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تتمتع ال�سلطنة مبكانة ح�ضارية وتاريخية بني الأمم ،مبا تنتهجه من النهج ال�سيا�سي املت�صف باحلكمة
واالتزان والتعاون يف كل ما من �ش�أنه خري الب�رشية ،ومبا يدعم عوامل الأمن وال�سالم واال�ستقرار .وتقوم
العالقات الثنائية لل�سلطنة على مبد�أ التعاون وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري.
ويف الإطار ذاته ت�أتي اتفاقية (الدفاع امل�شرتك) التي مت توقيعها يف هذا ال�شهر بني ال�سلطنة واململكة
املتحدة بهدف تفعيل العمل الع�سكري امل�شرتك؛ ل�ضمان �أمن البلدين وا�ستقرارهما ،ومتهيدا ملزيد من �أوجه
التعاون الع�سكري ،والتمارين امل�شرتكة بني البلدين ت�أتي ك�أحد �أوجه التعاون الع�سكري امل�شرتك يف جمال
الدفاع ،وتطوير العمل الع�سكري الثنائي مبا يحقق عوامل االرتقاء بامل�ستويات والكفاءة التي تتمتع بها
قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وقد ترجم التمرين العماين الربيطاين امل�شرتك (ال�سيف ال�رسيع/ )3م�ستوى العالقات العمانية الربيطانية
املتجذرة وال�ضاربة يف عمق التاريخ ،والتي ات�سمت على امتداد م�سرية النه�ضة العمانية احلديثة بر�سوخها
ومتيزها وا�ستمرارية تطورها نحو حتقيق امل�صالح امل�شرتكة واملتبادلة للدولتني ال�صديقتني يف خمتلف
املجاالت.
�إن التعاون الع�سكري الذي حققته ال�سلطنة يف عالقتها مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة لهو نتاج اخلربات
التي تتمتع بها ،والذي بلغ مل�ستويات عالية ،وما التمارين الع�سكرية التي نفذتها قوات ال�سلطان امل�سلحة
مع عدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة هذا ال�شهر �إال موا�صلة لذلك التعاون ،وت�أكيدا على مدى اجلاهزية
والكفاءة التي يتمتع بها منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث نفذ اجلي�ش ال�سلطاين العماين التمرين العماين
الإماراتي امل�شرتك ( تعاون  ،)2/والتمرين ال ُعماين الربيطاين (عا�صفة اجلبل) ،والتمرين امل�شرتك العماين
الأمريكي (وادي النار) ،كما نفذت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية التمرين البحري امل�شرتك (خنجر حاد) مع
عدد من الدول ال�صديقة ،و�شاركت يف التمرين امل�شرتك ( �أمان  )19الذي �أقيم يف جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية مب�شاركة عدد من ال�سفن من خمتلف الدول ال�صديقة.
ال �شك �أن الأمن وال�سالم لهي من ال�رضورات الق�صوى ملوجبات التنمية والرخاء والتقدم واالزدهار على
امل�ستوى الوطني ،وال ميكن املحافظة عليها وا�ستمرار �إدامتها �إال من خالل قوة تعمل على حمايتها وت�سهر
على حرا�ستها ،و�إعداد العدة التي متكنها من ذلك ب�رشيا وماديا ،وتدريبا وت�سليحا ,وت�شكل عالقة ال�سلطنة
مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة ر�صيدا �إيجابيا يعزز قدرة ال�سلطنة وحر�صها على العمل لتحقيق ال�سالم والأمن
واال�ستقرار يف املنطقة ،ويعد ذلك من �أحد �أهم ركائز ال�سيا�سة ال ُعمانية التي ر�سمها ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – على مدى ال�سنوات والعقود املا�ضية ،والتزمت بها
دوما ويف كل الظروف واملواقف.
ال�سلطنة بقيادته  -رعاه اهللً -

…OÓH ø``e ô`¶æe

التعاون الع�سكري بني ال�سلطنة والدول ال�شقيقة وال�صديقة
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم يرت�أ�س اجتمـــــــــــــــــاع جمل�س الوزراء ببيت بهجة الأنظار العامر ب�صحار

جاللته �أبدى ارتياحه ملا تبذله احلكومة و�سائر م�ؤ�س�سات الدولة من جهود يف
م�سرية التنمية ال�شاملة
جاللته ي�ؤكد على �أهمية تفعيل اجلهاز
الإداري للدولة وتعزيزه ملواكبة
املتطلبات امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة
جاللته ي�ؤكد على �أهمية تنويع م�صادر
الدخل ورفع م�ساهمة الإيرادات غري
النفطية يف �إجمايل الإيرادات العامة

تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – فرت�أ�س يوم 2/4
اجتماع جمل�س الوزراء املوقر ببيت بهجة الأنظار العامر
ب�صحار.
وقد ا�ستهل جاللة ال�سلطان املعظم – �أبقاه اهلل –
االجتماع بالتوجه �إىل اخلالق عز وجل باحلمد وال�شكر
والثناء ملا �أنعم به على ُعمان من تقدم وازدهار� ،سائ ً
ال
املوىل العلي القدير �أن يدمي هذه النعم ،و�أن يكون هذا
العام عام خري وبركة على عمان و�شعبها ،و�أن يع َّم النماء
�سائر �أنحاء املعمورة.

جاللته ي�ؤكد على �أهمية اخلطط التنموية التي تعدها احلكومة ودورها يف �إيجاد
املزيد من جماالت اال�ستثمار
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ثم تف�ضل جاللته – �أعزه اهلل – با�ستعرا�ض الأو�ضاع
املحلية والإقليمية والدولية ،فعلى ال�صعيد املحلي �أبدى
جاللته ارتياحه ملا تبذله احلكومة و�سائر م�ؤ�س�سات الدولة
من جهود يف موا�صلة م�سرية التنمية ال�شاملة مبعدالت
منو �إيجابية حافظت على م�ستوى اخلدمات االجتماعية
الأ�سا�سية للمواطنني يف كافة �أرجاء البالد ،مع تنويع
م�صادر الدخل ،ورفع م�ساهمة الإيرادات غري النفطية يف
�إجمايل الإيرادات العامة.
و�أكد جاللته على �أهمية اخلطط التنموية التي تعدها
احلكومة ودورها يف �إيجاد املزيد من جماالت اال�ستثمار
وزيادة تعاون القطاع اخلا�ص مع احلكومة يف كافة
قطاعات العمل الوطني.
كما تف�ضل جاللته – �أبقاه اهلل – بالإ�شارة �إىل �أهمية
�إن�شاء املركز الوطني للت�شغيل والدور الذي �سوف ي�ضطلع
به يف توفري فر�ص العمل لأبناء هذا البلد يف العديد
من املجاالت ،وذلك بال�رشاكة بني احلكومة والقطاع
اخلا�ص ،م�ؤكدا جاللته – حفظه اهلل ورعاه – على �أهمية
تفعيل اجلهاز الإداري للدولة وتعزيزه ملواكبة املتطلبات

جاللته ي�ؤكد علىحر�ص ال�سلطنة الدائم
على التعاون مع كافة اجلهود املبذولة لتعزيز
احلوار والتفاهم بني الدول لتحقيق الأمن
واال�ستقرار جلميع ال�شعوب
امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة.
ويف �إطار ا�ستعرا�ض ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم – �أبقاه اهلل – للتطورات الإقليمية والدولية ،تف�ضل
جاللته ف�أكد حر�ص ال�سلطنة الدائم وامل�ستمر على التعاون
مع كافة اجلهود املبذولة لتعزيز احلوار والتفاهم بني الدول
و�صوال لتحقيق الأمن واال�ستقرار جلميع ال�شعوب.
ويف ختام االجتماع تف�ضل جاللة ال�سلطان املعظم
– حفظه اهلل ورعاه – بالتطرق �إىل عدد من اجلوانب
التي تهم الوطن واملواطنني ،و�أ�سدى توجيهاته الكرمية
لكافة م�ؤ�س�سات الدولة مبوا�صلة اجلهود حتقيقا للأهداف
املرجوة ،متمنيا جاللته للجميع التوفيق ملا فيه دوام
اخلري واالزدهار لعمان و�شعبها الأبي.
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جاللة ال�سلطان املعظم حفظه اهلل ورعاه ي�ستقبل وزير الدفاع الربيطاين

ا�ستقبـل ح�ضــرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابـو�س بـن �سعيـد املعظم  -حفظـه الله
ورعاه -ببيت الربكة يوم  2/21معايل جافني ويليام�سون وزير الدفاع الربيطاين.
مت خالل املقابلة بحث �أوجه التعاون الثنائي القائم بني ال�سلطنة واململكة املتحدة يف
العديد من املجاالت مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة لل�شعبني العماين والربيطاين
ال�صديقني.
ال�س ِّيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
ح�ضر املقابلة معايل َّ
املعي لدى
�ش�ؤون الدفاع ،و�سعادة ال�سفري هيم�ش كاول �سفري اململكة املتحدة نّ
ال�سلطنة.
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ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين

•• ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
يوم  2/4الفريق �أول زبري حممود حياة رئي�س
جلنة ر�ؤ�ساء الأرك��ان امل�شرتكة الباك�ستانية
والوفد املرافق له.
رح��ب معايل الفريق �أول
اللقاء
يف بداية
ّ
وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف  ،م�ؤكدا على
عمق العالقة بني ال�سلطنة وجمهورية باك�ستان
الإ�سالمية ،من جانبه �أ�شاد الفريق �أول زبري
حممود حياة بالعالقات الثنائية مع ال�سلطنة،
كما مت خالل املقابلة بحث �سبل تنمية وتعزيز
جم���االت ال��ت��ع��اون ب�ين البلدين ال�صديقني،
ومناق�شة بع�ض الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض اللقاء الفريق الركن رئي�س �أركان
ق���وات ال�سلطان امل�سلحة ،و���س��ع��ادة �سفري
املعي لدى
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
نَّ
ال�سلطنة.
•• وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزي��ر
املكتب ال�سلطاين مبكتبه ي��وم  2/6معايل
نيكو�س كري�ستودوليدي�س وزي���ر خارجية
جمهورية قرب�ص والوفد املرافق له.
رحب معايل الفريق �أول
يف بداية املقابلة ّ
وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف الذي عبرَّ عن
�سعادته لزيارة ال�سلطنة ،و�أكَّ د على �أهمية تعزيز
العالقة بني ال�سلطنة وجمهورية قرب�ص ،من
جانبه �أ�شاد معايل نيكو�س كري�ستودوليدي�س
مبتانة العالقات مع ال�سلطنة ،متطلعا �إىل تنمية
وتطوير العالقات بني البلدين ال�صديقني.
ح�رض اللقاء �سعادة �سفري جمهورية قرب�ص
املعي لدى ال�سلطنة.
نَّ
•• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم  2/14الفريق
�أول جوزيف �إل فوتيل قائد القيادة الو�سطى
الأمريكية.

•• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم � 2/19سعادة
�سيجال مانديليكر وكيلة وزارة اخل��زان��ة
الأمريكية ل�ش�ؤون الإره���اب واال�ستخبارات
املالية والوفد املرافق لها.
ورحب معايل الفريق �أول وزير املكتب
ّ
ال�سلطاين بال�ضيوف ،ومن جانبهم ق َّدموا
�شكرهم وتقديرهم ملعاليه م�ؤكدين على حر�ص
بالدهم لتعزيز كافة �أطر التعاون القائم بني
ال�سلطنة والواليات املتحدة الأمريكية ال�صديقة،

كما مت خالل اللقاء بحث جماالت التعاون بني
البلدين ال�صديقني.

ح�رض املقابلتني �سعادة �سفري الواليات
املتحدة الأمريكية املعتمد لدى ال�سلطنة .
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ا�ستقباالت معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
•• ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن
�سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم  2/3الفريق
�أول زبري حممود حياة رئي�س جلنة
ر�ؤ�ساء الأركان امل�شرتكة الباك�ستانية.
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت
التعاون القائمة بني البلدين ال�صديقني،
وبحث عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.
ح�رض املقابلة الفريق الركن �أحمد بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�سعادة �سفري
املعي
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
نَّ
لدى ال�سلطنة ،والوفد املرافق لل�ضيف .
•• كما ا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم  2/7معايل
نيكو�س كري�ستوليد�س وزير اخلارجية
بجمهورية قرب�ص.
مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض جماالت التعاون
القائمة بني البلدين ال�صديقني ،وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أ�شاد معاليه مب�ستوى العالقات
الطيبة بني البلدين ال�صديقني وجهود
ال�سلطنة يف حتقيق الأمن وال�سالم
الدوليني .
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري جمهورية
قرب�ص املعتمد لدى ال�سلطنة ،والوفد
املرافق لل�ضيف.
•• وا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن
�سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم  2/14الفريق
العــدد 506
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ا�ستقباالت الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
•• ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن حارث بن
نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  2/3الفريق �أول زبري
حممود حياة رئي�س جلنة ر�ؤ�ساء الأركان امل�شرتكة
الباك�ستانية.
ولدى و�صول ال�ضيف الباك�ستاين مقر
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة �أجريت
له مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،حيث �أدت ثلة من
حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية ،وعزف �سالم
ال�رشف ،ثم ا�ستعر�ض الفريق �أول رئي�س جلنة
ر�ؤ�ساء الأركان امل�شرتكة الباك�ستانية ال�صف
الأمامي من طابور حر�س ال�رشف.
وقد رحب رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة برئي�س جلنة ر�ؤ�ساء الأركان
امل�شرتكة الباك�ستانية ،ومت خالل املقابلة
تبادل وجهات النظر ومناق�شة عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك ،وا�ستمع ال�ضيف �إىل
�إيجاز عن تطور قوات ال�سلطان امل�سلحة .
ح�ضــر املقابلـــة العميـــد �أول الركـــن حمد بن
را�شد البلو�شي م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة للعمليات والتخطيط ،والعميد الركن جوي
�إ�سماعيل بن �أحمد املطرو�شي مدير عام التعاون
الع�سكري و�ش�ؤون امللحقني الع�سكريني ،كما
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري جمهورية باك�ستان
املعي لدى ال�سلطنة ،وامللحق الع�سكري
الإ�سالمية نَّ
ب�سفارة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية مب�سقط .

�أول جوزيف �إل فوتيل قائد القيادة
الو�سطى الأمريكية والوفد املرافق له.
وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
جماالت التعاون الع�سكري القائم بني
ال�سلطنة والواليات املتحدة الأمريكية،
و�سبل تعزيزها مبا يخدم م�صالح البلدين

ال�صديقني ،وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة اللواء الركن قائد
اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،و�سعادة �سفري
الواليات املتحدة الأمريكية املعتمد لدى
ال�سلطنة ،والوفد املرافق لل�ضيف .

•• كما ا�ستقبل الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بكلية الدفاع الوطني
مبع�سكر بيت الفلج يوم  2/4اللورد جيفري
جيم�س دير نائب رئي�س جمل�س اللوردات
الربيطاين والوفد املرافق له.
وقد رحب رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة بنائب رئي�س جمل�س اللوردات
الربيطاين والوفد املرافق له ،ومت خالل
املقابلة تبادل الأحاديث الودية ،وا�ستعرا�ض
م�سرية العالقات الثنائية القائمة بني ال�سلطنة
واململكة املتحدة .
ح�رض املقابلة املكرم �صالح بن حممد
الزكواين  ،واملكرم يحيى بن ر�شيد �آل جمعة،
وح�رضها من اجلانب الربيطاين �سعادة �سفري
اململكة املتحدة املعي لدى ال�سلطنة ،و�أع�ضاء
الوفد املرافق لل�ضيف .
•• وا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن

حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة
يوم  2/7وفد �أكادميية نا�رص الع�سكرية العليا
بجمهورية م�رص العربية برئا�سة اللواء �أحمد
ويل الدين خريي حممد.
وقد رحب رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة بالوفد الزائر ،ومت خالل املقابلة

تبـادل وجهـات النظـر ومناق�شة عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك ال�سيما يف
املجـاالت الأكادميية.
ح����ضر امل��ق��اب��ل��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ج��وي
�إ�سماعيل بن �أحمد املطرو�شي مدير عام التعاون
الع�سكري و�ش�ؤون امللحقني الع�سكريني .
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متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة يُ�صدر كتاب ًا بعنوان ( ذاكرة وطن )
�صدر عن متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة م�ؤخراً
عاما
كتاب (ذاكرة وطن) ،وذلك مبنا�سبة مرور ثالثني ً
على الت�رشيف ال�سامي من لدن القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -بافتتاح املتحف يف 11
دي�سمرب 1988م  ،وقد مت تد�شني الكتاب يف احلفل الذي
نظمه املتحف يوم 2018/ 12/ 17م حتت رعاية
الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة.
ويعد الكتاب �سج ًال وثائقيا يحكي التاريخ الع�سكري
العماين ،حيث احتوى الكتاب على �ستة ف�صول ركزت على

تاريخ بناء قلعة بيت الفلج ،والإعداد والت�أ�سي�س لإن�شاء
املتحف ،واالفتتاح الر�سمي للمتحف حتت الرعاية
ال�سامية جلاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -بالإ�ضافة �إىل عر�ض
لقاعات املتحف التي حتوي تاريخ عمان الع�سكري� ،إىل
جانب �أهم الزيارات التي قام بها كبار �ضيوف ال�سلطنة،
و�أبرز الفعاليات والأن�شطة التي يقيمها املتحف.
و�سوف يتم عر�ض الكتاب يف معر�ض م�سقط الدويل
للكتاب �ضمن م�شاركة اجلهات احلكومية يف جناح
وزارة الإعالم.

قائد البحرية ال�سلطانية العمانية ي�ستقبل مدير عام وكالة الأمن البحري بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية

ا�س��تقبل الل��واء الرك��ن بحري عب��داهلل بن
خمي���س الرئي�س��ي قائ��د البحري��ة ال�س��لطانية
العمانية مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 2/26

الل��واء بح��ري زكاء الرحمن مدير ع��ام وكالة
الأمن البحري بجمهورية باك�س��تان الإ�سالمية
والوفد املرافق له.

االحتفال بتكرمي املجيدين مبدرعات �سلطان عمان وخدمات متوين القوات
•• احتفلت يوم  2/14مدرعات �سلطان
عمان باجلي�ش ال�سلطاين العماين بتكرمي
املجيدين من منت�سبيها وتقليد �أو�سمة اخلدمة
الطويلة وال�سلوك احل�سن حتت رعاية اللواء
الركن مطر بن �سامل بن را�شد البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
وكرم راعي املنا�سبة املجيدين من
ال�ضباط ،و�ضباط ال�صف ،والأفراد يف خمتلف
الأن�شطة والفعاليات؛ تكرميا جلهودهم
املبذولة ،وحتفيزا لهم لبذل املزيد من اجلهد
والعمل والعطاء العملي.
•• كما كرم اللواء الركن مطر بن �سامل بن
را�شد البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين
�أمام مكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 2/25
عددا من �ضباط و�ضباط �صف خدمات متوين
القوات ،وي�أتي هذا التكرمي تقديرا جلهودهم
املخل�صة يف العمل وحثهم على بذل املزيد
من اجلهد والعطاء.

ختام فعاليات اليوم الريا�ضي املفتوح وتكرمي املجيدين بالبحرية ال�سلطانية العمانية

االحتفال بيوم اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

العــدد 506
فرباير 2019

احتفلت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
يوم  2/17بيوم اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة بقاعة (الربء) مبدر�سة اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
العماين ،حيث ا�شتمل احلفل على كلمة رئي�س
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة مبنا�سبة هذا
اليوم ،وعر�ض مرئي عن اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة ،و�صوال �إىل تكرمي بع�ض �أ�رس املتوفني
العاملني باخلدمات الطبية وجولة لراعي املنا�سبة
واحل�ضور يف املعر�ض اخلارجي.
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ومت خ�لال املقابل��ة تب��ادل الأحادي��ث
الودي��ة وبح��ث وجه��ات النظ��ر يف ع��دد م��ن
الأم��ور املتعلق��ة باملج��االت البحري��ة ب�ين
البلدين ال�صديقني.
ه��ذا ,وق��ام الل��واء بح��ري زكاء الرحم��ن
مدي��ر عام وكال��ة الأم��ن البح��ري بجمهورية
باك�س��تان الإ�س�لامية والوف��د املراف��ق ل��ه
بزي��ارة ملرك��ز الأمن البح��ري  ،حيث كان يف
ا�س��تقبالهم العمي��د الركن بحري من�ص��ور بن
حممد اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري.
و ا�س��تمع ال�ضيف الباك�س��تاين �إىل �إيجاز
ع��ن مهام و�أدوار مركز الأمن البحري املتمثلة
يف �إدارة وقي��ادة عمليات الأمن البحري �ض��د
املخاطر البحرية.

اختتمت البحرية ال�سلطانية العمانية يوم
 2/12فعالي��ات و�أن�ش��طة اليوم الريا�ض��ي
املفتوح ملنت�سبيها لعام 2019م ،وذلك حتت
رعايـة اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية.
ا�شتملت فعاليات اليوم الريا�ضي املفتوح
الذي �أقيم يف قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية
على عدد من الأن�ش��طة الريا�ضية ،ومن بينها
امل�شي مل�س��افة ( 5.200كيلومرت) ،وم�سابقة
�سدا�سي كرة القدم ،وم�س��ابقة الكرة الطائرة،
وم�س��ابقتي ك��رة ال�س��لة وك��رة الي��د للعن�رص
الن�سائي .
وعل��ى هام���ش اليوم الريا�ض��ي املفتوح
جت��ول الل��واء الرك��ن بح��ري قائ��د البحري��ة
ال�س��لطانية العماني��ة راعي املنا�س��بة وكبار
ال�ض��باط يف معر���ض امل�ش��غوالت احلرفي��ة
وال��ذي نظمت��ه البحرية ال�س��لطانية العمانية
بالتع��اون م��ع الهيئ��ة العام��ة لل�ص��ناعات
احلرفية ،حيث �ش��اهدوا امل�ش��غوالت اليدوية
احلرفية مبختلف �أنواعها.
كم��ا ق��ام الل��واء الرك��ن بح��ري قائ��د
البحرية ال�س��لطانية العمانية راعي املنا�سبة
بت�س��ليم الك�ؤو���س واجلوائز للفرق احلا�ص��لة
على املراكز الأوىل.
بعده��ا ق��ام الل��واء الركن بح��ري قائد
البحري��ة ال�س��لطانية العماني��ة بت�س��ليم درع
الكف��اءة العملياتي��ة لع��ام 2018م ل�س��فينة
البحري��ة ال�س��لطانية العماني��ة (املاخ��رة)،

نظ��راً لأدواره��ا العملياتي��ة والت��ي �أ َّدتها
ب��كل كفاءة واقتدار �إىل جانب بقية �س��فن
�أ�سطول البحرية ال�سلطانية العمانية.
ويف خت��ام �أن�ش��طة الي��وم الريا�ض��ي
قام العميد الركن بحري �سعيد بن عبداهلل

ال�س��اعدي كب�ير �ض��باط الأركان بقي��ادة
البحري��ة ال�س��لطانية العماني��ة بتك��رمي
ع��دد من املجيدي��ن بالبحرية ال�س��لطانية
العماني��ة؛ تقدي��راً لأدائه��م الوظيف��ي
وجهودهم يف الأعمال املنوطة بهم.
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توقيع مذكرة تفاهم بني كلية الدفاع الوطني وجامعة الدفاع الوطني بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية
قام يوم  2/4الفريق �أول زبري حممود
حياة رئي�س جلنة الأركان امل�شرتكة
الباك�ستانية والوفد املرافق له بزيارة �إىل
كلية الدفاع الوطني  ،يرافقه الفريق الركن

�أحمد بن حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�سعادة
�سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية املعني
لدى ال�سلطنة ،وكان يف ا�ستقبالهم لدى

و�صولهم مقر الكلية مبع�سكر بيت الفلج اللواء
الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع
الوطني.
وقد �شاهد ال�ضيف والوفد املرافق
له خالل زيارته للكلية مادة فيلمية عن
كلية الدفاع الوطني وما حتويه من مرافق
وجتهيزات �أكادميية ،كما اطلع على �أق�سام
الكلية ومرافقها املختلفة.
هذا ،وقد وقع اللواء الركن �سامل بن م�سلم
قطن �آمر كلية الدفاع الوطني ،و�سعادة علي
جاويد �سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
املعني لدى ال�سلطنة على مذكرة تفاهم حول
جماالت التعاون الأكادميي والبحث العلمي
بني كلية الدفاع الوطني وجامعة الدفاع
الوطني بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية.

�آمر كلية الدفاع الوطني ي�ستقبل مدير عام تطوير القوات امل�شرتكة الربيطانية
ا�ستقبل اللواء الركن �سامل بن م�سلم
قطن �آمر كلية الدفاع الوطني مببنى الكلية
مبع�سكر بيت الفلج يوم  2/18الفريق
الركن جوي �أدوارد �سرتينجر مدير عام
تطوير القوات امل�شرتكة الربيطانية والوفد
املرافق له .
وقد رحب اللواء الركن �آمر كلية الدفاع
الوطني مبدير عام تطوير القوات امل�شرتكة
الربيطانية ،ومت خالل املقابلة تبادل
الأحاديث الودية ،ووجهات النظر يف
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

وفد �أكادميية نا�صر الع�سكرية العليا بجمهورية م�صر العربية يزور كلية الدفاع الوطني
قام يوم  2/3وفد �أكادميية نا�رص الع�سكرية
العليا برئا�سة اللواء �أحمد ويل الدين خريي حممد
بجمهورية م�رص العربية بزيارة �إىل كلية الدفاع
الوطني ،وكان يف ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر
الكلية مبع�سكر بيت الفلج اللواء الركن �سامل بن م�سلم
قطن �آمر كلية الدفاع الوطني .
وقد ا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز عن كلية الدفاع
الوطني وما حتتويه من مرافق وجتهيزات �أكادميية،
كما اطلع الوفد امل�رصي على �أق�سام ومرافق الكلية
املختلفة وما حتويه من قاعات متنوعة �صممت
وفق �أحدث املوا�صفات وزودت ب�أف�ضل النظم
التعليمية وامل�ساعدات التدريبية ،و�أنظمة ال�شبكات
الإلكرتونية املتعددة الأغرا�ض.
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زيارات متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
•• قام يوم  2/18معايل املهند�س مازن غنيم
رئي�س �سلطة املياه الفل�سطينية والوفد املرافق له
بزيارة �إىل متحف قوات ال�سلطان امل�سلــحة بقلعة
بيت الفلج ،وقد ا�صطحبه العميد الركن �صالح بن
�أحمد الهنائي رئي�س املرا�سم الع�سكرية والعالقات
العامة برئا�سة �أرك��ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
يف جولة �شملت �أروق��ة املتحف املتعددة ،اطلع
خاللها على املخطوطات واملج�سمات التاريخية
ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة
املتنوعة ،كما ا�ستمع معايل ال�ضيف والوفد املرافق
�إىل �رشح عن التـطور الذي حظيت به قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف ظ��ل العهد ال��زاه��ر مل��والن��ا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
•• وقام يوم  2/3الفريق �أول زبري حممود
حياة رئي�س جلنة الأركان امل�شرتكة الباك�ستانية
والوفد املرافق له بزيارة �إىل متحف قوات ال�سلطان
امل�سلــحة.
•• كما قام يوم  2/3وفد �أكادميية نا�رص
الع�سكرية العليا بجمهورية م�رص العربية برئا�سة
اللواء �أحمد ويل الدين خريي حممد بزيارة �إىل
متحف قوات ال�سلطان امل�سلــحة.
حيث ا�صطحب مدير املتحف بالإنابة ال�ضيوف
يف جولة �شملت �أروق��ة املتحف املتعددة ،اطلعوا
خاللها على املخطوطات واملج�سمات التاريخية
ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة
املتنوعة بقلعة بيت الفلج ،كما ا�ستمع ال�ضيوف �إىل
�رشح واف عن التـطور الذي حظيت به قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف ظل العهد الزاهر ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.

متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�ست�ضيف معر�ض َا للموروثات العمانية
ا�ست�ضاف يوم  2/18متحف قوات ال�سلطان
معر�ضا للمورثات العمانية وال��ذي
امل�سلحة
ً

جاء بعنوان (اكت�شف جمال املوروثات ال�سلطان امل�سلحة) ،والذي نظمته وزارة ال�سياحة.
وقد �شارك يف املعر�ض عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية
العمانية ومقتنيات متحف ق��وات
واخلا�صة التي قدمت العديد من امل�شغوالت ال�سعفية
والفخارية واملج�سمات الفنية التي تتناول بع�ض
املوروثات ومفردات الرتاث العماين العريق.
رعى افتتاح املعر�ض ال�سيد ع��ادل بن املردا�س
البو�سعيدي م�ست�شار وزارة ال�سياحة ،بح�ضور العميد
الركن �صالح بن �أحمد الهنائي رئي�س املرا�سم الع�سكرية
والعالقات العامة برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وق��د ق��ام راع��ي املنا�سبة واحل�ضور بجولة يف �أروق��ة
املعر�ض اطلعوا خاللها على الأعمال واملنتجات التي مت
عر�ضها وما يتمتع به امل�شاركون من �إبداعات متنوعة
يف خمتلف املجاالت احلرفية .
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زيارات كلية القيادة والأركان
•• قام يوم  2/3وفد �أكادميية نا�رص
الع�سكرية العليا بجمهورية م�رص العربية
برئا�سة اللواء �أحمد ويل الدين خريي حممد
بزيارة �إىل كلية القيادة والأركان لقوات
ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر بيت الفلج .
•• كما قام يوم  2/4الفريق �أول زبري
حممود حياة رئي�س جلنة ر�ؤ�ساء الأركان
امل�شرتكة الباك�ستانية والوفد املرافق له
بزيارة �إىل كلية القيادة والأركان لقوات
ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر بيت الفلج .
وقد ا�صطحب ال�ضيوف خالل الزيارة
�آمر كلية القيادة والأركان بالإنابة ،وعدد
من �ضباط هيئة التوجيه بالكلية يف جولة
�شملت القاعات والف�صول واملرافق بالكلية،
وا�ستمعوا �إىل �إيجاز عن الكلية ومنهاجها
العام وما زودت به من تقنيات معلوماتية
حديثة ،وما ت�ضمه من مرافق متنوعة.

نظَّ مت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع يوم  2/19فعاليات
و�أن�شطة متنوعة مبنا�سبة يومها ال�سنوي الذي يوافق اخلام�س ع�رش من
فرباير من كل عام،وذلك حتت رعاية العميد الركن �أحمد بن �سليمان
العبادي رئي�س اخلدمات الهند�سية.
ّ
ويف ختام االحتفال الذي �أقيم على امللعب املع�شب التابع للخدمات
الهند�سية مبع�سكر املرتفعة قام راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز
التقديرية للحا�صلني على املراكز املتقدمة يف خمتلف الفعاليات،
وتكرمي املجيدين من منت�سبي اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع .

