر احلادي ع�رش من يناير والذكرى الأوىل
لتويل جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ
مقاليد احلكم يف البالد ،جاء املر�سومان ال�سلطانيان ال�ساميان
ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة وقانون جمل�س ُعمان لتلبية
وان�سجاما مع (ر�ؤية ُعمان .)2040
متطلبات املرحلة القادمة
ً
حيث ت�ضمنت املرا�سيم �آلية حمددة وم�ستقرة النتقال والية
احلكم فـي ال�سلطنة وو�ضع �آلية تعيني ويل العهد وبيان مهامه
واخت�صا�صاته ،وهذا الأمر بحد ذاته ي�شكل نقلة نوعية يف �ضمان
ا�ستقرار البالد من كافة النواحي ،وت�ضمن انتقاال �سل�س ًا للحكم،
وب�شكل منظم يحفظ �أمن البالد وا�ستقرارها ووحدتها.
كما ي�أتي الت�أكيد على مبد�أ �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء
ك�أ�سا�س للحكم ،وكفالة املزيد من احلقوق واحلريات للمواطنني،

وامل�ساواة بني املر�أة والرجل ورعاية الطفل واملعاقني والن�شء
وال�شباب وحماية الرتاث الوطني واعتبار االعتداء عليه والإجتار
فيه جرمية يعاقب عليها القانون ،كما ت�ضمنت املرا�سيم� ،إن�شاء
جلنة تتبع جاللة ال�سلطان املعظم ملتابعة وتقييم �أداء الوزراء
ووكالء الوزارات ومن فـي حكمهم ،ليعزز دور الق�ضاء يف ن�رش
مظلة العدالة وحتقيق مزيد من العدل وامل�ساواة بني النا�س،
والت�أكيد على مبد�أ املحا�سبة واملراقبة من خالل اللجنة التي
�سوف تتابع �أداء الوزراء والوكالء وامل�س�ؤولني .
كذلك ومن مبد�أ �أهمية الرقابة املالية والإدارية فقد ت�ضمنت
املرا�سيم ن�صا خا�ص ًا جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة
لدعم دوره فـي حتقيق احلوكمة ،والت�أكيد على نهج الدولة فـي
�إر�ساء نظام للإدارة املحلية ب�إفراد ف�صل خا�ص لذلك ،والت�أكيد
على �أهمية دور جمل�س ُعمان وم�ساهماته املقدرة فـي م�سرية
التنمية ال�شاملة للوطن� ،إ�ضافة �إىل �إلزامية التعليم حتى نهاية
مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وت�شجيع �إن�شاء اجلامعات والنهو�ض
بالبحث العلمي ورعاية املبدعني واملبتكرين ،و احلق فـي احلياة
والكرامة الإن�سانية واحلياة الآمنة وحرمة احلياة اخلا�صة،
والتاكيد على �أن ال�سجون ُدور للإ�صالح والت�أهيل وتخ�ضع
لإ�رشاف ق�ضائي .
ومبا �أن بداية كل �شي حتتاج �إىل و�ضع الأ�س�س والأطر
املتينة وال�صحيحة كذلك ف�إن املرحلة القادمة والعهد اجلديد
الذي تعي�شه البالد يف ظل العهد املتجدد حل�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ قد و�ضعت
لنف�سها الأ�س�س ال�صحيحة والركائز ال�صلبة من خالل هذه
الإجراءات التنظيمية التي ت�ؤمن مزيدا من اال�ستقرار والأمان
وحتفظ وحدة البالد خ�صو�صا تلك املتعلقة بوالية العهد ،وهذا
الأمر يوثق املزيد من الثوابت ل�ضمان انتقال �سل�س لل�سلطة يف
البالد ،و�أي�ضا يعطي املزيد من الثقة على امل�ستوى الداخلي
واخلارجي يف كثري من اجلوانب.
وما �أن و�ضعت الأ�س�س والثوابت ف�إن هذا العهد امليمون
قد رفع راية البناء والتنمية والت�شمري عن �سواعد اجلد ،فجميع
�أبناء ُعمان مدعوون �إىل امل�ساهمة يف امل�ضي مب�سرية اخلري
�إىل الأمام ،و�أن يكونوا العون وال�سند ل�شق الطريق وحتقيق مزيد
من التنمية واالزدهار والرخاء للبالد حتت ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه
و�أدام عزه.
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الوطن واالنتماء
الوطن ال يعني الأر�ض والرتاب فح�سب ،بل هو يتجاوز ذلك ويدخل فـي الوجدان
الإن�ساين ،بحيث �إن العاطفة الإن�سانية جُ بلت ب�شكل �أو ب�آخر على �ضرورة االنتماء
�إىل وطن مبا يحت�ضن من �أر�ض وقيم وتطلعات .و�أن هذه ال�ضرورة تتغذى
با�ستمرار من طبيعة العالقة التي تربط الوطن باملواطن والعك�س..
وعليه ف�إن مقولة الوطن حتت�ضن اجلانب املادي الذي يتج�سد فـي
الأر�ض واحلدود اجلغرافية للوطن ،وكذلك اجلانب املعنوي
والقيمي ،والذي يتج�سد فـي طبيعة القيم واملبادئ واملثل
التي يعتنقها ال�شعب وت�سعى ال�سيا�سات الوطنية �إىل
جت�سيدها عرب برامج وم�شروعات متعددة.
كما �أن مقولة الوطن ت�شمل جملة
التطلعات والأهداف العليا التي
ي�سعى �إليها املواطنون
فـي حياتهم.

الدكتور /
خلفان بن حممد الفهدي
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على �ضوء ما يحمله الوطن من دالالت والتي مت التطرق �إليها يف
مقدمة هذه املقالة ف�إن مقولة الوطن �أو�سع من الأر���ض وال�تراب ،وهي
حتت�ضن ب�شكل جوهري النظام القيمي واالجتماعي والأخالقي وماهية
الأهداف والتطلعات التي يحملها �أبناء الوطن الواحد ،والأوطان تتمايز
وتختلف على ال�صعيد الواقعي وتتنوع بناها الفكرية ووعيها لذاتها
وم�رشوعها فـي حياتها من جراء اختالف وتباين مقت�ضيات اجلغرافيا
والتاريخ والعقيدة ومنظومات ال�سلوك وما �شابه ذلك ..وهي العنا�رص �أو
العوامل التي ُت�سهم ب�شكل مبا�رش فـي حتديد طبيعة املنظومة الوطنية �سواء
فـي �أهدافها وخياراتها �أو على م�ستوى الإدارة وت�سيري �ش�ؤونها الداخلية.
فلكل وطن خ�صو�صية اعتبارية وكيانية نابعة من طبيعة ت�أثري هذه
العوامل على اخليارات الوطنية فـي م�ستويات احلياة املختلفة ..من هنا
ف�إن الوطن وفق هذا املفهوم الذي يحت�ضن بوعي وحكمة الأبعاد املادية
والأبعاد القيمية واملعنوية ،هو �رضورة �إن�سانية وح�ضارية ..حيث �إن
جلبلَّة الإن�سانية قائمة �أو مغرو�س فـي داخلها حب الأوطان؛ لذلك ف�إنه
ا ِ
لكل �إن�سان فـي هذا الوجود وطن يحن �إليه ويعمل على منحه كل �رشوط
وموا�صفات القوة والعزة.
كما �أن احل�ضارات ال تُبنى فـي الف�ضاء املجرد ،و�إمنا هي بحاجة دائم ًا �إىل حيز
جغرافـي ،تبني عليه الإرادة الإن�سانية كل متطلبات احل�ضارة والتقدم الإن�ساين.
البداية الفعل ّية ملفهوم االنتماء للوطن
ارتبط الإن�سان منذ الأزل يف املكان وال��زم��ان ،حيث � ّإن االرتباط
وكمية هذا
باملكان من خالل وجود ذاته وج�سده فيه ،والزمن يح ّدد مدى
ّ
الوجود ،ولهذا ف�إ ّنه يطلق على هذا املكان ا�سم وطن ،واالنتماء املكاين
ي�سمى االنتماء الوطني ،ويعد مفهوم االنتماء للوطن من املفاهيم املتوارثة
ّ
التي تولد مع الإن�سان ،وذلك عن طريق االرتباط بوالديه وذويه والأر�ض
التي ولد عليها� ،إ�ضاف ًة لهذا فيعد مفهوم مكت�سب ينمو ب�شكلٍ �أكرب من خالل
امل�ؤ�س�سات املختلفة يف املجتمع كالهيئات احلكومية واخلا�صة واملدار�س
واجلامعات ودور العبادة والإعالم والأ�رسة .ويجب �أن يظهر هذا االنتماء
يف الأفعال واملواقف والأعمال املختلفة التي تهدف �إىل حماية هذا الوطن
ال�سلوكيات املختلفة
ورفعته وتقدمه ،وتتج�سد تلك املواقف يف العديد من
ّ
ال�صادرة من الأفراد بحيث تعرب عن موقف ور�ؤية الفرد جتاه ما يحدث
على �أر�ض وطنه وجمتمعه.
ملاذا احلاجة للأوطان؟
الأوط��ان ��ضرورة �إن�سانية وحاجة ح�ضارية م�ستدمية ،لهذا ف�إن
االنتماء الوطني لي�س حالة ترفيه ،و�إمنا هو حاجة جوهرية و�رضورية
يف حياة الإن�سان ،وي�ساهم يف �إ�شباع الوجدان الإن�ساين ،وي�ساهم يف
بلورة بع�ض �رشوط ومتطلبات التقدم .فالوطن ال يكتمل معناه و�أفقه
�إال باملواطن ال�صالح الويف واملخل�ص الذي يعمل على تعميق وجوده
وجتربته الإن�سانية.
لذلك ف�إن الوطن هو عبارة عن ذلك الكيان الذي ي�شمل الأر�ض التي
تقيم عليها والتي متنحك من خرياتها و�إنتاجها ،والنا�س الذين تعي�ش
معهم ،والآفاق التي تطل عليها من خالل تفاعلك مع هذه الأر�ض وه�ؤالء
النا�س .والأوطان دائما تبنى عرب الإرادة الإن�سانية التي تعمل على توليف
هذه العنا�رص ،وخلق التفاعل ال�رضوري معها .فاملجموعات الب�رشية التي
ت�شرتك مع بع�ضها يف اجلوامع امل�شرتكة ،هي التي تعمل على �صياغة
مفهومها لوطنها ،ومن خالل فعلها املتوا�صل يف خمتلف املجاالت،
تت�شكل معامل الوطن الفعلية.
وعلى �ضوء هذا ف�إن جميع الأمم وال�شعوب ،بحاجة با�ستمرار �إىل
برامج عمل وحقائق جمتمعية ،ت�ساهم يف تطوير مفهوم االنتماء الوطني ..
وذلك من �أجل �أن ي�أخذ هذا املفهوم �أبعاده الكاملة والعميقة.