ختام مناف�سات ك�أ�س مكتب معايل الأمني العام بوزارة الدفاع لكرة القدم لعام 2019م
اختتمت يوم  2/21البطولة الأوىل لقوات ال�سلطان امل�سلحة
للتايكواندو لعام 2019م والتي جرت فعالياتها مبجمع ال�سلطان
قابو�س الريا�ضي ببو�رش خالل الفرتة من  2/ 21 -19م ،وذلك
حتت رعاية العميد �أول الركن حمد بن را�شد البلو�شي م�ساعد
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط .
ويف اخلتام قام راع��ي املنا�سبة بتوزيع الك�ؤو�س للفرق
الفائزة ،وامليداليات للحا�صلني على املراكز الأوىل ،وقد ح�صل
فريق احلر�س ال�سلطاين العماين على املركز الأول يف امل�ستوى
العام للبطولة ،وجاء فريق اجلي�ش ال�سلطاين العماين يف املركز
الثاين ،و�أحرز فريق البحرية ال�سلطانية العمانية املركز الثالث .

قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين بالإنابة ي�ستقبل نائب القائد العام لفرقة امل�شاة ( )34الأمريكية
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اختتمت يوم  1/30يف ال�صالة الريا�ضية مبجمع ال�سلطان
قابو�س الريا�ضي ببو�رش الدورة التدريبية الأوىل للرماية بالأ�سلحة
الأوملبية لرماية امل�سد�س الهوائي (� 10أمتار) للنا�شئني والنا�شئات
حتت رعاية العميد الركن بحري �شام�س بن حممد احلب�سي م�ساعد
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للإدارة.
ويف اخلتام ق��ام راع��ي املنا�سبة بت�سليم اجل��وائ��ز للأوائل
وال�شهادات للم�شاركني ،وقد بلغ عدد امل�شاركني يف الدورة ()320
م�شاركا ،والتي �أقيمت خالل الفرتة من (  ،)1/29-21ومت تدريبهم
على �أي��دي مدربني متخ�ص�صني من وح��دة الرماية الدولية وفق
برنامج تدريبي مت تنفيذه لتحقيق الغايات والأهداف املن�شودة.

احتفاء بيومها ال�سنوي اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع تنظم فعاليات متنوعة وتكرم املجيدين من منت�سبيها
ً

ختام البطولة الأوىل لقوات ال�سلطان امل�سلحة للتايكواندو لعام 2019م

ا�ستقبل العميد الركن �سامل بن خويطر
املقبايل قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين بالإنابة
مبع�سكر املرتفعة يوم  2/3العميد مايكل دي
ويكمان نائب القائد العام لفرقة امل�شاة ()34
الأمريكية.
ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية،
وبحث عدد من الأمور الع�سكرية ذات االهتمام
امل�شرتك بني اجلانبني .

ختام الدورة التدريبية الأوىل لرماية امل�سد�س الهوائي للنا�شئني والنا�شئات

اختتمت يوم  2/6مناف�سات ك�أ�س مكتب معايل الأمني العام
بوزارة الدفاع لكرة القدم لعام 2019م بني مديريات ودوائر املكتب،
وذلك حتت رعاية �ضابط مدين حممود بن نا�رص الريامي مدير عام
الإدارة واملوارد الب�رشية مبكتب الأمني العام بوزارة الدفاع .
وقد توج بك�أ�س البطولة فريق �صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بت�سليم ك�أ�س البطولة وتوزيع
اجلوائز وامليداليات على الفرق احلا�صلة على املراكز الأوىل ،وتكرمي
املجيدين يف البطولة.

كتاب «دور القوة البحرية يف �أمن واقت�صاد عمان»
�صدر م�ؤخراً كتاب بعنوان (دور القوة البحرية
يف �أمن واقت�صاد عمان) مل�ؤلفه العميد الركن
بحري خمي�س بن �سامل اجلابري مدير عام العمليات
واخلطط ،وقد مت تد�شني الإ�صدار يف معر�ض م�سقط
الدويل للكتاب لعام 2019م.
وي�ستعر�ض الكتاب دور القوة البحرية بق�سميها
املدين والع�سكري واجلوانب الأمنية واالقت�صادية
لل�سلطنة يف �سياق مادة علمية ت�ؤكد �أهمية القوة
البحرية وجماالت ا�ستخداماتها والتي تعد �إحدى
ركائز جانب الأمن الوطني ،ويعد هذا الكتاب �أول
�إ�صدار يف هذا املجال على م�ستوى منطقة اخلليج
والوطن العربي.
وي�ستعر�ض يف ف�صوله ال�سبعة جوانب عديدة

�أهمها� :إبراز �أهمية عنا�رص القوة البحرية املختلفة
مبا يف ذلك جغرافية ال�سلطنة وموقعها الإ�سرتاتيجي،
والإرث التاريخي البحري العماين� ،إىل جانب بحث
البعد االقت�صادي والع�سكري للقوة البحرية.
تقييما
أي�ضا يف ف�صله ال�ساد�س
ويقدم الكتاب � ً
ً
للجغرافيا ال�سيا�سية الإقليمية من منظور الأمن
البحري ،والنهج ال�سامي حل�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل
ورعاه  -يف �سعي ال�سلطنة الدائم لتكري�س ال�سالم.
وي�ستخل�ص الكتاب �إىل �أهمية ا�ستثمار موقع
ال�سلطنة الإ�سرتاتيجي و�إطاللها على املحيط
واخلليج ،واملحافظة على البيئة البحرية ،وا�ستثمار
مواردها املختلفة بالطرق العلمية املثلى.
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ال�سلطنة واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا الـــــــــــــــــــــ�شمالية توقعان على اتفاقية الدفاع امل�شرتك بني البلدين

ِّ
االتفاقية ت�أتي ت� ً
املتجذرة
أكيدا لعالقات التعاون التاريخية
بني �سلطنة عمان واململكة املتحدة يف خمتلف املجاالت
وقعت ي��وم  2/21ال�سلطنة واململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية
على اتفاقية الدفاع امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني ،وق��د وق��ع االتفاقية نيابة عن
ح��ك��وم��ة ال�سلطنة م��ع��ايل ال�سيد ب���در بن
�سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون ال��دف��اع ،فيما وقعها نيابة عن
حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�إيرلندا ال�شمالية معايل جافني ويليام�سون
وزير الدفاع الربيطاين.
وت�أتي هذه االتفاقية ت�أكي ًدا لعالقات
التعاون التاريخية املتجذِّرة بني �سلطنة
عمان واململكة املتحدة يف خمتلف املجاالت،
وح��ر�ً��ص��ا م��ن قيادتي البلدين ال�صديقني
على تعميق هذه العالقات وتوحيد ال��ر�ؤى
امل�شرتكة مبا يحقق �أمنهما وا�ستقرارهما
وتر�سيخا ملجاالت التعاون
ورخاء �شعبيهما،
ً
الع�سكري ال���ذي جت�سد يف ع��دد م��ن �أوج��ه
التعاون الوثيق والتمارين الثنائية و�آخرها
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معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع:
«ت�أتي هذه االتفاقية �سعي ًا من حكومة ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه
اهلل ورع��اه -وحكومة �صاحبة اجلاللة امللكة �إليزابيث الثانية ملكة
بريطانيا العظمى ودول الكومنولث امل�ستقلة لتعزيز العالقات الثنائية
وال�رشاكة الإ�سرتاتيجية بني ال�سلطنة واململكة املتحدة يف جمال
الدفاع ،ومتثل عالمة بارزة يف م�سرية التعاون بينهما ،كما �أن توقيع
هذه االتفاقية ي�أتي للت�أكيد على �أهمية تفعيل العمل الع�سكري امل�شرتك
ل�ضمان �أمن وا�ستقرار البلدين ال�صديقني ،ومت ِّهد ملزيد من التعاون
الع�سكري والتمارين امل�شرتكة ترجم ًة لأهداف هذه االتفاقية».

مترين (ال�سيف ال�رسيع.)3/
وت��ه��دف ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة �إىل ت���أط�ير
التزام البلدين بالدفاع امل�شرتك عن �أمنهما
وا���س��ت��ق��راره��م��ا وازده���اره���م���ا ودعمهما
ل�سيادة ووح��دة �أرا�ضي كل منهما ،وتطوير
العمل الع�سكري الثنائي مبا يحقق التوافق

واالن�سجام بني ال��ق��وات امل�سلحة للبلدين
ال�صديقني.
وكان قد �أجريت ملعايل ال�ضيف الربيطاين
فور و�صوله مقر وزارة الدفاع مبع�سكر بيت
الفلج مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،حيث �أدت ثلة
من حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية.

ع��ق��ب ذل���ك ع��ق��د م��ع��ايل ال�سيد ال��وزي��ر
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع جل�سة مباحثات
ر�سمية مع معايل وزي��ر الدفاع الربيطاين،
مت خاللها ا�ستعرا�ض عالقات التعاون يف
املجال الع�سكري بني البلدين ال�صديقني،
و�سبل تعزيزها وتطويرها ،كما مت بحث عدد

معايل جافني ويليام�سون
وزير الدفاع الربيطاين
«�إنه ملن دواعي �رسورنا التوقيع على هذه
االتفاقية والتي من �ش�أنها �أن تعزز عالقاتنا
مع �أحد �أهم �رشكائنا ،و�إنه حدث تاريخي مهم
بني بلدينا ،ون�ؤكد من خالله على حر�صنا على
الدفاع امل�شرتك عن بلدينا».
و�أ�ضاف معاليه قائالً�« :إن �أم��ن اخلليج
يعد امتدادا لأمننا ،ومن املهم تو�سيع �آفاقنا
لت�صبح اململكة املتحدة دول��ة عاملية عقب
االن�سحاب من االحتاد الأوروبي».

من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض مرا�سم التوقيع على االتفاقية
وجل�سة املباحثات من اجلانب العماين معايل
حممد بن نا�رص الرا�سبي الأمني العام بوزارة
الدفاع ،واللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،واللواء الركن

بحري ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية العمانية ،ومن اجلانب
الربيطاين �سعادة هيم�ش كاول �سفري اململكة
املعي لدى ال�سلطنة ،والوفد املرافق
املتحدة
نَّ
ملعايل ال�ضيف.
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متابعة :النقيب� /سامل بن يحيى العبديل  -ت�صوير :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

نقـل خـاللها حتيات جاللـة ال�سلطان املعظم لأخيه رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

معالـي ال�سيـد الوزيـر امل�سـ�ؤول عن �شـ�ؤون الدف ـاع ي�ش ـارك فـي حفل افتتاح معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر�ض وم�ؤمتـرالدفـاع الدولـي (�آيدك�س 2019م)بدولة الإمارات العربية املتحدة

نقل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع حتيات
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل
ورعاه  -لأخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
ومتنياته له ولل�شعب الإماراتي ال�شقيق بدوام التقدم واالزدهار ،جاء ذلك خالل لقاء معايل ال�سيد
الوزير ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة ،اً
كل على حدة.
كما ح ّمل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان معايل ال�سيد الوزير
امل�����س��ؤول ع��ن ���ش ��ؤون ال��دف��اع نقل حتيات
�صاحب ال�سمو رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه – ومتنيات �سموه
جلاللته دوام ال�صحة وال�سعادة ولل�شعب
العماين مزيداً من التقدم والنماء ،ومت خالل
اللقاءين تبادل الأحاديث الأخوية الودية
وبحث جماالت التعاون امل�شرتك القائم بني
البلدين ال�شقيقني.
هذا ،وقد قام يوم  2/17معايل ال�سيد بدر بن
�سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع بزيارة �إىل دولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة �شارك خاللها يف حفل افتتاح
العــدد 506
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معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل (�آيدك�س 2019م)
والذي �أقيمت فعالياته يف �إمارة �أبوظبي خالل
الفرتة من ( ،)2/21 -17وذلك تلبية للدعوة
التي تلقاها معاليه من �صاحب ال�سمو نائب
رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع.
وقام معاليه والوفد الع�سكري املرافق
بزيارة �أجنحة عدد من ال�رشكات العاملية

امل�شاركة يف املعر�ض ،اطلع خاللها على
�أحدث التقنيات والأنظمة واملعدات والأجهزة
الع�سكرية التي تنتجها �رشكات ال�صناعات
الدفاعية من خمتلف الدول امل�شاركة.
وعلى هام�ش فعاليات املعر�ض التقى
معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع معايل جوجن كيوجن دو وزير الدفاع
الوطني بجمهورية كوريا اجلنوبية ،حيث

ا�ستعر�ض اجلانبان العالقات الثنائية التي
تربط البلدين ال�صديقني وبحث جماالت
التعاون الع�سكري القائمة بني وزارتي الدفاع
يف البلدين ال�صديقني  ،ح�رض املقابلة اللواء
الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية العمانية والوفد املرافق
ملعايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع.

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع اطلع خالل الزيارة على �أحدث التقنيات والأنظمة
واملعدات والأجهزة الع�سكرية التي تنتجها �شركات ال�صناعات الدفاعية من خمتلف الدول امل�شاركة
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متابعة :املدين� /سليمان بن حمود املعمري  -ت�صوير :الرقيب 1/نا�صر بن خلفان النبهاين

لأول مــرة تعقــد يف ال�سلطنــة ،ومب�شاركــة اجلهــات احلكوميــة يف القطــاع ال�صحـــي

البحريــة ال�سلطانيــة ال ُعمانيـة تنظـم ور�شــة القيـــــــــــــادة االبتكاريـة يف املجال ال�صحي -م�سقط 2019م
معايل الدكتور وزير ال�صح��ة ي�ؤكد على �أهمية �صنع
و�إعداد القيادات ال�صحية يف البالد و�أن الور�شة تعد
الأوىل يف ال�سلطنة يف هذا املجال

نظمت البحرية ال�سلطانية العُمانية ور�شة القيادة االبتكارية يف املجال ال�صحي 2019م خالل
الفرتة  2/6-4وبال�شراكة مع جامعة (هارفرد) الأمريكية ،ومب�شاركة وزارة ال�صحة ،واخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة ،واملجل�س العُماين لالخت�صا�صات الطبية ،وم�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س.
اف��ت��ت��ح��ت ي������وم 2/4ور����ش���ة ال��ق��ي��ادة
االبتكارية يف امل��ج��ال ال�صحي  -م�سقط
2019م ،حتت رعاية معايل ال�سيد بدر بن
�سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع ،وذلك بنادي ال�شفق التابع
لقوات ال�سلطان امل�سلحة.
وبهذه املنا�سبة �ألقى اللواء الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية كلمة �أكد خاللها على
�أهمية اخلدمات ال�صحية ومواجهة التحديات
التي تعرتيها ،بحيث تكون الرعاية ال�صحية
يف متناول اجلميع ،وتت�سم باال�ستدامة،
وت�ؤدي الأه��داف املن�شودة ،وذلك من خالل
قادة متمكنني ،وحت�سني مهاراتهم القيادية،
و�أو�ضح قائد البحرية ال�سلطانية العمانية �أن
ا�ست�ضافة وزارة الدفاع لهذه الور�شة ممثلة
يف البحرية ال�سلطانية العمانية ت�أتي �إميانا
منها ب�أهمية عن�رص االبتكار والإب��داع يف
امل�ستوى القيادي يف املجال ال�صحي من
خالل نخبة من املخت�صني واخلرباء الدوليني،
العــدد 506
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بهدف تعزيز مكانة ال�سلطنة على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل يف جمال القيادة ال�صحية،
وذلك من خالل تكاتف جميع اجلهات ذات
االخت�صا�ص يف تنظيم ه��ذه الور�شة ومبا
تخدم م�صلحة الوطن ورفعة �ش�أنه.
وعبرَّ قائد البحرية ال�سلطانية العمانية
يف كلمته عن �أمله �أن تكون ه��ذه الور�شة
حدثا اعتياديا تعقد ب�شكل دوري لإتاحة
الفر�صة جلميع املعنيني للم�ساهمة وب�شكل
م�ستمر يف حت�سني وتطوير خدمات الرعاية
ال�صحية يف ال�سلطنة ،و�أن تكون مبثابة منارة
للقادة العمانيني الذين يعملون يف املجاالت
ال�صحية �أو الذين يتطلعون �إىل الدخول يف
هذا املجال.
ودع��ا يف ختام كلمته امل�شاركني �إىل
التفاعل الإي��ج��اب��ي م��ع متطلبات الور�شة
حتقيقا لأهدافها املن�شودة من خالل تعزيز
وتر�سيخ مفهوم القيادة ال�صحية وتطويره
لدى قادة احلا�رض وامل�ستقبل يف هذا القطاع
احليوي بال�سلطنة.

ومت خ�لال احلفل عر�ض م��ادة مرئية
حتدث خاللها معايل الدكتور �أحمد بن حممد
ال�سعيدي وزير ال�صحة الذي �أكد على �أن هذه
الور�شة هي الأوىل يف ه��ذا املجال ،وركز
على �أهمية �صنع و�إع��داد القيادات الطبية،
حيث ك��ان �سابقا يتم الرتكيز على عقد
بع�ض ال��دورات املحلية يف القيادة الطبية،
وق��دم معاليه �شكره للبحرية ال�سلطانية
العمانيةعلى تنظيم هذه الور�شة وقال�« :إن
فائدة هذه الور�شة للجميع ولي�ست ح�رصا
على وزارة ال�صحة �أو البحرية ال�سلطانية
العمانية ،كما حث معاليه امل�شاركني على
بذل اجلهد متمنيا لهم التوفيق.
كما حتدث �سعادة الدكتور دروي�ش بن
�سيف املحاربي وكيل وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون
الإدارية قائال« :ما مت طرحه من �أوراق عمل
وحم��ا��ضرات تناولت ك��اف��ة املو�ضوعات
واجلوانب ذات ال�صلة ،وكانت �أب��رز نتائج
الور�شة هي تطوير وجتويد القطاع ال�صحي،
وتخدم الور�شة العاملني بالقطاع ال�صحي

الل��واء الركن بح��ري قائد البحري��ة ال�سلطانية ال ُعماني��ة �أكد على
�أهمية الور�شة و�أن تكون مبثابة منارة للقادة ال ُعمانيني الذين يعملون
يف املجاالت ال�صحية والذين يتطلعون للدخول يف هذا املجال

الربوفي�س��ور (دز جورم��ن) امل�ست�شار الأكادمي��ي للور�شة يو�ضح
مدى ت�أثري احلداثة والتكنولوجيا والإبداع على النظام ال�صحي
والتحديات وال�صعوب��ات التي تواجه الأنظم��ة ال�صحية وكيفية
ا�ستخدام النظام ال�صحي بفعالية
وخا�صة القادة ال�صحيني من �أجل حت�سني
اخلدمات ال�صحية من خالل �إدارة مبتكرة
للم�ؤ�س�سات ال�صحية ،ون�أمل حتقيق مزيد من
التطور يف هذا املجال».
من جانبه حتدث الربوفي�سور (دز جورمن)
من جامعة �أوكلند بنيوزيلندا وامل�ست�شار
الأك��ادمي��ي للور�شة ع��ن ت���أث�ير احل��داث��ة
والتكنولوجيا والإبداع على النظام ال�صحي
والتحديات وال�صعوبات التي تواجه الأنظمة
ال�صحية ،وكيفية ا�ستخدام النظام ال�صحي
بفعالية ،وعلى القادة وامل�س�ؤولني يف قطاع
ال�صحة مواجهة التغيري احلا�صل لي�ستطيعوا
تقدمي خدمات طبية ذات موا�صفات عالية

اجلودة».
كما حت��دث �سعادة الدكتور ه�لال بن
علي ال�سبتي رئي�س املجل�س العماين
لالخت�صا�صات الطبية قائال�« :إن القيادة
الطبية هي العامل امل�ؤثر الأقوى يف النظام
ال�صحي ،و�أ�شار ب�أن التحديات كثرية ،وتعقد
هذه الور�شة من �أجل �أن يكون القرار مبني ًا
على الواقع العملي املدعوم بالدليل العلمي
ولي�س على الفر�ضيات والنظريات فقط ،كما
�ش َّدد على �أهمية اجتماع القادة وامل�س�ؤولني
يف امل��ج��ال ال��ط��ب��ي ملناق�شة التحديات
وال�صعوبات ومتطلبات القطاعات ال�صحية،
وعليهم �إيجاد احللول املنا�سبة لها.

من جانبه ذكر العميد طبيب علي بن
جمعة امل�سكري رئي�س اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة�« :أنه يحتم علينا احل�صول
على �آخر امل�ستجدات يف علم القيادة والإدارة
الطبية وتطوير هذا املجال من �أجل تقدمي
خدمة تتميز بالكفاءة واجلودة.
كما حت��دث الدكتور خليفة بن نا�رص
الوهيبي م��دي��ر ع��ام م�ست�شفى جامعة
ال�سلطان قابو�س قائ ًال�« :إن القيادة الطبية
علم وف��ن مكت�سب ،وموهبة عند البع�ض،
لكنه معقد ويحتاج جلهد كبري وال غنى عنه
ل�ضمان جناح القطاع ال�صحي».
ح�رض حفل االف��ت��ت��اح معايل الدكتور
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�سعادة الدكتور/
دروي�ش بن �سيف املحاربي

�سعادة الدكتور /
هالل بن علي ال�سبتي

العميد طبيب/
علي بن جمعة امل�سكري

الدكتور/
خليفة بن نا�صر الوهيبي

العقيد الركن طبيب/
نا�صر بن �سامل الهنائي

�أح��م��د ب��ن حممد ال�سعيدي وزي��ر ال�صحة،

العقيد طبيب/
�سيف بن �سالم الها�شمي

املقدم الركن طبيب /
يو�سف بن �سعيد البلو�شي

الدكتور/
هود بن عبداهلل العربي

الدكتور /
(توم �أرتيز)

ومعايل حممد بن نا�رص الرا�سبي الأم�ين ع��دد من التو�صيات املهمة خرجت بها الور�شة والتي م��ن �ش�أنها �أن ت�سهم يف �إيجاد
منظومة قيادة ابتكارية متكاملة لإدارة م�ؤ�س�سات القطاع ال�صحي
العام بوزارة الدفاع ،وقادة قوات ال�سلطان

�ش��ارك يف الور�ش��ة قراب��ة ( )60م�ش��ارك ًا من الأطب��اء اال�ست�شاري�ين واملديرين
الإداريني من خمتلف اجلهات ال�صحية احلكومية الع�سكرية واملدنية

عدد من القائمني على تنظيمها وامل�شاركني
فيها ،وذلك من خالل اللقاءات التي �أجراها
التوجيه املعنوي:
حت��دث العقيد الركن طبيب نا�رص بن
�سامل الهنائي كبري �أطباء البحرية ال�سلطانية
العمانية (رئي�س اللجنة املنظمة) قائ ًال:
«بف�ضل م��ن اهلل ت��ع��اىل نظمت البحرية
ال�سلطانية العمانية ور�شة القيادة االبتكارية
يف امل��ج��ال ال�صحي وال��ت��ي خ��رج��ت بعدد
من التو�صيات املهمة التي من �ش�أنها �أن
تعمل على تنظيم العمل يف القطاع ال�صحي
وت�شجيع االبتكار وامل��ب��ادرات ،كما حققت
الور�شة الأه���داف التي و�ضعت لها ،وكان
هنالك العديد من النقا�شات وامل�شاريع التي
�أث��رت الور�شة ،ون�أمل ذلك �أن ينعك�س على
تطوير القطاع ال�صحي بال�سلطنة  ،كما ن�أمل
عقد ور�ش مماثلة م�ستقبال».

ال�صحي م��ن ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ال�صحية
بال�سلطنة ،وتركز الور�شة على �أهمية االبتكار
يف تقدمي خدمه �صحية متكاملة تتواكب مع
حتديات الع�رص و�آلية التعامل معها بطرق
ابتكارية �سليمة قليلة التكلفة ،وال ي�سعني يف
هذا املقام �إال �أن �أ�شكر كافة اجلهات ال�صحية
احلكومية الع�سكرية واملدنية على �إقامة
مثل هذه الور�ش وال�شكر مو�صول للبحرية
ال�سلطانية العمانية».
وق��ال الدكتور (ت��وم �أرتيز) من جامعة
(هارفرد) الأمريكية�« :أنا �سعيد جدا بوجودي
يف �سلطنة ع��م��ان ،ف��م��و���ض��وع ال��ق��ي��ادة
االب��ت��ك��اري��ة يف امل��ج��ال ال�صحي ه��و �أح��د
املو�ضوعات املهمة التي عملنا بها طوال
( )٢٥عاما عرب خمتلف دول العامل ،من خالل
اال�ستمرار يف ابتكار احللول املثلى ملواجهة
التحديات التي يواجهها القطاع ال�صحي يف
خمتلف دول العامل ،ون�أمل يف نهاية هذه
الور�شة �أن نخرج ب�أفكار جديدة ت�سهم يف
تطوير القطاع ال�صحي العماين».
كما قالت الدكتورة و�ضحى بنت حممد
الغافرية من البحرية ال�سلطانية العمانية:
«لقد جمعت ور�شة القيادة االبتكارية يف
املجال ال�صحي قيادات طبية من خمتلف
القطاعات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية بالبالد،
وقد خرجنا بالعديد من الدرو�س امل�ستفادة،
منها ا�ستخدام التفكري الإبداعي يف تطوير
النظام ال�صحي �إىل �أعلى ن�سبة من التميز،
وكذلك التعرف على املهارات الالزمة لتطوير
القيادة االبتكارية وو�ضع الإ�سرتاتيجيات،
وت�سخري التكنولوجيا خلدمة القطاع ال�صحي
لتحقيق الرعاية ال�صحية ال�شاملة بكفاءة».

امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية ،وعدد
من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار ال�ضباط
ب��ق��وات ال�سلطان امل�سلحة و��شرط��ة عمان
ال�سلطانية ،وعدد من كبار املدعوين ،وجمع
من ذوي االخت�صا�ص يف املجال الطبي.
وقد مت خالل الور�شة التي �أختتمت يوم
� 2/6إلقاء عدد من �أوراق العمل واملحا�رضات
العلمية قدمها عدد من الأطباء واملخت�صني
م��ن خمتلف امل�ؤ�س�سات ال�صحية املحلية
وال��دول��ي��ة ،ومت خاللها مناق�شة الآل��ي��ات
واملقرتحات والأفكار التي تعمل على تعزيز
القيادة االبتكارية  ،كما مت مناق�شة التحديات
وال�صعوبات التي تواجه عملية تطوير القيادة
االبتكارية وو�ضع احللول املنا�سبة لها،
والعمل على حت�سني الأنظمة ال�صحية لتتواكب
مع النظم احلديثة يف هذا ال�ش�أن.
وقد خرجت الور�شة بعدد من التو�صيات
التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف �إيجاد منظومة
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قيادة ابتكارية متكاملة لإدارة م�ؤ�س�سات
القطاع ال�صحي مب�ستوى ع��الٍ من الكفاءة
والإب���داع ملواجهة التحديات وال�صعوبات
التي قد تواجه الأنظمة ال�صحية يف ال�سلطنة،
وكيفية ا�ستخدام النظام ال�صحي بفعالية
لتقدمي خ��دم��ات �صحية ذات موا�صفات
وجودة عالية.
وقد �شارك يف الور�شة قرابة ( )60م�شارك ًا
من الأطباء اال�ست�شاريني واملديرين الإداريني
م��ن خمتلف اجل��ه��ات ال�صحية احلكومية
الع�سكرية واملدنية ،وقد مت ت�صميم موقع
�إلكرتوين وتطبيق للهاتف النقال للم�شاركني
بالور�شة يعر�ض من خالله الأوراق العلمية
املختلفة وكافة اجلوانب العملية والإداري��ة
املتعلقة مبجريات و�أعمال الور�شة ،و�إتاحة
املجال للإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني.
وحول �أهمية الور�شة وخمرجاتها حتدث

كما حتدث العقيد طبيب �سيف بن �سالم
الها�شمي ا�ست�شاري �أول طب نف�سي رئي�س ق�سم
الطب النف�سي مب�ست�شفى القوات امل�سلحة
قائال« :يف قوات ال�سلطان امل�سلحة يتم ت�أهيل
كل فرد وكل �ضابط لأن يكون قائدا ،كل يف
جماله وتخ�ص�صه ودرجته ،وذلك �إميانا من
القيادة الع�سكرية ب��أن هذا الوطن ي�ستحق
�أن يكون لديه النخبة من القادة الع�سكريني،
ويف املجال الع�سكري القيادة تعرف على
�أنها حتفيز الأفراد وال�ضباط عن طريق �إيجاد
الفكر والعقيدة وتوفري التوجيه والإدارة
وا�ستمرارية التحفيز لأدا ِء مهمة ما �أو عمل
معني ،ون�أمل من هذه الور�شة �أن تكون قد
عملت على تعزز هذه املفاهيم».
وقال املقدم الركن طبيب يو�سف بن �سعيد
البلو�شي رئي�س اللجنة العلمية للور�شة:
«ع��ق��دت ه��ذه الور�شة للم�ساهمة يف �صنع
قادة �صحيني ،ومت اال�ستعانة بخربات دولية
م��ن جامعة (ه��ارف��رد) وجامعة (�أوك�لان��د)
الأمريكيتني ،ومت مناق�شة عدد من املو�ضوعات
حول �أهمية تطوير القيادة الطبية ,و�إي�صال
املفاهيم ذات العالقة بالقيادة االبتكارية،
ون�أمل الو�صول �إىل و�ضع قيادات طبية ذات
م�ستويات عالية وق���درات متطورة ،و�سيتم
تطبيق خمرجات وتو�صيات الور�شة على
الكليات واملعاهد ال�صحية».
وقال الدكتور هود بن عبداهلل العربي
ا�ست�شاري طب طوارئ ومدير مركز املحاكاة
الطبي باملجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبية « :ت�أتي ور�شة القيادة االبتكارية يف
املجال ال�صحي ك�أول ور�شة متخ�ص�صة يف
هذا املجال جتمع كافة املخت�صني باملجال

الدكتورة/
و�ضحى بنت حممد الغافرية

الدكتورة/
زينب بنت نا�صر البلو�شية

الدكتورة/
بدرية بنت �صالح الفار�سية

كما قالت الدكتورة زينب بنت نا�رص
البلو�شية ا�ست�شاري �أول جراحة �أطفال
مب�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س« :تعد
ور�شة القيادة االبتكارية يف املجال ال�صحي
الأوىل م��ن نوعها يف ال�سلطنة ،وت ��أت��ي
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ؤ�س�سات �صحية عديدة
للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع
ال�صحي ،وكذلك من �أجل توجيه العاملني يف
القطاع ال�صحي ملعرفة املزيد من امل�ؤهالت
التي ترفع من م�ستوى الرعاية ال�صحية يف
جميع املجاالت».
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ب��دري��ة بنت �صالح
الفار�سية من م�ست�شفى جامعة ال�سلطان
قابو�س« :لقد تعلمنا الكثري من املهارات
االبتكارية من هذه الور�شة ،منها الت�صميم
االبتكاري ،وكيفية �إحداث التغيري اجلذري يف
النظام ال�صحي وفق �أنظمة �صحية منا�سبة.
25

العــدد 506
فرباير 2019

متابعة  :املالزم �أول� /سعيد بن خالد النافعي  -املدين /مبارك بن �سويد ال�صبحي
ت�صوير :الرقيب 1/مقبول بن �سامل الرحبي  -الرقيب 1/بدر بن نا�صر الكلباين
 -اجلندي� /أحمد بن غريب الها�شمي

بتنظيـــم مــن رئا�ســـة �أركـــان قـــوات ال�سلطـــان امل�سلحـــة

ختـام امل�سابقـة الثانيـة والثالثني لرماية الأ�سلــــــــــــــــحة اخلفيفـــــة لقــــوات ال�سلطـــان امل�سلحــــة
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
يتوج بطلاً على امل�ستوى
العام للم�سابقة وينال درع
البطولة ،واجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين يحقق املركز الثاين،
و�شرطة عُ مان ال�سلطانية
تفوز باملركز الثالث
معايل الدكتور رئي�س الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يرعى ختام امل�سابقة
ويوزع درع عام البطولة والك�ؤو�س واجلوائز على الفائزين
اختتمت على ميادين الرماية بغال يوم  2/6فعاليات م�سابقة الرماية للأ�سلحة اخلفيفة لقوات ال�سلطان
امل�سلحة الثانية والثالثني ،والتي نظمتها رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وذلك حتت رعاية معايل
الدكتور عبداهلل بن نا�صر احلرا�صي رئي�س الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  ،وقد �شاركت يف امل�سابقة فرق
متثل رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واجلي�ش ال�سلطاين العماين ،و�سالح اجلو ال�سلطاين العماين،
والبحرية ال�سلطانية العمانية ،واحل��ر���س ال�سلطاين العماين ،و�شرطة عمان ال�سلطانية ،واخل��دم��ات
الهند�سية ب��وزارة الدفاع ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة فرق الفتيات ب�أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،و�شرطة عمان ال�سلطانية ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين.