تعريف الوطن
الوطن هو ذلك املكان الدافئ الذي يفوق جمال �شم�سه وترابه ومائه
جمال �أي بقعة �أخرى يف العامل ،وهو املكان الذي نتنفّ�س هواءه فتنتع�ش
به �أرواحنا ،والوطن هو ح�ضن �آخر ي�شبه ح�ضن الأم الذي يغمرنا وي�شعرنا
بالأمان كلما �ضاقت بنا احلياة ،يف �أوطاننا ع�شنا �شقاوة الطفولة ،فبقيت يف
ذاكرتنا ك�أروع �صور الذكريات ،ويف الوطن �سنكرب ونعي�ش �أجمل �أيام الن�ضج
حب الوطن فطرة يف
وال�شباب على �أر�ضه التي ال نب ّدل ترابها ب�أغلى الأثمانّ .
�أعماقنا ال يدركها حق ًا �إال من غاب عنه و�أ�ضناه احلنني ،فعاد ليق ّبل ترابه
حب الوطن والوفاء له فقال برواية
ويتنف�س هواءه ،وقد ّ
حث ديننا الكرمي على ّ
َ
َ
عن ابن عبا�س ي�صف فيها ح ّبه ملكة املكرمة( :ما �أطْ َي َبكِ من بلدٍ ،و�أ َح َّبكِ �إ َ
يلّ،
ريكِ ) (حديث ح�سن) ،على الرغم من
ولوال �أن قومي �أَ ْخ َر ُجونيِ منكِ ما َ�س َك ْن ُت غ َ
� ّأن حب الوطن غري مرتبط بدين �أو قانون ،فهو حب مزروع يف قلوبنا منذ
يفرط الإن�سان يف �أر�ضه ،ويف وطنه يجد كرامته ورفعته كما
ال�صغر ،فكيف ّ
ال يجدها يف مكان �آخر؟! � ّإن هذا هو ما يدفعنا للتم�سك به والوقوف حلمايته
بكل ما ن�ستطيع ،وال�سعي �إىل تطويره يف كل املجاالت العلمية واالقت�صادية
واالجتماعية منها كل م ّنا ح�سب نطاق علمه ومهنته ،واملحافظة على نظافة
�أر�ضه ومائه ،ونقاء بيئته وهوائه ،وم�شاركتنا باحلمالت التطوع ّية التي تزيد
من منائه وجماله ،فهنا نغر�س �شجرة وهناك ننظف حديقة ويف ذلك ال�شارع
ن�ساعد فقرياً ،ويف مدار�سه وم�ؤ�س�ساته نحرتم الأنظمة والقوانني و�شوارعه
ل ّأن تعاون �أبناء الوطن يحقق رفعته ويجعله حممي ًا من املطامعُ ،مها ًبا بني
الأمم ،وهو الأمر الذي ينعك�س على مهابة �أبنائه �أينما حلّوا ،فرتاهم مرفوعي
الر�ؤو�س �شاخمي النفو�س ،مل�ؤهم الفخر واالعتزاز بوطنهمّ � .إن الوطن كنز
الإن�سان الذي لن يعو�ضه �شيء �إن فقده ،فلنحر�ص عليه ولندافع عنه بكل ما
�أوتينا من قوة ،ولنعمل جاهدين ل ُيحلّق علمه عالي ًا بني �أعالم الأمم يف كافة
املحافل واملنا�سبات ،ولنحمل ح ّبه يف قلوبنا جي ًال بعد جيل.
تعريف مفهوم االنتماء للوطن
ُع� ّ�رف مفهوم االنتماء لغ ّة مبعنى االنت�ساب ،حيث �إن هذا املفهوم
يتج�سد يف انتماء الطفل بوالده واعتزازه به ،واالنتماء مفردة م�شت ّقة
ّ
وعرف البع�ض االنتماء ا�صطالح ًا على �أ ّنه
والزيادة،
والكرثة
النمو
من
ّ
االنت�ساب احلقيقي للوطن والدين فكراً ووجداناً ،واعتزاز الأف��راد بهذا
االنتماء عن طريق االلتزام والثبات على املناهج والتفاعل مع احتياجات
الوطن ،وتتجلّى هذه التفاعالت من خالل بروز االعتزاز بالوطن واملحبة
العميقة له والتي تتج�سد عن طريق االنغما�س يف حمايته والت�ضحية لأجله.
�أ�شكال االنتماء �إىل الوطن
• االلتزام بالرموز الوطنية ،كالن�شيد الوطني ،والعلم ،وكل ما يندرج حتت
هذه الرموز.
• االعتزاز بالقيادة الر�شيدة حتت ظل موالنا املفدى.
• االعتزاز بالوطن ،وا�سمه ،ورموزه ،يف الداخل واخلارج.
• االعتزاز باملنجزات العلمية الع�سكرية والأمنية واالجتماعية وال�صحية
وغريها.
• االعتزاز بعاداته وتقاليده.
• م�شاركة �أبناء الوطن يف �أفراح الوطن و�أحزانه.
• احلفاظ على نظافة ال�شوارع ،والأماكن واملرافق العامة.
واخلريية التي تخدم املجتمع.
التطوعية
• امل�شاركة يف الأعمال
ّ
ّ
• االلتزام بالقوانني والقواعد ال�سلوكية.
• االن�ضباط يف العمل.
• اختيار �أ�سلوب احلوار الواعي يف ح ّل امل�شاكل والنزاعات التي تقع بني
الأفراد واجلماعات.
• احرتام عادات وتقاليد و�أعراف املجتمع.
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�أهمية االنتماء للوطن
تكمن �أهمية االنتماء للوطن يف اخلوف على م�صلحته و�إعالئها فوق
كل م�صلحة ،وما يرتتب على ذلك من احرتام للقوانني والتزام بالأنظمة
والآداب العامة ،والتوجيهات التي ت�صدر من اجلهات العليا واحلفاظ
على ممتلكاته ،فعند حتقق هذه الأمور تتحقق قيم الت�سامح والتالحم بني
الأفراد وتقوى �أوا�رص املحبة بينهم ،فينه�ض املجتمع وترقى الأمة لتكون
يف طليعة الأمم.
تعزيز قيمة االنتماء للوطن
أمهات ومدار�س وم�ؤ�س�سات� ،أن يبذلوا
على �أولياء الأمور ،من �آبا ٍء و� ٍ
ق�صارى جهدهم يف تنمية وتعزيز قيمة االنتماء للوطن من خالل ع ّدة
�أ�ساليب:
• ذكر الأمثلة من ال�سلف ال�صالح ،واالقتداء بالعظماء من الرموز
والدينية ،يف حبهم وانتمائهم للوطن.
الوطنية،
ّ
ّ
آنية ،والأحاديث ال�رشيفة التي تظهر وتبني
• اال�سرت�شاد بالآيات القر� ّ
قدا�سة الوطن واالنتماء له.
• الرتبية ال�سليمة للأطفال منذ ن�ش�أتهم؛ واحلر�ص على م�شاركتهم
بالفعاليات االجتماعية والأعرا�س الوطنية املختلفة.
• تعزيز الثقافة العربية والوطنية يف �أبناء اجليل ،والت�أكّ د من �أن
الثقافة الأجنبية ال تزعزع انتماءهم للوطن.
• احلر�ص على متابعة ما يتفاعل معه �أبنا�ؤنا يف مواقع التوا�صل
االجتماعي وو�سائل الإعالم.
• تعزيز املفاهيم الرتاثية داخل �أبناء اجليل ،وح ّثهم على االعتزاز
برتاثهم وجذورهم
• الوطن هو بقعة الأر�ض التي يحيا عليها الإن�سان تربطه ب�أهلها
قوانني ومفاهيم و�أنظمة وقواعد �سلوك .فمجموعة القوانني والأنظمة
تنظّ م عالقات النا�س ب�أوطانهم؛ بالتايل تلك العالقات ت�ضمن ا�ستقرار
الوطن وحت ّدد درجة انتماء �أبنائه و�صدق تعبريهم عن ذلك.
• � ّإن حتويل الأجيال النا�شئة �إىل مواطنني منتمني كامل االنتماء
لوطنهم يح ّتم بذل جهود م�شرتكة من الدولة والأ�رسة واملدر�سة واجلامعة
ووكاالت التن�شئة االجتماعية .يف بادئ الأمر على القائمني على الرتبية
�أن يدركوا و�أن يكونوا على وعي وعلى يقني كامل وفهم �صحيح لطبيعة
العالقة بني الوطن واملواطنّ � .إن حتقيق الهدف الرئي�سي يكمن يف معرفة
العالقة التكاملية التي تربط الوطن واملواطن.
• على املواطن �أن يخل�ص لوطنه والعمل على تنميته وازده��اره.
فالدولة تقوم بتنفيذ متطلّبات مواطنيها من حقوق وخريات وخدمات.
لذلك من ال�رضوري �أن يقوم كل فرد ب��دوره جتاه وطنه وكل م�ؤ�س�سة
بواجباتها جتاه املجتمع ،فبذلك تتغ ّذى العالقة التكاملية ويتع ّزز بالتايل
ال�شعور باالنتماء احلقيقي.
ان الإدراك لدى الأ�رسة والرتبويني وامل�ؤ�س�سات ووكاالت التن�شئة
• ّ
االجتماعية من �ش�أنه �أن ي�س ّهل عملية تربية الأجيال النا�شئة تربية مبنية
على �أ�س�س الإخال�ص لإعداد مواطنني منغر�سني يف تربة االنتماء الوطني.
يتزود من
• تع ّد الأ�رسة البيئة الأوىل لتن�شئة الطفل واملحيط الذي ّ
وتتكون �شخ�صيته .تكمن
أهم �أ�س�س الرتبية ويكت�سب �أنواع ال�سلوك
خالله � ّ
ّ
م�س�ؤولية الأ�رسة يف �إعداد اجليل ال�صاعد نف�سي ًا وج�سدي ًا واجتماعياً.
دور الأ�سرة زرع حب االنتماء للوطن
ويتم ذلك
يعمل الأهل على زرع حب االنتماء للوطن يف نفو�س �أبنائهم ّ
بطرائق وو�سائل عدة:
مقومات الإخال�ص للوطن.
• احلديث املبا�رش حول ّ
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الأوط��ان �ض��رورة �إن�سانية وحاجة ح�ضاري��ة م�ستدمية،
لهذا ف�إن االنتم��اء الوطني لي�س حال��ة ترفيه ،و�إمنا هو
حاجة جوهرية و�ضرورية يف حياة الإن�سان

الأ�سرة ّ
تعد البيئة الأوىل لتن�شئة الطفل واملحيط الذي
أهم �أ�س�س الرتبية ويكت�سب �أنواع
يتز ّود من خالله � ّ
ال�سلوك وتتك ّون �شخ�صيته

أهم الإجنازات الوطنية.
• امل�شاركة مع الأبناء يف ر�سوم
تت�ضمن � ّ
ّ
• قراءة الكتب والق�ص�ص املح ّفزة على حب الوطن.
• التعريف بالوطن من الناحية اجلغرافية.
• تن�سيق زيارات ميدانية للأماكن التاريخية والأثرية.
• التوعية على التاريخ امل�رشق للوطن.
• �إعداد جيل معتز بوطنه ومبجتمعه وم�ؤ�س�ساته االجتماعية وم�ستع ّد
للت�ضحية يف �سبيل الدفاع عنه.
املهم توعية الطالب على نظافة �شوارع وطنهم والأماكن
• ونذكر �أنه من
ّ
واملناطق واملرافق العامة من خالل ح ّثهم على امل�شاركة يف �أعمال
وحمالت تطوعية هدفها حماية البيئة.
• كما � ّأن تعليم الأب��ن��اء على االل��ت��زام بالقوانني والأنظمة ال�سائدة
أهم ال�سبل التي ت�ؤدي �إىل �إن�شاء
واالن�ضباط والقيم الأخالقية يعد من � ّ
مواطن واعي االنتماء.
• على الآباء والأمهات تعزيز �أ�سلوب احلوار الواعي يف ح ّل امل�شكالت
التي تقع بينهم ،الأم��ر الذي �سينعك�س �إيجا ًبا على حياتهم املجتمعية
كمواطنني خمتلفني اجتماع ًيا وبيئ ًيا لكنهم مت�شابهون وطن ًيا.
�أنواع الت�ضحيات من �أجل الوطن
تتعدد �أنواع و�أ�شكال الت�ضحية من �أجل الوطن ومن �أهمها:
• التخلي عن كل �شيء من �أجل الوطن ومن �أجل احلفاظ عليه
• تقدمي كل ما هو غالٍ له ،وذلك حتى يتحقق الأمن وال�سالم والأمان
دائما ال يهدده �شيء �أب � ًدا حتى نهاية
واحلفاظ على �أن يبقى
م�ستقرا ً
ً
احلياة
• الت�ضحية مل تكن كلمة فقط بل فعل حقيقي يو�ضح ويظهر مدى حبك
لوطنك ،و�ضحى الكثري من اجلنود ومن �أبنائنا و�أجدادنا من �أجل �أن ينعم
الوطن ،و�أن يكون يف حالة م�ستقرة ال مي�سه �شيء �صغري �أو كبري ،و�ضحى
الكثري من الأ�شخا�ص من �أجل �أن نعي�ش نحن يف يومنا هذا.
• يجب �أن نربي يف �أجيالنا روح حب الوطن وتربية االنتماء يف �أخالقهم
من �أج��ل �أن يعي�شوا حياة كرمية ،ونربي يف �أجيالنا الت�ضحية والفداء
بالنف�س واملال وكل �شيء من �أجل �أن يكون وطننا �ساملًا يبعد عنه ال�سوء
واحلرب وعدم الأمان ،فيجب �أن يكون يف املناهج درا�سات تو�ضح حب الوطن
• كما �أن الت�ضحية �سلوك ينبع من �أ�سلوب احلياة فتكون الذات يف �أعلى
مكانة للإن�سانية وتكون فعالة جتاه الأخالق لتخطي عقبات احلياة
ويف هذا ال�سياق نود �أن ن�ؤكد على النقاط الآتية:
• �إن االنتماء الوطني يتجذر ويتعمق وي�أخذ دوره الطبيعي يف حياة
الإن�سان اخلا�صة والعامة ،حينما ينفتح هذا املفهوم على اخل�صو�صيات
الثقافية واالجتماعية والإن�سانية التي يختزنها الإن�سان من روافد متعددة.
فاالنتماء يكرب كلما انفتح وتوا�صل مع خ�صو�صيات املواطنني الثقافية
والتاريخية .وبهذا االنفتاح والتوا�صل ،تتكامل طاقات الواقع و�آفاقه مع
حمفزات ودوافع الذات وخ�صو�صياتها ال�ضاربة بجذورها يف عمق التاريخ
وحكيما .فبقدر انفتاح
والإن�سان .وبهذا التكامل ي�صبح االنتماء واع ًيا
ً
مفهوم االنتماء الوطني على املخزون الثقايف والتاريخي للمواطنني،
ب��ذات القدر يتعمق مفهوم ال��وح��دة ،ويتم التجاوز العملي للكثري من
العقبات والعراقيل .ولذلك ف�إن تطوير مفهوم االنتماء الوطني يف الف�ضاء
االجتماعي بحاجة با�ستمرار �إىل انفتاح هذا املفهوم على خ�صو�صيات

املواطنني الثقافية والإن�سانية ،حتى ت�ساهم هذه اخل�صو�صيات على نحو
�إيجابي يف �إثراء مفهوم االنتماء ومده ب�أ�سباب ال�صالبة والتمكني.
فحينما ينفتح انتما�ؤك الوطني على �إن�سانيتك وخمزونك الثقايف
والإن�ساين ،حينذاك �سيرثى هذا املفهوم �إن�ساني ًة ونبالً� ،أما حينما ينغلق
هذا املفهوم وحتول عوامل ذاتية �أو مو�ضوعية دون التوا�صل واالنفتاح
على �إن�سانية الإن�سان ،ف�إنه �سي�صاب بالب�ساطة والت�صحر ،لأنه مل ينفتح
ومل ي�ستفد من البعد الإن�ساين الذي يختزنه كل مواطن� .إن املواطن هو
الذي مينح مفهوم االنتماء الوطني حركته وفعاليته .لذلك ف�إن انفتاح
هذا املفهوم على املواطن بخ�صو�صياته الثقافية والإن�سانية� ،سي�ساهم
يف حتريك كل املواطنني باجتاه �إثراء مفهوم االنتماء الوطني باملزيد من
احلقائق الثقافية والإن�سانية.
فالعالقة ِج � ُّد عميقة بني حيوية وفعالية االنتماء الوطني وبني
انفتاحه وتوا�صله امل�ستدمي مع املواطنني وخمزونهم الثقايف والإن�ساين.
اخلال�صه
�اء يدعيه الإن�سان �أو مقولة تقال �أو
�إن االنتماء الوطني لي�س �إدع� ً
خطبة تذاع ،و�إمنا هو التزام وم�س�ؤولية .حيث ُيرتجم هذا االلتزام بتحمل
امل�س�ؤولية الوطنية .فال ي�صح ب�أي حال من الأح��وال �أن يعي�ش املواطن
متفرجا �أو بعيداً عن التزامه الوطني ،و�إمنا هو مطالب ووفق مقت�ضيات
ً
االنتماء الوطني ال�سليم لاللتزام مبتطلبات املواطنة والقيام ب ��أدواره
ووظائفه الوطنية .وعلى امل�ؤ�س�سات الثقافية والرتبوية والإعالمية
الوطنية� ،أن تعمل من �أجل بلورة مفهوم االنتماء الوطني وربط جميع
املواطنني مب�س�ؤولياتهم وواجباتهم الوطنية.
• فاالنتماء �إىل الوطن يدفعنا جمي ًعا �إىل العمل ل�سد الثغرات و�إنهاء نقاط
ال�ضعف ،وال�سعي املتوا�صل لتعزيز وحدته وت�صليب ومتتني ت�ضامنه الداخلي.
• فاالنتماء �إىل الوطن يعني تعزيز ق��وة الوطن على قاعدة العدل
وامل�س�ؤولية امل�شرتكة وال�سعي الدائم لإ�ضافة مكا�سب جديدة �إىل مكا�سب
الوطن.
• فاالنتماء �إىل الوطن لن يت�شكل ب�شكل حقيقي يف نفو�س املواطنني،
�إال ب�إجناز مفهوم املواطنة على نحو م�ؤ�س�سي وعملي .لذلك ف��إن من
املقومات الأ�سا�سية ملفهوم االنتماء الوطني هو مفهوم املواطنة القائمة
على دعائمها ومرتكزاتها املعرفية وامل�ؤ�س�سية.
• فاالنتماء �إىل الوطن القوة والعزة وال�شعور العميق وااللتزام ال�صادق
مبقت�ضيات االنتماء الوطني ،كل هذا بحاجة �إىل حقيقة املواطنة القائمة
على �أ�س�س امل�س�ؤولية املتبادلة وتكاف�ؤ الفر�ص.
• فاالنتماء �إىل الوطن ال يكفي الإن�سان �أن يعي�ش على �أجماد �آبائه
و�أجداده ،و�إمنا املطلوب دائم ًا هو �أن ن�سعى �إىل �صنع حا�رضنا وتاريخنا
وبناء جمدنا من خالل جهدنا وعملنا املتوا�صل باجتاه العمران والتقدم.
�صحيح �أن الآباء والأجداد ،متكنوا من بناء هذا الوطن وجتاوز الكثري من
املخاطر والتحديات التي واجهتهم يف هذه امل�سرية ،ولكن ال ميكننا �أن
نعي�ش فقط على تلك الأجماد والذكريات ،و�إمنا ومن مقت�ضى الوفاء للوطن
ورجاله� ،أن نعمل مع ًا على �صنع حا�رضنا وتطوير راهننا وجتاوزوا حمن
واقعنا وحتدياته ،باملزيد من الكفاح والبناء والعمران.
• االنتماء �إىل الوطن التزام وم�س�ؤولية ،وك�سب متوا�صل يف خمتلف
امليادين لربط مكا�سب املا�ضي مبنجزات الراهن و�صو ًال �إىل م�ستقبل وطني

جديد ،ميار�س فيه جميع �أبناء الوطن م�س�ؤولياتهم و�أدوارهم ووظائفهم
وحقوقهم .والأوطان يف املح�صلة النهائية ،ال تعمر �إال ب�أبنائها ،وال تتطور
�إال ب�شعبها ،وال متتلك �أ�سباب القوة �إال �إذا تطورت م�شاركة املواطنني يف
�إدارة �أمورهم ،وت�سيري �ش�ؤونهم وق�ضاياهم..
• االنتماء �إىل الوطن م�ساحة مفتوحة ،لكل املبادرات واخلطوات الوطنية
اخلرية والإيجابية ،التي ت�ستهدف عزة هذا الوطن ومنعته على خمتلف
الأ�صعد وامل�ستويات.
ويتقبل الآخر (� ّأي عليه احرتام تقاليد
لذا علينا �إعداد مواطن يحرتم
ّ
وعادات و�أعراف الآخرين من �أبناء الوطن الواحد) ،وم�شاركتهم �أحزانهم
و�أفراحهم .وهنا يربز دور م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية يف تعزيز هذا
وي�صب ذلك يف �إطار تكوين مبد�أ الوحدة الوطنية وامل�شاركة
املفهوم.
ّ
الفعالة على جميع الأ�صعدة بني املواطنني .لذلك ف�إن الرتبية ال�سليمة
ّ
ت�ساهم يف ن�رش الثقافة الوطنية بني �أبناء اجليل اجلديد� .....إلخ.
اخلامتة
يعد االنتماء من االحتياجات املهمة التي ت�شعر الفرد بالرابط امل�شرتك
الذي يربطه ب�أر�ضه وب�أبناء وطنه ،و�سي�ؤ ّدي هذا ال�شعور �إىل �صقل توجهاته
بحيث تتحول �إىل توجهات تهدف �إىل خدمة الوطن واملجتمع والتفاين
والت�ضحية من �أجله ،وامل�شاركة يف �إعماره التي �ست�شعره بقيمته احليات ّية
التي �ستنمو مع الأيام وال�سنني ،ومن القيم املهمة لالنتماء للوطن والتي
يجب العمل بها وعدم التغا�ضي عنها �إبراز قيمة الوحدة الوطن ّية ،وحتويلها
لأه��داف يعمل اجلميع على حتقيقها على �أر���ض الواقع واملحافظة على
ا�ستمراريتها ،فالوحدة الوطن ّية تعد من امل�سلمات يف كل الأوطان والتي من
�ش�أنها العمل على تقوية املجتمعات واملحافظة على �أمنها ورخائها ،و ُيعد
االنتماء للوطن من �أهم الأمور يف حياة �أي �إن�سان ،حيث �إن الوطن هو مبثابة
املنزل الكبري الذي يعي�ش فيه الإن�سان ،ولكن هذا املنزل ال ميكن اال�ستغناء
عنه ،كما �أنه عندما يحتل هذا املنزل �شخ�ص ،يقوم املقيمون فيه بالدفاع
عن منزلهم والتخل�ص من هذا املحتل� .إن انتماء الوطن ُي�شعر الإن�سان ب�أهمية
كبرية لذاته ،حيث �إنه ي�شعر باال�ستقرار والراحة التي ال ي�شعر بها عندما
يغرتب ،و�سي�شعر بالغربة لأنه يكون غري ًبا يف الدولة التي يقيم فيها غري
وطنه الذي يعي�ش فيه �أهله ،لذا ف�إن حب الوطن نابع من قلوب الأ�شخا�ص،
لأنه لي�س جمرد �شيء يبقى ملدة ويذهب ،بل �إن الوطن هو اال�ستقرار للإن�سان.
ويف الأخري ُعمان قابو�س تفخر مبنجزاتهاُ ،عمان هيثم امل�ستقبل �أمن و�أمان
وحقوق وواجبات ،وا�ستمرار للعطاء والإجنازات �شعب يعتز بقيادة نهجها
ال�سالم واال�ستقرارُ ،عمان �ستظل �شاخمة برجالها معتزة مبواقفها.
املراجع:
• �ألهام �سيف الدولة حمدان  -حب الوطن ومعنى الوطنية 2017م.
• برهان غليون -نقد ال�سيا�سة ،الدين والدولة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�رش ،الطبعة الثانية1993 -م.
• �سلمان بارود -جدلية العالقة بني الوطن واملواطن 2007م.
• جمموعة من امل�ؤلفني ،املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربية ،مركز
درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الأوىل -بريوت 2001م.
• معدن اجل��واه��ر وريا�ضة اخل��واط��ر� ،أب��و الفتح الكراجكي ،املكتبة
املرت�ضوية  -طهران1392 ،هـ.ق.
• ق�ضايا و�شهادات ،كتاب دوري ،رقم ( ،)4خريف 1991م.
• االنتماء للوطن2020– mawwdoo3.com ،م.
• االنتماء والوالء 2020 www.alittihad3.aeم.
• اهمية االنتماء للوطن2020– www.alwalaiantima.com .م.
• تعبري عن الوطن2020– mawwdoo3.com .م.
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عددا من القرارات
اللجنة العليا تتخذ
ً
للتعامل مع جائحة كورونا

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد)19-
�أثار ظهور �ساللة جديدة من فريو�س كورونا
القلق مرة �أخ��رى يف العامل �أجمع ،ال�سيما من
طريقة انت�شاره ال�رسيعة ،مما �أجرب العديد من
ال��دول التخاذ �إج���راءات وق��رارات احرتازية مرة
�أخرى ،لتفادي الآثار الوخيمة من انت�شار الفريو�س،
فنتائج (كوفيد  )١٩خميفة وكبدت دول العامل
وعمان بال�شك
خ�سائر مادية وب�رشية كبريةُ ،
جزء ال يتجز�أ من هذه الرتكيبة الكونية ،وبف�ضل
اهلل واجلهود التي تبذلها ال�سلطنة الحتواء هذه
اجلائحة ،متكنت من توفري اللقاحات امل�ضادة
للفريو�س والتي ج��اءت ب�شكل دفعات لتطعيم
الفئات امل�ستهدفة يف املراحل الأوىل ،ثم باقي �أفراد
املجتمع كحملة وطنية للتح�صني من الفريو�س،
وحتت �شعار (التح�صني وقاية).
ورغم توفر اللقاح �إال �أنه يجب عدم الرتاخي
يف تطبيق الإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار
الفريو�س ،وعدم اال�ستهتار بخطورته ،والذي من
العــدد 529
يناير 2021

102

املمكن �أن ي�ؤدي �إىل بلوغ معدالت احلاالت القائمة
�إىل م�ستويات �أكرب مما كانت عليه يف ال�سابق،
ويجب �أن يكون االلتزام امل�س�ؤول حا� ًرضا من كل
فرد باملجتمع بتنفيذ التعليمات والتوجيهات
ال�صادرة من اللجنة العليا ،وو�ضع م�صلحة الوطن
واملجتمع فوق كل اعتبار.
ولقد حتدثنا يف الإ�صدارات ال�سابقة من (جند
عُ مان) منذ الإعالن عن هذه اجلائحة العاملية عن
�أهم اجلهود والإجراءات والتدابري التي قامت بها
ال�سلطنة ب�شكل عام وقوات ال�سلطان امل�سلحة
ب�شكل خا�ص ،ويف هذا العدد �سوف نوا�صل احلديث
عن اجلهود احلثيثة التي تقوم بها احلكومة الر�شيدة
من �أجل الت�صدي جلائحة كورونا (كوفيد ،)١٩من
خالل التقرير ال�صحفي الآتي:
متابعة:
النقيب  /يون�س بن �سامل املحروقي

اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )١٩
ا�ستمرت يف حالة االنعقاد الدائم ،مرت�صدة جلميع التطورات اخلارجية التي ت�شهدها اجلائحة والتي من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر على ال�سلطنة ،وبناء على ذلك اتخذت اللجنة العديد من الإجراءات والتدابري االحرتازية
بناء على ما يتطلبه الو�ضع الراهن للجائحة ،وا�ضعة �سالمة املواطن و�صحته �ضمن �أولوياتها باعتباره
�أغلى ثروات الوطن .وكنا قد تناولنا يف العدد املا�ضي �سل�سلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف
هذا العدد ن�ستكمل القرارات املتخذة حتى تاريخ �إ�صدار العدد ،ومن �أهمها الآتي:
اجتماع يوم 1/12

 العودة التدريجية لطلبة املدار�س بنظام التعليم املدمج بدءا من يوم ١٧
يناير ٢٠٢١م  ،و�أفادت اللجنة ب�أن العودة �ستكون وفق الآلية التي �سيتم الإعالن
عنها من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
 فر�ض غرامة مقدارها (� )1000ألف ريال ُعماين على كل من ال يلتزم بهذه
الإجراءات ،ومن بينها عدم لب�س �سوار التعقب �أو حماولة التخل�ص منه ،وكذلك عدم
�إجراء الفح�ص املطلوب بعد م�ضي مدة احلجر و�إعادة ال�سوار �إىل اجلهة املخت�صة.
اجتماع يوم 1/17

� إغالق املنافذ الربية لل�سلطنة ملدة �أ�سبوع قابلة للتمديد ،اعتبارا
من ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء يوم  18يناير 2021م.
اجتماع يوم 1/24

الربية لل�سلطنة ملدة �أ�سبوع �آخر ينتهي يف
 متديد �إغالق املنافذ ّ
ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء يوم الإثنني  18جمادى الآخرة 1442هـ
املوافق  1فرباير 2021م.

اجتماع يوم 1/27

بدءا من يوم اخلمي�س  28يناير  2021م وحتى �إ�شعار �آخر حظر
ً 

اعية مهما كانت.
�إقامة املنا�سبات اجل ََم ّ

والكليات.
 ت�أجيل فتح التعليم املبا�رش يف اجلامعات
ّ

الدرا�سية بالن�سبة
التو�سع يف التعليم املدمج للمراحل
 ت�أجيل
ّ
ّ

احلكومية.
للمدار�س
ّ
الدولية داخل
 تعليق �إقامة الفعاليات واملنا�شط وامل�ؤمترات
ّ
ال�سلطنة.
املحلية ذات الطابع اجلماهريي،
 تعليق �إقامة الفعاليات والأن�شطة
ّ

الريا�ضية واملعار�ض ب�شتى �أنواعها.
وي�شمل ذلك الأن�شطة
ّ
 تو�صي اللجنة العليا بتج ّنب �سفر املواطنني واملقيمني �إىل خارج
خ�صو�صا مع �إقدام
ال�سلطنة خالل الفرتة القادمة �إال لل�رضورة الق�صوى،
ً
العديد من الدول على ت�شديد �إجراءات التن ّقل وال�سفر ،وتو�صي كذلك باحل ّد
من �سفر املواطنني واملقيمني �إىل خارج ال�سلطنة يف مهمات ر�سمية
خارجية.
وم�شاركات
ّ

وبن���ا ًء على الق���رارات والإجراءات ال�ص���ادرة من اللجن���ة العليا املكلف���ة ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�ش���ار فريو�س كورونا (كوفيد  )١٩مت تفعيل الآتي:
� أعلنت بلدية م�سقط يوم  1/3عن �إعادة فتح ال�سوق املركزي
ابتداء من اخلام�س من يناير مع اتخاذ
للخ�رضاوات والفواكه للم�ستهلكني
ً
كافة و�سائل الوقاية الذاتية.
 كما �أعلنت بلدية م�سقط يوم  1/14عن احلزمة الثامنة من الأن�شطة
امل�سموح لها مبزاولة العمل يف حمافظة م�سقط وهي:

✦مقاهي تقدمي ال�شي�شة.
✦قاعات ال�صالة يف املراكز التجارية ،ب�رشط عدم �إقامة �صالة اجلماعة.
✦قاعات الأفراح  ،زيادة ن�سبة اال�ستيعاب ( )%50وكحد �أق�صى ()250
�شخ�صا للقاعات الكبرية.
ً
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اللجنة العليا تعقد
عددا من امل�ؤمترات
ال�صحفية با�ستخدام
تقنية التحدث عن بعد

نظمت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد  )١٩عددا من امل�ؤمترات ال�صحفية با�ستخدام
تقنية التحدث عن بعد للإجابة على الت�سا�ؤالت حول انت�شار جائحة كورونا،
وتو�ضيح الإجراءات والتدابري االحرتازية التي اتخذتها اللجنة العليا.