وقد ا�ستمع معايل الدكتور راعي املنا�سبة وكبار احل�ضور �إىل �إيجاز
قدمه مدير الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
تناول فيه �سري فعاليات امل�سابقة ،والنتائج التي حققها امل�شاركون
على امل�ستويني الفردي والفرق يف خمتلف املناف�سات ،عقب ذلك �شاهد
معاليه واحل�ضور املرحلة اخلتامية لرماية �إ�سقاط الأطباق والتي جرت
على م�ستوى الفرق لل�ضباط والأفراد والفتيات ،والتي �أظهر الرماة فيها
الكفاءة العالية وال�رسعة والدقة يف �إ�صابة الأهداف ،مما عك�س م�ستوى
اال�ستعداد التدريبي وحجم التناف�س ،كما �أكدت النتائج املحققة على
�أهمية هذه امل�سابقة وما ت�شهده من مناف�سات لنيل ميداليتي ال�سلطان
رام يف كل من البندقية وامل�سد�س ،وحتقيق نتائج متقدمة
قابو�س لأح�سن ٍ
وح�صد املراكز الأوىل يف جميع املناف�سات التي ت�شهدها امل�سابقة.
وقد �شهدت امل�سابقة هذا العام �إدخال منظومة �إلكرتونية الحت�ساب
النتائج يف �إ�سقاط الأطباق ،ونقل مبا�رش على ال�شا�شات ،وذلك بنظام
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�إلكرتوين قدمه النادي العلمي باجلي�ش ال�سلطاين العماين ،كما �شهدت
امل�سابقة �أي�ضا اعتماد م�سابقات جديدة يف احت�ساب امل�ستوى العام
كم�سابقة رماية احلواجز  ،ورماية احلركة والنار للم�سد�س.
ويف ختام م�سابقات الرماية قام معايل الدكتور راعي املنا�سبة
بت�سليم فريق احلر�س ال�سلطاين العماين درع عام البطولة حل�صوله على
�أكرب عدد من النقاط يف خمتلف املناف�سات التي ا�شتملت عليها امل�سابقة
لهذا العام ،كما قام معاليه بت�سليم الك�ؤو�س وامليداليات واجلوائز للفرق
والأفراد الفائزين يف خمتلف امل�سابقات.
ويف ختام امل�سابقة ت�سلم معايل الدكتور راع��ي املنا�سبة هدية
تذكارية بهذه املنا�سبة قدمها الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة رئي�س االحتاد العماين للرماية.
ح�رض املنا�سبة عدد من �أ�صحاب املعايل ،وعدد من قادة قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية ،وع��دد من �أ�صحاب

ال�سعادة ،وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
العماين و�رشطة عمان ال�سلطانية و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين والأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من القادة وكبار ال�ضباط املتقاعدين،
وعدد من امللحقني الع�سكريني ب�سفارات الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،وجمع
من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين العماين و�رشطة
عمان ال�سلطانية و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين والأجهزة الع�سكرية والأمنية
الأخرى.
هذا ،وقد جاءت نتائج امل�سابقة ( )32لرماية الأ�سلحة اخلفيفة على
النحو الآتي:
رام
أح�سن
ل
قابو�س
ال�سلطان
ميداليتا
ٍ
م�سابقة البندقية :حقق الوكيل �أول �سامل بن هوي�شل الدرعي ميدالية

رام يف البندقية حل�صوله على املركز الأول،
ال�سلطان قابو�س لأح�سن ٍ
بينما ح�صل الرقيب حمود بن را�شد الكلباين على املركز الثاين وكالهما
من اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،وجاء املالزم �أول بحري حممد بن خليفة
ال�سعدي من البحرية ال�سلطانية العمانية يف املركز الثالث.
م�سابقة امل�سد�س :حقق الوكيل �أول �سلطان بن حممد احلجري من
�رشطة عمان ال�سلطانية ميدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن رام ٍيف امل�سد�س
حل�صوله على املركز الأول ،وح�صل العريف جوي عزان بن �سيف الذهلي
من �سالح اجلو ال�سلطاين العماين على املركزالثاين  ،وجاء الرقيب قي�س بن
علي اليحيائي من احلر�س ال�سلطاين العماين يف املركز الثالث.
امل�سابقات على امل�ستوى الفردي
م�سابقة البندقية (تقدم)� :أحرز املركز الأول الوكيل خليل بن �سامل

ميدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن رام ٍ يف البندقية
ينال �شرف احل�صول عليها الوكيل �أول �سامل بن
هوي�شل الدرعي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

ميدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن رام ٍ يف امل�سد�س
ينال �شرف احل�صول عليها الوكيل �أول �سلطان بن
حممد احلجري من �شرطة عُ مان ال�سلطانية
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ال�شملي من احلر�س ال�سلطاين العماين ،بينما جاء يف املركز الثاين العريف
علي بن �سامل العربي من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،وحقق الرقيب جوي
�سلطان بن حممد املجريف من �سالح اجلو ال�سلطاين العماين املركز الثالث.
م�سابقة البندقية (تراجع)� :أحرز املركز الأول العريف خليفة بن
خمي�س ال�سعدي من احلر�س ال�سلطاين العماين ،وجاء يف املركز الثاين
الوكيل �أول �سامل بن هوي�شل الدرعي ،وح�صل الرقيب حمود بن را�شد
الكلباين على املركز الثالث وكالهما من اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
م�سابقة امل�سد�س على م�ستوى ال�ضباط :جاء يف املركز الأول الرائد
طيار نا�رص بن �سامل ال�شكيلي من �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،وحقق
املركز الثاين املالزم �أول �صقر بن خمي�س اجلهوري  ،وح�صل املقدم
الركن �أحمد بن �سعيد الكيومي على املركز الثالث وكالهما من احلر�س
ال�سلطاين العماين.
م�سابقة امل�سد�س على م�ستوى الأفراد :جاء يف املركز الأول الوكيل
�أول �سلطان بن حممد احلجري من �رشطة عمان ال�سلطانية ،وح�صل على
املركز الثاين نائب العريف �أحمد بن را�شد العامري من احلر�س ال�سلطاين
العماين  ،وجاء يف املركز الثالث الوكيل �سلطان بن عامر العامري من
اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
م�سابقة امل�سد�س على م�ستوى الفتيات :ج��اءت يف املركز الأول
العريف �أميمة بنت �إبراهيم ال�سيابية من �رشطة عمان ال�سلطانية ،وحققت
املركز الثاين الرقيب �أول �ساملة بنت �سعيد املقبالية من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين  ،وح�صلت اجلندي �أميمة بنت �إبراهيم الوهيبية من �ش�ؤون البالط
ال�سلطاين على املركز الثالث.
م�سابقة الإعادة للبندقية :حقق املركز الأول الوكيل �أول �سامل بن
هوي�شل الدرعي ،وجاء يف املركز الثاين الرقيب حمود بن را�شد الكلباين
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وكالهما من اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
م�سابقة الإعادة للم�سد�س :حقق املركز الأول العريف جوي عزان بن
�سيف الذهلي من �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،وجاء يف املركز الثاين
الوكيل �أول �سلطان بن حممد احلجري من �رشطة عمان ال�سلطانية .
م�سابقة (القلب امليت) :فاز باملركز الأول الوكيل �أول �سامل بن هوي�شل
الدرعي ،فيما حقق املركز الثاين الرقيب حمود بن را�شد الكلباين وكالهما
من اجلي�ش ال�سلطاين العماين .
م�سابقة البندقية (راقدا) :حقق املركز الأول املالزم �أول بحري حممد
بن خليفة ال�سعدي من البحرية ال�سلطانية العمانية  ،وجاء يف املركز
الثاين العريف جوي �أحمد بن علي الهطايل من �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين .
م�سابقة امل�سد�س (�رسيعا) :فاز باملركز الأول الوكيل �أول �سلطان بن
حممد احلجري من �رشطة عمان ال�سلطانية ،وحقق املركز الثاين الرقيب
قي�س بن علي اليحيائي من احلر�س ال�سلطاين العماين.
م�سابقة احلركة والنار للم�سد�س على م�ستوى ال�ضباط :ح�صل على
املركز الأول املالزم �أول �صقر بن خمي�س اجلهوري من احلر�س ال�سلطاين
العماين  ،وح�صل على املركز الثاين املالزم �أول خمي�س بن عو�ض الغيثي
من �رشطة عمان ال�سلطانية.
م�سابقة احلركة والنار للم�سد�س على م�ستوى الأف��راد :ح�صل على
املركز الأول العريف يون�س بن عبداهلل ال�رشياين من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين .
امل�سابقات على م�ستوى الفرق
رماية البندقية (تقدم) :فاز باملركز الأول فريق اجلي�ش ال�سلطاين
العماين ،وجاء فريق احلر�س ال�سلطاين العماين يف املركز الثاين ،وح�صل

امل�سابقة تهدف �إىل �إدامة كفاءة ا�ستخدام الأ�سلحة اخلفيفة لل�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد،
�إ�ضافة �إىل اختيار رماة م�ؤهلني لالن�ضمام للفرق الع�سكرية والوطنية للرماية التي متثل
ال�سلطنة يف امل�سابقات الإقليمية والدولية
فريق �سالح اجلو ال�سلطاين العماين على املركز الثالث.
م�سابقة البندقية (تراجع) :فاز باملركز الأول فريق احلر�س ال�سلطاين
العماين ،بينما ح�صل على املركز الثاين فريق اجلي�ش ال�سلطاين العماين،
وجاء يف املركز الثالث فريق �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
م�سابقة امل�سد�س على م�ستوى ال�ضباط :جاء فريق احلر�س ال�سلطاين
العماين يف املركز الأول ،وح�صل فريق �رشطة عمان ال�سلطانية على
املركز الثاين ،وحقق فريق �سالح اجلو ال�سلطاين العماين املركز الثالث.
م�سابقة امل�سد�س على م�ستوى الأفراد :جاء فريق احلر�س ال�سلطاين
العماين يف املركز الأول ،وح�صل فريق اجلي�ش ال�سلطاين العماين على
املركز الثاين ،وحقق فريق �رشطة عمان ال�سلطانية املركز الثالث.
م�سابقة رماية امل�سد�س للفتيات :جاء يف املركز الأول فريق اجلي�ش
ال�سلطاين العماين ،بينما حقق فريق �ش�ؤون البالط ال�سلطاين املركز الثاين،
وح�صل فريق �رشطة عمان ال�سلطانية على املركز الثالث.
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (بندقية) على م�ستوى ال�ضباط :حقق فريق
اجلي�ش ال�سلطاين العماين املركز الأول ،وح�صل فريق احلر�س ال�سلطاين
العماين على املركز الثاين ،وجاء فريق �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يف
املركز الثالث.
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (بندقية) على م�ستوى الأفراد :حقق فريق
احلر�س ال�سلطاين العماين املركز الأول ،وح�صل فريق اجلي�ش ال�سلطاين

العماين على املركز الثاين ،وجاء فريق �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يف
املركز الثالث.
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (بندقية) على م�ستوى الفتيات :حقق فريق
اجلي�ش ال�سلطاين العماين املركز الأول ،وح�صل فريق �رشطة عمان
ال�سلطانية على املركز الثاين ،وجاء فريق �ش�ؤون البالط ال�سلطاين يف
املركز الثالث.
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (م�سد�س) على م�ستوى ال�ضباط :حقق فريق
�رشطة عمان ال�سلطانية املركز الأول ،وجاء فريق احلر�س ال�سلطاين
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�أدىل ال��ف��ري��ق
ال���رك���ن �أح���م���د بن
ح������ارث ال��ن��ب��ه��اين
رئي�س �أرك���ان قوات
ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة
رئ���ي�������س االحت������اد
ال���ع���م���اين ل��ل��رم��اي��ة
ُ
بت�صريح يف ختام
امل�سابقة قال فيه:

املقدم الركن/
را�شد بن �سامل البلو�شي

«�أهنئ جميع الفرق التي حققت نتائج مجُ يدة لهذا
العام ،ونبارك لفريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ح�صوله على
درع البطولة لهذا العام  ،ونتمنى من جميع الفرق الأخرى
موا�صلة بذل اجلهود الطيبة يف امل�شاركات القادمة ،وما
ميز هذه امل�سابقة لهذا العام دخول فرق الفتيات ب�شكل
�أكرب للم�شاركة بقوة يف هذه امل�سابقة ،كما مت ا�ستخدام
ولأول مرة الذخائر ال ُعمانية من �إنتاج م�صنع �إنتاج ذخائر
الأ�سلحة اخلفيفة ،وقد �شهدت امل�سابقة ت�سجيل �أرقام جديدة
انفردت بها ه��ذه امل�سابقة لهذا العام ،ونحمد اهلل على
امل�ستوى امل�رشف الذي ظهرت به جميع الفرق امل�شاركة
و�أثبتت الفرق جدارتها يف امل�سابقة ،من خالل النتائج
املُجيدة املحققة ،و�سوف يتم اختيار �أف�ضل الرماة لفريق
قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية والفريق الوطني للرماية
لتمثيل ال�سلطنة يف املحافل واال�ستحقاقات الدولية،
وختاما �أتوجه بالتهنئة اخلال�صة جلميع الفرق امل�شاركة،
وبال�شكر اجلزيل للمنظمني والقائمني على هذه البطولة،
متمن ًيا للجميع التوفيق والنجاح».

البطولة هذا العام �شهدت تـ�سجيل �أرقام قيا�سية جديدة،
و �إدخال جميع امل�سابقات يف امل�ستوى العام  ،وا�ستخدام
ذخرية من م�صنع �إنتاج ذخائر الأ�سلحة اخلفيفة،
وا�ستخدام منظومة �إلكرتونية لإ�سقاط الأطباق
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املقدم الركن/
حممد بن �سعيد املطاعني

العماين يف املركز الثاين ،وح�صل فريق �ش�ؤون البالط ال�سلطاين على
املركز الثالث.
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (م�سد�س) على م�ستوى الأفراد  :حقق فريق
احلر�س ال�سلطاين العماين املركز الأول ،وجاء فريق اجلي�ش ال�سلطاين
العماين يف املركز الثاين ،وح�صل فريق �رشطة عمان ال�سلطانية على
املركز الثالث.
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (م�سد�س) على م�ستوى الفتيات :حقق فريق
�رشطة عمان ال�سلطانية املركز الأول ،وجاء فريق �ش�ؤون البالط ال�سلطاين
يف املركز الثاين ،وح�صل فريق اجلي�ش ال�سلطاين العماين على املركز الثالث.
م�سابقة اقتحام احلواجز للبندقية :حقق فريق �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين املركز الأول ،وح�صل فريق اجلي�ش ال�سلطاين العماين على املركز
الثاين ،وجاء فريق �رشطة عمان ال�سلطانية يف املركز الثالث.
امل�ستوى العام للم�سابقة
حقق املركز الأول على امل�ستوى العام للم�سابقة احلر�س ال�سلطاين
العماين وا�ستحق درع عام البطولة ،وح��از على املركز الثاين اجلي�ش
ال�سلطاين العماين ،فيما جاءت �رشطة عمان ال�سلطانية يف املركز الثالث.
ويف ختام املناف�سات للم�سابقة ( )32للرماية �أج��رى التوجيه
املعنوى عد ًدا من اللقاءات على النحو الآتي
املقدم الركن را�شد بن �سامل البلو�شي قائد وحدة الرماية الدولية
(رئي�س جلنة التحكيم بالبطولة) حتدث اً
قائل« :نحمد اهلل على الأرقام
والنتائج املحققة والتي تدل على جناح البطولة ،ونحن كلجنة منظمة
ن�سعي دائما ملزيد من التطوير يف هذه امل�سابقات املهمة والتي لها انعكا�س
�إيجابي كبري على م�ستويات التدريب واجلاهزية والت�أهيل ،حيث مت �إدخال
جميع نتائج م�سابقات الرماية لهذا العام يف امل�ستوى العام للبطولة
للح�صول على الدرع العام ،ومن الإ�ضافات اجلديدة للبطولة �أي�ضا ا�ستخدام

الرائد طيار/
نا�صر بن �سامل ال�شكيلي

الوكيل �أول/
�سامل بن هوي�شل الدرعي

الذخرية من م�صنع �إنتاج ذخائر الأ�سلحة اخلفيفة التابع لل�رشكة العمانية
لإنتاج الذخائر ،كما مت ولأول مرة ا�ستخدام منظومة �إلكرتونية الحت�ساب
رماية الأط��ب��اق ،وذل��ك من خالل التعاون مع النادي العلمي باجلي�ش
ال�سلطاين العماين والتي �ساهمت يف ت�سهيل مهمة جلنة التحكيم بتوفري
اجلهد والوقت يف �إعالن النتائج وح�سم التعادالت بني الفرق املناف�سة».
وقال املقدم الركن حممد بن �سعيد املطاعني رئي�س فريق احلر�س
ال�سلطاين العماين للرماية احلا�صل على درع عام البطولة يف هذه
امل�سابقة« :احلمد هلل على توفيقه لنا ب�إحراز هذه النتائج الطيبة ونيل
درع البطولة لهذا العام والذي نفخر به جمي ًعا ،وي�رسين �أن �أنقل تهاين
�سيدي قائد احلر�س ال�سلطاين العماين لكافة القائمني على الفريق على
هذا الإجن��از امل�رشف والذي �أتى نتيجة تخطيط م�سبق وتنفيذ للخطط
التدريبية من قبل قيادة احلر�س ال�سلطاين العماين من خالل اال�ستعداد
ب�إقامة املع�سكرات وامل�سابقات الداخلية بني كتائب ووحدات احلر�س
ال�سلطاين العماين والتي �أتت نتائجها ب�إفراز �أف�ضل الرماة يف رماية
البندقية وامل�سد�س للم�شاركة يف هذه البطولة  ،وهلل احلمد على كرمه لنا
بتحقيق الدرع العام لهذه البطولة الغالية على قلوبنا جميعا».
وقال احلا�صل على املركز الأول يف م�سابقة امل�سد�س على م�ستوى
ال�ضباط الرائد طيار نا�صر بن �سامل ال�شكيلي« :ت�أتي بطولة قوات
ال�سلطان امل�سلحة للرماية ت�أكي ًدا ملهارة وكفاءة اجلندي العماين بعد
امل�ستويات العالية التي متخ�ضت عنها هذه البطولة ،وتعزي ًزا لثقة القادة
وامل�س�ؤولني يف جنودهم لتحقيق الن�رص على �أر�ض املعركة ،و�أن ح�صويل
على املركز الأول يف م�سابقة رماية امل�سد�س على م�ستوى ال�ضباط لهو
�رشف كبري ملا تكتنفه من حتديات ومناف�سات قوية تتطلب املهارة
وال�رسعة والدقة يف الإ�صابة ،وذلك مل يت�أت �إال بتوفيق من اهلل -عز وجل-
والتدريب املتوا�صل وروح املناف�سة ال�رشيفة التي عمت �أجواء امل�سابقة».

الوكيل �أول/
�سلطان بن حممد احلجري

العريف/
�أميمة بنت �إبراهيم ال�سيابية

وعرب الفائز مبيدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن رام ٍبالبندقية الوكيل
�أول �سامل بن هوي�شل الدرعي من اجلي�ش ال�سلطاين العماين عن �سعادته
بفوزه قائال« :ح�صلت على ميدالية موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه  -وهو فخر يل ولكل منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وقد تفوقت وهلل احلمد عن جدارة و�سط مناف�سة قوية ،وهذه
املرة الثالثة التي �أحظى ب�رشف احل�صول على هذه امليدالية الغالية».
وقال الوكيل �أول �سلطان بن حممد احلجري من �شرطة عمان
ال�سلطانية احلا�صل على ميدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن رام
بامل�سد�س�« :أحمد اهلل على ما �أتاين من ف�ضل حل�صويل على هذا الإجناز
امل�رشف ،وهو لهدف �رشيف عايل القدر يتمناه كل امل�شاركني يف هذه
امل�سابقة،حيث كان هدفا �سام ًيا من �أهدايف التي كنت �أخطط لها التي
حتققت واحلمد هلل ،حيث كان الطريق طويلاً وحافال بالإجنازات الفردية
على م�ستوى الفريق ،و�سبق يل �أن ح�صلت على املركز الثاين واملركز
رام
الرابع على م�ستوى املناف�سات لنيل ميدالية جاللة ال�سلطان لأح�سن ٍ
يف امل�سد�س ،و�أتوجه بال�شكر اجلزيل للقائمني على البطولة واملنظمني من
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ال�سيما مديرية الريا�ضة الع�سكرية
ووحدة الرماية الدولية».
وقالت العريف �أميمة بنت �إبراهيم ال�سيابية من فريق �شرطة
عمان ال�سلطانية احلا�صلة على املركز الأول يف رماية امل�سد�س
للفتيات�« :أحمد اهلل على ح�صويل على هذا املركز املتقدم يف رماية
امل�سد�س ،و�أمتنى �أن �أوا�صل �إجنازاتي يف جمال الرماية ب�إذن اهلل ،و�أهدي
هذا الإجناز لكل منت�سبي �رشطة عمان ال�سلطانية ،ويف اخلتام �أحب �أن
�أتقدم بكلمة �شكر لكل القائمني واملنظمني لهذه البطولة ،و�أخ�ص بالذكر
رئا�سة �أرك��ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة اجلهة املنظمة لهذه البطولة
الناجحة».
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كلية الدفاع الوطني تنظم الندوة ال�سنوية للق�ضايا
الإ�سرتاتيجية (الثورة ال�صناعية الرابعة وم�ستقبل العمل)

نظمت كلية الدفاع الوطني الندوة ال�سنوية للق�ضايا الإ�سرتاتيجية والتي جاءت هذا العام بعنوان (الثورة ال�صناعية
الرابعة وم�ستقبل العمل) ،والتي ت�أتي �ضمن منهاج ومقررات الكلية ،حيث بد�أت يوم  ،2/24وت�ستمر حلقاتها النقا�شية
واحلوارية حتى الثالث من مار�س القادم ،بح�ضور الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة رئي�س جمل�س الكلية  ،واللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني ،وعدد من املكرمني و�أ�صحاب
ال�سعادة وكبار امل�س�ؤولني بالدولة ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية ،وعدد
من املخت�صني من القطاعني العام واخلا�ص وجمع من املدعوين ،وامل�شاركني بالدورة ال�ساد�سة لكلية الدفاع الوطني.
ب��د�أت فعاليات الندوة بكلمة اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني قال
فيها« :هذه الندوة ال�سنوية التي تنفذها الكلية ت�أتي
يف �إطار مقرراتها الدرا�سية وبراجمها الأكادميية
من �أجل امل�ساهمة يف متطلبات الوطن ومبا يحقق
ان�سجاما وطن ًيا بني كافة ال�رشكاء يف القطاعات
ً
احلكومية املختلفة (الع�سكرية واملدنية والأمنية)
والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين».
و�أ�ضاف اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني
قائلاً �« :إن التوجيهات ال�سامية ملوالنا جاللة
ال�سلطان  -حفظه اهلل ورعاه  -ملجل�س الوزراء
املوقر قد ق�ضت ب�إن�شاء مركز للت�شغيل ،وهذا
حما�سا
الأم��ر ال�سامي �أ�ضاف �إىل ه��ذه الندوة
ً
جدي ًدا ،وجاء من�سجما مع عنوانها مما �ضاعف
اجلهد علينا يف هذه الكلية للخروج بنتائج قد

ت�سهم يف حتقيق بع�ض �آليات م�ستقبل العمل يف
ظل الثورة ال�صناعية الرابعة ،كما �أن هذا اللقاء
ال�سنوي يف الكلية �سيعزز الفر�ص والثقة املتبادلة
بني ال�رشكاء يف عنوان الندوة وحم��اوره��ا من
خالل البحث والتحليل واكت�شاف �ساحات االلتقاء
وحماور النقا�ش التي مبوجبها نتمكن جمي ًعا من
ا�ستنتاج و�صياغة احللول املنا�سبة وحتديد اجلهة
املكلفة بالإجراء من خالل عمل املجموعات يف
املختربات».
واختتم �آمر كلية الدفاع الوطني كلمته قائال:
«�إن خمترب ال�سيا�سات والت�رشيعات الذي ال �شك
�أنه �سيحلل وي�ستنتج القائمون عليه ما �إذا كانت
الت�رشيعات احلالية متنح القائد يف القطاعني
العام واخلا�ص مرونة ا�ستخدام �أي م�سار من
خطوط املوا�صالت التي تت�صل بالهـــــدف يف

�إن التوجيهات ال�سامية ملوالنا جاللة ال�سلطان  -حفظه اهلل ورعاه  -ملجل�س
الوزراء املوقر قد ق�ضت ب�إن�شاء مركز للت�شغيل ،وهذا الأمر ال�سامي �أ�ضاف
ً
جديدا وجاء من�سج ًما مع عنوانها
حما�سا
�إىل هذه الندوة ً
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وقـــــت قيا�ســـــي ويف خـــــــط �سليم وبالكيفية
واملتطلبات ال��ت��ي حتقق ال����شراك��ة والإح��ل�ال،
وت�رسع اخلطى ملواكبة الثورة ال�صناعية الرابعة
واحتياجاتها املتعددة ن�ستطيع القول حينها
�إنه مبوجب هذه ال�سيا�سات والت�رشيعات يتحقق
االن�سجام وال�رشاكة بني كافة القطاعات».
بعد ذل��ك عقدت اجلل�سات احل��واري��ة لليوم
الأول للندوة ،حيث ت�صدرتها اجلل�سة االفتتاحية
بعنوان (واقع العمل بالقطاعات الواعدة واخلطط
امل�ستقبلية) تناولت واقع القطاعات ال�صناعية
التحويلية وقطاع الطاقة وقطاع التعدين وقطاع
الرثوة ال�سمكية ك�أحد ركائز التنمية االقت�صادية
ودورها يف تنمية فر�ص العمل ،وما هي التحديات

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يطلع على �سري ندوة (الثورة ال�صناعية الرابعة وم�ستقبل العمل)

يف �إط�����ار ال���ن���دوة ال�����س��ن��وي��ة للق�ضايا
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي تنظمها كلية ال��دف��اع
الوطني اطَّ لع معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن
حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع يوم  2/27على �سري اجلل�سات احلوارية
واحللقات النقا�شية لندوة (الثورة ال�صناعية
الرابعة وم�ستقبل العمل).
وق���د راف���ق م��ع��ال��ي��ه ك��ل م��ن ال���ل���واء ال��رك��ن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين،
واللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
قائد البحرية ال�سلطانية العمانية ،واللواء الركن
خليفة بن عبداهلل اجلنيبي قائد احلر�س ال�سلطاين
العماين ،واللواء الركن حمد بن نا�رص النبهاين �أمني
عام ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين.
وقد رحب اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
�آمر كلية الدفاع الوطني مبعايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع واحل�ضور مثم ًنا
ملعايل ال�سيد ه��ذا االهتمام مبتابعة منهاج
ومقررات وبرامج كلية الدفاع الوطني مبا يحقق
ر�سالتها يف �إعداد وت�أهيل قادة �إ�سرتاتيجيني
(ع�سكريني ومدنيني).
يف البداية ا�ستمع معايل ال�سيد واحل�ضور
�إىل �إيجاز مرئي عن حماور الندوة والأه��داف
املتوخاة من تنفيذها ،و�آلية ومراحل التنفيذ
واال�ستعدادات التي قامت بها الكلية لتنظيمها

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،والأه��داف التي
ت�سعى �إىل حتقيقها  ،عقب ذلك قام معايل ال�سيد
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع واحل�ضور
بجولة �إىل املجموعات لالطِّ الع على �سري العمل
ل��دى امل�����ش��ارك�ين وم��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن جهود
و�أع��م��ال ترتجم احل�صيلة املعرفية والفكرية
واملنهجية التي اكت�سبوها خالل منهاج الدورة
ومقرراتها الأكادميية والإ�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة
�إىل ا���س��ت��ف��ادت��ه��م م��ن امل��ح��ا��ضري��ن واخل�ب�راء
وامل�ست�شارين من اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص يف �إبداء الر�أي وامل�شورة مبا يخدم
�أهداف الندوة ،كما ا�ستمع معاليه من امل�شاركني
�إىل �آلية التحليل امل َّتبعة وطرق اال�ستنتاج التي
ي�ستخدمونها للخروج بالتو�صيات القابلة للتنفيذ.

م��ن جانبه �شكر م��ع��ايل ال�سيد ال��وزي��ر
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع القائمني على
كلية الدفاع الوطني وكافة امل�شاركني من
امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص على
اجلهود املبذولة لتنظيم و�إع��داد هذه الندوة
املهمة ،و�أ���ش��اد معاليه ب�أ�ساليب االبتكار
املتبعة وطرق الطرح والتحليل واال�ستنتاج
وتبادل الآراء ووجهات النظر املختلفة والتي
�سوف تخدم �أه��داف الندوة ،متمنيا معاليه
جلميع امل�شاركني التوفيق يف الو�صول �إىل
النتائج املرجوة واخلروج بالتو�صيات القابلة
للتنفيذ مبا تتواكب مع املرحلة القادمة يف
ظل الثورة ال�صناعية الرابعة.

التي تواجهها هذه القطاعات فيما يتعلق ب�سوق
العمل يف ال�سلطنة� ،إىل جانب مناق�شة الآليات
واخلطوات التي تتبعها هذه القطاعات فيما يخ�ص
عملية الإحالل وتنمية فر�ص العمل.
وج���اءت اجلل�سة الثانية ل��ل��ن��دوة بعنوان
(�سيا�سات وت�رشيعات �سوق العمل  -الواقع
احلايل والتوجهات امل�ستقبلية) وتطرقت �إىل واقع
ال�سيا�سات والت�رشيعات اخلا�صة ب�سوق العمل،
وحتديد �أبرز التحديات التي تواجه تنفيذها يف
ظل الثورة ال�صناعية الرابعة ،ف�ضال عن �إبراز دور
ال�سيا�سات والت�رشيعات التي و�ضعتها احلكومة
لدعم �سيا�سة الإح�ل�ال ،كما ناق�ش املتحدثون
واقع العمل بالقطاع اخلا�ص ،وما هي ال�سيا�سات
والت�رشيعات املنظمة ل�سوق العمل ،والت�أثريات
املتوقعة للثورة ال�صناعية الرابعة على �سوق
العمل يف ال�سلطنة ،وكيفية ت�أثر �سوق العمل
بال�سلطنة باالقت�صاد العاملي ،كما ناق�شوا دور
ال�رشاكة بني القطاع العام واخلا�ص فيما يتعلق
يف َ�س ِّن ال�سيا�سات والت�رشيعات.
فيما ج��اءت اجلل�سة الثالثة للندوة بعنوان

(م�ستقبل التعليم والتدريب وامل��ه��ارات يف ظل
الثورة ال�صناعية الرابعة) وتناولت مواكبة التعليم
والتدريب والت�أهيل يف ال�سلطنة مع متطلبات
ال��ث��ورة ال�صناعية ال��راب��ع��ة ،وم��ا هي اخلطوات
والآليات التي اتخذتها م�ؤ�س�سات التعليم العايل
لرفد �سوق العمل بالتخ�ص�صات ال��ق��ادرة على
التعامل مع معطيات الثورة ال�صناعية الرابعة،
وما هي التحديات التي تواجه قطاع التدريب
املهني فيما يتعلق مبواءمة �سوق العمل ،وما
هي املهارات املطلوبة املمكنة لل�شباب يف ظل
الثورة ال�صناعية ،كما مت مناق�شة الإ�سرتاتيجيات
التعليمية يف ظل الثورة الرابعة ،وم��ا هو دور
ري���ادة الأع��م��ال يف تنمية فر�ص العلم ،ودور
�رشكات قطاع اخلا�ص يف جمال التعليم والتدريب
والت�أهيل.
وقد ت�ضمن اليوم الثاين من الندوة مناق�شة
عدد من املحاور ذات ال�صلة ،حيث ناق�ش املحور
الأول (م�ستقبل العمل) يف ظل الثورة ال�صناعية
الرابعة والتحديات التي تواجهه خا�صة يف
القطاعات احليوية ،و�إي��ج��اد احللول املنا�سبة

لها وف��ق خطط ومنهجية معتمدة يف الفكر
الإ�سرتاتيجي ،وال�سيا�سات والت�رشيعات املتعلقة
ب�سوق العمل ،وم�ستقبل التعليم والتدريب والت�أهيل
يف ظل الثورة ال�صناعية الرابعة.
ك��م��ا ن��اق�����ش امل��ح��ور ال��ث��اين (ال�سيا�سات
والت�رشيعات) واق��ع ال�سيا�سات والت�رشيعات
املتعلقة بالت�شغيل يف ال�سلطنة ،واجلهات املعنية
بالت�شغيل ،و�أداء ال�سيا�سات والت�رشيعات من
املنظور ال��دويل ،كما مت مناق�شة ر�ؤي��ة ال�سلطنة
(� ،)2040إىل جانب توحيد الر�ؤى والأفكار ب�ش�أن
احللول املمكنة للم�شكلة املطروحة يف حمور
ال�سيا�سات والت�رشيعات ،والتو�صل �إىل ثالثة
م�سارات �أولية لتنمية فر�ص العمل والت�شغيل
من خ�لال الإح�ل�ال واال�ستثمار ب�شقيه املحلي
والأجنبي ،وريادة الأعمال.
فيما مت يف املحور الثالث (التعليم والتدريب
والت�أهيل) مناق�شة م�ستقبل التعليم والتدريب
والـت�أهيل يف ظ��ل ال��ث��ورة ال�صناعية الرابعة،
والتطرق �إىل واقع التعليم والتدريب والتحديات
التي تواجهه من حيث �إدارة التعليم والتدريب
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تغطية  :الرائد الركن /خالد بن �سعيد ال�سعيدي  -املدين� /سليمان بن حمود املعمري
ت�صوير :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

الندوة ناق�ش��ت التهديدات
الت��ي تواجهه��ا القطاع��ات
يف ال�سلطن��ة والآليات التي
تتبعه��ا يف عملي��ة الإح�لال
وتنمــي��ة فر���ص العمــــل
ومراعاة اجل��ودة يف املخرجات ،بالإ�ضافة �إىل
مناق�شة التحديات التي تواجه قطاع التعليم
مبراحله و�أنواعه املختلفة.
وقد ا�ستعر�ض امل�شاركون يف اليوم الثالث
للندوة نتائج حتليل الواقع والتحديات من خالل
حماور الندوة الثالثة التي مت مناق�شتها ،حيث مت
التطرق �إىل الأعمال الوظيفية التي �ستختفي ب�سبب
الثورة ال�صناعية الرابعة ،كما مت الإ���ش��ارة �إىل
الأعمال التي حتتاجها ال�سلطنة لال�ستعداد للثورة
ال�صناعية الرابعة من حيث احلوكمة واملمكنات،
كذلك مت ا�ستعرا�ض التحديات ال�ستيعاب تطبيقات
الثورة ال�صناعية الرابعة.
وتوا�صلت اجلل�سات احلوارية للندوة ،حيث مت
عقد جل�ستني حواريتني  ،وقد ناق�شت اجلل�سة الأوىل
التحديات واحللول املقرتحة ملواكبة تداعيات
الثورة ال�صناعية الرابعة وفر�ص العمل املتاحة
والإج��راءات التي ينبغي القيام بها للتعامل مع
التطورات والتغريات امل�صاحبة للثورة ،وتطرقت
اجلل�سة الثانية لواقع م�ستقبل ال�رشاكة بني القطاع
العام واخلا�ص و�آفاق تطويرها.
وح��ول �أهمية الندوة و�أب��رز املحاور التي
ناق�شتها �أجرى التوجيه املعنوي اللقاءات الآتية
مع عدد من امل�شاركني يف الندوة:
حيث حتدث �صاحب ال�سمو ال�سيد منري بن �سامل
�آل �سعيد (م�شارك بالدورة ال�ساد�سة) قائال« :تنظم
كلية الدفاع الوطني هذه الندوة ال�سنوية ملناق�شة
�إحدى الق�ضايا الإ�سرتاتيجية الوطنية ،ملا متتلكه
هذه الكلية من �إمكانات وق��درات وما تقدمه من
�أفكار ور�ؤى ،وال �شك �أن الندوة ت�سعى �إىل �إيجاد
حلول منا�سبة تعمل على ا�ستيعاب ت���أث�يرات
الثورة ال�صناعية الرابعة و�آليات التعامل معها،
كما �أن الإعالم يعمل على توجيه الر�أي العام يف
هذا ال�ش�أن من خالل التعريف بالثورة ال�صناعية
الرابعة وتداعياتها ودور ال�سلطنة يف التعامل معها
وتظافر اجلهود يف ذلك».
وحتدث �سعادة �أحمد بن ح�سن الذيب باعمر
وكيل وزارة التجارة وال�صناعة للتجارة وال�صناعة
قائال« :تعد هذه الندوة من الندوات املهمة التي
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تناق�ش �سوق العمل ،وتوفري فر�ص العمل للمواطنني
يف القطاعات املختلفة يف ال�سلطنة ،ومنها
القطاعات التحويلية ،وقطاع التعدين ،وقطاع
اللوج�ستيات ،وال�سياحة ،وقد �شارك يف الندوة عدد
من املخت�صني واملعنيني من �أ�صحاب اخلربات
والتجارب الرثية ،ومت مناق�شة التحديات واحللول،
ومناق�شة ع��دد م��ن املو�ضوعات ذات العالقة
بالثورة ال�صناعية الرابعة وم�ستقبل العمل».
وق��ال �سعادة �صالح بن �سعيد م�سن ع�ضو
جمل�س ال�شورى رئي�س اللجنة االقت�صادية مبجل�س
ال�شورى�« :شكلت الثورة ال�صناعية الرابعة عد ًدا من
التحديات على �سوق العمل منها تغيري يف �صيغة
و�شكل الوظائف امل�ستقبلية ،مما ا�ستدعى ا�ستحداث
املهارات وال��ق��درات املتجددة احلديثة للأجيال
القادمة ،وتغيري فل�سفة التعليم لتكون متواكبة مع
الطفرة العلمية والعملية ل�سوق العمل ،والرتكيز على
العلوم املهمة كعلوم الطاقة والذكاء اال�صطناعي،
وكذلك علوم البيولوجيا التي من �ش�أنها تعمل على
تعزيز �سوق العمل م�ستقبال يف ال�سلطنة».
من جانبه قال العميد الركن حممد بن يعرب
ال�سيفي م�ساعد �آم��ر كلية الدفاع الوطني« :قام
امل�شاركون يف اليوم الثاين من �أعمال الندوة
بتحديد �أه��م التحديات وفقًا للمحاور املحددة
وهي حمور م�ستقبل العمل ،وحم��ور ال�سيا�سات
والت�رشيعات ،وحمور التعليم والتدريب واملهارات
يف ظل الثورة ال�صناعية الرابعة ،وقد ا�ستطاع
امل�شاركون بجهودهم الكبرية ومب�شاركة فاعلة
من عدد كبري من امل�ست�شارين من خمتلف �أجهزة

الدولة بامل�ساهمة مبا لديهم من خ�برة طويلة
وتفاعل ي��وم��ي م��ع ق�ضايا يف �صميم عملهم
و�إملامهم ومعرفتهم بالواقع العملي احلقيقي كلاً
يف جمال اخت�صا�صه ،وكانت م�شاركتهم فعلاً
م�شاركة هادفة وفاعلة �أ�سهمت يف �إن��ارة فكر
امل�شاركني بتحديد �أولويات التحديات لكل حمور
ولتحقيق املزيد من الدقة حول �أهم التحديات التي
مت ا�ستخال�صها يف كل حمور ،كما مت الت�صويت
من قبل امل�ست�شارين على �آرائهم حول واقعية
تلك التحديات ويف الوقت ذات��ه قامت اللجنة
اال�ست�شارية يف اليوم الثاين من �أعمال الندوة
مبناق�شة مو�ضوع حمدد �ضمن فعاليات الندوة
وهو واقع م�ستقبل الإحالل يف ال�سلطنة ،و�ست�ستمر
الندوة يف مناق�شة وحتليل ما مت ا�ستنتاجه �إىل
هذه املرحلة� ،آم�ًلااً �أن تخرج �أعمال هذه الندوة
بورقة ت�ساهم يف تقدمي مبادرات تتعلق مبنهجية
تطوير م�ستقبل العمل يف ال�سلطنة تتوافق مع منو
الثورة ال�صناعية الرابعة».
وقال ال�شيخ حممد بن غالب الهنائي م�ست�شار
تخطيط املوارد الب�رشية بوزارة القوى العاملة« :مت
التطرق �إىل الكثري من املجاالت منها ال�رشاكة مع
القطاع اخلا�ص والإحالل يف ظل الثورة ال�صناعية
الرابعة والتي تعد املحور القادم للتوجه للقطاع
اخل��ا���ص ،وتعمل وزارة ال��ق��وى العاملة على
اال�ستفادة من نتائج وخمرجات وتو�صيات الندوة
التي من �ش�أنها تكون رافدا للوزارة لدار�سة وحتليل
�سوق العمل وتن�سيق اجلهود يف هذا ال�ش�أن».
وقالت ال�سيدة الدكتورة �أم��ل بنت عبداهلل

الندوة ناق�شت م�ستقبل
التعلي��م والتـــدري��ب
والت�أهيل يف ظل الثورة
ال�صناعيـــة الرابعـــة
�صاحب ال�سمو ال�سيد/
منري بن �سامل �آل �سعيد
البو�سعيدية خبرية التعليم بالأمانة العامة ملجل�س التعليم« :ت�أتي هذه الندوة
تزامنا مع جهود ال�سلطنة يف التخطيط الإ�سرتاتيجي امل�ستقبلي واملتمثل يف �إعداد
وثيقة ر�ؤية 2040م ،كما تركز الندوة على ثالثة حماور رئي�سية وهي م�ستقبل
العمل وال�سيا�سات والت�رشيعات والتعليم والتدريب والت�أهيل يف ظل الثورة
ال�صناعية الرابعة التي �سيكون لها �أثر كبري يف خمتلف جماالت احلياة  ،وتن�سجم
هذه املحاور الثالثة مع الأولويات الوطنية املدرجة يف وثيقة ر�ؤية 2040م
وخا�صة حمور التعليم والتدريب والت�أهيل».
وحتدث الدكتور يحيى بن خمي�س احلارثي مدير عام تطوير املناهج بوزارة
الرتبية والتعليم قائال« :مت الرتكيز من خالل حمور (التعليم والتدريب والت�أهيل)
حول م�شكلة الباحثني عن عمل ومناق�شتها ب�شكل متكامل يف �ضوء عدة عوامل
منها عوامل فردية ذات العالقة مبهارات اخلريجني وم�ؤهالتهم ،وعوامل اجتماعية
لها عالقة بظروف وبيئة العمل ،بالإ�ضافة �إىل عوامل العر�ض والطلب وقدرة
ال�سوق على ا�ستيعاب �أعداد اخلريجني».
و�أ�شار الدكتور �سيف بن عبداهلل الهدابي (م�شارك بالدورة ال�ساد�سة) �إىل �أهمية
الندوة ،حيث قال« :لقد جاء �إقامة الندوة من �أجل امل�ساهمة يف �إيجاد فر�ص عمل
للباحثني ،واال�ستعداد للثورة ال�صناعية الرابعة والتي بد�أت فعليا يف الدخول يف
خمتلف املجاالت �أبرزها االقت�صادية والعلمية ،وهنالك ممكنات وطنية تتعامل
مع تداعيات الثورة منها جمل�س البحث العلمي ،والإ�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار،
والإ�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي ،وما زالت اجلهود م�ستمرة لإيجاد وظائف
تتواكب مع متطلبات املرحلة القادمة للثورة ال�صناعية الرابعة».
كما �أ�شار العقيد الركن علي بن عبداهلل ال�شبلي (م�شارك) �إىل التح�ضريات
والإع��دادات اخلا�صة بالندوة ،حيث قال« :عقدت كلية الدفاع الوطني جل�سات
حت�ضريية لرفد امل�شاركني باملعلومات اخلا�صة باملحاور الرئي�سية املطروحة
للندوة ،وقد مت مناق�شة حمور ال�سيا�سات والت�رشيعات للوقوف على �أدائها ودورها
يف تفعيل جوانب الت�شغيل ،ومناق�شة ال�سيا�سات املختلفة ذات ال�صلة بواقع
الت�رشيعات».
وقال املقدم �صالح بن �سامل اخلنجري (م�شارك)« :ناق�ش حمور (م�ستقبل
العمل) واقع ال�سلطنة من حيث اال�ستعداد للأعمال واملهارات التي �سوف حتتاجها
ال�سلطنة يف املرحلة القادمة والتحديات التي تواجه ال�سلطنة لبناء القدرات
ال�ستيعاب تطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة ،وذلك من خالل التحليل الواقعي
واال�ستنتاجات واملنهجية الوا�ضحة للو�صول �إىل قراءة امل�ستقبل مب�شاركة نخبة
من امل�ست�شارين من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة».
وقالت خولة بنت زايد ال�شحية ع�ضوة باللجنة الوطنية لل�شباب�« :أعـلنت اللجنة
الوطنية لل�شباب عن خطة منهجية م�ستدامة ملدة خم�س �سنوات ت�شمل على خم�سة
برامج مهنية منها االقت�صاد وريادة الأعمال وتطوير القطاع ال�سياحـي وتطوير
قـدرات ال�شباب ملواكبـة فر�ص العمل املوجودة يف ال�سلطنة وتن�سيـق اجلهود يف
هذا ال�شـ�أن».

�سعادة/
�أحمد بن ح�سن الذيب باعمر

العميد الركن/
حممد بن يعرب ال�سيفي

�سعادة/
�صالح بن �سعيد م�سن

ال�شيخ/
حممد بن غالب الهنائي

ال�سيدة الدكتورة/
�أمل بنت عبداهلل البو�سعيدية

الدكتور/
يحيى بن خمي�س احلارثي

الدكتور/
�سيف بن عبداهلل الهدابي

العقيد الركن/
علي بن عبداهلل ال�شبلي

املقدم/
�صالح بن �سامل اخلنجري

خولة بنت زايد ال�شحية
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يف �إط���ار ال�برام��ج التدريبية ال�سنوية التي تنفذها ق��وات ال�سلطان

امل�سلحة م��ع ال���دول ال�شقيقة وال�صديقة ،وال��ت��ي تهدف �إىل رف��ع الكفاءة
القتالية ،وتنمية امل��ه��ارات القيادية ،وتبادل اخل�برات ،وتفعيل خطط التدريب
والتمارين امل�شرتكة ،وامللف الآت��ي ي�برز ه��ذه التمارين امل�شرتكة و�أهميتها
يف دعم �أوا�صر التعاون الع�سكري امل�شرتك بني ال�سلطنة وال��دول ال�شقيقة
وال�صديقة:

التمرين ال ُعمانـي الإماراتـي امل�شتــرك (تعاون)٢/
بدولة الإمارات العربية املتحـدة
نف��ذ اجلي���ش ال�س��لطاين العم��اين متري ًن��ا
م�ش�تركً ا م��ع الق��وات الربية بدول��ة الإمارات
العربي��ة املتح��دة خالل الف�ترة (،)2/14-2
حي��ث انطلق��ت ي��وم  2/٢فعالي��ات التمرين
ال ُعماين الإماراتي امل�شرتك (تعاون )2/بدولة
الإمارات العربية املتحدة ال�ش��قيقة مب�شاركة
اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين ممث�لا بق��وة من
كتيبة ال�صحراء بلواء امل�شاء ( )٢٣مع القوات
الربية بدولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة
يف الكتيبة ( )32التابعة للواء زايد الأول.
وت�ض��من التمري��ن الذي ا�س��تمر ملدة ١٤
يوم��ا عل��ى ع��دد م��ن الفعالي��ات التدريبي��ة
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اختتم التمرين ببيان عملي

العماين الإماراتي امل�شرتك
تنفيذ التمرين
ُ

قبل قوات امل�شاة امل�شرتكة

العماين بتنفيذ �سل�سلة التمارين
ال�سلطاين
ُ

هجوما بر ًيا وجو ًيا من
ت�ضمن
ً
َّ
وب�إ�سناد

العقيد الركن
من�صور بن علي العامري

الرائد الركن
م�سعود بن مبارك الغافري

امليدانية وف ًقا لطبيعة الأرا�ضي ال�صحراوية،
�إىل جان��ب القي��ام بامله��ام والواجب��ات
امليداني��ة الت��ي م��ن �ش���أنها �أن ت�س��هم يف
االرتق��اء مب�س��توى امل�ش��اركني �أثن��اء تنفي��ذ
الأعمال الع�سكرية امل�شرتكة.
وقد نفذ امل�ش��اركون م��ن اجلانبني �أثناء
�س�ير فعالي��ات التمري��ن بع���ض الأح��داث
املفرت�ض��ة ح�سب اخلطط املو�ض��وعة لت�سل�سل
�أح��داث وجمري��ات التمري��ن والذي ا�س��تمرت
فعالياته حتى  ١٤فرباي��ر ،كما قاموا بتنفيذ
بع���ض مراح��ل التمري��ن �ص��احبه تطبي��ق
فر�ض��يات ميداني��ة خمتلف��ة �ض��من خط��ط
وبرنامج التمرين حتقي ًقا للأهداف املرجوة.
وقد اختت��م التمرين ببيان عملي ت�ض��من
وجويا م��ن قبل قوات امل�ش��اة
بري��ا
ً
هجوم��ا ً
ً
امل�ش�تركة وب�إ�س��ناد من القوات اجلوية بدولة
الإمارات العربية املتحدة ممثلاً مبجموعة من
الطائ��رات العمودية من نوع (بالك هوك داب)
والطائ��رة املقاتل��ة ( م�يراج  )2000لتدم�ير
�أهداف العدو املفرت�ضة واال�ستيالء عليها .
وقد �ش��ملت خطة البي��ان العملي للتمرين
وال��ذي مت تنفي��ذه عل��ى ميادي��ن (�أم ذاري)
التابع��ة للق��وات الربي��ة بدول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة على جمموعة من الإجراءات
العملياتي��ة بالذخ�يرة احلي��ة ،ومب��ا يحق��ق
الأهداف التدريبية املتوخاة من التمرين.
ت�أت��ي �إقام��ة ه��ذا التمري��ن يف �إط��ار
الربام��ج التدريبي��ة ال�س��نوية الت��ي ينفذه��ا
اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعماين مع الدول ال�ش��قيقة
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الرائد
ثاين بن حمد العامري

النقيب
�سعود بن �أحمد الهنائي

وال�ص��ديقة؛ وذل��ك لإدام��ة امل�س��توى الع��ايل
يف الأداء والكف��اءة التدريبي��ة والقتالية لدى
منت�س��بي اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين ،وتنمية
امله��ارات القيادية وتب��ادل اخلربات وتفعيل
خط��ط التدري��ب والتمارين امل�ش�تركة ،ودعم
�أوا��صر التع��اون الع�س��كري امل�ش�ترك ب�ين
ال�سلطنة والدول ال�شقيقة وال�صديقة.
ح��ضر فعالي��ات خت��ام التمري��ن م��ن
اجلانب ال ُعماين اللواء الركن مطر بن �سامل بن
را�شد البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
وم��ن اجلان��ب الإماراتي اللواء الركن �ص��الح
حمم��د �ص��الح العام��ري قائد الق��وات الربية
الإماراتية ،وعدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط
باجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين والق��وات الربية
الإماراتية.
اجلدي��ر بالذك��ر �أن الن�س��خة ال�س��ابقة
للتمري��ن امل�ش�ترك ق��د �أقيم��ت يف ال�س��لطنة

النقيب
�سعيد بن نا�صر الها�شمي

يف منطق��ة التمارين مبيادين عب�ير التابعة
للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف عام 1997م.
ولت�سليط ال�ض��وء �أكرث على م�شاركة القوة
ال ُعمانية يف التمرين امل�شرتك (تعاون )٢/فقد
�أجرت جملة (جند ُعمان) عد ًدا من اللقاءات:
العقي��د الركن من�ص��ور بن عل��ي العامري
قائد كتيبة ال�صحراء قال� « :إن تنفيذ التمرين
ال ُعماين الإماراتي امل�شرتك (تعاون )2/ي�ؤكد
على اهتمام اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعماين بتنفيذ
�سل�سلة التمارين امل�شرتكة مع الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ،والتي من �ش�أنها �أن تزيد من تبادل
اً
و�ص��ول
واكت�س��اب اخلربات بني امل�ش��اركني،
�إىل حتقي��ق الأه��داف التدريبي��ة والعملياتية
املتوخ��اة ،حيث مت الإع��داد لهذا التمرين منذ
�أن مت تكليف الكتيبة بامل�ش��اركة بقوة �رسية
م�ش��اة �آلي��ة بكام��ل �إ�س��نادها القيا�س��ي ،ومت
�إخ�ض��اع القوة املخ�ص�ص��ة لربنامج تدريبي

من

القوات

(تعاون)2/

ي�ؤكد

على

اهتمام

اجلي�ش

اجلوية

امل�شرتكة مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة

بدولة الإمارت العربية املتحدة

والتي من �ش�أنها �أن تزيد من تبادل واكت�ساب

اً
ممثل مبجموعة من الطائرات

اً
و�صول �إىل حتقيق
اخلربات بني امل�شاركني

العمودية واملقاتلة

الأهدافالتدريبيةوالعملياتيةاملتوخاة

مكث��ف �ش��مل على كاف��ة التدريب��ات التي مت
االتفاق عليها مع اجلانب الإماراتي لتنفيذها
وبن��اء عليه مت
�أثن��اء �س�ير فعاليات التمرين،
ً
متما�ش��يا م��ع وقائع التمرين
�إعداد الربنامج
ً
ال��ذي �أُقر �أثن��اء االجتم��اع التح�ض�يري بني
اجلانبني ،وقد �أختتم التمرين بالبيان العملي
بهجوم مدبر على �أهداف مفرت�ض��ة ملجموعة
معركة».
ومن جانبه قال الرائد الركن م�س��عود بن
مبارك الغافري قائد القوة ال ُعمانية امل�شاركة
ونائب قائ��د القيادة امل�ش�تركة يف التمرين :
«�ش��مل التمرين ال ُعماين الإماراتي امل�ش�ترك
(تعاون )٢/على برامج التجهيز واال�ستطالع
ومن ث��م مراكز القيادة وبعدها مت التدرج �إىل
�أعمال التنقل التعبوي واالنتقال �إىل العمليات
التعر�ض��ية م��ن تق��دم وهجم��ات �رسيع��ة،
والهجوم املدب��ر بنوعيه الليلي والنهاري مع

تنفيذ الدوريات الليلية للقادة الأ�صاغر ،وفيِ
نهاية التمرين قام امل�ش��اركون من اجلانبني
بتنفيذ هجوم مدبر بالذخرية احلية ملجموعة
املعركة بكافة �إ�س��نادها القيا�س��ي يف ميدان
�أم ذاري التابع للقوات الربية الإماراتية».
وحت��دث الرائ��د ثاين ب��ن حم��د العامري
قائد جمموعة �رسية امل�ش��اة الآلية امل�شاركة
يف التمري��ن« :يع��د ه��ذا التمري��ن �ض��من
التمارين الع�س��كرية امل�ش�تركة الت��ي ينفذها
اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعماين على مدار العام مع
ق��وات الدول ال�ش��قيقة وال�ص��ديقة بهدف رفع
الكفاءة القتالية واكت�ساب املزيد من اخلربات
امليداني��ة ،كما يعطي الثق��ة الكاملة للقوتني
امل�ش��اركة من اجلانب�ين يف تنفي��ذ �أي مهام
ت�س��ند �إليها ،وقد ا�شتمل التمرين على عمليات
ميدانية ا�س��تخدمت فيه��ا الذخرية احلية على
�أه��داف مفرت�ض��ة مت و�ض��عها �ض��من خط��ة
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�سيناريو التمرين».
كم��ا حت��دث النقي��ب �س��عود ب��ن �أحم��د
الهنائ��ي �ض��ابط ر�ص��د قائلاً « :يع��د التمرين
ال ُعم��اين الإماراتي امل�ش�ترك (تعاون )٢/من
التمارين املهمة مع القوات الربية الإماراتية،
وذل��ك لتب��ادل اخلربات ب�ين اجلانبني ،حيث
عملت يف هذا التمرين ك�ض��ابط ر�صد مدفعي
ُ
جلمي��ع مراح��ل التمرين الت��ي نفذته��ا القوة
ال ُعمانية امل�شاركة من خالل حتديد الأهداف
املفرت�ض��ة يف مرحلة التق��دم للتما�س ،وعمل
خط��ة الرم��ي ال�رسيع��ة لتدم�ير الأه��داف
املفرت�ض��ة ،وكذلك يف الهج��وم املدبر الليلي
والنهاري عملنا بو�ض��ع خط��ة الرمي املدبرة
وهلل احلم��د مت �إجن��از جميع مراح��ل التمرين
بنجاح»
وحتدث النقيب �سعيد بن نا�رص الها�شمي
�ضابط العهدة يف التمرين قائلاً « :يقوم فريق
الإ�سناد الإداري امل�شارك يف التمرين ال ُعماين
الإمارات��ي امل�ش�ترك (تع��اون )٢/بت�س��خري
كافة الإمكان��ات والق��درات الب�رشية والفنية
و�إدامته��ا ب�ش��كل يومي يف م��سرح العمليات
وف��ق اخلطة الإدارية املو�ض��وعة للتمرين يف
هذا اجلانب ،كما يقوم بتزويد القوة امل�شاركة
بكافة �أنواع الذخائر  ،بالإ�ضافة �إىل متطلبات
الإعا�ش��ة واملياه والوقود ،وكل ما من �ش���أنه
�أن يعمل عل��ى �إدامة املنطقة الإدارية وتزويد
القوة امل�شاركة باحتياجاتها الأ�سا�سية».
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اجلي�ش ال�سلطاين العماين ووحدات من القوات امللكية الربيطانية
ينفذان البيان العملي للتمرين امل�شرتك (عا�صفة اجلبل)

نفذ اجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم 2/20
ممثلاً يف قوة �أمن م�سندم ومظالت �سلطان عمان
البيان العملي للتمرين امل�شرتك العماين ـ الربيطاين
(عا�صفة اجلبل) مب�شاركة وحدات من القوات
امللكية الربيطانية ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
العماين.
جرت فعاليات البيان العملي للتمرين امل�شرتك
بوحدة التدريب على القتال يف املناطق اجلبلية
التابعة للجي�ش ال�سلطاين العماين يف حمافظة
م�سندم ،والذي نفذت فيه القوات امل�شاركة العمانية
ـ الربيطانية اخلطط املر�سومة له ،ومبا يحقق
الأهداف التدريبية املتوخاة من فعاليات التمرين،
والتي �أظهر خاللها امل�شاركون م�ستوى عاليا يف
الأداء والروح املعنوية ،وعك�ست جمريات �أحداث
التمرين ما يتميز به منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين
العماين من الكفاءة والقدرات الدالة على م�ستوى
التدريب والت�أهيل العايل ،والقدرة على االن�سجام
يف تنفيذ املهام امل�شرتكة.
وي�أتي تنفيذ مثل هذه التمارين يف �إطار اخلطة
التدريبية التي تنتهجها قيادة اجلي�ش ال�سلطاين
العماين لإدامة امل�ستوى العايل يف الأداء والكفاءة
التدريبية والقتالية لدى منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين
العماين ،وكذلك �ضمن الربامج ال�سنوية التي ينفذها
اجلي�ش ال�سلطاين العماين مع الدول ال�صديقة �ضمن
اخلطط التدريبية والت�أهيلية ملنت�سبيه ،والذي
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يحر�ص على تنظيمها و�إعدادها حتقيقًا للأهداف
املرجوة ولتبادل اخلربات الع�سكرية.
هذا ،وقـد ح�رض فعاليات البيان العملي
امل�شتـرك العمانـي ـ الربيطانـي العميد الركن