امل�ؤمتر ال�صحفي احلادي والع�شرون يوم 1/14

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي احلادي والع�رشين معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،و�سعادة
الدكتور عبداهلل بن خمي�س امبو�سعيدي وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم ،والدكتور علي بن حميد اجلهوري
مدير عام الرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط ،وفي�صل بن علي البو�سعيدي املدير العام امل�ساعد لتقنية املعلومات،
والدكتورة �أمل بنت �سيف املعنية ،مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة ال�صحة.
�أبرز ماء جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي احلادي والع�رشين:
معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة:
• تردد البع�ض يف عدم �أخذ اللقاح وهو تردد م�رشوع  ،ولكن لي�س مبني
على معلومات علمية و�إمنا مرتبط بالإ�شاعات واملعلومات املغلوطة.
�شخ�صا بلقاح فريو�س كورونا حتى يوم
• مت تطعيم (� )٢٢ألف و()٧٤٩
ً
 ،1/13ومت تغطية ما ن�سبته ( )٪٨٢من الفئات امل�ستهدفة
• يف فرتة الذروة بلغ عدد حاالت املنومني بوحدات العناية املركزة
( )٢١٩حالة وانخفا�ض هذه احلاالت �إمنا جاء نتيجة جلهود اجلميع
وااللتزام بالإجراءات االحرتازية ،مطال ًبا اجلميع عدم التهاون وموا�صلة
االلتزام بهذه الإجراءات
• ال يوجد �أي �إثبات علمي على �أن ال�شخ�ص الذي مت تطعيمه بـ(لقاح
كورونا) غري ناقل للمر�ض.
• ال�صعوبة ال تكمن يف �سعر اللقاح ،و�إمنا تكمن يف احل�صول على
اجلرعات الكافية ب�سبب قلة الإنتاج من قبل ال�رشكات التي �أعطيت
الت�رصيح لإنتاج اللقاح.
• الإعفاء من احلجر ال�صحي ال ُبد �أن يخ�ضع لتوافق دويل.
• هناك توا�صل م�ستمر مع املعنيني بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
حول مو�ضوع اجلوامع ،ولكن ن�ؤكد ب�أن التجمعات يف حال عدم وجود
التباعد واال�شرتاطات االحرتازية فهي التزال ممنوعة يف الوقت احلايل.
• اللجنة العليا مل تتلق �أي طلبات بعودة التعليم املبا�رش يف اجلامعات
والكليات.
• خمالفة عدم �إرجاع �إ�سوارة التعقب ( )1000ريال ُعماين.
• من هم املفرت�ض �أن يكونوا يف احلجر املنزيل وامل�ؤ�س�سي يتجاوزون
(� )١٠٠ألف حالة ،ظهرت عليهم �أعرا�ض ولكن ال ي�ستدعي �إجراء
الفحو�صات.
• املجال مفتوح �أمام ال�رشكات ا ُمل�صنعة للتطعيمات ،ويتوقع �أن ت�صل
�إىل ال�سلطنة يف الربع الأول من هذا العام بني ( )١٠ - ٨لقاحات مع
الت�أكيد �أن ال�سلطنة لن ت�ستخدم �أي لقاح �إال بعد احل�صول على البيانات
الكاملة وت�سجيل بلد املن�ش�أ.
• الو�ضع الوبائي على م�ستوى العامل مقلق جدا ،وال نن�صح بال�سفر �إال
لل�رضورة الق�صوى.
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• ال يوجد ت�رصيح حتى الآن لأي لقاح بتطعيم الأطفال دون الـ()١٦
عاما واحلوامل واملر�ضعات.
ً
• احلجر ال�صحي (� )7أيام فقط ..و�إلزامية �إجراء فح�ص (بي �سي �آر) يف
اليوم الثامن.
• الو�ضع احلايل ال ي�ستدعي �إغالق ال�سفر متاما من و�إىل ال�سلطنة.
�سعادة الدكتور عبداهلل بن خمي�س �أمبو�سعيدي وكيل وزارة الرتبية
والتعليم للتعليم:
• العودة �إىل املدار�س مت على عدة مربرات منها النتائج الإيجابية يف
تطبيق الربتكول ال�صحي يف املدار�س.
• زيادة متكني تالميذ احللقة الأوىل يف القراءة والكتابة واحل�ساب،
وتدري�س مناهج جديدة حتتاج �إىل التعليم املبا�رش .
• �سيخ�ضع اال�ستمرار يف تطبيق نظام «التعليم املدمج» للتقييم ووفق
تطورات احلالة الوبائية .
• عودة املدار�س ت�ستغرق من �أ�سبوعني �إىل (� )3أ�سابيع
• يتاح يف التعليم املدمج رغبة ويل الأمر بعدم �إر�سال �أبنائه �إىل املدر�سة
وفقًا ل�رشوط معينة وتوقيعه تعهد بذلك.
• االلتزام بالإجراءات االحرتازية ي�رسع عملية عودة الطلبة �إىل املدار�س.
• ال�سيناريو املطروح يف حالة ا�ستمرار اجلائحة والو�ضع الوبائي هو
العودة للتعليم عن بعد
الدكتور علي بن حميد اجلهوري مدير عام الرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط:
• احلافالت املدر�سية متوفرة  ،ومت حتديد عددها بح�سب االحتياج
وعقود احلافالت مت توقيعها
• يجب على �سائق احلافلة �أن يوفر املعقمات وجهاز قيا�س احلرارة.
• يجب �أن ال تزيد حمولة احلافلة املدر�سية عن ( )%50من �إجمايل �سعتها.
• ح�صلت بع�ض الإ�صابات الب�سيطة يف بع�ض املدار�س وا�ستطاعت هذه
املدار�س التعامل معها وفق الربتوكول ال�صحي.
أ�س�سا معينة لوجود عمال النظافة يف املدار�س واتخاذ
• الوزارة حددت � ً
الإجراءات االحرتازية كافة.
في�صل بن علي البو�سعيدي املدير العام امل�ساعد لتقنية املعلومات:
• املن�صات التعليمية متزامنة مع عملية التعليم املدمج بالتطبيق احلايل
ويطلب من الطلبة الولوج �إىل هذه املن�صات لعمل الواجبات والأن�شطة

والدرو�س التفاعلية التي يرفعها املعلم .
• فريق تق�صي وبائي يف املدار�س مل�ساندة جهود وزارة ال�صحة للك�شف
عن �أي �إ�صابات يف املدار�س.
• الوزارة قامت بعمل بع�ض التحديثات للمن�صات ،وهناك ()٣
ا�ستطالعات تهدف �إىل ر�صد واقع ا�ستخدام املن�صات والتحديات التي
تواجه املدار�س واملعلمني كما �أنها تر�صد ن�سبة ا�ستخدامها من قبل
املعلمني باملدار�س .
• امل�ؤ�رشات تدل �أنه توجد ن�سبة ا�ستخدام عالية ج ًدا للمن�صات
التعليمية من قبل املدار�س ،وقد جتاوز حجم البيانات �أكرث من ()٧٠
مليون ميجا بايت.
• هناك �أكرث من (� )١٥٠ألف �صف افرتا�ضي تعمل بها و�أكرث من (� )٣٠٠ألف

م�ستخدم ن�شط يوم ًيا يف احل�ص�ص املتزامنة ،و�أكرث من ( )٣ماليني م�شارك .
• الوزارة منحت مديري املدار�س ال�صالحيات الالزمة لتوفري الإجراءات
االحرتازية مبا يحقق �سالمة املنت�سبني و�صحتهم.
الدكتورة �أمل بنت �سيف املعنية ،مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى
بوزارة ال�صحة:
• الفريو�س م�ستجد يتطور يوم ًا بعد يوم وهذا ما �أكدته البحوث
والدرا�سات عن ن�سبة انت�شار العدوى ،و�إنها قابلة للتغيري وقابلة حلدوث
طفرات للإنفلونزا.
• جميع املعلومات �أثبتت �أنه ال ت�أثري للطفرة اجلديدة على فاعلية اللقاح.
• ن�سبة املناعة املجتمعية يف ال�سلطنة من (� )٪20إىل ( )٪25ح�سب
امل�سح الوطني امل�صلي اال�ستق�صائي.

جهود قوات ال�سلطان امل�سلحة يف التعامل مع جائحة (كوفيد )١٩

بدء التح�صني �ضد فريو�س (كوفيد )19
يف قوات ال�سلطان امل�سلحة

ا�ستمرا ًرا لأدواره��ا الوطنية ،ومتا�ش ًيا مع
الإج��راءات املتخذة و�سل�سلة القرارات يف �إطار
التعامل مع تداعيات وت�أثريات جائحة كورونا،
و�ضمن احلملة الوطنية للتح�صني ،قامت اخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة اعتبا ًرا من يوم 12/٣١
بتفعيل خطة التح�صني �ضد فريو�س كورونا،
وذل��ك مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض،
حيث و�ضعت الأولوية لل�رشائح امل�ستهدفة من
العاملني بالقطاع ال�صحي باخلدمات الطبية
وبالتن�سيق مع وزارة ال�صحة.
وتلقى الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة (�آنذاك)،
واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
العماين (�آنذاك)
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
لقاح التح�صني �ضد الفريو�س ،وذلك يوم ١/٥
مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض.
وكان قد ح�رض بدء حملة التح�صني العميد
الركن �سامل بن �سيف احلو�سني قائد اجلي�ش
العماين بالإنابة  ،وعدد من كبار
ال�سلطاين ُ
ال�ضباط وال�ضباط وعدد من منت�سبي اجلي�ش
العماين.
ال�سلطاين ُ
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
ال�صلاَ ِة ِ�إ َّن َهّ َ
ين،
ال�صا ِب ِر َ
قال اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
الل َم َع َّ
ال�صبرْ ِ َو َّ
ِين � َآمنُوا ْا�س َت ِعينُوا ِب َّ
ونَ ،و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ِب�شَ ْي ٍء
يل َهّ ِ
َو اَل َتقُو ُلوا لمِ َ ْن ُي ْق َت ُل فيِ َ�س ِب ِ
ات َب ْل �أَ ْح َيا ٌء َو َل ِك ْن اَل تَ�شْ ُع ُر َ
الل �أَ ْم َو ٌ
ال ْم َو ِال َو ْ أَ
ْ�ص ِم َن ْ أَ
ِين ِ�إذَا
ين ،ا َّلذ َ
ال�صا ِب ِر َ
ال ْنف ُِ�س َوال َّث َم َراتِ َو َب ِرّ ِ
وع َو َنق ٍ
ِم َن الخْ َ ْو ِف َوالجْ ُ ِ
�ش َّ
ات ِم ْن َر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة
�أَ َ�صا َب ْت ُه ْم ُم ِ�صي َب ٌة قَا ُلوا �إِ َّنا للِ َهّ ِ َو�إِ َّنا ِ�إ َل ْي ِه َر ِاج ُع َ
ون� ،أُو َل ِئ َك َع َل ْي ِه ْم َ�ص َل َو ٌ
ون { �صدق اهلل العظيـــم
َو�أُو َل ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْه َت ُد َ
�سورة البقرة الآيات ( 153ـ )157
					

هلل
هلل َ ،قالَ َ :قالَ َر ُ�سولُ ا ِ
َع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِد ا ِ
وف َ�ص َد َق ٌة َ ،و�إِ َّن
�صلى اهلل عليه و�سلمُ :ك ُّل َم ْع ُر ٍ
وف �أَ ْن َت ْلقَى �أَ َخ َ
اك ِب َو ْج ٍه َط ْل ٍق َ ،و َ�أ ْن
ِم َن المْ َ ْع ُر ِ
ُت ْف ِرغَ ِم ْن َد ْل ِو َك يف �إِنَا ِء �أَ ِخ َ
يك).
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أخرجه الب َُخ ِاري ،رِّ ْ
والت ِم ِذ ّي

c

يدفع الأمل �صاحبه �إىل الإبداع والبناء ،ويجعل حياته هادفة ،ويجعل الأمل �شخ�صية الإن�سان �سليمة
ال خلل وال �رصاعات فيها ،وبالأمل تتجدد ثقة الإن�سان بخالقه ثم تزداد ثقته بنف�سه ،وهكذا يت�سلح
بال�صرب والإميان ،ويندفع �إىل االرتقاء بنف�سه ،والت�شبث بالأمل هو الراحة النف�سية و ال�شعور بال�سعادة.
�إن الأمل يف احلياة يزرع يف النف�س الأمن والطم�أنينة والتطلع �إىل حياة �أف�ضل خالية من الأمرا�ض
والأحزان وامل�صائب واحلرمان ويتحقق العدل الإلهي املطلق ،وبالأمل ينطلق الإن�سان �إىل ال�سعي على
عي�شه وك�سبه فال يق�رص يف عمله ،وال يتهاون يف القيام بواجبه ،وبالأمل ال ميني �أحد املوت ل�رض
نزل به ،بل ي�أمل �أ�شد النـا�س مر�ضـا �أن ال�شفـاء العاجـل التـام قــادم قائـم ب�إذن اهلل تعالــى} :و�إذا
مر�ضت فهو ي�شفني{ �سورة ال�شعراء الآية ( .)80فالأمل مهم حلياة النا�س جميع ًا فلوال الأمل ما جنح
�أحد ،وال تقدم �أحد ،وما قام بناء ،فالأمل بالن�سبة للإن�سان كاملاء بالن�سبة لل�سمك ،وكالوقود بالن�سبة
للمركبات ،فلنع�ش بالأمل ولنحيا بالأمل.