ن�صري بن نا�رص اجلامودي قائد قطاع م�سندم،
والعميد الركن �ساميون جراهام من القوات امللكية
الربيطانية ،وعدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط من
اجلانبني .
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اجلي�ش ال�سلطاين العماين ووحدات من امل�شاة الأمريكية
امل ش�
ينفذان البيان العملي للتمرين امل�شرتك (وادي النار)

نفذ اجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم
 2/5ممثال يف عنا�رص من لواء امل�شاة
( )11ومب�شاركة مدفعية �سلطان عمان،
ومظالت �سلطان عمان ،وهند�سة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وب�إ�سناد من �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين البيان العملي
للتمرين امل�شرتك العماين الأمريكي
(وادي النار) مب�شاركة وحدات من امل�شاة
الأمريكية.
جرت فعاليات البيان العملي للتمرين
امل�شرتك مبيادين ربكوت يف حمافظة
ظفار بح�ضور العميد الركن عبدالعزيز بن
عبداهلل املنذري قائد لواء امل�شاه ()11
باجلي�ش ال�سلطاين العماين ،واللواء بن
كرول قائد فرقة امل�شاة( )34الأمريكية،
حيث نفذت فيه القوات امل�شاركة من
اجلانبني اخلطط املر�سومة له ،ومبا يحقق
الأهداف التدريبية املتوخاة من فعاليات
التمرين ،والتي �أظهر خاللها امل�شاركون
م�ستوى عاليا يف الأداء والروح املعنوية،
وعك�ست جمريات �أحداث التمرين ما
يتميز به منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين العماين
من الكفاءة والقدرات الدالة على م�ستوى

التدريب والت�أهيل العايل ،والقدرة على
االن�سجام يف تنفيذ املهام امل�شرتكة.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار �ضباط
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�رشطة عمان

رتكة

ال�سلطانية ،والأجهزة الأمنية الأخرى،
وعدد من كبار ال�ضباط بالقوات
الأمريكية.
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البحريــة ال�سلطانيــة العمانيـة ت�شـارك فـي فعـــــــــــــاليات التمرين الدويل امل�شرتك (�أمان )19

�شاركت عدد من �سفن �أ�سطول البحرية ال�سلطانية العمانية يف فعاليات
التمرين الدويل امل�شرتك (�أمان  )١٩والذي نفذته القوات البحرية بجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ال�صديقة يف مياهها الإقليمية خالل الفرتة من (.)2/ ١٢ - ٨

وقد و�صلت يوم � 2/7سفينة البحرية
ال�سلطانية العمانية (الرحماين) �إىل ميناء
كرات�شي للم�شاركة يف فعاليات التمرين,
حيث كان يف ا�ستقبال ال�سفينة لدى و�صولها
ميناء كرات�شي �سعادة حممد بن نا�رص
املب�سلي القن�صل العام لل�سلطنة يف كرات�شي،

و�ضابط االت�صال الع�سكري ال ُعماين ،وعدد من
امل�س�ؤولني بالبحرية الباك�ستانية .
وقد انطلقت يوم  2/8يف مر�سى ال�سفن
بقاعدة كرات�شي البحرية بجمهورية باك�ستان
الإ�سالمية فعاليات التمرين البحري الدويل
امل�شرتك (�أمان  )١٩حتت �شعار (معا من �أجل

ال�سالم) ,وت�ضمنت فعاليات اليوم الأول ندوة
تعريفية حول التمرين الذي �شاركت فيه ()46
دولة بقطع بحرية خمتلفة وطائرات ومراقبني
وفرق عمليات خا�صة ،والأهداف املتوخاة
من �إقامته ،و�إىل جانب الندوة مت االحتفال
ر�سميا بانطالق التمرين من خالل رفع �أعالم

البحرية ال�سلطانية
ال��ع��م��ان��ي��ة ���ش��ارك��ت
ُ
يف ه����ذا ال��ت��م��ري��ن
ممثلة يف ال�سفينة
(الرحماين) من بني
( )46دولة م�شاركة
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أي�ضا على بع�ض
الدول امل�شاركة ،وا�شتمل � ً
العمليات البحرية ،وتن�سيق الطريان امل�شرتك،
وتبادل املعلومات وكيفية التعاطي والتعامل
مع بع�ض املفاهيم البحرية يف العمليات
امل�شرتكة.
و�شاركت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يف هذا التمرين ممثلة يف �سفينة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (الرحماين).
ح�رض احلفل وفود ر�سمية رفيعة امل�ستوى
متثل الدول امل�شاركة ،وعدد من القادة
وامل�س�ؤولني يف احلكومة الباك�ستانية ،و�أع�ضاء
الهيئات والبعثات الدبلوما�سية املعتمدة لدى

جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�صديقة.
 pويف �إطار فعاليات التمرين البحري
الدويل امل�شرتك (�أمان � )19أقيمت يوم 2/9
عدد من الفعاليات ،على النحو الآتي:
حيث �أقامت �سفينة البحرية ال�سلطانية
العمانية (الرحماين) حفل ا�ستقبال ر�سمي على
منت ال�سفينة ،ح�رضها عدد كبري من القادة
وامل�س�ؤولني بالبحرية الباك�ستانية ،ور�ؤ�ساء
و�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية اخلليجية
والعربية والأجنبية لعدد من الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ،وعدد من امل�س�ؤولني باحلكومة
الباك�ستانية ورجال الأعمال ،وكان �ضيف
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ال�رشف يف هذا احلفل الفريق بحري حممد
�أجمد خان قائد �أ�سطول البحرية الباك�ستانية.
كما �أقيمت م�ساء اليوم نف�سه يف مر�سى
ال�سفن بقاعدة القوات البحرية الباك�ستانية
يف كرات�شي فعاليات اال�ستعرا�ض املو�سيقي
الدويل والبيان العملي لعمليات مكافحة
الإرهاب البحري ،وذلك حتت رعاية معايل
عمران �إ�سماعيل حاكم �إقليم ال�سند بح�ضور
عدد من الوزراء وكبار امل�س�ؤولني والقادة
الع�سكريني ووفود الدول امل�شاركة يف
التمرين ،و�شاركت يف اال�ستعرا�ض املو�سيقي
فرق مو�سيقى القوات امل�سلحة الباك�ستانية

ال���ت���م���ري���ن ي����أت���ي
ت��ن��ف��ي��ذه يف �إط����ار
اخلطط التدريبية
ال�����س��ن��وي��ة ل��ت��ب��ادل
اخلربات مع بحريات
الدول ال�صديقة
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
تنفذ التمرين البحري (خنجر حاد)

الربية واجلوية والبحرية ومو�سيقى املغاوير،
ومو�سيقى القوات امل�سلحة ال�سرييالنكية،
فيما ا�شتمل البيان العملي لعمليات مكافحة
الإرهاب البحري على عر�ض لقوارب
االعرتا�ض و�إنزال املغاوير وعملية اقتحام
وا�ستعادة الرهائن املختطفني وفقا ل�سيناريو
التمرين ،كما ا�شتمل البيان على �إنزال مظلي
ج�سَّ د دور املظليني يف العمليات البحرية
امل�شرتكة ،ونظمت يف اليوم نف�سه ندوة حتت
رعاية فخامة الرئي�س عارف علوي رئي�س
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،وذلك حتت
عنوان (االنتقال العاملي لل�سيا�سة الديناميكية
يف منطقة املحيط الهندي) ،وقد بحثت الندوة
عددا من �أوراق العمل املقدمة من قبل عدد
من اخلرباء واملحللني الع�سكريني والباحثني
الإ�سرتاتيجيني من دول خمتلفة.
 pكما نظمت قيادة البحرية الباك�ستانية
على مر�سى ال�سفن يف ميناء كرات�شي يوم
ومعر�ضا
 2/10مهرجا ًنا ثقاف ًيا وفن ًيا
ً
للم�أكوالت على �رشف الوفود والدول
امل�شاركة يف فعاليات التمرين البحري الدويل
(�أمان  ،)١٩وذلك حتت رعاية الفريق �أول ظفر
حممود عبا�سي رئي�س هيئة الأركان البحرية
الباك�ستانية ،وبح�ضور عدد من قادة القوات
الربية واجلوية والبحرية لعدد من الدول وكبار
القادة وامل�س�ؤولني الع�سكريني الباك�ستانيني
ووفود و�أطقم ال�سفن امل�شاركة يف التمرين.
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وقد �شاركت البحرية ال�سلطانية العمانية
يف هذا املهرجان ممثلة يف طاقم ال�سفينة
(الرحماين) بجناح خا�ص لل�سلطنة مت من
خالله عر�ض بع�ض امل�أكوالت ال ُعمانية،
وتقدمي كتيبات تعريفية عن حمافظات
ال�سلطنة ومل�صقات �إعالمية تربز اجلوانب
ال�سياحية والبيئات واملعامل الأخرى يف
ال�سلطنة ،وتقدمي الهدايا الرمزية لزوار
املعر�ض ،حيث القى جناح ال�سلطنة ترحيبا
و�إ�شادة من احل�ضور.
اجلدير بالذكر �أن ال�سلطنة هي الدولة
العربية الوحيدة امل�شاركة يف هذا التمرين
بقطعة بحرية ممثلة يف �سفينة البحرية
ال�سلطانية العمانية (الرحماين) من بني ()٤٦
دولة م�شاركة.
 pكما قام يوم  2/10الفريق �أول ظفر
حممود عبا�سي رئي�س هيئة �أركان البحرية
الباك�ستانية بزيارة �سفينة البحرية ال�سلطانية
العمانية (الرحماين) يرافقه عدد من القادة
وكبار ال�ضباط.
وقد التقى رئي�س هيئة �أركان البحرية
الباك�ستانية بقائد ال�سفينة (الرحماين)
وطاقمها ،وا�ستمع �إىل �إيجاز عن ال�سفينة
ومهامها والواجبات التي ت�ضطلع بها ،كما
جتول يف �أق�سام ومرافق ال�سفينة واطلع على
مهام وواجبات كل ق�سم.
وقد �سجل رئي�س هيئة �أركان البحرية

الباك�ستانية كلمة يف �سجل الزيارات �أعرب
فيها عن �سعادته الغامرة لزيارة ال�سفينة
والإيجاز ال�شامل عنها ومبا ت�ضطلع به من
مهام وواجبات ،كما �أثنى على ال�سلطنة
مب�شاركتها لأول مرة يف التمرين الدويل (�أمان
.)19
 pوق��د اختتم��ت ي��وم  2/12يف كرات�شي
بجمهوري��ة باك�ست��ان الإ�سالمي��ة فعالي��ات
التمري��ن البح��ري الدويل(�أم��ان  ،)١٩وق��د
ت�ضمن��ت فعاليات اخلت��ام الرماي��ة بالذخرية
احلي��ة على �أهداف مفرت�ض��ة ،وعمليات التزود
بالوق��ود ب�ين ال�سف��ن ،وت�شكي�لات بحري��ة،
وتبادل بني �أطقم ال�سفن ،وغريها من العمليات
البحرية.
كما قدم �سالح اجلو الباك�ستاين
مب�شاركة طائرات عدد من الدول امل�شاركة
ا�ستعرا�ضا لطائرات النقل التعبوي واملقاتلة
والعموديات ،ومرت ال�سفن امل�شاركة من �أمام
فخامة الرئي�س الباك�ستاين م�ؤدية التحية.
ح�رض ختام التمرين معايل وزير الدفاع
الباك�ستاين ،ومعايل رئي�س وزراء �إقليم ال�سند،
والفريق �أول رئي�س هيئة �أركان البحرية
الباك�ستانية ،وقادة القوات الربية واجلوية
والبحرية الباك�ستانية ،وعدد من ال�سفراء
وممثلي الهيئات الدبلوما�سية ،ووفود الدول
امل�شاركة يف التمرين ،وكبار القادة وال�ضباط
بالقوات امل�سلحة الباك�ستانية.

نفذت البحرية ال�سلطانية العمانية التمرين البحري ( خنجر حاد) يف
بحر عمان ،خالل الفرتة ( ،)2/14-11وذلك ب�إ�سناد من طائرات �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين وم�شاركة جمموعة من ال�سفن التابعة لبحريات عدد
من الدول ال�صديقة .
وقد �أبحرت يوم  2/11ال�سفن والأطقم امل�شاركة يف فعاليات
هذا التمرين من قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية متوجهة �إىل م�رسح
العمليات البحري املحدد لتنفيذ التمرين ،حيث جرت العديد من الفعاليات
الع�سكرية البحرية امل�شرتكة بني ال�سفن والأطقم امل�شاركة وفقا للخطة
املر�سومة للتمرين.
وقد قام يوم  2/13اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
قائد البحرية ال�سلطانية العمانية بزيارة ملوقع التمرين البحري (خنجر
حاد) ،وقد اطلع على �سري فعاليات التمرين وطرق وو�سائل و�أ�ساليب
تنفيذها مبا يحقق الأهداف املتوخاة ،ف�ضال عما ي�شكله هذا التمرين من
فر�ص لتبادل اخلربات بني �أطقم ال�سفن امل�شاركة ،وا�ستمع �إىل �رشح واف
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عن �سري فعاليات التمرين.
كما زار قائد البحرية ال�سلطانية العمانية ال�سفن امل�شاركة يف
فعاليات التمرين وا�ستمع �إىل �رشح واف عن املهام والواجبات املنوطة
بها والأدوار التي تنفذها �ضمن خطة التمرين .
وقد رافق قائد البحرية ال�سلطانية العمانية عدد من �سفراء الدول
ال�صديقة املعتمدين لدى ال�سلطنة وامللحقني الع�سكريني املرافقني ,وعدد
من كبار �ضباط البحرية ال�سلطانية العمانية.
ومع ختام التمرين البحري امل�شرتك (خنجر حاد) عادت يوم 2/14
ال�سفن امل�شاركة �إىل قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية �إيذانا بختام
التمرين ،والذي ي�أتي تنفيذه يف �إطار اخلطط التدريبية ال�سنوية التي
تنتهجها البحرية ال�سلطانية العمانية ،وخطط تبادل اخلربات مع بحريات
الدول ال�صديقة يف كل ما من �ش�أنه �إدامة م�ستويات اجلاهزية لأ�سطول
البحرية ال�سلطانية العمانية ومنت�سبيها يف خمتلف التخ�ص�صات البحرية،
ومبا يتما�شى واملهام الوطنية املنوطة بها.
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كان الكتاب وما يزال هو الو�سيلة الأ�سا�سية واملهمة للمعرفة ،فمن
خالله تنتقل العلوم واملعارف عرب الأجيال ،وبه
ت�صقل املواهب ،وتر�سخ الثقافة ،ويتعمق العلماء
يف خمتلف تخ�ص�صاتهم ،وعنه قال ابن املقفع( :هو
اجللي�س الذي ال ميلُّك ،وال�صاحب الذي ال يخدعك،
والأني�س الذي ي�سعدك ،وامل�صباح الذي ينري دياجري
ظلمتك ،وال��زاد الذي يغذيك يف كل زمان ومكان) ،وفيه قال �أبو
الطيب املتنبي:
�ســابــح
�ســرج
مكـــان يف ال ُّدنــى
�أعــ ُّز
ٍ
ٍ
ُ
كتــاب
مـان
وخيـــر
		
			
جلـي�س فـي ال َّز ِ
ٍ
ُ
ُ
وبالرغم من الأهمية الق�صوى التي ميثلها الكتاب يف كل زمان
ومكان� ،إال �أن الإقبال على اقتنائه وقراءته مل يعد كما كان ،و�أن اتخاذه
كجلي�س و�أني�س ورفيق يف احلل والرتحال لي�س بالأهمية نف�سها التي
كان عليها �سابقا ،و�أن املنظر الذي �ألفناه يف املا�ضي القريب خالل ال�سفر
والتنقل ،خا�صة يف البلدان املتقدمة يف الطائرة �أو القطار �أو احلافلة،
واملتمثل يف احت�ضان الكتاب من جانب معظم الركاب ،واالنكباب على
قراءته طيلة الرحلة ،مل يعد بتلك ال�صورة التي �ألفناها ،و�أن من يقر�ؤون
الكتب �سواء كان ذلك يف تلك الو�سائل� ،أو خالل فرتات االنتظار على
�سبيل املثال� ،أو يف الأماكن العامة ،وحتى يف املنازل ،تناق�ص �إىل
حد كبري جداً ،وبينما كان ه�ؤالء هم الأغلبية �أ�ضحوا ي�شكلون الأقلية
قيا�س ًا بالذين ي�ستخدمون هواتفهم وو�سائل املعرفة واالت�صاالت
والتوا�صل االجتماعي الأخرى ،بل ويكاد من يحمل كتاب ًا �شبه نادر،
فمن واقع مالحظة �شخ�صية يف معظم تنقالتي يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية ،خا�صة يف الطائرة ،يندر من يحمل بيده كتاباً ،حيث �إن
الأغلبية م�شغولون بهواتفهم النقالة والأجهزة الأخرى ،والذين
وبرغم التحذيرات من جانب طاقم الطائرة ب�رضورة �إغالقها
خا�صة عند الإقالع والهبوط ملا قد ت�سببه من ت�شوي�ش

46

على �أج��ه��زة االت�صاالت بالطائرة ،ي�رصون
على بقائها مفتوحة ،وك�أنهم مف�صولون عن
العامل الذي هم فيه ،ففي �إحدى رحالتي كان
يجل�س بجانبي �شاب من جن�سية عربية مل يحول
ناظريه عن الهاتف منذ �أن جل�س على املقعد،
يو ِل التعليمات القا�ضية ب�إغالق
وعند الإقالع مل ُ
الهواتف والأج��ه��زة الأخ��رى �أي اهتمام ،وقد
لفت �شخ�صيا نظره �إىل ذلك ،ولكن بقى م�سمراً
ُ
عينيه يف هاتفه طيلة الرحلة التي ا�ستمرت
حوايل �ساعتني والن�صف ،وعند هبوط الطائرة
يف الوجهة املق�صودة نبهته �أي�ضا �إىل �رضورة
�إغالق الهاتف  -كما يطلب طاقم الطائرة من
الركاب� -إال �أن��ه فاج�أين برد غري متوقع من
جانبي ،وهو :ال �أ�ستطيع �إغالق الهاتف؟! ومل
�أناق�شه يف ذلك ،لأنني �أيقنت �أنه �سلم قيادته
للهاتف املتنقل كالكثريين الذين نراهم يف
حياتنا اليومية من خمتلف الفئات العمرية.
�إن للهاتف املتنقل وو���س��ائ��ل االت�صال
والتوا�صل الأخرى -دون �شك� -أهمية كبرية،
وال غنى لنا عنها يف حياتنا املعا�رصة ،فهي
ت�ؤدي لنا خدمات كبرية ،ومتثل و�سيلة مهمة
لتوا�صلنا مع الآخرين ،وتوفر لنا الوقت واجلهد
يف �أم��ور حياتيه خمتلفة ،ولكنها يف الوقت
ذاته �أ�ضحت و�سيلة �أ�سا�سية لدى الكثريين لهدر
نواح غري ذات جدوى ،بل و�أ�صبحت
الوقت يف ٍ
ذات �آث��ار �سلبية ع��دي��دة ،كما �أنها غ��دت من
الو�سائل الأ�سا�سية اليوم يف ترويج ال�شائعات،
والتدخل يف خ�صو�صيات الآخرين ،وغري ذلك
من الآث��ار ال�ضارة ،والتي من بينها �إ�ضاعة

العمر يف �أمور وممار�سات ال تفيد
امل�ستخدم نف�سه ،وال تخدم املجتمع
والوطن� ،إ�ضافة �إىل ابتعاد كثري من
م�ستخدميها عن الكتاب وجمافاته
و�إهماله ،بالرغم من �أن هذه الو�سائل
االت�صالية حت��وي الكثري م��ن و�سائل
املعرفة ،ومن بينها كتب ومعلومات يف
خمتلف جماالت املعرفة� ،إال �أن ما يركز
عليه معظم امل�ستخدمني هي اجلوانب
االت�����ص��ال��ي��ة املتمثلة يف امل��را���س�لات
ال�شخ�صية ،واملو�ضوعات واملناق�شات
وال�صور واملقاطع التي ت�شتت الفكر
وت�ضيع الوقت وهي يف جمملها تهدم
�أكرث مما تبني ،وال تعود على ناقلها �أو
م�ستلمها بفائدة تذكر.
�إن و���س��ائ��ل االت�����ص��ال وال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي الع�رصية غ��دت م��ن �أه��م
�أ�سباب �ضياع الوقت ،و�أننا لو اقتطعنا
��زءا من �أوقاتنا التي نهدرها فيها،
ج ً
وخ�ص�صناه للقراءة ،لأمكننا �إنهاء قراءة
كتاب واحد يف ال�شهر على الأقل ،وهو ما
يعني اثني ع�رش كتاب ًا يف ال�سنة ،الأمر
الذي ينمي مهاراتنا ،وي�صقل قدراتنا،
ويو�سع مداركنا ،ويزيد ر�صيدنا املعريف،
لأن البعد عن الكتاب يعني االبتعاد عن
العلم واملعرفة ،واملعرفة �سبيل للعلم،
والعلم �أعظم و�أجل ما يكت�سبه الإن�سان يف
حياته.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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العميد الركن متقاعد
�سعود بن �سليمان احلب�سي

�إن التعبئة العامة هي حم�صلة لنجاح �إ�سرتاتيجيات وخطط �إعداد الدولة للدفاع يف وقت ال�سلم وهي اجلزء املكمل لها,
ف�إذا مت تنفيذ تلك الإ�سرتاتيجيات واخلطط يف كل جماالت عنا�صر �إعداد الدولة للدفاع بنجاح ,ف�إن ذلك ميهد لنجاح وفاعلية
التعبئة العامة والعك�س �صحيح .وتتم �صياغة التعبئة العامة وفق قانون وطني ال يعلوه قانون �آخر ,ي�صدر مبوجب مر�سوم
حكومي ملزم للتطبيق ي�شمل جمموعة من املواد الإجرائية والقانونية التي تهيئ البيئة للقوات امل�سلحة للقيام بواجبها املقد�س
دفاعا عن الوطن .ويتم �إعالن التعبئة العامة عند ظهور بوادر التهديد �سواء كان تهدي ًدا ع�سكر ًيا �أو �أمن ًيا خارج ًيا �أو داخل ًيا� ,أو
�أحداث كوارث �شديدة طبيعية �أو ا�صطناعية .وقد تكون عامة ت�شمل كل القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية ذات العالقة� ,أو
جزئية ت�شمل �أجزاء حمددة منها .وقد تكون �سرية وخ�صو�صا �إذا اقت�صرت على القوات امل�سلحة� ,أو علنية �إذا تطلب املوقف
امل�شاركة املبا�شرة من باقي قوى الدولة لدعم املجهود احلربي .وقد ي�صاحب �إعالن التعبئة العامة (حالة الطوارئ) �سواء كانت
�سارية املفعول �أم مت �إعالنها وفقا لذلك .و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة الق�صرية التعبئة العامة وحالة الطوارئ.
التعبئة العامةم�صطلح التعبئة ( )Mobilizationا�شتق لغوي ًا من
كلمة (عب�أ) مبعنى هي�أ اجلي�ش للحرب  -جهزه ويقابله يف املرتادفات
(النفري) �أي القوم الذين ينفرون يف الأمر مت�أهبني للجهاد .وكما جاء
يف القر�آن الكرمي }انف ُِروا خِ فَافًا َو ِث َق اًال َو َجاهِ ُدوا ِب�أَ ْم َوا ِلك ُْم َو�أَنفُ�سِ ك ُْم
ون{ التوبة (.)41
فيِ َ�سبِيلِ اللهَّ ِ َذ ِلك ُْم َخيرْ ٌ َّلك ُْم �إِن كُ ن ُت ْم َت ْعل َُم َ
وتعرف التعبئة ب�أنها حتويل القوات امل�سلحة �إىل حالة احلرب �أو
�شبه احلرب وت�سخري اقت�صاد الدولة وم�ؤ�س�ساتها وقدراتها ومواردها
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تعنى ح�شد قوى اجلي�ش وم�صادر البالد املادية وطاقاتها الب�رشية
بق�صد �إعدادها للحرب .وهناك تعبئة اقت�صادية تقوم على اتخاذ
تدابري معينة بغية تنظيم املوارد الإنتاجية يف البالد وتوجيهها نحو
خدمة احلرب� ,أي حتويل اقت�صاد البالد �إىل اقت�صاد حرب كما مت
تهيئته �أثناء تخطيط وتنظيم املجهود احلربي .والتعبئة القومية ت�شمل
ال�سيا�سة واملوارد الب�رشية ,واالقت�صادية ,وال�صناعة ,والدبلوما�سية
والإع�لام ,وتهدف �إىل �إعداد قوى املواطن وح�شد طاقاته من �أجل
الدفاع عن الوطن.
وهي كذلك حتويل الدولة كلها من حالة ال�سلم �إىل حالة احلرب،
وهي �إما �أن تكون عامة �أو جزئية� ،أو �رسية �أو علنية ،والتعبئة العامة
ت�شمل تعبئة جميع م�صادر الدولة .لذا فهي بطبيعة احلال �ستكون
علنية� ،أما التعبئة اجلزئية التي ت�شمل قطاع ًا واحداً �أو عدة قطاعات
من الدولة فيمكن �أجرا�ؤها ب�رسية ،وخا�صة �إذا اقت�رصت على م�ستوى
تعبئة القوات امل�سلحة فقط� ,أو علنية �إذا جتاوزت ذلك امل�ستوى.
عنا�صر التعبئة العامة
يتم �إع�لان التعبئة العامة للدولة عند ظهور ب��وادر الأزم��ات/
احلاالت الطارئة� ,أو احلرب� ,أو الكوارث ال�شديدة ،وذلك من خالل
تهيئة وتن�شيط كافة قوى الدولة التي مت �إعدادها يف �إطار املجهود
احلربي لدعم القوات امل�سلحة للدفاع عن الوطن ،وت�شمل العنا�رص
الآتية:
 nتن�شيط وتفعيل �إ�سرتاتيجيات الدولة ال�سيا�سية والإعالمية
ا�ستعداداً للدفاع.
 nتن�شيط وحتويل االقت�صاد الوطني �إىل اقت�صاد حرب وفق
الإمكانيات.
 nتهيئة م�ؤ�س�سات الدولة العامة واخلا�صة لدعم القوات امل�سلحة.
 nتهيئة املوارد الب�رشية والأجهزة الأمنية لدعم القوات امل�سلحة.
 nتفعيل �أو تعديل الأنظمة والقوانني خلدمة القوات امل�سلحة.