تفاءلوا باخلري جتدوه

�سنة التفا�ؤل
التفا�ؤل �سنة نبوية ،و�صفة �إيجابية النف�س ال�سوية ،يرتك
�أثره على ت�رصفات الإن�سان ومواقفه ،ومينحه �سالمة نف�س وهمة
عالية ،ويزرع فيه الأمل ،ويحفزه على الهمة والعمل ،والتفا�ؤل
ما هو �إال تعبري �صادق عن الر�ؤية الطيبة والإيجابية للحياة.
ويف املقابل هناك عالقة وطيدة بني الت�شا�ؤم وكثري من
مظاهر االعتالل النف�سي و�ضعف الهمة ،حيث يجعل �صاحبه
ينتظر حدوث الأ�سو�أ ،ويتوقع ال�رش والف�شل ،ولهذا كان النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يكره الت�شا�ؤم ،ويحب الف�أل احل�سن الذي له
عالقة بالعمل والأمل ،فعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال عدوى وال طرية ،ويعجبني الف�أل
ال�صالح :الكلمة احل�سنة) رواه البخاري ،وعن �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه قال( :كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يعجبه الف�أل
احل�سن ،ويكره الطرية) رواه البخاري ،وعن عبداهلل بن م�سعود
ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :الطِّ يرَ َ ة
�شك) رواه �أبو داود.
�شك ،الطِّ يرَ َ ة رِ ْ
�شك ،الطِّ يرَ َ ة رِ ْ
رِ ْ
والتفا�ؤل نور يف الظلمات ،وخمرج من الأزمات والكربات،
حث عليه النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ بقوله
وهو �سلوك نف�سي ّ
وفعله ،وهو مقرون بالإميان باهلل ـ عز وجل ـ ،ومعرفته ب�أ�سمائه
احل�سنى و�صفاته العليا ،لأن امل�ؤمن ي�ست�شعر معية اهلل }ال تحَ ْ َز ْن
�إِ َّن اللهَّ َ َم َع َنا{ �سورة التوبة الآية ( ،)40كما يعرف ربه ب�أ�سمائه
ني{ �سورة
الراحِ مِ َ
احل�سنى و�أنه �أرحم الراحمني َ
}و ُه� َ�و �أَ ْر َح� ُ�م َّ
يف ِب ِع َبا ِدهِ{ �سورة
يو�سف الآية ( ،)64لطيف بالعباد }اللهَّ ُ لَطِ ٌ
}و َر ْح َمتِي َو�سِ َع ْت
ال�شورى الآية ( ،)19و�سعت رحمته كل �شيء َ
كُ َّل �شَ ْيءٍ{ �سـورة الأعـراف الآية ( ،)156يدافـع عـن املـ�ؤمنني
ِين � َآم ُنوا{ �سـورة احلـج الآيـة ( ،)38وا�سـع
}�إِ َّن اللهَّ َ ُي َدافِ ُع َع ِن ا َّلذ َ
املغفرة قابــل التـوب وغافـر الذنب }غَ افِ ِر ال َّذ ْن ِب َوقَابِلِ ال َّت ْو ِب{
�سورة غافر الآية غافر ( ،)3نا�رص لعباده امل�ؤمنني }�إِ َّنا َل َن ْن�صرُ ُ
الَ ْ�ش َها ُد{ �سورة
ُوم ْ أ
ُر ُ�س َل َنا َوا َّلذ َ
ِين � َآم ُنوا فيِ الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َي ْو َم َيق ُ
غافر الآية ( ،)51وغريها من �صفات اهلل احل�سنى التي جتعل
امل�ؤمن يف تطلع للأمل ،وتوقع للخري ،وانتظار دائم للفرج ،وهذه
كلها ت�صب يف معنى التفا�ؤل الذي �أمر به وحث عليه ر�سول اهلل
وربى عليه �أ�صحابه ر�ضوان
�صلى اهلل عليه و�سلم بقوله وفعلهَّ ،
اهلل عليهم.
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ما �أروعها من كلمة!! وما �أعظمها من عبارة!! املتفائل باخلري �سيح�صد اخلري يف نهاية
الطريق؛ لأن التفا�ؤل يدفع بالإن�سان نحو العطاء والتق ّدم والعمل والنجاح ،فالتفا�ؤل �إذًا
واع ،يوظف الأ�شياء اجلميلة يف �أنف�سنا ومن حولنا توظيفًا �إيجاب ًّيا.
�شعور نف�سي عميق ٍ
�إن التفا�ؤل يعني على حت�سني ال�صحة العقلية؛ فاملتفائل يرى الأ�شياء جميلة ،يرى
الأ�شياء كما هي؛ فيفكر باعتدال ،ويبحث عن احللول ،ويح�صد الأرباح واملكا�سب بعي ًدا عن
�سيطرة الوهم واخلوف والت�شا�ؤم.
يعني على حت�سني ال�صحة النف�سية؛ فاملتفائل �سعيد ،ي�أكل وي�رشب وينام وي�ستمتع
وي�سافر وي�شاهد وي�سمع ويبت�سم وي�ضحك ويج ّد ،دون �أن مينعه من ذلك �شعور عابر من
اخلوف �أو الت�شا�ؤم.
التفا�ؤل يعني على حت�سني ال�صحة البدنية؛ ف�إن النف�س ت�ؤثر على اجل�سد ،ورمبا �أ�صبح
الإن�سان علي ًال من غري علة ،ويا لها من علة؛ �أن تكون النف�س م�سكون ًة بهواج�س القلق
والت�شا�ؤم وتوقع الأ�سو�أ يف كل حال.
املتفائل يعي�ش مد ًة �أطول ،وقد �أثبتت الدرا�سات �أن ا ُمل َعمرين عاد ًة هم املتفائلون يف
حياتهم.
ً
أي�ضا �أن الذين يعي�شون تفا�ؤال هم �أقدر من
التفا�ؤل يقاوم املر�ض ،وقد ثبت طب ًّيا � ً
غريهم على جتاوز الأمرا�ض وحتى الأمرا�ض اخلطرية ،فلديهم قدرة غريبة على جتاوزها
واال�ستجابة ملحاوالت ال�شفاء.

ثمرات التفا�ؤل
يرفع املعنويات ،وميحو االنهزامية واالنك�سار ،ويزيد الإنتاج ،ويبعث على الن�رص
}وكَ َ
ان َح ًّقا َعل َْي َنا َن�صرْ ُ
يف نفو�س اجلنود ،وقد وعد اهلل به عباده امل�ؤمنني حيث قالَ :
}و�أَ ْن ُت ُم الأَ ْعل َْو َن َوا ُ
هلل َم َعك ُْم{ �سورة
المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ني{ �سورة الروم الآية ( ،)47وقال تعاىلَ :
�آل عمران الآية (.)139
يدفع العبد �إىل الرجوع والتوبة عن املع�صية حني يعلم �أن اهلل يغفر الذنوب وهو
�أهل التقوى و�أهل املغفرة ،وهو �أفرح بتوبة العبد من رجل فقد دابته التي حتمل زاده يف
�شخ�صا �سو ًيا مقبو ًال
�صحراء قاحلة ثم وجدها بعد طول عناء وبحث .ثم ي�صبح التائب
ً
من املجتمع.
يجعل من يتيقن ب�أن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني ،مطمئ ًنا على رزقه دون قلق ،لأن
وع فِ ي َها َو َال َت ْع َرى
اهلل تعهد بذلك ،وقد طم�أن �آدم عليه ال�سالم �أز ًال بقوله�ِ } :إ َّن لَكَ �أَ َّال تجَ ُ َ
}و َما
(َ )118و�أَ َّنكَ َال َتظْ َم�أُ فِ ي َها َو َال َت ْ�ض َحى{ �سورة طه الآيتان ( )119-118وقالَ :
هلل ِر ْز ُق َها{ �سورة هود الآية ( ،)61فلن متوت نف�س حتى
�ض �إِ َّال َعلَى ا ِ
مِ ن َد َّابةٍ فيِ الأَ ْر ِ
ت�ستويف �أجلها ،فحاول �أن تكون متفائ ًال ومبت�س ًما للحياة ،وكن جمي ًال تر احلياة جميلة.

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

}ها �أَن ُت ْم �أُ اَ
ول ِء تحُ ِ ُّبو َن ُه ْم َو اَل ُيحِ ُّبو َنك ُْم
َ
اب كُ ِّل ِه َو ِ�إذَا َل ُقوكُ ْم َقالُوا
َو ُت�ؤْمِ ُن َ
ون بِا ْل ِك َت ِ
النَامِ لَ مِ َن
� َآم َّنا َو�إِذَا َخل َْوا َع ُّ�ضوا َعل َْيك ُُم َْ أ
َات
ِيم ِبذ ِ
ا ْل َغ ْيظِ ُق ْل ُمو ُتوا ِب َغ ْيظِ ك ُْم �إِ َّن اللَّـ َه َعل ٌ
ال�ص ُدو ِر { �سورة �آل عمران الآية ( .)١١٩
ُّ

َخ ْلواَ :م َ�ض ْوا � .أو انفرد بع�ضهم ببع�ض.

ني
} َو�إِ ْذ غَ � َد ْو َت مِ ْن �أَ ْهلِكَ ُت َب ِّو ُئ المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ِيم { �سورة
َمقَاعِ َد ِل ْل ِق َتالِ َواللَّـ ُه َ�سمِ ٌ
يع َعل ٌ

�آل عمران الآية (.)١٢١

غدوت :خرجت � ّأول النهار من املدينة.
تبو ُئُ :تن ِزلُ و ُتوطّ ن.
ّ

مقاع َد للقتال :مواطن ومواقف له يوم �أُ ُحد.
ِين كَ ف َُروا �أَ ْو َي ْك ِب َت ُه ْم
} ِل َي ْقطَ َع طَ َرفًا مِّ َن ا َّلذ َ
ني { �سورة �آل عمران الآية
َف َين َق ِل ُبوا َخا ِئ ِب َ

(. )١٢٧

ليقطع طرفا :ل ُيهلِك طائفة.

ويغمهم بالهزمية.
يكبِتهمُ :يخزيهم ّ
امل�صدر:
تف�سري اجلاللني

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrكيف نر ِّبي �أوالدنا على حب اهلل ور�سوله؟
 rتربيــة الأوالد علــى حــب اهلل  -تعاىل -من حيــث تذكريهــم بنعمه ،وتذكريهم بجالله ،ف�إن
الإن�ســان يعظّ م غريه ويحبه ويقدره لأحد �أمرين� ،إما لكونه متفوقا عليه ،و�إما لأنه �أ�سبغ عليه
ي ًدا بي�ضاء .وعلى كال االعتبارين ف�إن اهلل تعاىل يجب �أن تفوق حمبته حمبة كل �شيء ،فهو تعاىل
عرف الأطفال �إياه ،فكل ذرة
يتجلى جالله يف كل ذرة من ذرات هذا الكون ،وهذا مما ينبغي �أن ُي َّ
من ذرات هذا الكون يتجلى فيها جالل اهلل ،فال�شم�س تطلع وتغرب وما هي يف طلوعها وغروبها �إال
م�سخرة ب�أمر اهلل عز وجل من �أجل ما فيه م�صلحة العباد ومن �أجل �إذكاء احلياة يف هذه الكون الذي
ّ
ت�رشق عليه ،وكذلــك نزول الأمطار ونبــات النباتات وخروج الثمار على اختالفها وما هي�أه اهلل
�ســبحانه من �أ�ســباب الرزق ،وت�سخري هذا الكون ب�أ�رسه كل من ذلك يتجلى فيه جالل اهلل.وكل من
ذلك �-أي�ضا -نعمة من اهلل تعاىل �أنعمها على هذا الإن�سان ،فما �أحراه �أن يكون عب ًدا حم ًبا اهلل تعاىل،
ومعنى حبه �إياه �أن يفنى هواه يف طاعة اهلل ،بحيث ي�ؤثِر طاعة اهلل على هوى نف�سه ،ويقدم �أمر اهلل
تعاىل على �أمر كل من عداه .وكذلك حب الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -يرجع �إىل ذينك ال�سببني
نف�سيهما ،فمن حيث تفوقه �-صلى اهلل عليه و�سلم -هو �أعظم الب�رش ،كيف وقد �أثنى عليه يف كتابه
}و َما �أَ ْر َ�س ْل َناكَ ِ�إ َّال َر ْح َم ًة ِّل ْل َعالمَ ِني{ ،وهي �شهادة اخلالّق العليم ب�أنه �-صلى اهلل عليه و�سلم-
بقولهَ :
�أعظم من كل خملوق ،وكيف وهو عليه ال�صالة وال�سالم رحمة �أهداها اهلل تعاىل للعاملني ،والعالمَ ون
جمع «عالمَ » ،والعالمَ كل ما كان عالمة ودليال على وجود اخلالق �سبحانه ،في�شمل ذلك جميع �أجزاء
الكون ،ومعنى ذلك �أن كل ذرة من ذرات الكون م�شمولة بهذه الرحمة ومغمورة بهذه النعمة ،و�إذا كان
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -بهذا ال َق َدر ف�إنه �أوىل �أن تكون حمبته تفوق حمبة النا�س �أجمعني ،ثم
حري�صا على
من ناحية �أخرى هو الذي اهتدت على يديه اجلماهري ،وقد كان �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ً
هداية النا�س �أجمعني ،كما و�صفه اهلل تعاىل ،عندما قالَ } :ل َق ْد َجاءكُ ْم َر ُ�سولٌ ِّم ْن �أَنفُ�سِ ك ُْم َع ِزي ٌز َعل َْي ِه
ُوف َّرحِ يم{ فهو حري�ص على هدايتنا وحري�ص على �إنقاذنا من
ني َر�ؤ ٌ
ي�ص َعل َْيكُم ِبالمْ ُ �ؤْمِ ِن َ
َما َع ِن ُّت ْم َح ِر ٌ
ال�ضاللة وعلى �أن ي�أخذ بحجزنا عن النار –والعياذ باهلل -كما �أخرب النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
بذلك ،فمع هذا كله ال ينبغي �أن يكون �أحد من خلق اهلل �أعظم حمبة يف نف�س �أي �أحد من ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -وبهذا تنغر�س حمبة اهلل وحمبة ر�سوله �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف نفو�سالأطفال ،واهلل �أعلم.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بكم ،نعود ملوا�صلة حديثنا حول �أهمية املحافظة على �سالمة البيئة وحمايتها من
التلوث الذي يه ّدد ال�صحة وجودة احلياة .بيئتنا هي مبثابة البيت الكبري الذي نعي�ش فيه ،ونت�شارك
�سوية ،لذا يتح ّتم مراعاة م�شاعر وم�صالح بع�ضنا لنعي�ش بقمة الت�آلف
موارده ومنار�س فيه �أن�شطتنا ّ
الرقي ،فجميع الأفراد يقومون مب�س�ؤولياتهم
والتكامل واحلرية ،وذلك �أ�سلوب حياة املجتمع غاية
ّ
جتاه بع�ضهم وجتاه وطنهم الذي جعله اهلل تعاىل مالذهم الآمن ،وق ّدر فيه �أرزاقهم.
لقد طرحنا يف �أعداد �سابقة بع�ض خماطر تلوث الهواء واملاء ،والتلوث ال�ضوئي ،ويف هذا العدد
�سوف نتطرق �إىل خماطر التلوث الذي يغيب عن �أذهان الكثري برغم انت�شاره وتفاقم م�ستوياته� .إنه
التلوث (ال�ضو�ضائي) ،ويطلق عليه �أي�ضا بالتلوث (ال�سمعي) ومن �أبرز خماطره فقدان حا�سة ال�سمع،
وكذلك ا�ضطرابات ع�صبية ونف�سية.
توج ُهك هذا ال�شهر :منع التلوث ال�ضو�ضائي ،للرقي ب�صحة جمتمعنا وتعزيز جودة حياتنا.
ّ