�إعالن التعبئة العامة للدولة يتم عند ظهور بوادر
الأزم��ات /احل��االت الطارئة� ،أو احل��رب� ،أو الكوارث
ال�شديدة ،وذلك من خالل تهيئة وتن�شيط كافة قوى
الدولة التي مت �إعدادها يف �إطار املجهود احلربي لدعم
القوات امل�سلحة للدفاع عن الوطن

 nتن�شيط وتنفيذ خطط القوات امل�سلحة للدفاع عن الوطن �أو
�إدارة احلاالت الطارئة.
قانون التعبئة العامة
لقد �أ�رشنا ب�أن قانون التعبئة العامة ي�صدر يف �صيغة قانون
وطني ملزم ال يعلوه قانون �آخر لتحقيق الغاية الوطنية العليا ,وهو
قانون ال يعلن تطبيقه �إال �إذا تعذر تطبيق وفاعلية القوانني الأخرى,
يحول الدولة �إىل فو�ضة عارمة نتيجة �سوء التخطيط يف
لأن ذلك قد ّ
�إدارتها .ومن هنا ف�إن الدولة ال تلج�أ �إىل �إعالن التعبئة العامة �أو
حالة الطوارئ �إال �إذ ا�ستنفدت ا�ستخدام كل الو�سائل الأخرى دون
جدوى لتحقيق تلك الغاية .وبالرجوع �إىل مفهوم وتعاريف التعبئة
العامة ,ف�إن تن�شيط التعبئة العامة ي�ؤثر ت�أثريا مبا�رشا على احلياة
العامة للمواطنني ،وي�شمل قانون التعبئة العامة تعريفات و�أحكام
عامة �شكلية ومو�ضوعية وذلك على النحو الآتي:
�أوال :املبادئ الأ�سا�سية والقوانني
 wحتديد حاالت التعبئة (حرب و�شيكة ,خلل يف الأمن الداخلي,
حاالت طارئة مثل الكوارث الطبيعية �أو اال�صطناعية).
 wو�ضع الهيكل التنظيمي املتما�سك للجان �إدارة التعبئة العامة
وفق التق�سيم الإداري للدولة.
 wحتديد مهام ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية يف جمال �إعداد

املادية والب�رشية وقوانينها لتوفري احتياجات احلرب طويلة الأمد
وحتقيق �أهدافها.
وتعرف �أي�ضا ب�أنها حتويل البالد ب�شكل عام والقوات امل�سلحة
ب�شكل خا�ص من زمن ال�سلم �إىل زمن احلرب ا�ستعداداً للدفاع عن
�سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية واخلارجية مبا فيها
الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية.
وعرفها �آخ��رون ب�أنها التهيئة والتجهيز ،ويف لغة الع�سكريني
ّ
49

العــدد 506
فرباير 2019

قانون التعبئة العامة ي�صدر يف �صيغة
قانون وطني ملزم ال يعلوه قانون �آخر
لتحقيق الغاية الوطنية العليا ,وهو قانون
ال يعلن تطبيقه �إال �إذا تعذر تطبيق
وفاعلية القوانني الأخرى

التعبئة وتنفيذها.
 wحتديد مهام م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف جمال التعبئة العامة
وتنفيذها و�إقرار الأجور للمعدات �أو و�سائط النقل �...إلخ امل�ستخدمة
�أثناء تنفيذ التعبئة العامة.
 wحتديد مهام املواطنني �أثناء فرتة �رسيان مفعول التعبئة
العامة.
 wت�أكيد مهام القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ذات
العالقة يف كل حالة من حاالت التعبئة.
 wو�ضع امل��واد القانونية التي حتقق فاعلية التعبئة العامة
وحتفظ حقوق املواطنني يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص.
 wالأ�س�س العامة لتعوي�ضات املواطنني والقطاع اخلا�ص �أينما
ينطبق ذلك.
 wو�ضع �سيا�سة وخطط متويل التعبئة العامة.
 wو�ضع �سيا�سات ا�ستدعاء املواطنني للخدمة الع�سكرية ح�سب
احلالة.
 wو�ضع قانون العقوبات �ضد املخالفني لقانون التعبئة العامة
�أو الإف�شاء ب�أ�رسار ت�ؤثر على تنفيذها.
ثانيا :حالة الطوارئ
�إن املفهوم العام لقانون الطوارئ �أو ما يطلق عليه ( الأحكام
العرفية  )Martial lawهو قانون يحل حمل �أي قانون �آخر ولكنه قانون
معلّق وال ي�صبح نافذا �إال مبر�سوم ,وميكن فر�ض حالة الطوارئ على
البالد كافة �أو جزء منها ولفرتة زمنية حمددة ال ميكن جتاوزها ,ومن
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خ�صائ�ص هذا القانون التي متيزه عن القوانني الأخرى هي �سحب
بع�ض ال�صالحيات من ال�سلطات الت�رشيعية والرقابية ,والق�ضائية
وغريها من ال�سلطات ب�صفة ا�ستثنائية ,ومنح تلك ال�صالحيات
لل�سلطة التنفيذية الأمر الذي ي�ضيف �صالحيات وا�سعة جدا لها .وهذا
القانون يت�ضمن مواد حتدد حقوق وحريات املواطنني مثل ,القب�ض
على اخلارجني عن القانون �أو امل�شتبه فيهم القيام ب�أعمال تهدد �أمن
الدولة دون توجيه اتهامات لهم ولفرتات قد تكون غري حمددة ,وكذلك
منع حق التجمع /التجمهر �أو التجول يف �أوقات و�أماكن حمددة .وقد
تكون ال�سلطة التنفيذية امل�شار �إليها �أعاله هي القوات امل�سلحة التي
قد تفر�ض �سيطرتها على الأعمال املدنية يف احلكومة م�ؤقتا �أثناء
الأزمات الطارئة الكربى ب�شتى �أ�شكالها� ,أو الكوارث الكربى التي ال
ت�ستطيع اجلهات ذات االخت�صا�ص يف الدولة �إدارتها.
تعريف قانون الطوارئ
ا�ستنادا �إىل املفهوم العام لقانون الطوارئ ف�إنه ميكن تعريفه
ب�أنه �إجراءات قانونية ا�ستثنائية ت�صبح نافذة مبر�سوم ,والذي يتم
مبوجبها منح ال�سلطة التنفيذية بع�ض من �صالحيات ال�سلطات
الت�رشيعية والق�ضائية ,ملواجهة الأزمات ,وتنفذ يف كل �أرجاء البالد
�أو جزء منها يف موقع �أو مواقع ولفرتة زمنية حمددة.
حاالت �إعالن الطوارئ
تعلن حالة الطوارئ عند تعر�ض �أمن الدولة املفاجئ للخطر �سواء
كان هذا اخلطر وقع فعال �أو ظهور بوادر حدوثه ,ويتطلب الو�ضع

�إن جناح �إجراءات التعبئة العامة يعتمد
�إىل حد كبري على جن��اح �إع��داد الدولة
للدفاع الذي يتم تنفيذه يف �أوقات ال�سلم
�إج���راءات فورية ال تتحمل الت�أخري ،وه��ذه احل��االت هي :الكوارث
الطبيعية �أو اال�صطناعية� ,أو حاالت ال�شغب� ,أو الع�صيان والتمرد� ,أو
تف�شي الأمرا�ض املعدية اخلطرية يف البالد ب�صورة مفاجئة.
مراحل تخطيط
و�إدارة حالة الطوارئ
يعتمد جن��اح تخطيط و�إدارة ح��ال��ة ال��ط��وارئ على الو�ضع
االقت�صادي للدولة ,والإمكانات املادية والب�رشية املتوفرة ,والقدرة
على التنب�ؤ ال�سليم حلاالت وقوع الكوارث و�أنواعها ،وحتديد املخاطر
لكل حالة ,ومدى ا�ستيعاب الدرو�س املكت�شفة من حاالت طوارئ
�سابقة .وعموما ف�إن مراحل التخطيط والإدارة تنح�رص يف ثالث
مراحل رئي�سية هي:
 lمرحلة التنب�ؤ واال�ستعداد
يتم يف هذه املرحلة درا�سة احتماالت وقوع �أي من احلاالت
امل�شار �إليها �أعاله ,وو�ضع االفرتا�ضات وحتديد املخاطر املادية
والب�رشية ,واملواقع املحتملة لكل حالة ,ومن ثم و�ضع خطط الطوارئ
املنا�سبة لكل حالة متوقعة �سواء �أكانت هذه اخلطط هيكلية مكتوبة
�أم �إجراءات مادية يتم اتخاذها م�سبقا ,وحتديد وح�رص الإمكانات
املادية والب�رشية املتوفرة و�رسعة ا�ستخدامها ,وامل�س�ؤوليات
والإجراءات التن�سيقية املطلوبة بني كافة اجلهات ذات العالقة مثل
الدفاع املدين واملنظمات غري احلكومية وغريها من التنظيمات,
وتعد م�س�ؤوليات القوات امل�سلحة الأ�سا�س يف تلك اخلطط .وبعد
و�ضع اخلطط ال بد �أن تكون هناك تدريبات جمدولة لتنفيذ اخلطط
املو�ضوعة وتطويرها وفق الدرو�س املكت�شفة من تلك التدريبات� .أي
�أن خطط حاالت الطوارئ خطط م�ستدامة ولي�ست جامدة يف الأدراج.
 lمرحلة مواجهة الت�أثري
وتعد هذه املرحلة من �أهم املراحل لأنها تتم بعد حدوث احلالة
مبا�رشة وهي بحد ذاتها تفعيل خطة الطوارئ ,وتتطلب �إج��راءات
عاجلة متنوعة من قبل فرق الإغاثة والإنقاذ بكافة �أ�شكالها للتقليل
من حدة �آثار احلالة املادية والب�رشية ،ويف هذه احلالة قد يتطلب
تغيريا يف اخلطة من حيث �أماكن جتمع فرق البحث والإنقاذ
املوقف
ً
واملتطوعني ,وجتميع معدات وو�سائل الإنقاذ ومواد الإغاثة و�أ�ساليب

توزيعها �...إلخ .وو�ضع الأ�سبقيات املنا�سبة لأعمال البحث والإنقاذ.
�إن االحتماالت التي قد حتدث خالل هذه املرحلة عديدة ,ومن هنا
البد من و�ضع نظام قيادة و�سيطرة فعال م�ستمر ,وتعد القوات
امل�سلحة هي ال�سلطة التنفيذية الوحيدة التي ميكن �أن ت�ستلم مهمة
القيادة وال�سيطرة يف احلاالت الطارئة الكربى �إذا فاق ت�أثريها قدرات
اجلهات الأخرى ذات العالقة يف الدولة.
 lمرحلة �إعادة الأو�ضاع علــى ما كانت عليــه
يطلق على هذه املرحلة �أي�ضا مرحلة ( التعايف) ,ويتم يف هذه
املرحلة �إعادة الأو�ضاع �إىل حاالتها الطبيعية يف املناطق املت�رضرة
ب�أ�سبقيات حم��ددة ح�سب �أهميتها للموطنني مثل ,مرافق املياه
والكهرباء وال�صحة واملواد الغذائية�.....إلخ .ويف هذا ال�صدد �أثبتت
الدرو�س املكت�شفة ب�أن الإجراءات الع�شوائية التي تتخذ يف هذه احلالة
مل تثبت كفاءتها .لذلك البد من و�ضع خطط عاجلة وفق الأ�سبقيات
امل�شار �إليها ومراحل تنفيذها وحتديد امل�س�ؤوليات يف تنفيذها.
اخلال�صة
�إن جن��اح �إج���راءات التعبئة العامة يعتمد �إىل حد كبري على
جناح �إعداد الدولة للدفاع الذي يتم تنفيذه يف �أوقات ال�سلم ,ويبقى
تنفيذ قانون التعبئة العامة املالذ الأخري يف حالة ف�شل القوانني
والإجراءات الأخرى يف معاجلة الأزمات عندما تبلغ مرحلة الذروة
ويتطلب الأمن الوطني ذلك� .أما حاالت الطوارئ تبقى قانون معلق
ال ينفذ �إال مبر�سوم حكومي عندما تتعر�ض البالد لأزم��ات �شديدة
اخلطورة ,ويف هذه احلالة ميكن فر�ض حالة الطوارئ يف كافة �أنحاء
البالد �أو جزء منها ولفرتة حمددة ال ميكن جتاوزها ,وذلك نتيجة
للأ�رضار التي قد يتعر�ض لها املواطنني يف حالة ا�ستمراريتها.
املراجع

• العماد الدكتور م�صطفى طال�س ,الإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية الع�سكرية.
• ويل�سون ،جيم�س باركر،والإجراءات ال�سيا�سية من اخلليج مدن �ساحل والية
تك�سا�س لتخفيف الأ�رضار الناجمة عن الأعا�صري.
• Fred C. Cuny Disasters and Development. oxford university (1983).
• Talal Abu-Ghazaleh Organization (2013).

51

العــدد 506
فرباير 2019

مل تعد مهام ال�سفن احلربية تقا�س بالأيام ،بل
�أ�صبحت متتد �إىل ال�شهور �أحيانا ،وخالل هذه املدة
الطويلة تكون ال�سفن معزولة عن م�ستودعات �إمدادها
امل��ادي والفني .وعلى الرغم من ه��ذه «العزلة»
احلتمية يتحتم على ال�سفينة القيام بالإبحارات الطويلة
ل�سبب ما ،وخا�صة يف �أوقات الأزمات واحلروب ,مما
يتطلب ا�ستهال ًكا كبريًا يف الوقود والزيوت وامل�ؤن
والذخائر واملياه وقطع الغيار .هذا ي�ؤدي �إىل تخفي�ض
اجلاهزية القتالية لل�سفينة وي�ضعف من قدراتها على
تنفيذ مهامها القتالية الالحقة ،وعليه يجب تعوي�ض
هذا اال�ستهالك ،وقد قال «نابليون» من قبل�« :إن
اجليو�ش تزحف على بطونها .وقال �إيزنهاور«:لي�س
هناك تكتيك منف�صل عن الت�أمني اللوج�ستي ،و�إذا مل
تت�أمن �شروط هذا الت�أمني ينبغي تبديل خطة العملية
الع�سكرية لأنها �ستكون �سيئة حتما».
يتم الدعم اللوج�ستي حاليا يف الأ�ساطيل ب�سل�سلة
ذات �أربع حلقات:احللقة الأوىل هي القطعة البحرية
و�إمكاناتها الذاتية ،احللقة الثانية �سفن الإمداد التابعة
للت�شكيل الذي تتبع �إليه ال�سفينة ،احللقة الثالثة �سفن
الإم��داد التي تنقل الإم��دادات من القواعد البحرية
�إىل �سفن �إمداد الت�شكيل ،واحللقة الرابعة وهي الأهم
القاعدة البحرية ،ويف احللقات الثالث الأخرية ت�شكل
�سفن الإمداد ع�صب عملية الدعم.

عميد ركن بحري متقاعد
�أحمد علي حمود
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خا�صية االكتفاء الذاتي على ال�سفن القتالية

منذ �أن كانت ال�سفن ت�سري بطاقة الرياح كانت قدرتها على البقاء
يف �أعايل البحار مقرتنة مبا حتمله من �إم��دادات ،وكانت ال�سفينة
احلربية تبحر على مقربة من ال�شاطئ حاملة حاجاتها التموينية
امل��ح��دودة والكافية لعدة �أي��ام وتكمل ما ينق�صها من ال�شواطئ
ال�صديقة �أو املحايدة� ،أما يف ع�رصنا احلايل ومع تطوير بناء ال�سفن
فقد تطورت الأمور و�أ�صبح ب�إمكان ال�سفينة احلربية املكوث بعيدة
عن قواعدها ملدة طويلة يف �أعايل البحار ،وهو ما يعطيها قدرة العمل
واال�ستمرار �أكرث يف م�رسح املعركة ،وظهرت بالتايل احلاجة �إىل
الت�أمني املادي والفني .وقد ثبت �إنه كلما زادت الإمكانات القتالية
لل�سفينة زادت تبعا لذلك م�شاكلها الإداري��ة� .إن كل �سفينة بحرية
تتمتع ب�إمكانات متوينية كبرية ذاتية «االكتفاء الذاتي» وهي ت�شكل
احللقة الأوىل كما ذكرنا �سابقا ،وهي تكفي متطلبات ال�سفينة طوال
�أ�سابيع وقد ت�صل �إىل عدة �شهور ح�سب حجم ال�سفينة .و�إذا ا�ستثنينا
ال�سفن التي ت�سري بالطاقة النووية والقادرة على الإبحار ملدة طويلة
ت�صل �إىل �سنوات دون التزود بالوقود ،ف�إن جميع ال�سفن الأخرى
حتمل كميات كبرية من الوقود والزيوت تكفيها ملدة حمدودة ،فعلى
�سبيل املثال ف�إن حاملة الطائرات حتمل �أكرث من (� )10آالف طن
من وقود الطائرات يكفيها خلو�ض �أعمال قتالية م�ستمرة ملدة ()12
يوما ،كما حتمل حوايل (� )8آالف طن من وقود ال�سفن و()7800طن

من الأنواع الأخرى ،فاحلاملة ت�ستهلك ()2000طن من االحتياجات
ال�رضورية خالل �أ�سبوع واحد .بينما يحمل الطراد ()2500-1800
طن من الوقود واملدمرة والفرقاطة �أقل من ذلك� .إن هذا الوقود يعطي
ال�سفينة ال�سري م�سافات تقا�س ب�آالف الأميال ،علما �أن مدى �أي �سفينة
دون التزود بالوقود يتعلق ب�رسعة الإبحار ،حيث �إن حاملة الطائرات
الرو�سية مدى �إبحارها ( )135000ميل على �رسعة ( )18عقدة،
بينما بع�ض احلامالت الأمريكية يبلغ مدى �إبحارها (� )70ألف ميل
على ال�رسعة نف�سها ،وبع�ض املدمرات ت�سري ( )8000ميل على �رسعة
( )17عقدة ،وينخف�ض املدى �إىل ( )6000ميل على �رسعة ( )20عقدة
و�إىل ( )3300ميل على �رسعة (  )30عقدة والفرقاطة الفرن�سية (فرمي)
ت�سري م�سافة ( )8200ميل على �رسعة ( )17عقدة و( )5000ميل على
�رسعة ( )24عقدة .وهذا ينطبق على الغوا�صات التي ينخف�ض مدى
�إبحارها كلما زادت �رسعتها ،كما �أن مداها عند الإبحار حتت �سطح
املاء يقل عنه يف و�ضعية الطفو .ولذلك نرى معظم ال�سفن احلربية
تبحر على ال�رسعة االقت�صادية (17عقدة) لزيادة مدى �سريها� ،إال �إذا
ا�ضطرتها الظروف القتالية لغري ذلك.
�أما بالن�سبة لالكتفاء الذاتي �إىل متطلبات الطواقم الب�رشية،
فيح�سب ا�ستنادا �إىل عدد الطاقم ،ففي املدمرة يرتاوح العدد ()220
عن�رصا ،ويف حاملة
�إىل ( )300عن�رص ويف الطراد (� )500إىل ()550
ً
الطائرات ( )3300 -1400بالإ�ضافة �إىل جمموعة جوية ( -700

� )3000شخ�ص .ال�سفينة حتمل من امل�ؤن واملياه العذبة ما يكفي
الطاقم حوايل ( )45-30يوما ،وميكن زيادة املدة يف الغوا�صات
النووية ،فال�سفينة متلك خزانات وقود وم�ستودعا للم�ؤن اجلافة
وبرادات للم�ؤن املجمدة ومطابخ .فحاملة الطائرات املتو�سطة حتمل
( )240طنا من بينها ( )40طنا م���ؤن جممدة ،وت�ضم جمموعتها
الإدارية املخ�ص�صة للإطعام ( )60عن�رصا ،ويتحقق االكتفاء الذاتي
يف جمال اخلدمات الطبية بوجود الأدوية والعنا�رص امل�ؤهلة ،فكل
�سفينة �إزاحتها �أكرث من �ألف طن يوجد فيها طبيب واحد �أو �أكرث،
و�أحيانا مركز طبي يعمل فيه عدد من الأطباء واملمر�ضني.
ميكن لل�سفينة �صيانة و�إ�صالح معداتها املعطلة دون اال�ستعانة
ب�سفن الإم��داد املخ�ص�صة لذلك ،ويتعلق بحجم ال�سفينة ونوعها
وطبيعة مهمتها .ف�إذا كانت كا�سحات �ألغام �أو زوارق دورية فهي
م�ضطرة �إىل اال�ستعانة ب�سفن الإ�صالح اخلا�صة ،غري �أن املدمرات
والطرادات التي حتمل على متنها ور�ش �إ�صالح وقطع غيار ومن�صات
اختبار ما يكفي لت�أمني ال�صيانة والإ�صالح املطلوب ذاتيا �إىل مدة
قد ت�صل �إىل (� )6أ�شهر� .إن حاجات ال�سفن والغوا�صات من قطع الغيار
حت�سب على �أ�سا�س اال�ستهالك العادي مع الت�شغيل امل�ستمر للآالت
واملعدات ،وحتمل كل من الفرقاطة واملدمرة قطع غيار ت�صل �إىل �أكرث
من (� )15ألف نوع ،ويرتفع هذا العدد يف احلامالت �إىل (� )32ألف
نوع.
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ومع ت�سليح ال�سفن باملدفعية وال�صواريخ �أ�صبح من ال�رضوري
الإمداد بالذخرية وزيادة القدرة على �إ�صالح الأ�رضار التي ت�سببها
قذائف العدو ،ويت�ضخم من جراء ذلك حجم الدعم املادي ويرتفع
ا�ستهالك الذخرية �إىل حد جعل م�س�ألة الإمداد بالذخرية بندا �أ�سا�سيا
يف الدعم امل��ادي ،فال�سفينة حتمل ( )4و �أكرث وحدة نارية ،تكفي
خلو�ض الأعمال القتالية مدة ال تقل عن (� )4أيام متوا�صلة .فحاملة
الطائرات العادية حتمل ( )2000طن من الذخرية ،بينما احلاملة
النووية حتمل ( )3000طن ،وتتعلق كمية الذخائر املحمولة على
ال�سفينة بوزنها وحجمها ،ب�شكل عام يتعلق بقاء ال�سفينة القتالية
يف عر�ض البحر لأغرا�ض القتال مدة طويلة دون العودة �إىل القاعدة
البحرية �أ�سا�سا بالو�ضع الع�سكري وال�سيا�سي� ،إال �أن حمدودية �أماكن
التخزين يف ال�سفينة جتعل تنفيذها ملهام جت�سيد الوجود الع�سكري
يف م�سارح بعيدة مرهونا ب�إمكانية �إمدادها بكل ما ي�ضمن لها
ا�ستمرار حياة الطاقم وحركية ال�سفينة ،من خالل القتال تزداد ن�سبة
الإمداد وهنا يتم الدعم على مرحلتني متكاملتني�:إي�صال الإمدادات
�إىل منطقة عمل ال�سفينة ومن ثم ت�سليمها �إليها.
وعلى هذا ال�شكل فلنا �أن نتخيل كم هو الدعم امل��ادي والفني
�رضوريا لبقاء ال�سفينة مدة طويلة يف م�رسح الأعمال القتالية
وتنفيذها لأعمالها امل�سندة �إليها� .إن االم��داد ه��ذا ت�ؤمنه �سفن
خم�ص�صة لهذه الغاية ويطلق عليها �سفن الدعم الإداري �أو الدعم
اللوج�ستي و�أحيانا ميكن �إ�رشاك احلوامات بتنفيذ هذه املهام.

خ�صائ�ص و�إمكانات �سفن الدعم اللوج�ستي

يطلق على �سفن الدعم لدى الكتاب الأمريكيني م�صطلح «�سفن
الدعم اللوج�ستي» ولدى الرو�س «�سفن الت�أمني الإداري» ،والبع�ض
ُيطلق عليها �سفن الإمداد والدعم املادي والفني.
�إن �سفن الدعم اللوج�ستي تدخل عمليا يف �صلب العمليات
البحرية من حيث الأهمية ،فدون املواد الغذائية �أو الوقود �أو الذخائر
�أو قطع الغيار ،ت�ضطر ال حمالة ال�سفن احلربية احلديثة �إىل التوقف
عن القتال ،وبالتايل لتو�صيل الدعم املادي والفني �إىل حيث تقاتل
ال�سفن وتعمل .يتطلب الأمر �سفنا متخ�ص�صة م�صممة خ�صي�صا لهذه
الغاية ولديها الو�سائط والطواقم الفنية لتزود ال�سفن بحاجاتها.
تخدم يف العادة ال�سفن اللوج�ستية �سفن البحريات العاملة يف املياه
الزرقاء بعيدا عن قواعدها الوطنية ،ومع ذلك هذه ال�سفن لها فوائدها
اجلمة �إبان العمليات القتالية يف املياه ال�ساحلية ،ومتتلك البحريات
حاليا جمموعة وا�سعة من ال�سفن اللوج�ستية كما لديها يف الأ�سواق
العاملية خ�برات متعددة لأن��واع تلك ال�سفن ،ويف العادة تختار
البحريات ما يالئمها من تلك ال�سفن لتلبية احتياجاتها العملياتية
وينا�سب ميزانياتها الع�سكرية املر�صودة لهذه الغاية ،فمثال البحرية
الأمريكية الأ�ضخم يف العامل متتلك �سفنا متخ�ص�صة لتموين الوقود
تعرف بحامالت الزيت لتموين ال�سفن وخمازن النفط الفارغة بالوقود
و�إعادة متوين ال�سفن واملخازن باملواد الغذائية والذخائر واملواد
احلرجة الأخ��رى .هذه ال�سفن اللوج�ستية املتخ�ص�صة تقدم ب�شكل
خا�ص الدعم العملياتي حلامالت الطائرات العمالقة وما يواكبها من
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�سفن الدعم اللوج�ستي تدخل عمليا يف
�صلب العمليات البحرية من حيث الأهمية،
فبدون املواد الغذائية �أو الوقود �أو الذخائر �أو
قطع الغيار ،ت�ضطر ال حمالة ال�سفن احلربية
احلديثة �إىل التوقف عن القتال
�شتى �سفن البحرية �إبان العمليات القتالية.
ب�شكل عام تنق�سم �سفن الدعم اللوج�ستي �إىل م�ستويني �أ�سا�سيني:
�سفن الدعم املتحرك وهي �سفن لإمداد الأ�سطول يف املناطق البعيدة
جدا عن قواعدها ،و�سفن دعم متو�سط وقريب وهي تقوم بدعم ال�سفن
الرا�سية قرب املوانئ �أو يف مناطق الإب��رار ،وتت�سم غالبية �سفن
الإمداد التابعة للت�شكيل البحري ب�أنها متعددة الأغرا�ض ،وهي مزودة
بتجهيزات وو�سائط لإجناز عمليات الإمداد ب�رسعة كبرية .عادة يتم
وقوف قطعتني بحريتني على جانبي �سفينة الإمداد ،ذلك الخت�صار
الوقت �إىل �أدنى حد ممكن ،ويجري نقل الذخائر وامل�ؤن والوقود على
القطعة البحرية من �سفينة الإمداد ب�شكل متزامن وبجميع الو�سائط
املتاحة،بحيث تنتهي عملية الإمداد بكاملها مع انتهاء عملية الإمداد
بالوقود التي ت�ستغرق عادة وقتا �أطول من عمليات الإمداد الأخرى.
ع��ادة ت��زود �سفينة الإم��داد ب��ـ()4-3ح��وام��ة نقل حمولة كل منها
()1000كغ ،ويتم تنفيذ الإمداد بوا�سطتها ب�شكل �أ�سا�سي.
هناك �سفن ت�سمى «�سفينة خمزن» وهي عبارة عن م�ستودع عائم
تكون م��زودة بحوامة �أو �أكرث ورافعات لتحميل امل��واد وتفريغها،
وت�ستخدم البحريات الكبرية �سفن �إمداد متخ�ص�صة ح�سب القطعة
البحرية الواجب �إمدادها �أو ح�سب طبيعة احلمولة ونوعية الإمداد.
ف�سفينة �إمداد الغوا�صات ت�ستطيع �أن تخدم بني ( 4و )8غوا�صة يف
وقت واحد ،وهي حتمل طوربيدات وم�ؤنا احتياطية ومياه عذبة،
�إ�ضافة �إىل قطع الغيار وال��زي��وت واملحروقات واملياه املقطرة
للبطاريات� ،أما �سفينة �إمداد املدمرات فهي ت�شبه �سابقتها من حيث
املهمة واحلموالت والور�ش ويف �إمكانها خدمة( )6مدمرات يف �آن
واحد� ،أما �سفن الإم��داد بالوقود فهي عبارة عن ناقلة نفط يكون
حمولتها عادة (� )200-100ألف برميل وقود ،ميكنها �إمداد قطعتني
بحريتني را�سيتني على ميينها وي�سارها بوا�سطة �أنابيب مرنة معلقة
وم�ضخات ت�صل قدرتها �إىل( )1000مرت مكعب يف ال�ساعة ،وميكن
�إمداد ال�سفن بالوقود وال�سفينة يف حالة امل�سري على �رسعة ()20-15
عقدة.
�أما �إم��داد ال�سفن باملياه فيتم بوا�سطة �سفن متخ�ص�صة حتمل
ت�سمية «�سفن الإم��داد باملياه»� ،أما �إم��داد الأطقم باملواد الغذائية
فيتم بوا�سطة «�سفن التموين» املزودة مب�ستودعات وغرف مربدة
وحا�سبات �إلكرتونية ملراقبة املخزون بدء من اللحوم حتى الوجبات
الغذائية املطهوة لأطقم الغوا�صات .كما يوجد �سفن �إمداد حتمل ا�سم

«�سفن الذخرية» مهمتها �إمداد الغوا�صات ،و�سفن ال�سطح بالذخرية
يف عر�ض البحر ،حتوي على م�ستودعات للطوربيدات وال�صواريخ
والألغام وقذائف املدفعية وقنابل الأعماق ،وهي تواكب �سفن القتال
�إبان العمليات القتالية البحرية ،وميكن �أن حتمل على متنها ()3-2
حوامة ت�ستخدم لنقل الذخرية �إىل �سفن الت�شكيل.
ت�ستخدم جمموعة وا�سعة من ال�سفن لأغرا�ض البحث وامل�سح وذلك
لتوفري �أ�سا�س معلوماتي ل�سالح البحرية وفهم �أف�ضل لبيئة الت�شكيل
وللم�ساعدة يف اختبار التكنولوجيا اجلديدة للعمل يف ال�سفن الأخرى.
ومب��ا �أن �سفن النقل ب�أنواعها �أ�صبحت ت�ستخدم على نطاق
وا�سع لإم��داد �سفن البحرية باللوازم املادية والفنية،لذلك يعار
االهتمام الكبري ب�أعداد الو�سائط والتدريب على تنظيم وت�سليم
وا�ستالم ال�شحنات يف عر�ض البحر ،وكذلك تزويد ال�سفن والبواخر
بالوقود وهي يف حالة امل�سري ،ويوجد حاليا بع�ض �سفن النقل تعمل
على الطاقة النووية حمولتها �أكرث من (� )22ألف طن ،ت�ؤمن �ضخ
(2380م )3من الوقود يف ال�ساعة الواحدة �إىل �سفينة �أخرى ت�سري
ب�رسعة ()15عقدة.
يعد �إ�صالح ال�سفن يف عر�ض البحر ويف املناطق الأمامية �أمرا
مهما ،لأنه ي�سمح لهذه ال�سفن بالعودة �إىل اخلدمة ب�شكل �رسيع ،مع
ً
زيادة فر�ص البقاء لل�سفن التي ت�رضرت ب�شكل كبري يف املعركة.
ويرتاوح الإ�صالح بني �سفن املعدات ال�صغرية والأحوا�ض اجلافة
العائمة.
يعتمد جناح عملية الإمداد �إىل ال�سفن القتالية يف عر�ض البحر،
ويف الزمان واملكان املنا�سبني ,على جمموعة من العوامل نذكر
منها:تغطية �سفن الدعم اللوج�ستي وحمايتها من الأخطار اجلوية
والبحرية ،وت�أمني االت�صاالت ال�رسيعة واملوثوقة .ولهذا الغر�ض
تخ�ص�ص قوات كبرية من خمتلف �أن��واع ال�سفن احلربية والطريان

حلماية حركة �سفن الدعم .ولهذا ف�إن الدعم البحري يتم غالبا بنظام
القوافل.