ما هو التلوث ال�سمعي �أو ال�ضو�ضائي وما هي م�صادره؟
ال�صوت هو و�سيلة للتوا�صل بني الب�رش ،وهو �أداة للتحذير من الأخطار
التي ي�صاحبها �أ�صوات .وعلى الرغم من �أن بع�ض الأ�صوات متدنا باملتعة،
ك�صوت املطر و�أ�صوات الطيور �إال �أن الكثري من الأ�صوات �أ�صبحت م�صدر
�إزعاج ،وهي تندرج حتت ا�سم (ال�ضو�ضاء) لأنها تلوث �آذاننا وت�سبب لنا
املزيد من ال�ضغوط� .إن الأ�صوات العالية جدا ميكنها �أن ت�ؤثر على الهياكل
التعر�ض قد ي�ؤدي �إىل فقدان ال�سمع
احل�سا�سة للأذن الداخلية ،وتكرار
ّ
الناجم عن ال�ضو�ضاء (.)NIHL
والتلوث ال�ضو�ضائي ( )Noise pollutionيق�صد به � ّأي �صوت غري
مرغوب فيه وي�ؤثر يف ال�سمع ،وي�ؤدي �إىل �إجهاد النف�س.
ت�رض ب�شدة
�إن الأ�صوات املرغوبة �إذا كانت برتدد عالٍ � ،أو متكررة
ّ

ب�صحة الإن�سان (كاملو�سيقى ال�صاخبة والألعاب النارية) .وم�صادر
التلوث ال�ضو�ضائي غالب ًا تتواجد يف املن�ش�آت ال�صناعية ،والطرق،
وثمة �ضو�ضاء ناجمة عن �أعمال البناء والأ�شغال العامة،
واملطاراتّ ،
الرتفيهية
آالت
ل
وا
أدوات
ل
ا
�صوت
إىل
�
ه
التنب
ويجب
ة.
الع�سكري
والأن�شطة
ّ
ّ
ّ
ملنع التلوث ال�سمعي ،مثل �سماعات الر�أ�س ل�سماع مو�سيقى عالية
ال�صوت .و ُتع ّد حركة املرور -املحركات و�أدوات التنبيه والأبواق-
من ال�ضو�ضاء الأ�شد �إ�رضاراً لل�سكان ،ف�أعداد املركبات والدراجات يف
ازدياد م�ستمر .والتلوث ال�ضو�ضائي ميتد �إىل �أماكن معي�شة وعمل
الأفراد �إىل جانب مواقع ت�سليتهم ك�صاالت الألعاب وحدائق الأطفال
والأحياء ال�سكنية.

كيف نحدد م�ستويات ال�ضو�ضاء ال�ضارة ،و�آثارها املبا�شرة؟
مبا�رشا على قدرة ال�سمع لدى الأفراد ،وال�ضو�ضاء
أثريا
ً
ي�ؤثر م�ستوى ال�ضو�ضاء ومدة التعر�ض ت� ً
هي موجات �صوتية ،وتقا�س �شدة ال�صوت بوحدة ت�سمى الدي�سيبل ( )dBوالبد �أن يكون م�ستوى
ال�ضو�ضاء �أقل من ( dB )٢٥لكي نتمكن من النوم والراحة .وترتاوح �شدته ما بني (dB )٣٠–٢٠
دي�سيبل ،واملحاورة العادية نحو ( ،dB )٦٠وحركة املرور وال�سيارات نحو ( ،dB )٧٠والقطارات
والدراجات النارية ( ،dB )١٠٠والطائرات حتدث �أكرث من (� .dB )١٢٠إن الإن�سان ال ي�ستطيع
التفكري والرتكيز �إذا زادت الن�سبة عن (� ،dB )٦٥أما �إذا تعدت ( dB )٨٥فهي تعد خطرة ،فال�صوت
الذي �ش ّدته ( dB )١٢٠هو م�ؤ�رش عتبة الأمل يف الأذن ،ومثال عليها الألعاب النارية.

ما هي �أهم �أ�ضرار التلوث ال�سمعي على �أجهزة اجل�سم؟
• القلب والأوعية الدموية� :إن اجل�سم
ي�ستقبل ال�ضو�ضاء ويتعامل معها على �أنها
مه ِّددة ل�سالمته ،فيتدفق داخل الدم ب�رسعه فائقة
هرمونات خمتلفة مثل (�أدرنالني) و(الكورتيزون)
مما ي ��ؤدي �إىل تقل�ص الأوعية الدموية ،وذلك
ي�ؤثر على القلب .وتلك الهرمونات �إذا ا�ستمرت
يف �إفرازاتها ف�إنها ت�ؤدي �إىل الإح�سا�س بالقلق
واال���ض��ط��راب��ات الع�صبية وع��دم ال��ق��درة على
الرتكيز وا�رضابات النوم واالنفعاالت الزائدة
وغري املربرة واالكتئاب على املدى البعيد ،حيث
وجد �أن ( )%20من املر�ضى النف�سيني يف فرن�سا
هم �ضحايا التلوث ال�ضو�ضائي.
• اجلهاز اله�ضمي واجلهاز املناعي:
ال�ضو�ضاء قد ُتفاقم قرحة املعدة ،وا�ضطراب
القولون؛ وعند زيادة �إفراز هرمون (الكورتيزون)
ف ��إن اجلهاز املناعي ي�ضعف كذلك ،في�صبح
الإن�����س��ان �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة ب��الأم��را���ض
املعدية وااللتهابات ورمبا الأمرا�ض ال�رسطانية.
املتعر�ض
احل�سيُ :يعاين
ِّ
• فقدان ال�سمع ّ
ال�سمعية عند
�دان ت��دري��ج��ي ل��ق��درات��ه
م��ن ف��ق� ٍ
ّ
تعر�ضه امل��ت��وا���ص��ل لل�ضو�ضاء م��ث��ل عمال
امل�صانع والتعدين والبناء (ال�ضو�ضاء املهنية).
واال���س��ت��م��اع امل�ستمر ل�ضو�ضاء املو�سيقى
ال�شعرية
ال�صاخبة ،ي��ؤدي �إىل �إعطاب اخلاليا
ّ
(امل�����س��ؤول��ة ع��ن معاجلة الأ���ص��وات لتحويلها
�إىل �إ�شارات ع�صبية ُتنقل �إىل الدماغ) .وكذلك

الأ�صوات املفاج�أة والعالية جداً ،قد تخلق �صدم ًة
�صوتية وت�سبب امل�شكلة نف�سها.
ّ
النف�سية والقدرات
• الإ�رضار بال�صحة
ّ
العقلية� :أكدت درا�سة مهمة على �أن هناك �أ�رضار
ّ
ال�سمعي على الأط��ف��ال عند تعر�ضهم
للتلوث
ّ
للأ�صوات العالية ،مما ي�ؤدي �إىل ظهور �أعرا�ض
القلق ،واالكتئاب� ،إ�ضاف ًة �إىل الرتاجع امللحوظ
االجتماعي لديهم.
التكيف
يف مهارات ّ
ّ
• تراجع الكفاءة
الوظيفية :وهناك عالقةٍ
ّ
ال�سمعي و�ضعف �أداء املهام
التلوث
وثيقةٍ بني ّ
ّ
حيث يتجلّى هذا
التي تتطلّب الترّ كيز واالنتباهُ ،
ال�ضرّ ر لدى الأطفال يف ظهور �صعوبات التعلّم
وم�شاكل ال ّذاكرةّ � ،أما لدى الكبار فقد تبني �أن
�صوتياً ،يرفع من فر�ص
التواجد يف و�سط مزعج
ّ
والتعر�ض حل��وادث العمل.
ارت��ك��اب الأخ��ط��اء،
ّ
وال�ضجيج يف العمل ي��ؤدي �إىل ال�صداع وعدم
القدرة على الرتكيز و�ضعف الذاكرة والتقلبات
املزاجية والقلق والتوتر .وكل ذلك انعك�س على
�إنتاجية ال�رشكات ،وقد قامت �إحدى ال�رشكات
ب�إ�ضافة مادة عازلة على اجلدران ملنع ال�صوت
ف�أدى ذلك �إىل الق�ضاء على الأخطاء احل�سابية
بحوايل ( )%25وكذلك �أخطاء الطباعة على الآلة
الكاتبة بن�سبه ( .)%27وقد �أكدت منظمة ال�صحة
العاملية �أن ال�ضجيج يف املنزل �أو املدر�سة له
�آثار على قدرة الأطفال على التعلم ،وي�سبب يف
ظهور بع�ض اال�ضطرابات اجل�سدية والنف�سية.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :يناير
 31 qيناي���ر :ه���و الي���وم
العامل���ي للق�ض���اء عل���ى مر�ض
اجل���ذام� .أعلنته منظمة ال�ص���حة
بغر�ض زيادة الوع���ي باملر�ض.
مت اختي���ار هذا الي���وم تخليداً
و ّ
لذك���رى وفاة الزعيم غاندي الّذي
�أدرك خطورة مر�ض اجلذام ونادى
ب�أهمية منعه .اجلذام هو من �أقدم
الأمرا�ض املزمن���ة املعدية الّتي
ت�ستهدف اجلهاز الع�صبي بخا�صة
الأع�ص���اب يف الأج���زاء الأب���رد
من اجل�س���م كاليدين ،والقدمني،
والوجه وقد ي�سبب الت�شوهات.
 qو�ش���هر يناي���ر هو �ش���هر
التوعية ب�رسطان عنق الرحم.