دور �سفن الدعم اللوج�ستي يف العمليات امل�شرتكة

يلعب الإمداد البحري يف العمليات امل�شرتكة مع القوات الربية
دورا مهما و�أحيانا حا�سما ،ويالحظ �أن الكثافة تتزايد خالل �أ�شد
املعارك الربية امل�شرتكة ��ضراوة ،ويف مثل هذه الظروف يتطلب
الأم��ر نقل القوات والذخرية والوقود والإم���دادات الأخ��رى ل�صالح
القوات الربية التي تعمل على االجتاه ال�ساحلي ،وت�ستخدم �سفن الدعم
وامل�ساعدة لتنفيذ تلك املهام� ،إن لكل �سفينة دعم �أو نقل عدة حاالت
للقدرة على اال�ستيعاب ،وذلك تبعا لوزن و�أبعاد العتاد املراد نقله
ومدة الإبحار وم�سافة النقل ،وت�ستخدم �سفن الدعم والإنزال ب�أنواعها
لنقل احلموالت والقوات واملعدات للتدخل يف املعركة فورا ،ويف حال
عدم توفر �سفن الدعم يف القوات البحرية ميكن اال�ستعانة بال�سفن
التجارية و�سفن ال�صيد من القطاع املدين.
يف معظم العمليات امل�شرتكة يتطلب الأم��ر تنقالت �ضخمة
يف القوات والأ�سلحة عرب البحار و�أحيانا عرب املحيطات،فالإمداد
البحري يف زمن احلرب�،إمنا هو الطريقة الرئي�سية لإي�صال القوات
و�أ�سلحتها �إىل اجلبهات الربية ،وكذلك جميع �أنواع الت�أمني الأخرى
فيما بعد ،ويف ظ��روف احل��رب احلديثة والعمليات امل�شرتكة زاد
ا�ستخدام و�أهمية �سفن الإم��داد بالوقود واملواد الأخرى والأ�سلحة
والقوات ،ويتم يف الوقت احلا�رض نقل ثالثة �أرب��اع املواد للقوات
الربية عن طريق الإمداد البحري.
لقد وجه اهتمام كبري �إىل �أ�سطول �سفن الإمداد يف الآونة الأخرية.
فالواليات املتحدة الأمريكية ر�صدت يف الثمانينيات من القرن
املا�ضي �أكرث من ( )7مليارات دوالر من �أجل تطوير جهاز الإمداد
البحري للحموالت الع�سكرية ،ويرى الأخ�صائيون �أن لهذه النفقات

الدعم املادي والفني �ضروري لبقاء ال�سفينة مدة طويلة
يف م�سرح الأعمال القتالية وتنفيذها لأعمالها امل�سندة �إليها
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�إ�صالح ال�سفن يف عر�ض البحر ويف
املناطق الأمامية �أمر مهم ،لأنه ي�سمح لهذه
ال�سفن بالعودة �إىل اخلدمة ب�شكل �سريع،
مع زيادة فر�ص البقاء لل�سفن التي ت�ضررت
ب�شكل كبري يف املعركة

ما يربرها ،وخري �شاهد على ذلك عملية درع ال�صحراء ،فقد ا�شرتكت
يف عملية الدعم اللوج�ستي �سفن ع�سكرية ومدنية متنوعة،حيث
و�صل عددها قبل بدء الهجوم العراقي على الكويت (� )11سفينة نقل
حموالت و(� )26سفينة نقل م�ست�أجرة و(� )23سفينة �إمداد م�ست�أجرة
�أي�ضا ،ويف خالل العمليات �ضد العراق توفر لدى قيادة الإم��داد
البحري (� )173سفينة �إمداد لنقل احلموالت �إىل ال�رشق الأو�سط ،بلغت
حمولتها ( )3،1مليون طن ،وقد ثمنت القيادة الأمريكية نتائج �أعمال
الدعم اللوج�ستي البحري عاليا وو�صفتها ب�أنها كانت جتربة فريدة
من نوعها.
ويف �رصاع الفوكالند ،قام الربيطانيون خالل ال�رصاع الق�صري
الذي دام �أقل من ثالثة �أ�شهر بنقل ( )9الآف فرد و(� )100ألف طن من
املعدات ،ومل تكن �سفن الدعم يف الأ�سطول الربيطاين كافية لت�أمني
الدعم بال�رسعة املرجوة .لذا ا�ضطرت البحرية امللكية �إىل اال�ستعانة
بالأ�سطول املدين،حيث ا�ست�أجرت (� )54سفينة متنوعة ،وكانت هذه
ال�سفن تقطع م�سافة « »14560كم وقد لزمها ( )20يوما بال�رسعة
املالحية (15عقدة) للو�صول �إىل منطقة اجلزر .ورغم احلماية الكبرية
التي �أمنتها البحرية الربيطانية لهذه ال�سفن �أثناء انتقالها بحرا،
�إال �أن ذلك مل مينع من خ�سارة بع�ض منها نتيجة ال�رضبات اجلوية
الأرجنتينية.
يتحدد عدد �سفن الدعم والنقل يف العمليات البحرية امل�شرتكة
اعتمادا على توفر هذه ال�سفن وحجم الإم��دادات امل��راد نقلها �إىل
القوات ،وت�ستخدم للنقل �سفن دعم من الأ�سطول القتايل و�سفن جمهزة
من الأ�سطول التجاري والتي متتاز بالكفاءة العالية والقادرة على
حتميل وتفريغ االعتدة الع�سكرية ونذكر منها:
� mسفن نقل «رورو» :وهي �سفن يتم �شحنها وتفريغها �أفقيا،
طولها ()314-198م وعر�ضها ()30،5 -28م وحمولتها يف
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املتو�سط (� )14أل��ف طن و�رسعتها ( )25عقدة ،وهي ق��ادرة على
ا�ستيعاب ال�شحنات املتنوعة ،كما �أنها ت�ستطيع تفريغ العربات التي
تتحرك ذاتيا.
� mسفن نقل احلاويات :طولها ()213-198م وعر�ضها (-22
)29م وميكن �أن حتمل ( )2000 -1500حاوية ،وحمولة الواحدة
ت�صل �إىل ( )52طن ،و�رسعة حركتها ( )25-22عقدة ،وتعد �أكرث �سفن
النقل مالئمة لنقل ال�شحنات املنفردة مل�شاة البحرية.
� mسفن النقل املتعددة الأغرا�ض لنقل ال�شحنات اجلافة :طولها
()200-140م وعر�ضها حتى ()34م وحمولتها ()16 -9500
�ألف طن ،و�رسعتها حتى ( )20عقدة ،وهي قادرة على نقل املواد
وال�شحنات اجلافة والدبابات واملدافع.
 mناقالت النفط :طولها حتى ()315م وعر�ضها ()30،5
م وحمولتها حتى (� )90ألف طن و�رسعتها حتى ( )20عقدة ،وهي
ق��ادرة على نقل الوقود والزيوت �إىل القوات العاملة يف امل�سارح
البعيدة.

بع�ض �سفن الدعم اللوج�ستي

� pسفينة الدعم اللوج�ستي «كاريل دورمان» :مت بناء ال�سفينة
هذه يف حو�ض بناء ال�سفن برومانيا ،ويف � 16أغ�سط�س 2013م
و�صلت ال�سفينة �إىل هولندا ،حيث اكتمل جتهيزها وتركيب منظومات
الأ�سلحة عليها .وو�صلت تكلفة بناء ال�سفينة �إىل ( )400مليون يورو.
اخل�صائ�ص :للح�صول على الدعم البحري املطلوب من ال�سفينة
مت تزويدها ب�صهريجني ت�ستوعب (8000م )3من الوقود و�أكرث من
(1000م )3من وقود احلوامات وحوايل (450م )3من املياه ال�صاحلة
لل�رشب ،وكذلك ( )400طن من الذخرية والإمدادات املتنوعة الأخرى،
وت�ستوعب ال�سفينة ما ي�صل �إىل ( )300فرد من بينهم ( )159فر ًدا
كطاقم لل�سفينة ،ويوجد يف ال�سفينة غرفة قيادة وعمليات ومرافق

م�ست�شفى كبرية ب�سعة ( )20منطقة للعالج وغرفتني للعمليات
اجلراحية .وقد �صممت ال�سفينة مبثابة من�صة عمليات بحرية تعمل
على دعم العمليات الربمائية والقوات الربية مع الدعم اللوج�ستي
وتوفري الإم��دادات والدعم باحلوامات املخ�ص�صة للنقل والهجوم.
م�سلحة مبدفع عيار (  )30مم.
يف عام 2015م دخلت ال�سفينة يف اخلدمة الفعلية ،ويف  3فرباير
ر�ست ال�سفينة يف �أم�سرتدام ،ويف فرباير من العام نف�سه �شاركت
البحرية الأملانية نظريتها الهولندية يف اال�ستفادة من خدمات تلك
ال�سفينة ،ويبلغ �إزاحتها ( )28246طن حمولة كاملة ،الطول حوايل
()205م والعر�ض حوايل ()30م ،الدفع ديزل وكهرباء ،ال�رسعة ()18
عقدة (33كم) املدى ( )18100كم على �رسعة ( )12عقدة (22كم)،
الطاقم (� )150شخ�صا .الت�سليح ( )2مدفع غوليرب و( )2مدفع عيار
( )30مم .فيها مراب يت�سع لـ ()6حوامات متو�سطة احلجم ،حيث
حتمل ( )6حوامات ب�شفرات مطوية و( )2حوامة �شينوك.
� pسفينة الإم��داد الأمريكية «�ساكرامنتو» :هي �سفينة �إمداد
�رسيعة ( )26عقدة حمولتها ( )53600طن وميكنها حمل ()7700
رتا) و ( )500طن من امل�ؤن اجلافة
برميل من الوقود (الربميل159ل ً
و( )250ط ًنا من امل�ؤن املجمدة ( )2150ط ًنا من الذخائر ،وت�ستخدم
هذه ال�سفينة يف �إمداد ال�سفن ذات املهام ال�رسيعة التي تقوم بحرا�سة
حامالت الطائرات.مدى عملها حوايل ( )10الآف ميل على �رسعة
( )17عقدة .لقد بني منها (� )4سفن و(� )7أخرى من طراز «ويت�شتتا»،
ويوجد يف البحرية الأمريكية �سفن �إم��داد من ط��رازات �أخرى تبلغ
حمولتها ( )48500طن وحتمل (� )165أل��ف برميل من الوقود
و( )2450ط ًنا من االحتياجات اجلامدة.
� pأما الرو�س فكان لهم �سفن �إمداد من طراز «بريزنيا» حمولتها
(� )16ألف طن من الوقود و( )500طن من املياه العذبة و()3000طن
من االحتياجات اجلامدة.
 pكما ظهرت �سفن دعم بحرية حربية يف كل من بريطانيا
و�أ�سرتاليا وفرن�سا ،لكنها �أ�صغر حجما ،فربيطانيا متلك �سفن دعم
من طراز «�سرتومبويل» حمولتها ( )1370ط ًنا من الزيوت البرتولية
و( )2830ط ًنا من االحتياجات العامة ،وجدير بالذكر �أن �أ�سبانيا
دخلت ميدان �إنتاج �سفن الدعم يف عام 1970م ولديها الآن عدة
�أنواع من هذه ال�سفن.
� pسفينة الإمداد ال�صينية «توب :»901-هي �سفينة دعم قتايل

�رسيع ،ت�ستخدم لدعم ال�سفن بالوقود والذخرية والدعم يف عمق البحار.
و�ضعت �أوىل �سفينتني باخلدمة يف �أغ�سط�س و�أكتوبر2017/م ،وتبلغ
�إزاح��ة ال�سفينة (� )48ألف طن ،الطول ( )241م والعر�ض ( )32م،
واملحركات توربينية غازية عدد ( )4ت�ؤمن لها �رسعة 46ك�/سا.
م�سلحة بـ( )4مدافع عيار ( )30مم ،حتمل حوامة نقل ثقيلة من فئة
( )13طن .وتعد هذه ال�سفينة من �أحدث �سفن الإمداد املادي والفني
يف العامل.
 pمتتلك البحرية امل�رصية �سفينة الدعم «�أحمد فا�ضل» :وهي
�أحدث �سفينة بحرية ،تابعة لقناة ال�سوي�س ،والأكرب يف نوعية ال�سفن
متعددة الأغرا�ض للإمدادات والدعم اللوج�ستي بال�رشق الأو�سط.
تتجاوز اال�ستفادة من ال�سفينة نطاق هيئة قناة ال�سوي�س� ،إذ تعود
بالنفع على االقت�صاد امل�رصي مب�ساعدتها يف العمل بحقول الغاز
والبرتول يف البحر املتو�سط ،ال �سيما بعد االكت�شافات الأخرية يف
حقول الغاز ،كما ت�ستطيع دعم ال�سفن القتالية يف عر�ض البحر مبا
يلزمها من الإمدادات املختلفة ،و�صنعت ال�سفينة برت�سانة «جوانزو»
ال�صينية وتولت بنائها �رشكة من �أكرب ال�رشكات ال�صينية يف جمال
بناء ال�سفن ،وتتميز ال�سفينة بقدرتها على املناورة و�رسعة رد
الفعل ،كما حتتوي على مهبط حوا مات عمالقة مثل (�سوبر جامبو)،
وجمهزة حلمل غوا�صات الك�شف والتحكم يف خطوط البرتول حتت
املاء لعمق حتى()2000م يتم التحكم فيها عن بعد،و�أي�ضا بها فتحة
غط�س على ال�سطح الرئي�سي ب�أبعاد (6-6م) ت�سمح ب�إنزال الغطا�سني
ومعداتهم .وجمهزة لإعا�شة ( )80فردا وم��زودة بغرف اجتماعات
لإدارة امل�شاريع البحرية يف عر�ض البحر .ويبلغ طول ال�سفينة ()90
م وعر�ضها حوايل ()19م وحمولتها الكلية ( )7444طنا ،جمهزة
برافعة رئي�سية حمولتها ( )75طنا ت�سمح بحمل �أثقال ي�صل وزنها
�إىل ( )40طنا ،وتثبيتها يف نقطة حمددة حتت �سطح البحر على عمق
()2000م.
� pسفينة الإنزال والدعم اللوج�ستي«قلعة بني عبا�س»اجلزائرية:
بعد امتام ال�صفقة ر�أيت من اجليد التحدث عن ال�سفينة اجلزائرية
التي مت البدء يف بنائها يف �أحد الأحوا�ض الإيطالية املتخ�ص�صة
وتبلغ �إزاحتها ( )8800طن وطولها ()143م وعر�ضها حوايل ()22
م ،و�رسعتها الق�صوى ( )20عقدة ،وطاقمها ( )150ف��ردا ،ومدى
�إبحارها ( )11265كم ،ال�سفينة جمهزة مبحركني يعمالن بالديزل
و( )4مولدات لتوليد الطاقة الكهربائية� ،إ�ضافة �إىل مولد خم�ص�ص
للحاالت الطارئة م�سلحة بنظام دف��اع ج��وي ومدفع ()76/62
اتوميالر ومدفعني عيار ( )25مم حتمل عدة �أنظمة �إلكرتونية ت�ستطيع
�أن تنزل ()450جند ًيا بكامل عتادهم وجتهيزاتهم ،كما ميكن �أن
حتمل ( )5 -3حوامات ،وميكنها تقدمي الدعم اللوج�ستي ل�سفن
الأ�سطول يف عر�ض البحر.

املراجع:
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ال َقـ َرا ُر الإ َدا ِر ُّي
تكت�سب القرارات الإدارية يف حياتنا ال�شخ�صية والوظيفية نوعاً من الأهمية،
حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأن�شطة اليومية ،ويعد العن�صر الب�شري هو حمور هذه
العملية .فحياتنا ال�شخ�صية تالم�س القرارات ب�شكل يومي يف العالقات وكل ما مي�س
احلياة ال�شخ�صية والعائلة وغريها� ،أما على م�ستوى امل�ؤ�س�سة فيتطلع �أ�صحاب القرار
�إىل اتخاذ كل ما يخدم م�ؤ�س�ساتهم ويعلو من �ش�أنها ،ويحقق الأهداف املر�سومة.

�ضابط مدين متقاعد /
�إبراهيم بن حم�سن الزدجالـــي
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع

تتعدد �أن��واع ال��ق��رارات التي ن��ود امل��رور
ال�رسيع عليها هنا دون �إ�سهاب ،فمنها ما
هو ق��رار �سيا�سي وهي التي ترتبط بالدولة
و�سيا�ساتها الداخلية واخلارجية ،ومنها ما هو
�إداري وهي التي تتعلق بالإجراءات التنفيذية،
ومنها ما هو قرار �إ�سرتاتيجي وهي ما يحدد
لها هدف ًا معين ًا وغايات تالم�س العمل الداخلي
للمنظمة واحلكومات.
ويعد م�صطلح عملية �صنع القرار وفق
املخت�صني (عملية �إدارية متر بعدد من املراحل
التي تنتهي �إىل �صنع ق��رار من ع��دة بدائل
متاحة ،بعد الدرا�سة والتمحي�ص واملرور على
هذه اخليارات).
عملية �صنع القرار
ي��ك��اد يتفق املخت�صون على �أن هذه
العملية تتج�سد يف معاجلة امل�شكالت التي
تواجهها املنظمات ،وت�صميم ال�سيا�سات،
ور�سم اخلطط والربامج .وتعد هذه العملية ذات
بعد �سيكولوجي ي�أخذ منحى مرتبط ًا بظروف
وحت��دي��ات و�ضغوطات تعرتي ه��ذه العملية
فور بدء امل�شكلة حتى اتخاذ القرار ومتابعة
تنفيذه .ناهيك عن تواجد �إن�ساين وتنظيمي
ي�شارك بهذه العملية ،التي تتطلب البحث
والتق�صي وجمع البيانات وا�ستق�صاء الآراء
والع�صف الذهني و�صوال لأ�سباب امل�شكلة
ودرا�سة حيثياتها ،ومن ثم تبني قراراً ي�ؤمل
منه العالج.
وي�شري الدكتور راب��ح عبد اهلل يف م�ؤلفه
(القرار الإداري) �إىل �أن هذه العملية (�صنع
القرار) البد من توافر عنا�رص مهمة بها ت�شمل:
• وج��ود رغبة �أو حافز يدفع امل�س�ؤول �إىل
اتخاذ موقف من �صالح املنظمة.
• �شعور و�إح�سا�س القائم على عملية �صنع
ال��ق��رار ب�أهمية امل�شكلة و��ض�رورة عالجها
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والت�صدي لها ب�شكل عاجل.
• البد من و�ضوح الر�ؤية حول البداية� ،أين
تكمن امل�شكلة؟ وما القرار املتوخى واملتوقع؟
• الب��د من ح�رص جوانب امل�شكلة ،حتديد
املرتبطني ،وفريق العمل امل�شارك ،وجوانب
اال�ست�شارة للخروج بنتائج مر�ضية.
• التحقق من املعلومات والتي يجب جمعها
من امل�صادر املرتبطة بامل�شكلة بدقة ،والت�أكد
من �صحتها.
• بعد درا�سة امل�شكلة ،وم�سبباتها واحللول
املقرتحة كبدائل ،يجب �أن تكون هذه البدائل
قابلة للتطبيق ،ومنتظمة م��ع قيم ونظم
امل�ؤ�س�سة ،و�أن تكون مقبولة كذلك من اجلميع
ل�ضمان جناحها.
• اختيار البديل �أو القرار النهائي ،الأكرث
منفعة للمنظمة.
• تنفيذ القرار ومراجعته ،وهي من املراحل
املهمة للوقوف على خم��رج��ات ه��ذا القرار
و�ضمان تطبيقه.
كما تتكون عملية �صنع القرار من عدد من
العنا�رص ،كاملوقف (امل�شكلة) ،ومتخذ القرار،
والهدف ،والبدائل ،وقواعد االختيار ،وعملية
اختيار البديل الأمثل .كما لهذه العملية عدد
من النماذج ذكرها املخت�صون كالنموذج
املثايل ،وفل�سفة عمله يف تف�ضيل املنفعة
املكت�سبة لتكون �أعلى ن�سبة من املنفعة التي
يتم الت�ضحية بها .كذلك منوذج القرار الواقعي،
ال��ذي يتطلع �إىل حتقيق الأه���داف الواقعية
التي ت�سعى لها املنظمة ،وحتقيق ع��دد من
النتائج املر�ضية� ،أما النموذج الإ�سرتاتيجي
فهو ي�شمل القرارات التي يتم اتخاذها بناء
على جتربة �أ�صحاب القرار وخربتهم ،بجانب
تكييف الظروف املحيطة ،وا�ستغالل الفر�ص
املتاحة .ومنها النموذج املختلط ،وهو منوذج

جته له املخت�صون ليكون توافقي ًا
توفيقي ا َّ
بني النماذج التي �سبق طرحها ،بحيث يراعى
�أن تكون هذه البدائل واقعية ،وقابلة للتحقيق
مع مراعاة كذلك �أبعاد جناحها وتقبلها من
اجلميع.
الت�شخي�ص وجمع البيانات
فور وقوع امل�شكلة ،غالبا ما ي�سعى املدير
الناجح �إىل �سرب �أغ��وار امل�شكلة والبداية مع
حتديد امل�سبب الرئي�سي لها .وما هي طبيعة
امل�شكلة و�أب��ع��اده��ا ،وك��ذل��ك �أهميتها .مع
�رضورة حتديد الوقت الالزم ل�صياغة احللول
املنطقية واملنا�سبة.
بجانب ذلك البد من تبني احللول الإبداعية
االبتكارية ،ففور العمل يف الت�شخي�ص ي�سعى
فريق العمل لتجميع البيانات حول امل�شكلة،
وو�ضعها على طاولة النقا�ش ،ثم يتم التطرق
للتحليل وحم��اول��ة رب��ط اخل��ط��وط ببع�ضها
البع�ض .مع �رضورة مراعاة البيانات والأرقام
يف حالة توفرها.
بحكم �أن البيانات تتعدد خاماتها ،فمنها
النوعي ومنها الكمي ومنها الأ�سا�سي ومنها
الثانوي ،كما �أنه من املتعارف عليه �أنه يتم
جمع هذه البيانات بالعادة ب�صور ر�سمية بعد
تكليف الفريق املعني بحل امل�شكلة ودرا�ستها،
وم���ن ه���ذه ال��ط��رق امل��ق��اب�لات وال��ت��ق��اري��ر
وال�����س��ج�لات وال���رج���وع ل��ل��وث��ائ��ق يف حالة
توفرها ،واجلدير بالذكر هنا البد من ارتباط
هذه البيانات واملواد الأولية بتوقيت امل�شكلة
والدقة وال�صلة التامة باملو�ضوع.
حتليل البيانات ودرا�سة البدائل
فور جمع املعلومات والبيانات الالزمة،
يتم اللجوء �إىل حتليلها ودرا�ستها ،مع �رضورة
ال�سعي �إىل الأ�سباب التي �أدت �إىل وقوع هذه
امل�شكلة ،ومن املتعارف عليه ب���أن عمليات

التنب�ؤ بامل�ستقبل
والإب�����داع يف ال��ط��رح
والنقا�ش هي من الأ�س�س
التي ترتكز عليها عملية
�صنع القرار ،وت�ساعد على
ك�شف بواطن امل�شكلة

التحليل ب��ه��ا ع���دد م��ن ال��ط��رق كالتحليل
واملقارنة والقيا�س ،والتعرف على تاريخ
امل�شكلة يف حالة وقوعها م�سبقاً.
بعد ذل��ك يتم النقا�ش وط���رح البدائل
واخل��ي��ارات املتوفرة للحل ،ودرا�سة جوانب
ال�ضعف والقوة بها ،واملفا�ضلة بني البدائل.
وهنا البد كذلك من درا�سة �أبعاد هذه البدائل
وت���أث�يرات��ه��ا امل�ستقبلية ،وم��دى مالءمتها
للقوانني والبيئة املحيطة .ليتم اللجوء الحقا
�إىل امل��رح��ل��ة ال��ت��ي ت�ستدعي اخ��ت��ي��ار احلل
املنا�سب.
احلل املنا�سب للم�شكلة
يتم عر�ض البدائل املتوفرة للحلول على
ال�شخ�ص املعني� ،أو فرق العمل املكلفة بذلك،
ويطلق على ه��ذه العملية اختيار البديل �أو
(القرار) .وبطبيعة احلال هنا تكون اخليارات قد
مت متحي�صها ودرا�ستها يف املرحلة ال�سابقة،
لتلج�أ لعملية االختيار.
وي���رى املخت�صون ب����أن عملية �صنع
القرار مرهونة ب�شكل كبري بعدد من العوامل
للنجاح ،بعد املراحل التي �سبق ذكرها ،و�أهم
هذه العوامل عامل الوقت .حيث تكون بع�ض
ال��ق��رارات يف حاجة ما�سة ل�رسعة احل�سم،
وهي تظهر ب�شكل كبري يف احلياة الع�سكرية،
وميادين احلروب والأزمات.
ومن الأ�س�س التي ترتكز عليها عملية �صنع
القرار ،التنب�ؤ بامل�ستقبل والإب��داع يف الطرح
والنقا�ش ،فهي و�سائل ت�ساعد على تك�شف
بواطن امل�شكلة ،وتخمرها ب�شكل كبري يف ذهن
دار�سيها .وت�أخذ وقتها ال�لازم من الدرا�سة
والتمحي�ص ،لتكون عملية اتخاذ القرار ذا
�أ�سا�س متني ومرتكز متمكن.
اجلدير بالذكر �أن الدرا�سات املخت�صة
ت�شري على عدد من املعايري التي ت�ساعد يف

عملية االختيار� ،أهمها املفا�ضلة بني البدائل
وال��ت��ي تنطوي على درا���س��ة اخل��ي��ارات وفق
معايري مو�ضوعية ترتبط جذري ًا بامل�شكلة،
منها حتقيق البديل للهدف املو�ضوع ،واتفاقه
مع البيئة املحيطة والقوانني ،وكذلك قبوله
من قبل الأفراد املعنيني ،والعادات والتقاليد
وكذلك كفاءة هذا البديل وجناعته.
كما لعملية امل�شاركة يف �صنع القرار
دور يف جناحه ،و�شموليته ،هذا بالإ�ضافة
�إىل �إ�ضفاء �صبغة القبول لدى العاملني ،مع
احلما�س الالزم للتنفيذ .بحكم �أنه يزيد ثبات
العالقة والثقة بني طاقم العمل.
تنفيذ القرار وعملية التقومي
يعد اختيار الوقت املنا�سب من مقومات
جناح مرحلة تنفيذ القرار ،كما للمتابعة دور
يف قيا�س النتائج املر�سومة واملتوخاة للقرار
امل��ذك��ور �أي�ض ًا ت�ساعد عملية املتابعة يف
�شحذ الهمم ،واكت�شاف �أوجه الق�صور واخللل،
وبالتايل ال�سعي للحلول و�سد مواطن ال�ضعف.
وي��رى املخت�صون يف م��راع��اة م�شاركة
الأفراد يف �صناعة القرار وخا�صة التي تدخل
�ضمن حيز م�س�ؤولياتهم ،ف�إعطا�ؤهم الفر�صة
كفيل ب��زي��ادة من�سوب الثقة لديهم وال��روح
املعنوية .كما ت�ضفي م�شاركتهم نوعا من
القبول والت�أقلم ال�رسيع مع القرارات املتخذة،
مع �سعيهم للتنفيذ بكل قوة وحما�س ،وزيادة
الثقة املتبادلة بني �أطراف العمل.
اجل��دي��ر بالذكر �أن املخت�صني ح�رصوا
عدداً من اجلوانب التي ت�ؤثر يف عملية اتخاذ
ال��ق��رار ،وال��ت��ي تتمحور ح��ول قيا�س ق��درة
امل�ؤ�س�سة املالية والإم��ك��ان��ات الب�رشية يف
تنفيذ ال��ق��رارات ،كذلك قيا�س درج��ة الت�أييد
واملعار�ضة من قبل املحدد الب�رشي للقرار،

و�أخرياً تقدير اال�ستجابة املنتظرة للقرار من
الأطراف املرتبطة يف ظل الظروف املحيطة.
وم��ن ه��ذه اجل��وان��ب ميكن ال��ق��ول يف �أن
القرار �سي�أخذ منحى را�شداً لالتخاذ ،بعيداً
عن املجازفة والعاطفة ،فمتى ما توفرت هذه
املحددات ت�ساعد �إ�صباغ القرار ال�صبغة التي
ت�ساهم يف النجاح.
من جانب �آخ��ر فهنالك ق��رارات يتخذها
ال��ر�ؤ���س��اء ،وال��ت��ي ت�صدر م��ن ط��رف واح��د،
ويتحمل م�س�ؤوليتها .وه���ذه النوعية من
القرارات غالبا ما ت�ست�رشف امل�ستقبل وفق ما
تطرق له الكاتب (�سيد هواري) ،ولكن ي�شوبها
ال�ضبابية يف حتديد الأه��داف ،وع��دم القدرة
على حتديد النتائج وبها جمازفة ،بفعل قوة
ال�ضغوطات .وبالتايل تظهر حنكة القائد يف
توخي احلذر ،والرتيث �إىل حد �أق�صى وتبني
املو�ضوعية .وكذلك الت�أكد من املعلومات
واملعطيات املتوفرة التي تخدمه ،مع �رضورة
تبني التوقيت املنا�سب للقرار.
يف �سياق مت�صل ،تلعب امل�شاركة يف اتخاذ
القرارات دوراً ملمو�س ًا يف جناحها ،وتو�سيع
امل�شاركة بها .فالدين الإ�سالمي احلنيف دعا
�إىل ذلك ،ومقرتح ال�صحابي �سلمان الفار�سي
يف غزوة الأح��زاب ببناء خندق حول املدينة
حلمايتها من امل�رشكني والذي �أخذ به وطبقه
الر�سول الكرمي عليه ال�سالم ،ي�برز لنا دور
امل�شاركة والأخذ بالآراء يف اتخاذ القرارات.
امل�صادر:
 الدكتور رابح عبداهلل ،القرار الإداري،دارة ومكتبة احلامد للن�رش والتوزيع ،الأردن،
2011م.
 �سيد هواري ،الإدارة والأ�صول والأ�س�سالعلمية ،دار املعارف ،القاهرة1976 ،م.
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�إن حوادث ال�سري هي من �أكرث �أ�سباب الوفيات يف زماننا هذا ،وال �شك �أن كل ما يُذهب بالنف�س الب�شرية �أو يخف�ضها
لهو جدير بالدرا�سة واالهتمام من جميع مكونات املجتمع و�شرائح الإن�سانية جمعاء؛ لأن النف�س الب�شرية �ش�أنها عند
اهلل عظيم وحرمتها �أكرب حرمة بعد الدين ،يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم «لزوال الدنيا �أهون على اهلل من
قتل م�ؤمن بغري حق» ومن ذلك ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل على �صيغة التعظيم للنف�س الب�شرية وب�أ�سلوب الرتهيب من
�أن يقرتب منها �أحد معتديا �أو م�ؤذيا فيقول الرب تبارك وتعاىل(ِ :م ْن َ�أجْ ِل َذ ِل َك َك َتب َْنا عَ َلى َب ِني ِ�إ�سْ َرا ِئ َ
يل َ�أ َّن ُه م َْن َق َت َل
ا�س جَ مِ يعًا َوم َْن َ�أحْ ي َ
ا�س جَ مِ يعًا) �سورة املائدة الآية
َن ْف ً�سا ِب َغيرْ ِ َن ْف ٍ�س �أَ ْو َف َ�س ٍاد فيِ ْ أ
َاها َف َك َ�أنمَّ َ ا �أَحْ يَا ال َّن َ
الَ ْر ِ�ض َف َك َ�أنمَّ َ ا َق َت َل ال َّن َ
( .)32ومما يدعو للحراك حقا تلك الإح�صاءات التي ت�صدر عن منظمات خمت�صة يف عدد �ضحايا احلوادث املرورية
يف العامل ،فقد �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن �ضحايا احلوادث �سنويا تزيد عن مليون ن�سمة!.
ويف �إطارالتوعية بحوادث ال�سري التي تقوم بها جملتنا الغراء (جندعُ مان) ي�سرين �أن ا�شارك يف هذه التوعية بهذه
املقاله املتوا�ضعة.
عماد بن �سعيد الرواحي
باحـــث فتـــــــوى
مكتب �سماحة املفتي العام لل�سلطنة
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ولئ��ن كان��ت تل��ك الن�صو���ص املتقدم��ة موجه��ة يف ا�ستنف��ار
الهم��م والطاقات لإنقاذ النف�س الب�رشي��ة من زهقها امل�ستمر ب�سبب
احل��وادث املرورية فه��ي و�أ�رضابها موجهة �أي�ض��ا �إىل غري املبايل
ب�أحكام القيادة ال�رشعية والقانونية من حيث �إنه مت�سبب يف فوات
بدء بنف�سه التي بني
ه��ذه النف�س الغالية قدرا عند بارئها ع��ز وجل ً
جنبيه والأنف�س التي ت�شاطره حق احلياة على هذه الب�سيطة.
عزي��زي الق��ارئ الكرمي �أن��ا و�أنت ال نخرج من دوائ��ر �أربع جتاه
مو�ضوعن��ا هذا ،ف�إم��ا �أن نكون يف من يخالطه��م الق�صور يف ال�سري
باملركبات ومن ينق�صهم الوعي بامل�س�ؤولية يف املو�ضوع �أو يف من
�ألق��ى اهلل عليهم �شيئ ًا من امل�س�ؤولي��ة القيادية ي�ستطيع بها �أن ي�سهم
يف ه��ذا اله��دف ال�سامي �أو يف من قل��ده اهلل م�س�ؤولي��ة تربوية �أو قد
نكون يف عموم النا�س الذين ال يجدون انفكاكا عن املجتمع واملدنية
بطبيعة اخللق� .إن كل �أفراد هذه الدوائر مت�صلون باملو�ضوع ات�صاال
مبا��شرا ،و�إنها ق��د تتقاطع ،وعليه ف�إن امل�س�ؤولي��ة عندها تعظم بال
�ش��ك ،واملهم يف الأمر �أن هذا املو�ض��وع ال ت�سقط امل�س�ؤولية فيه عن
�أح��د من النا���س ،و�سنتناول فيم��ا ي�أتي بح��ول اهلل نقاطا من املهم
�أن تتجل��ى للنا�س على �صورة وعي عام وثقافة را�سخة ،وهي لي�ست
كل م��ا يف الأمر �إال �أنها ق��د تكون الأهم ،و�سرناعي يف ترتيب الطرح
�أ�سبقي��ة املجيء �أوال لو افرت�ضنا �أن املخاطب مل ميتلك ال�سيارة بع ُد،
وذل��ك ال يعن��ي �ألبتة �أن املخاط��ب هو من ميتلك �سي��ارة فح�سب بل
كل ال�رشائ��ح كما تق��دم؛ لأن من مل ميتلك ال�سي��ارة �سريكب ال�سيارة،
وم��ن مل يركب ال�سيارة له �أقربون و��شركاء يف الإن�سانية على الأقل
�سريكبون� ،إمنا ذلك لرتتيب طرح الأفكار فقط:
• �إن امتالك ال�سيارة ال �شك �أنه توفيق من اهلل لنعمة من النعم
الك�برى ،لذا يج��ب �أن يكون �سعي��ك لتملكها حماطا به��ذا الت�صور،
ت�ص��ور �أنك �ساع �إىل نعمة من نع��م اهلل تعاىل فال ي�ستقيم �أن نطلب
ه��ذه النعمة مبعزل عن مراقبة املنع��م �أو مبا ال ير�ضي معطي هذه
النع��م! ،وعالق��ة ه��ذا ال��كالم مبو�ضوعنا �أن م��ن الأ�سب��اب اخلفية