�صورة ومعلومات

كيفية جتنب �إحداث ال�ضو�ضاء ،وما هي احللول الف َّعالة للحد من التلوث ال�ضو�ضائي؟
تعزيز الوعي بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية واملجتمعية جتاه خماطر التلوث
ال�ضو�ضائي هو حجر الأ�سا�س ملنع املخاطر .ينبغي �أن تبتعد عن البيئات
ال�صاخبة ،وعند االنخراط يف ن�شاط �صاخب ،ارت ِد �سدادات �أو �أجهزة واقية
حلماية الأذن .انتبه �إىل ما ت�سببه من �ضو�ضاء لغريك ،وقم مبراعاة من
حولك ،ف�إذا كان هناك �شخ�ص مري�ض �أو يذاكر درو�سه �أو يحاول النوم
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يجب عليك خف�ض �صوت الأجهزة ال�سمعية والب�رصية .وعليك �أي�ضا �أال تزعج
من حولك من حيواناتك الأليفة ،وجتنب ا�ستخدام بوق ال�سيارة �إال لل�رضورة
عند التنبيه من اخلطر .وينبغي عدم القيام بالأن�شطة �أو احلفالت يف �ساعات
مت�أخرة من الليل .وتعد بع�ض �ألعاب الأطفال م�صدرا لل�ضو�ضاء ،فيجب
�ضو�ضاء� ،أو جعلها �آمنة لأطفالهم.
على الآباء التخل�ص من الألعاب الأكرث
ً

تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات تهدف �إىل ن�رش الوعي ال�صحي و�إثراء الثقافة ال�صحية العامة فقط ،و يجب �أال ت�ستخدم لأي
�أهداف �أخرى مثل الت�شخي�ص �أو العالج ،وهي ال تغني ب�أي حال من الأحوال عن اال�ست�شارة الطبية املتخ�ص�صة من قبل الطبيب.
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م�شروع الرداء الأحمر
�أظهرت العديد من الأبحاث العاملية �أن معوقات �سري العمل اليومي ملمار�سي مهن الرعاية ال�صحية هو �أمر

�شائع احلدوث  ،لكون بيئة العمل يف م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية بيئة معقدة وبها العديد من املعوقات ،وهذا
�أمر ال يختلف عليه اثنان  ،ال �سيما الأماكن التي متار�س فيها مهمة توزيع الأدوية مثل  :ال�صيدليات �أو �أجنحة التنومي

الداخلية ،ف�إن تلك املعوقات تعد �أمراً مي�س حياة النا�س مبا�شرة ،وقد �أثبتت الدرا�سات وجود �صلة مبا�شرة بني
ريا �ضا ًرا على
�سري عمل الطاقم التمري�ضي والأخطاء الطبية �أثناء توزيع الأدوية على املر�ضى  ،والتي قد ت�سبب ت�أث ً
املري�ض  ،ناهيك �أن تلك املعوقات قد تزيد من م�ستوى �إجهاد العاملني نتيجة لتزاحم املهام املكلفني بها ،

ً
واحدا لتذليل تلك املعوقات حتى يزداد تركيز العاملني يف توزيع الأدوية ،وبالتايل
�صفا
لزاما الوقوف
لذلك كان
ً
ً

تقليل الأخطاء الدوائية  ،حيث قام ق�سم اجلودة مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض ب�إعداد �إ�سرتاتيجية
كمحاولة لتقليل الأخطاء الدوائية �إىل احلد الأدنى ,وبتذليل املعوقات غري ال�ضرورية التي ت�صرف انتباه الطاقم
الطبي ،ولت�سليط ال�ضوء على �أهمية م�شروع الرداء الأحمر و�أهدافه ومراحله و�آلية تنفيذه على �أر�ض الواقع ،قامت
جملة (

) بزيارة الق�سم من خالل التقرير ال�صحفي الآتي:

�إعداد :النقيب يون�س بن �سامل املحروقـي

ً
ن�شاطا �شديد اخلطورة
�إدارة الأدوية تعد
وعر�ضة لال�ضطراب والأخطاء وب�شكل خا�ص
�أثناء قيام املمر�ضات بدفع عربة الأدوية بني
�أق�سام امل�ست�شفى و�أجنحته

�أهمية تطبيق امل�شروع:

�إن تقدمي الدواء �إىل املر�ضى املنومني له خماطر كبرية ،حيث �إن
�إح�صائيات الأخطاء الدوائية املقلقة حول العامل تدفع باملخت�صني
للقيام مببادرات وابتكارات من �ش�أنها التقليل من �شبح تلك الأخطاء
الدوائية ،وكانت البداية يف البلدان املتقدمة كالواليات املتحدة
الأمريكية واململكة املتحدة  ،حيث دعمت تلك الدول ارتداء �شارات
مرئية ذات �ألوان مميزة يف �شكل �سرتات لتنبيه الطاقم الطبي الآخر
�إىل �أهمية الهدوء وعدم مقاطعة طاقم التمري�ض الذي يقوم بتوزيع
الأدوية على املر�ضى ،وقد تبنت الكثري من بلدان العامل هذه الفكرة،
وعلى م�ستوى ال�سلطنة ،بد�أ م�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض
تطبيق هذا امل�رشوع يف منت�صف عام  2016م ،وبعد النجاح
الذي حتقق من تطبيق امل�رشوع ف�إن الكثري من امل�ست�شفيات داخل
ال�سلطنة وخارجها �أبدت رغبتها يف تطبيق فكرة امل�رشوع.

الهدف من امل�شروع:

هناك العديد من الأهداف التي ي�صبوا �إليها امل�رشوع؛ ومن
�أهمها كالآتي:
 oالتح�سني امل�ستمر للجودة من خالل تعزيز �سالمة املر�ضى
ورعايتهم.
 oحماولة تقليل املقاطعات التي ت�شتت انتباه الطاقم التمري�ضي
�أثناء توزيع الأدوية.
 oتوزيع قاعدة املعرفة يف هذا املجال التي ت�ساهم يف تقليل
املقاطعات والت�شوي�ش.
 oالتقليل من الأخطاء الدوائية.

م�صادر التقاطعات والت�شوي�ش:

ما هو الرداء الأحمر:

�إن �إدارة الأدوية يعد ن�شاطً ا �شديد اخلطورة وعر�ضة لال�ضطراب
والأخطاء وب�شكل خا�ص �أثناء قيام املمر�ضات بدفع عربة الأدوية
بني �أق�سام امل�ست�شفى و�أجنحته ولفرتات زمنية طويلة ،لذا ومن
منطلق جودة العمل و�ضمان �سالمة توزيع الأدوية بطريقة حرفية
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عرف ب�أنه:
ومهنية ،جاءت فكرة الرداء الأحمر والذي ميكن �أن ُي َّ
هو زي �أحمر يرتديه الطاقم التمري�ضي املكلف ب�إعطاء املر�ضى
جرعاتهم الدوائية والتي تنق�سم كما هو معلوم لفرتة زمنية معينة
ح�سب حاجة املري�ض للدواء ،وقد كتب على الرداء ( ف�ضلاً عدم
الإزعاج � ،أقوم بتوزيع الأدوية).

ت�صوير  :الرقيب �أول بدر بن نا�صر الكلبانـي

 vالطاقم الطبي :ي�ؤثر الطاقم الطبي ب�شكل كبري يف املقاطعات
والت�شوي�ش يف اجلناح ،وهذا لكون �أن اجلناح به العديد من املهن
الطبية املختلفة.
 vالزوار :يعد الزوار من �أهم الفئات التي ت�سبب الو�شو�شة وال�ضو�ضاء
يف �أجنحة تنومي املر�ضى.
أ�رسة
 vاملر�ضى �أنف�سهم� :إعادة اجلناح املفتوح به عدد من ال ّ
املزدحمة باملر�ضى  ،فقد ي�سبب حديث املر�ضى بني بع�ضهم البع�ض
ت�شتيت انتباه طاقم التمري�ض.
 vالأحاديث اجلانبية :قد يكون هناك �أحاديث جانبية بني
الأ�شخا�ص يف اجلناح مما ي�سبب �ضو�ضاء.

 vالهاتف :قد ي�سبب رنني الهاتف واملكاملات الهاتفية يف ت�شوي�ش
و�إزعاج ومقاطعة الطاقم التمري�ضي ،خا�صة �إذا ا�ضطر الطاقم
التمري�ضي للرد على املحادثة.
 vانعدام الدواء :يف حالة عدم توفر الدواء يف عربة الأدوية يحدث
نوعا من االرتباك واحلديث اجلانبي.
 vحاالت الطوارئ� :أثناء حدوث حاالت الطوارئ ،قد يت�سبب ذلك يف
ترك الطاقم التمري�ضي ملهمة توزيع الدواء.
 vم�سببات �أخرى :كاملقاطعات �أو زيارات الأطقم الإدارية والفنية،
و�أعمال النظافة.

مراحل امل�شروع:

 lاملرحلة الأوىل (فكرة امل�رشوع) :يف هذه املرحلة مت االطالع على
عدد من الأبحاث والتجارب العاملية ومت جتميع الأفكار.
 lاملرحلة الثانية (التخطيط للم�رشوع) :يف هذه املرحلة مت و�ضع
أي�ضا و�ضع خطة
خطة امل�رشوع و�أهدافه وحتديد الفئات امل�ستهدفة ،و� ً
التنفيذ والفرتة الزمنية للتدريب والتطبيق الفعلي ،ومت االتفاق مع
�إدارة امل�ست�شفى على اختيار اجلناح الأن�سب يف امل�ست�شفى والأكرث
أي�ضا مت يف
أر�ضا خ�صبة لتطبيق امل�رشوع ،و� ً
ازدحاما مما �سيوفر � ً
ً
هذه املرحلة توزيع ا�ستبانة لعدد ( )33فردا من الطاقم التمري�ضي.
 lاملرحلة الثالثة (ر�صد املوارد لتنفيذ امل�رشوع) :يف هذه املرحلة
مت ر�صد املواد الالزمة للبدء يف تنفيذ امل�رشوع وتوزيع فرق العمل
وامل�س�ؤوليات ،وكان هناك دعم كبري من �إدارة امل�ست�شفى ومن �إدارة
التمري�ض .
 lاملرحلة الرابعة (تدريب الفئة امل�ستهدفة على امل�رشوع) :يف
هذه املرحلة مت تدريب الطاقم التمري�ضي امل�ستهدف على �آلية عمل
امل�رشوع بالتدريب العملي ،و�إقامة ور�ش عمل ،وتوزيع ن�رشات
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النقيب
خلفان بن حمود احل�ضرمي

الكثري من بلدان العامل تبنت فكرة الرداء

م�شـروع الرداء الأحمر يف بدايته كان بحثا
علميا يف �أحد الأق�سام يف م�ست�شفى القوات
امل�سلحة باخلو�ض ،وبعد الت�أكد من فعاليته
مت تطبيقه على �أر�ض الواقع وبعد جناحه مت
تعميمه يف بقية الأق�سام

تثقيفية ،وعر�ض فيديو مرئي للزوار واملراجعني للجناح؛ لتثقيفهم
أي�ضا
عن �أهمية امل�رشوع وتعاونهم من �أجل جناح فكرة امل�رشوع ،و� ً
مت و�ضع عر�ض �إعالين يف اجلناح امل�ستهدف لتجربة تنفيذ امل�رشوع
�سلط ال�ضوء على �أهمية و� أهداف تطبيق امل�رشوع.
 lاملرحلة اخلام�سة (التنفيذ) :يف هذه املرحلة مت تنفيذ امل�رشوع
على �أر�ض الواقع وقد ق�سمت هذه املرحلة �إىل خطوتني:
اخلطوة الأوىل� :أن يقوم الطاقم الطبي امل�ستهدف بتجربة
امل�رشوع بالت�رصف ب�شكل طبيعي دون التدخل من الطاقم امل�رشف

على تطبيق امل�رشوع.
اخلطوة الثانية :قام الطاقم امل�رشف على تطبيق امل�رشوع
بتعديل بع�ض ال�سلوكيات لدى الطاقم التمري�ضي الذي يقوم بتطبيق
جتربة فكرة امل�رشوع.
 lاملرحلة ال�ساد�سة (التقييم) :ويف هذه املرحلة مت تقييم امل�رشوع
وتعزيز نقاط القوة وحت�سني نقاط ال�ضعف  ،حيث مت مراجعة
خطوات امل�رشوع مرة �أخرى وتقيمها  ،ومناق�شة الإيجابيات
وال�سلبيات ،حيث مت التو�صل من خالل التقييم �إىل عدة نتائج من
�أهمها� :إنه مت تقلي�ص وقت توزيع الأدوية �إىل وقت مثايل جدا ،
و�أي�ض ًا �أظهرت النتائج �أن ن�سبة الت�شوي�ش واملقاطعات قد قلت خالل
الفرتة التجريبية لتطبيق امل�رشوع.
 lاملرحلة ال�سابعة (التنويع) :ويف هذه املرحلة مت تطبيق امل�رشوع
يف جميع �أجنحة امل�ست�شفى نظراً للنجاح الكبري الذي حققه خالل
الفرتة التجريبية.
مهام الطاقم التمري�ضي قبل ال�شروع يف توزيع الدواء:
 bالت�أكد من توفر جميع الأدوية املو�صوفة ملر�ضى اجلناح يف
عربة الأدوية.
 bارتداء ال�سرتة احلمراء.
مهام الطاقم التمري�ضي �أثناء توزيع الأدوية:
 bت�شغيل املنبه لتنبيه الأ�شخا�ص الآخرين املوجودين باجلناح �أنه
مت البدء يف توزيع الدواء.
 bالت�أكد من بيانات املري�ض ونوعية الدواء قبل ال�رصف.
 bجتنب الأحاديث اجلانبية.

الأحمر وعلى م�ستوى ال�سلطنة ،وبد�أ م�ست�شفى
القوات امل�سلحة باخلو�ض تطبيق هذا امل�شـروع
يف منت�صف عام  2016م
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ال�ضابط مدين
بدرية بنت �سعيد الأخزمية

 bتوجيه املتدربني من الفئات التمري�ضية بعدم طرح الأ�سئلة �أثناء
جولة توزيع الدواء واالحتفاظ بها حتى االنتهاء من توزيع الدواء.
 bتوجيه الطاقم الطبي غري امل�شارك يف عملية توزيع الدواء بالهدوء
التام وعدم الإزعاج.
 bتعبئة اال�ستمارة املخ�ص�صة لتقييم امل�رشوع من التوقيتات
وامل�صادر املختلفة للمقاطعات والت�شوي�ش.
مهام الطاقم التمري�ضي بعد االنتهاء من جولة توزيع الأدوية:
� bإعادة عربات الأدوية �إىل �أماكنها املخ�ص�صة لها.
 bتنظيف ال�سرتة لتكون جاهزة لال�ستخدام يف اجلولة التالية.
) عد ًدا من
ولت�سليط ال�ضوء �أكرث على امل�رشوع �أجرت (
اللقاءات مع بع�ض القائمني على م�رشوع الرداء الأحمر وهي كالآتي:
النقيب خلفان بن حمود احل�رضمي م�س�ؤول اجلناح الف�ضي
مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض حتدث قائال« :الأخطاء الدوائية
هي واحدة من �أكرث احلوادث التي يتم الإبالغ عنها ب�شكل متكرر يف
امل�ست�شفيات ،لذلك ف�إن تنفيذ ا�ستخدام الرداء الأحمر لإدارة الأدوية
يهدف �إىل ال�سماح بوقت غري متقطع وخم�ص�ص للممر�ضات �أثناء
حت�ضري وتوزيع الأدوية ،ومن الفوائد �أي�ضا زيادة الوعي بالأخطاء
الدوائية بني املوظفني ،وت�سليط ال�ضوء على �أهمية ودعم الإدارة
الآمنة للأدوية والإبالغ عن الأخطاء».
ال�ضابط مدين بدرية بنت �سعيد الأخزمية �ضابط اجلودة يف
م�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض حتدثت قائلة« :جاءت فكرة
م�رشوع الرداء الأحمر عندما كنت يف الدرا�سة يف �أ�سرتاليا ،وبد�أت
يف البحث وقر�أت الكثري من املعلومات وتكونت لدي فكرة متكاملة
عن �أهمية امل�رشوع وفوائده بالن�سبة للم�ؤ�س�سة ال�صحية ول�سالمة
أي�ضا من ناحية �أخرى لتنظيم العمل التمري�ضي و�ضمان
املري�ض ،و� ً
�إعطاء الأدوية يف الوقت ال�صحيح ،وللمري�ض ذاته ،ودميومة الأدوية
يف اجلناح ،وبعد عودتي من الدرا�سة قمت بعر�ض الفكرة على �إدارة
امل�ست�شفى ،ورحبوا بها و�شجعوين على تطبيقها ،وذلك بت�سخري
كل الإمكانات ،ومت عقد عدة اجتماعات مع �إدارة التمري�ض و�إدارة
عمليا ،ومت و�ضع
امل�ست�شفى لو�ضع اللبنة الأوىل لتطبيق امل�رشوع
ً
اخلطوط العري�ضة للتنفيذ وتدريب الطاقم التمري�ضي امل�ستهدف

املالزم
هزاع بن �سامي ال�سعيدي

املالزم
حممد بن �سليمان الفار�سي

و�صوال به �إىل مراحل التنفيذ والتي وهلل احلمد تكللت بالنجاح ،ويف
اخلتام �أ�شكر امل�س�ؤولني يف قيادة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
ب�صفة عامة و�إدارة م�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض ب�صفة
خا�صة على الدعم غري املحدود يف �سبيل جتويد اخلدمة املقدمة
للمر�ضى واملراجعني واالرتقاء بها ،و�أدعو اهلل �سبحانه وتعاىل �أن
يوفقنا يف خدمة بلدنا ُعمان يف ظل قيادة موالنا جاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -و�أدعو زمالئي الآخرين
االهتمام باالبتكار ملا له من �أهمية يف التغلب على التحديات التي
تعرقل الأعمال اليومية ».
وحتدث املالزم حممد بن �سليمان الفار�سي نائب م�س�ؤول
اجلناح الف�ضي قائال« :يعد الت�شتت واملقاطعات من الأ�سباب الأكرث
�شيوعا للأخطاء الدوائية ،وللحد من هذه الأ�سباب قام ق�سم اجلودة
ً
بامل�ست�شفى الع�سكري وبالتعاون مع بقية الأق�سام يف امل�ست�شفى
ب�إدخال هذه الإ�سرتاتيجية (لب�س الرداء الأحمر) التي ت�ساعد
يف تقليل املقاطعات والإلهاء �أثناء اجلوالت الدوائية ،وقد �أثبت
امل�رشوع قدرة التطوير با�ستخدام �أ�ساليب غري مكلفة وغري معقدة،
وتعد مثل هذه الأفكار يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية �رضورة لالرتقاء
باخلدمة املقدمة وتعزيز �سالمة املر�ضى ب�شكل عام وال�سالمة
الدوائية ب�شكل خا�ص».
وقال املالزم هزاع بن �سامي ال�سعيدي �ضابط متري�ض قانوين
يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض« :م�رشوع الرداء الأحمر يف
بدايته كان بحثا علميا يف �أحد الأق�سام يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة
باخلو�ض ،وبعد الت�أكد من فعاليته مت تطبيقه على �أر�ض الواقع،
وبعد جناحه مت تعميمه يف بقية الأق�سام ،ولأن اجلولة الدوائية تنفذ
عدة مرات يف اليوم ف�إن فعالية هذا امل�رشوع �أ�صبحت �شيئا ملمو�سا،
�سواء من قبل الكادر الطبي وحتى املر�ضى والزائرين ،و�أ�صبحت
تنظيما وت�ستهلك وق ًتا �أقل ،ويف الوقت نف�سه حتافظ
هذه اجلولة �أكرث
ً
على معايري �سالمة عالية للت�أكد من و�صول الدواء للمري�ض بال�شكل
ال�صحيح ،وبعد تطبيق هذا امل�رشوع قلت املقاطعات واالن�شغال
بن�سبة كبرية ،وهذا مت مب�ساعدة كادر الرعاية ال�صحية واملر�ضى مع
التوجيهات والعبارات املوجودة على الرداء ».
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ات ال َّت َج��ا ِر ِب الترَّ َ اكُ مِ َّي ِة  ،لحِ َ
ال ُّن ْ�ض ِ
��وى الإِ ْد َراكِ َ ،و َح ْج َم ِن َت ِ
��ج َ ،و ُم ْ�س َت َ
اج ُع َ�ص َ
َ�ض َ
ال�ضا ِر َب ِة ب ِِج ُذو ِر َها فيِ � ْأع َماقِ ال َّتا ِر ْي ِخ .
ال ُع َمانيِ ِّ ال َعت ِْي َد ِة َ ،و َ�ص َنا ِئ ِع ِه احل َ
َ�ضا ِر َّي ِة ال َّتل ِْي َد ِة َّ ،
ع�رش َ ،ق ْد َح َملاَ َما َح َملاَ ُه
ام ا ُ
َ�ش ْه ُر َي َناي َِر مِ ْن ال َع ِ
مل ْن�صرَ ِ ِم َوب َِي ْو َم ْي ِه ؛ ال َعا�شرِ ِ َواحلَاد ِْي َ
الو ْقتِ
��ن ُ�ص َو ِر َق َ�ضا ِء امل َْولىَ ُ�س ْب َحا َن ُه َ ،و�أَ ْو ُج ِه لُطْ فِ�� ِه َع َّز َو َج ََّل َعلَى ُع َم َ
مِ ْ
ان َوَ�أ ْه ِل َها فيِ َ
هلل َو َق َد ِر ِه ُ ،م�ؤْمِ ن ًا محُ ْ َت�سِ باً،
ان ال ُع َمانيِ ِب َق َ�ضا ِء ا ِ
ان ا ِلإ ْن َ�س ِ
َذا ِت ِه َ ،وتجَ َّ�س َد َوب َِحقٍ ُع ْم ُق ِ�إيمْ َ ِ
اب َ �أ َّي ًا كَ ا َن ْت .
َو َي�أْ ُخ ُذ بِالأَ ْ�س َب ِ
لا ِ ،ح ْي َن َما ا ِْ�س َت ْحك ََم
ُ�صاب ِز ْل َزا ًال َجلَ� ً
��م َ�أ َّن َذلِ��كَ ال َف ْق َد كَ َ
ان �أَلمَ َ ًا َو َ�ص َب�� ًا َ ،وامل َ
َر ْغ َ
ري َبةٍ  ،بمِ َ ا َت َغ ْل َغلَ ِب ِه َ�س ِعيرْ اً فيِ �أ ْف ِئ َد ِة
الر َع ِد َيق ِْين ًا َب ِّي َن ًا  ،ال َي ْحمِ لُ َذ َّر َة َ�ش ٍ ّك �أَ ْو ْ
َه ِزيمْ ُ َّ
ين � ،إِ َّال �أَ َّن َر َباطَ َة ا َ
الب�أْ ِ�س َ ،و َر َ�صا َن َة ال ِف ْك ِر َ ،و َح َ�صا َف َة
جل ْ�أ ِ
ال ُع َمانِي� َ
الب َة َ
���ش َ ،و َ�ص َ
��ت َجمِ ْي ُع َها َحا�ضرِ َ ًة
الوطَ ِ
ا�س ِت ْق َرا ِر ِه  ،كَ ا َن ْ
ال��ر َ�أ ِي َو َر َج َ
اح َت�� ُه َ ،و َت ْغل ِْي َب َ
��ن ِب�أَ ْم ِن ِه َو ْ
َّ
َ
وخ امل َْب َد�أِ .
وال�س ُم ِو َ ،ب َل ِد َث َب ِ
َعلَى �أ ْر ِ
ال�ص ِّف َ ،و ُر ُ�س ِ
ات امل ُْر َت َك ِز َ ،و ْ
وح َد ِة َّ
�ض الق َِي ِم ُّ
ام ٢٠٢٠م �أَ ََّن َب َل َد ا َلأمجْ َ ا ِد َم ْه َما ا ِْعترَ َ َ�ض ْت َها
َل َق�� ْد َ�أظْ َه َر ْت �أَ ْح َد ُ
اث َي َناي َِر مِ ْ
��ن َع ِ
ِنوا ِئ ِب ِه َ ،و َم َ�صاعِ ِب
َ��و ِن  ،بِ�صرُ ُ ِ
وف ال ََّز ِ
َق َو ُ
من َو ُم َت َقل ََّبا ِت ِه َ ،و َع َوائِقِ ال َّد ْه ِر ب َ
ارع الك ْ
ال�سيرْ َ ُق ُد ًما بِاخلُطَ ى ال َّثا ِب َت ِة َ ،واخلُطَ طِ
احل ََي��ا ِة ِب َن َوا ِز ِل َها َو ُم َن ِّغ َ�صا ِت َها ِ ،ل ُت ِ
وا�صل َّ
الرقِ ِّي َوال َّتطَ ُّور .
خر َ ،و ُم ْك َت َ�س َب ٍ
الواثِق ِة َ ،ن ْح َو ُم ْن َج َز ٍ
َ
ات �أُ ْ
ات � ْأ�ش َم َل َ ،علَى طَ ِر ْيقِ ُّ
العميد الركن
ام
َوكَ �أَ َّن امل َْ�ش َه�� َد ا َّلذِي كَ ا َن ْت َعل َْي ِه ُع َم ُ
اير مِ َن ال َع ِ
��ان َف ْج َر احلَادِي َع�شرَ َ مِ ْن َي َن َ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
اح
امل ِ
لي�ص ِّور َذلِكَ الطّ ْو َد َّ
الر َي ُ
َا�ض��ي ُ ،
ال�شامِ َخ  ،ا َّلذِي ال َي َت َز ْع َز ُع ُم َت�أ ِّثراً بمِ َ ا تحُ ْ ِد ُث ُه ِّ
ِكل َما
ال َعات َِي�� ُة َ ،ف َيق ُِف َ�ص ًلبا َ�صامِ �� ًدا ُ ،م َت َما�سِ ك ًا َمكِ ْين ًا َ ،ول َْي ْم ِ�ضي �أكْ ثرَ َ ُ�ش ُموخ ًا  ،ل ِّ
اح ِب
ان
الي ْو ِم َ ،و ِح ْي َن َما ا ِْع َتلَى َم ْوال َنا َح�ضرْ َ ُة َ�ص ِ
ُ
��و َق��اد ٌِم َ ،ه َك َذا كَ َ
الوطن فيِ َذلِكَ َ
ُه َ
مل َعظَّ ُم َ -حفِظَ �� ُه ا ُ
ال�سلْطَ ان َِّي َة ،
��ان َه ْي َث ُم ْب ُن طَ ��ارِقٍ ا ُ
هلل  -ا َ
ال�سلْطَ ُ
مل ْق ُ�ص ْ
��و َر َة ُّ
اجلَاللَ�� ِة ُّ
ُم َت َولِّي ًا َم َقال ِْي َد ا ُ
اخ ِر .
ال�ص ْمو ِد ) َوا َ
مل َف ِ
ان َ ،وطَ ِن ( ُّ
حل ْك ِم فيِ البِال ِد َ ،و ُ�سلْطَ ان ًا ل ُع َم َ
اركَ ةٍ َ�سامِ َيةٍ كَ ِريمْ َ ��ةٍ  ،مِ ْن َل ُد ْن َجاللَ�� ِة ال َقا ِئ ِد الأَ ْعلَى
��اء ْت ِ�إ َذ َاع�� ُة ( ُّ
َو َج َ
ال�ص ُمو ِد ) َوبمِ ُ َب َ
ر َع��ا ُه ا ُاب ْب ُن طَ ارِقٍ َ ،نائ ُِب َرئ ِْي ِ�س
هلل  -وا َّلتِ��ي َت َف ّ�ضلَ ِب َت ْد�شِ ْي ِن َها َ�ص ِ
ال�سي ُد �شِ َه ُ
َ
ال�س ُم ِّو َّ
اح ُب ُّ
الو َز َرا ِء ل ُِ�ش� ِ
ؤون ال ِّد َف ِ
اع  ،فيِ احلَاد ِْي َع�شرَ َ مِ ْن َي َناي َِر 2021مَ ،ت َي ُّمن ًا بِال ِّذكْ َرى الأُ ْولىَ ل َِي ْو ِم َت َوليِّ ِ
ُ
َ
مل َف َّدى � -أ َّي�� َد ُه ا ُ
هلل َ -م َقال ِْي َد ا ُ
الوطَ ن َِّي َة
��ان البِال ِد ا ُ
در ِ
َجاللَ�� ِة ُ�سلْطَ ِ
ات َ
حل ْك ِم فيِ البِال ِد َ ،و ِل ُت�ؤَكِّ�� َد ال ُق َ
ام كُ ِّل ُم َت َغ ِرّ ٍي َو َواقِ ٍع َ ..حفِ��ظَ ا ُ
ان ؛ ُ�سلْطَ ا ًنا َو َ�ش ْعب ًا
َ ،وا ِلإ ْمكَا َن ِ
هلل ُع َم َ
��ات ال ُع َمان َِّي�� َة َ ،علَ��ى ُ ّ
(ال�ص ُمودِ) َ�أ َم َ
هلل ال َّت ْوفِ ْيقِ .
َو َث َر ًى َ ،وبِا ِ

…OÓH ø``e ô`¶æe

ال�ص ُمو ُد ) َ ..بينْ َ ال َف ْق ِد وال ُّل ْط ِف
َي َناي ُر ( ُّ
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