للحوادث ارتفاع الت�أمني الرباين واحلفظ الإلهي ب�سبب ا�ستغناء العبد
ع��ن حفظ اهلل ل��ه؛ وذلك لأنه طل��ب النعمة مبعزل ع��ن املنعم فهو ال
يراعي ال�ضوابط ال�رشعية يف �رشاء ال�سيارة نوعا وكيفية فيكون بذلك
م�ستغنيا عن اهلل و�إن مل ي�رصح فيكله اهلل �إىل حوله – �أي حول العبد-
القا��صر وقوته الناق�صة وتدبريه الذي يعرتي��ه اخلط�أ ،ومما ي�صدق
عليه هذا املعنى الذي ينفك فيه العبد عن اهلل عياذا باهلل ما ي�أتي:
• �أن ي�شرتي املركبة بغري حاجة لها �سوى املفاخرة والتباهي
ول��و كلفت��ه م��ا ال يطي��ق ،وهو به��ذا واق��ع يف ال��سرف واملفاخرة
املذمومة.
• �أن ي�شرتيه��ا مبوا�صف��ات ال يحت��اج �إليه��ا �أو بثمن ال يقدر
على ت�سديده ملجاوزته ا�ستطاعت��ه املالية في�ستعني على احل�صول
عليه��ا باحل��رام كاالقرتا���ض ال��ذي ال ين��وي �س��داده �أو االقرتا�ض
الربوي �أو نحوهما من الطرق املحرمة للح�صول على املال.
ومع حماولتنا الإيجاز �إال �أنه ال بد من �أن نقف وقفة مع الربا،
فه��و مهلك��ة و�أي مهلك��ة ،ويكرث ��شراء ال�سيارات الي��وم بتمويالت
ربوي��ة من غري تفق��ه و�س�ؤال �أهل االخت�صا�ص ع��ن حكم املعاملة،
ِين �آَ َم ُنوا ا َّت ُقوا اللهَّ َ َوذ َُروا َما
كل ذلك واهلل عز وجل يقول ( َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ني • َف���إِ ْن لمَ ْ َت ْف َعلُوا َف�أْ َذ ُنوا ب َِح ْر ٍب مِ َن
الر َبا �إِ ْن كُ ْن ُت ْم ُم�ؤْمِ ِن َ
ِ��ي مِ َن ِّ
َبق َ
َ
ون)
ون َو اَل ُتظْ ل َُم َ
و�س �أ ْم َوا ِلك ُْم اَل َتظْ ل ُِم َ
اللهَّ ِ َو َر ُ�سولِ�� ِه َو�إِ ْن ُت ْب ُت ْم َف َلك ُْم ُر ُء ُ
�سورة البقرة (الآيتان .)279 ،278
تذكر هنا �أننا نتكلم عن �أ�سباب خفية ،هي خفية من حيث �إنها
�أم��ور معنوية و�إنها غ�ير مت�صلة باحلوادث ات�ص��اال مبا�رشا لكنها
ظاه��رة من حيث الت�رصيح ب�أنها جملبة لل�رش واخلطر هاهنا ويوم
الدين وال �أدل على ذلك من قول اهلل عز وجل ( َف�إِ ْن لمَ ْ َت ْف َعلُوا َف�أْ َذ ُنوا
ب َِح ْر ٍب مِ َن اللهَّ ِ َو َر ُ�سولِ��هِ) �سورة البقرة (الآية  ،)279وقوله �سبحانه
ان
وم ا َّلذِي َي َت َخ َّبطُ ُه َّ
ال�ش ْيطَ ُ
وم َ
ِين َي�أْكُ ل َ
(ا َّلذ َ
ون �إِ َاّل كَ َما َي ُق ُ
ُون ال ِّر َبا اَل َي ُق ُ
َ
نا ا ْل َب ْي ُع مِ ثْلُ الربا) �سورة البقرة (الآية
مِ َن المْ َِّ�س َذلِكَ ِب�أ َّن ُه ْم َقالُوا �إِ َمّ َ
.)275
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ال ي�صح اال�شتغال يف ال�سري ب�أي �صارف ي�صرف عن
القيادة الآمنة من نحو الأكل والعبث بالهاتف وكل
�شغل ي�صرف تركيزك

الأخذ ب�أ�سباب ال�سالمة قبل االنطالق بال�سيارة
واجب �شرعي مت�صل وجوبه بوجوب حفظ النف�س
وحرمة االعتداء

حوادث ال�سري هي من �أكرث �أ�سباب الوفيات يف زماننا
هذا ،وال �شك �أن كل ما يُذهب بالنف�س الب�شرية �أو يخف�ضها
لهو جدير بالدرا�سة واالهتمام من جميع مكونات املجتمع
و�شرائح الإن�سانية جمعاء

• بعد امتالك ال�سيارة يجب �أن ي�شكر الإن�سان ربه على ما �أنعم
علي��ه من مرك��ب مهم��ا كان و�أن ال ي�شغله النظر �إىل م��ا عند غريه
ع��ن ما خوله اهلل م��ن نعمة ،و�أن ال يفت�أ ينظ��ر �إىل املركب على �أنه
و�سيل��ة ال غاية ،فال يتعلق بها تعلق��ا مر�ضيا بحيث ي�صري م�شتغال
به��ا ع��ن �شكر من �أنعم علي��ه بها ،واهلل قد وع��د ال�شاكرين باملزيد،
واملزي��د مطلقة غري مقيدة فاحلف��ظ يف الطريق و�رصف خماطرها
م��ن الزيادة عل��ى نعمة متلي��ك املركب ،فا�ش��دد به ي��دا لتكون من
ال�شاكرين الذاكرين ولتكون حمفوظا من لدن احلفيظ ال�شكور.
• الأخ��ذ ب�أ�سب��اب ال�سالم��ة قب��ل االنط�لاق بال�سي��ارة واجب
�رشعي مت�صل وجوبه بوجوب حفظ النف�س وحرمة االعتداء عليها:

• ف�لا يتح��رك حتى يطمئن �أنه بحال��ة متكنه من القيادة من
الناحي��ة ال�صحية والنف�سية ومن حي��ث اليقظة ،فال يجوز �رشعا �أن
يق��ود �سيارته وه��و بحالة �صحية ال ي�ستطيع معه��ا القيادة الآمنة
طبيا وقانونيا �أو �أنه يغالب النوم.
• وال يتحرك ب�سيارة غري م�ؤهلة للقطع الآمن للم�سافات ،ك�أن
تك��ون بالي��ة العج�لات �أو بها خل��ل ميكانيك��ي �أو كهربائي ونحو
ذل��ك مما يتعل��ق بال�سيارة م��ن �أعطال وثغ��رات قد ي�أتي��ه املكروه
منها ،وهذه كلها قبل االنطالق.
• ث��م �إذا �أو�ش��ك على االنطالق يحزم ح��زام الأمان وي�أمر من
يركب معه ب�أن يقعدوا القعدة الآمنة ال �سيما الأطفال.
• وال نن�س��ى بركة دعاء الرك��وب ودعاء ال�سفر ،فال ينبغي �أن
ينطلق قب��ل �أن يتزود من نورهما ،و�إن لدعاء الركوب وال�سفر بركة
و�أثرا ال ي�شك فيهما من الزمهما.
• ال ي�ص��ح اال�شتغ��ال يف ال�س�ير ب���أي �ص��ارف ي��صرف ع��ن
القي��ادة الآمنة من نحو الأكل والعب��ث بالهاتف وكل �شغل ي�رصف
تركي��زك ،وننب��ه هنا �إىل ا�شتغال يف القيادة من نوع �آخر  ،وهو ما
يك��ون من قبيل اللهو والغن��اء ،حيث �إن عددا من التقارير املرورية
�أف��ادت �أن م��ن �أك�ثر م�سبب��ات احل��وادث ان��صراف عق��ل ال�سائ��ق
بالأغ��اين حيث يفقد كثريا من مداركه وتركيزه ب�سبب اندماجه يف
الأغنية التي ي�ستمع �إليها ،ويجدر برجال الأمن �أن يحرروا خمالفة
لكل م��ن يعر�ض نف�سه للخطر بهذا ال�سلوك الذي يزعج به من حوله
�أي�ض��ا ب�أ�ص��وات املو�سيقى الت��ي يظهر �أثرها عل��ى قيادته واتزانه
يف الطري��ق مم��ا ال يدع �ش��كا يف قلب من ي��راه �أن��ه متلب�س بطاقة
�شيطانية تهيمن علي��ه وت�ستحوذ على كثري من تركيزه ووعيه فهو
يف حالة ال يفطن فيها لإ�شارة وال �صوت مما ي�سهم �إ�سهاما مبا�رشا
لوق��وع احلوادث �سلمنا اهلل .ونقي�ض ذلك اال�شتغال بذكر اهلل تبارك
وتعاىل يف القيادة ب�ين اال�ستغفار والت�سابيح وال�صالة على النبي

�صل��ى اهلل علي��ه و�سلم ف�إن��ه يورث زي��ادة تركيز وانتب��اه ب�سبب
الطم�أنين��ة الت��ي ي�ستمدها من ذك��ر اهلل عز وج��ل وب�سبب احلفظ
الرب��اين الذي يكتنف��ه لأنه م�شتغال بذكر من و�ص��ف نف�سه بقوله
(فاهلل خري حافظا وهو �أرحم الراحمني) ،وقد ثبت عن نبينا �صلى
اهلل عليه و�سلم �أنه يذكر اهلل ربه يف الراحلة من ركوبه لها �إىل ما
قبل نزوله منها.
• قواع��د ال�س�ير واملرور لها اعتبار �رشع��ي ،فتجاوزها يعد
خمالف��ة �رشعية م��ا دام �أ�صل ه��ذه الت�رشيعات جائ��ز؛ لأنها �إما
م�رشع��ة حلفظ �سالم��ة ال�سائقني والراكب�ين واملارين،
�أن تك��ون ّ
و�إم��ا �أن تكون حلفظ النظام ،وكال الغر�ضني من مقا�صد ال�رشيعة
العلي��ا ،والقائ��م على �أم��ور امل�سلمني م�أمور ب���أن ي�سن ما يحفظ
للرعي��ة �أمنهم ويكف��ل ا�ستقرارهم من الت�رشيع��ات املباحة �أو ما
ت�سمى بامل�صالح املر�سلة.
وعل��ى ما تقدم ف�إن املتجاوز لل�رسع��ة �أو لقانون التجاوز �أو
�أي قان��ون مروري ينعك�س �أثره عل��ى املق�صدين املذكورين ف�إنه
عا���ص ،ول��و نتج م��ن خمالفته تلك وف��اة – ال�سم��ح اهلل  -ف�إنه
مت�سبب يف القتل �آثم ال بد له من توبة وكفارة القتل اخلط�أ وال ّدية
التي تكون على العاقلة �أو من ينوبها �إن مل يثبت العمد.
• وم��ن �أهم �أ�سب��اب احلوادث ما يكون من ردة فعل ال�سائق
�إذا �أخط���أ علي��ه �سائق �آخر يف ال�شارع مهم��ا كان نوع اخلط�أ من
حيث العمد �أو عدم��ه ،فرتى بع�ض النا�س ي�سارع �إىل �شفاء غليله
م��ن �أخي��ه الذي �أ�س��اء عليه – كم��ا فهم هو -مبا ي���ؤدي بحياته
للخط��ر فرتاه يلحق به �أو ي�ضيق علي��ه �أو يزعجه ب�أبواق �سيارته
ونح��و ذلك مما ال تقره ال�رشيعة الغراء وال مكارم الأخالق ،فعلى
ال�سائ��ق �أن يتحل��ى بح�سن الظ��ن؛ �إذ قد يكون �صاحب��ه مل يتعمد
اخلط���أ ،ول��و مل يجد مدخال يح�سن فيه الظ��ن ف�أين رجاحة العقل
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قواعد ال�سري واملرور لها اعتبار �شرعي ،فتجاوزها يعد
خمالفة �شرعية ما دام �أ�صل هذه الت�شريعات جائز؛ لأنها �إما
�أن تكون م�ش ّرعة حلفظ �سالمة ال�سائقني والراكبني واملارين
و�إما �أن تكون حلفظ النظام
الت��ي ترب�أ بك ع��ن مماراة ال�سفه��اء وحتذرك مغبة تل��ك الأفعال
اخلط��رة .لنو�س��ع �صدورن��ا وال ن�سمح لل�شيط��ان �أن يفهمنا ما ال
يحتمل��ه املوقف ال�سه��ل ،فاملتهور له من يحا�سب��ه وال ت�شاركه
الته��ور ب���أن تلحق ب��ه �أو ت�ضيق علي��ه ونحو ذلك ،يق��ول اهلل عز
ون َعلَ��ى ْ أَ
�ض َه ْو ًن��ا َو ِ�إذَا
ال ْر ِ
ِي��ن يمَ ْ ُ�ش َ
الر ْح َم ِن ا َّلذ َ
وج��لَ :
(وعِ َب��ا ُد َّ
ُون َقالُوا َ�سلاَ ًما ) �سورة الفرقان (الآية  )63هذه
َخاطَ َب ُه ُم الجْ َاهِ ل َ
الآي��ة العظيم��ة قاعدة يف ال�س�ير عموما ،التزمها عب��اد الرحمن
ف�أثن��ى اهلل عليه��م ،ولي�س من ال�سالم �أن تقاب��ل اخلط�أ باخلط�أ �أو
ابتداء.
�أن ت�أتي اخلط�أ يف �سريك
ً
• وقري��ب مما تقدم يجدر طرح نقطة القيادة بغرور وتكرب،
ف�إنه��ا واحدة من �أ�سباب حوادث ال�سري التي تنتج ب�سبب ا�ستعالء
���ش فيِ ْ أَ
ال ْر ِ
ال�سائ��ق وغروره ،يقول اهلل تعاىلَ ( :و اَل تمَ ْ ِ
�ض َم َر ًحا ۖ
�إِنَّ��كَ لَن َت ْخرِقَ ْ أَ
���ض َولَن َت ْبل َُغ الجْ ِ َبالَ طُ اً
ان َ�س ِّي ُئ ُه
ال ْر َ
ول كُ لُّ َذلِكَ كَ َ
وها) �سورة الإ�رساء (الآية .)38-37
عِ ن َد َر ِّبكَ َمك ُْر ً
ويح�سن هنا �أن نتذاكر معا قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم:
«م��ن �آذى امل�سلمني يف طرقهم؛ وجبت عليه لعنتهم» فالأمر كما
ت��رى خطري ،حي��ث �إن جمرد �أفعال الأذي��ة و�أقوالها هو املحظور
ع�لاوة عل��ى ما قد يلحق مب��ن ُي�ؤذى من �إثم الت�سب��ب يف قتله �أو
جراحه �أو فوات ماله ووقته.
• وم��ن الأ�سب��اب الت��ي ال ي�سته��ان بها ،اعرتا���ض البهائم
للطري��ق وت�سببه��ا يف ح��وادث �سائق��ي املركب��ات ،ف���إن كان
ال�سائ��ق �آخذا بكل �أ�سباب ال�سالم��ة ومل يكن متعديا ف�إن �صاحب
تلك البهائم م�س�ؤول �إن كان مق�رصا يف حفظها و�ضبطها ،وعليه
وزر م��ا يرتت��ب عل��ى �إهمال��ه بهائمه م��ن �رضر ،ه��ذا من حيث
العم��وم ومرد الأمر �إىل الق�ضاء وتعارف النا�س يف كيفية �صون
البهائم وحفظها.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

احلديث ال�شريف

القر�آن الكرمي

ات َو ْ أَ
او ِ
َات َب ْه َجةٍ
ال ْر َ
اء َف َ�أن َب ْت َنا ِب ِه َح َدائِقَ ذ َ
ال�س َما ِء َم ً
ال�س َم َ
�ض َو َ�أن َزلَ َلكُم ِّم َن َّ
}�أَ َّم ْن َخلَقَ َّ
ُون(�  )60أَ َّمن َج َع َل ْ أَ
�ض َق َر ًارا
ال ْر َ
ان َلك ُْم �أَن ُتن ِب ُتوا َ�ش َج َر َها �أَ ِ�إ َل ٌه َّم َع اللهَّ ِ َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َي ْع ِدل َ
َّما كَ َ
اج ًزا �أَ ِ�إ َل ٌه َّم َع اللهَّ ِ َب ْل �أَكْ ثرَ ُُه ْم اَل
ارا َو َج َع َل َل َها َر َوا�سِ َي َو َج َع َل َبينْ َ ا ْل َب ْح َر ْي ِن َح ِ
َو َج َعلَ خِ لاَ َل َها �أَ ْن َه ً
ال ْر ِ َ
َاء َْ أ
�ض �أ ِ�إ َل ٌه َّم َع اللهَّ ِ
َي ْعل َُم َ
وء َو َي ْج َع ُلك ُْم ُخ َلف َ
ال�س َ
ون (�  )61أَ َّمن ُي ِج ُ
يب المْ ُْ�ضطَ َّر ِ�إذَا َد َعا ُه َو َيكْ�شِ ُف ُّ
اح ُب�شرْ ً ا َبينْ َ َي َد ْي
ون (� )62أَ َّمن َي ْهدِيك ُْم فيِ ظُ ل َُم ِ
َق ِليلاً َّما َتذَكَّ ُر َ
الر َي َ
ات ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َمن ُي ْر�سِ لُ ِّ
ون{
َر ْح َم ِت ِه �أَ�إِ َل ٌه َّم َع اللهَّ ِ َت َعالىَ اللهَّ ُ َع َّما ُي�شرْ ِ كُ َ
�صدق اهلل العظيم
						

�سورة النمل (  60ـ )63

الإح�سان

عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه قال:
بينما نحن عند ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ذات يوم� ,إذ طلع علينا رجل �شديد بيا�ض الثياب,
�شديد �سواد ال�شعر ,ال ُيرى عليه �أثر ال�سفر ,وال
يعرفه منا �أحد ,حتى جل�س �إىل النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ,ف�أ�سند ركبتيه �إىل ركبتيه ,وو�ضع
كفيه على فخذيه .وقال  :يا حممد� ,أخربين
عن الإ�سالم ؟ فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :الإ�سالم �أن ت�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حممدا ر�سول اهلل ,وتقيم ال�صالة ,وت�ؤتي الزكاة,
وت�صوم رم�ضان ,وحتج البيت �إن ا�ستطعت �إليه
�صدقت ,قال :فعجبنا له ي�س�أله
�سبيال) .قال:
َ

التـّ َف ُّك ْر

آيات عديدة م�شتملة على احلث
يف القر�آن � ٌ
على التفكر ،وبيان عظيم �ش�أنه وجليل قدره
وبيان
وثناء على �أهله
وكبري عوائده وفوائده،
ٌ
ٌ
لعلو مقامهم ورفعة �ش�أنهم؛ يقول اهلل �سبحانه
ِّ
ات َل َع َّلك ُْم
وتعاىل( :كَ َذلِكَ ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ َلك ُُم ْ آ
ال َي ِ
ون) �سورة البقرة (الآية  ،)219ويقول �سبحانه:
َت َت َفك َُّر َ
َ
ون)�  سورة الرعد
(�إِ َّن فيِ َذلِكَ آل َي ٍ
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
(الآية  ،)3ويقول جل وعال�( :إِ َّن فيِ َذلِكَ َ آل َي ًة ِل َق ْو ٍم
ون) �سورة النحل (الآية  ،)11ويقول جل وعال:
َي َت َفك َُّر َ
َ
(�أَ َولمَ ْ َي َت َفك َُّروا فيِ �أ ْنفُ�سِ ِه ْم ) �سورة الروم (الآية ،)8
ات ِل َق ْو ٍم
َ�صلُ ْ آ
ال َي ِ
ويقول اهلل �سبحانه( :كَ َذلِكَ ُنف ِّ
ون) �سورة يون�س (الآية .)24
َي َت َفك َُّر َ
وهذا التفكر العظيم الذي دعا اهلل ع َّز وجل
مفتاح
ورغبهم فيه
عباده �إليه وحثَّهم عليه َّ
ُ
فالح و�صالح ،ومنبع
كل خري ،و�أ�سا�س كل
ٍ
كل ف�ضيلة ،وهو من عبوديات القلب العظيمة
اجلليلة ،وهو ينقل الإن�سان من الغفلة �إىل
اليقظة ،ومن املع�صية �إىل الطاعة ،ومن املهانة
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وي�صدقه .قال :ف�أخربين عن الإميان ؟ قال�( :أن
ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر,
وت�ؤمن بالقدر خريه و�رشه) .قال� :صدقت .قال:
ف�أخربين عن الإح�سان؟ قال�( :أن تعبد اهلل ك�أنك
تراه ,ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك) .قال :ف�أخربين
عن ال�ساعة؟ قال( :ما امل�س�ؤول عنها ب�أعلم من
ال�سائل) .قال :ف�أخربين عن �أمارتها؟ قال�( :أن
ربتها ,و�أن ترى احلفاة العراة العالة
تلد الأمة َّ
رعاء ال�شاء يتطاولون يف البنيان) .قال :ثم
َ
فلبثت مل َِّيا ,ثم قال يل( :يا عمر� ,أتدري
انطلق,
ُ
من ال�سائل ؟) .قلت :اهلل ور�سوله �أعلم .قال ( :ف�إنه
جربيل �أتاكم يعلمكم دينكم) رواه الإمام م�سلم.
�إىل املع َّزة ،وينقله من احلقارات والدناءات
وخ�سي�س الأمور وحقريها �إىل معايل الأمور
وعليها.
ورفيعها ِّ
لع
من تفكر يف عظمة اهلل و�أنه ع َّز وجل مطَّ ٌ
�سميع
على العباد ال تخفى عليه منهم خافية،
ٌ
عليم قدير؛ ف�إن هذا التفكر مينعه من
ب�صري،
ٌ
الوقوع يف مع�صية اهلل ع َّز وجل ،وقد قال اهلل
تعاىل�( :إِنمَّ َ ا َي ْخ َ�شى اللهَّ َ مِ ْن عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعل ََماء)�  سورة
فاطر (الآية .)28
من يتفكر يف العبادات و�أنه �إمنا ُخلق يف
هذه احلياة للقيام بها وحتقيقها؛ ف�إنه يجاهد
مت وجهٍ و�أح�سن
نف�سه على القيام بها على �أ ِّ
حال .من يتفكر يف هذه املخلوقات وما فيها
وحجج �ساطعات
من جمالٍ و�آيات باهرات
ٍ
وبراهني وا�ضحات؛ �أدخلت �إىل قلبه العربة
والتفكر يف �آالء اهلل �سبحانه وتعاىل
والعظة.
ُ
ون َعمه عبودي ٌة عظيمة جتعل القلب يقبِل على
اهلل خ�ضوع ًا وذُال و�إميان ًا بكمال اخلالق وعظمة
املبدع �سبحانه.

�أ�سباب و�أبواب الرحمات والربكات
هناك �أ�سباب و�أبواب ُتفتح بها الرحمات
والربكات ,و ُيو�سع بها الرزق ,منها:
• تقوى اهلل جل جالله ,بالتقوى يفتح
اهلل بها �أبواب الرحمات وجتزل بها العطايا
(ول َْو �أَ َّن
واخلريات ,يقول �سبحانه وتعاىلَ :

ات
َ�أ ْهلَ ا ْلق َُرى � َآم ُنواْ َوا َّت َقواْ َل َف َت ْح َنا َعل َْي ِهم َب َركَ ٍ
اهم بمِ َ ا
ال�س َماء َوالأَ ْر ِ
�ض َو َلكِن كَ َّذ ُبواْ َف�أَ َخ ْذ َن ُ
ِّم َن َّ
ون) �سورة الأعراف (الآية .)96
كَ ا ُنواْ َيكْ�سِ ُب َ

• الدعاء وااللتجاء �إىل اهلل تعاىل ,فهو
�سبحانه املالذ و�إليه املعاد ,ف�إن �ضاق
عليك رزقك وعظم عليك همك وغمك ,وكرث
عليك دينك ,فاقرع باب ربك الكرمي ,الذي ال
يخيب قارعه ,وا�س�أل اهلل املنان فهو �سبحانه
اجلواد.
• �صلة الأرحام ,قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
(من �أحب �أن ُيب�سط له يف رزقه ,و�أن ين�س�أ له
يف �أثره و�أن ُيزاد له يف عمره فلي�صل رحمه)
(متفق عليه).
• ال�صدقات والتي�سري على املع�رس ,فمن ي�رس
على مع�رس ي�رس اهلل له يف الدنيا والآخرة
فرج اهلل كربته يف
ومن فرج كربة املكروب ّ
الدنيا والآخرة ,يقول �صلى اهلل عليه و�سلم:
(امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال ي�سلمه من
كان يف حاجة �أخيه كان اهلل يف حاجته
ومن فرج عن م�سلم كربة فرج اهلل عنه بها
كربة من كرب يوم القيامة ،ومن �سرت م�سلما
�سرته اهلل يوم القيامة) (رواه �أبو داود).
• العمل الك�سب الطيب ,فالإ�سالم دين العمل,
ودين الك�سب.

علو الهمة يف الإ�سالم

ا�س ،
َ� أ ُبو ُع َب ْي َد َة َ ،ع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َز ْي ٍد َ ،ع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
(عل َْيك ُْم
قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ َ�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّمَ :
اءكُ ْم َوكَ ِّف ُنوا فِ ي َها
اب ا ْلب ِ
ِب َه ِذ ِه ال ِّث َي ِ
ِي�ض � ،أَ ْلب ُِ�س َ
وها �أَ ْح َي َ
وه ْم فيِ َح ِري ٍر َوال
َم ْو َتاكُ ْمَ ،ف�إِ َّن َها َخيرْ ُ ِث َيا ِبك ُْم َ ،وال ُت َك ِّف ُن ُ
ُ
ان َعلَى ِر َجالِ �أ َّمتِي
َم َع َ�ش ْي ٍء مِ َن الذ ََّه ِب  ،لأَ َّن ُه َما محُ َ َّر َم ِ
َّالن ِلن َِ�سا ِئ َها).
وَمحُ َ ل ِ
�صدق ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

رواه الإمام الربيع بن حبيب

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
ِهم َو َعلَى َ�س ْمع ِِه ْم َو َعلَى
َ
}خ َت َم �ٱللهَّ ُ َعلَى ُقلُوب ْ
يم{ �سورة
�أَ ْب�رصِهِ ْم غِ �شَ َ
َاب عظِ ٌ
او ٌة َو َل ُه ْم َع �ذ ٌ
البقرة (الآية َ )7خ َت َم :طبع عليها وا�ستوثق فال
يدخلها خري.
�ض َف َزا َد ُه ُم �ٱللهَّ ُ َم َر�ض ًا َو َل ُهم
} فيِ ُقلُوب ِِهم َّم َر ٌ
ون{ �سورة البقرة
ِيم بمِ َ ا كَ ا ُنوا َي ْك ِذ ُب َ
َاب َ�أل ٌ
َع�ذ ٌ
�ض
�ض� :شك ونفاق فهو يمُ ْ ِر ُ
(الآي��ة َّ )10م َر ٌ
قلوبهم �أي ي�ضعفها
ِيم{ �سورة املاعون
} َف َذلِكَ �ٱ َّل �ذِي َي � ُد ُّع �ٱ ْل َيت َ
(الآية َ )2ي ُد ُّع� :أي يدفعه بعنف عن حقه.

}و�ٱ ْل َع�صرْ ِ { �سورة الع�رص (الآية َ )1و�ٱ ْل َع�صرْ ِ:
َ
الدهر� ،أو ما بعد الزوال �إىل الغروب� ،أو �صالة
الع�رص.

}وي ٌل ِّل ُك ِّل ُه َم َزةٍ لمُّ َ َزةٍ { �سورة الهمزة (الآية )1
ْ
َو ْيلٌ :كلمة عذاب� ،أو واد يف جهنم
لا َل ُين َبذ ََّن فيِ �ٱلحْ ُطَ َم ِة{ �سورة الهمزة
}كَ � َّ
ليطرحن
(الآية َ )4ل ُين َبذ ََّن� :أي
ّ
ْ�ص َد ٌة { �سورة الهمزة (الآية)8
}�إِ َّن َها َعل َْي ِهم ُّم�ؤ َ
ْ�ص َد ُة :مطبقة.
ُّم�ؤ َ
�اب
}لمَ ْ َي� ُك� ِ�ن �ٱ َّل �ذِي� َ�ن كَ � َف� ُ�رواْ مِ � ْ�ن �أَ ْه���لِ �ٱ ْل� ِك� َت� ِ
ني َح َّتى َت�أْ ِت َي ُه ُم �ٱ ْل َب ِّي َن ُة{
َو�ٱلمْ ُ �شرْ ِكِ َ
ني ُمن َف ِّك َ
ني� :أي زائلني عما
�سورة البينة (الآية ُ )1من َف ِّك َ
هم عليه.
امل�صدر :
تف�سري اجلاللني.

الإ�سالم دين العزة واملجد ،دين املحبة واجلد ،فال ك�سل وال خمول وال ذلة يف
الإ�سالم .ومن هنا ف�إن ديننا احلنيف يحث على علو الهمة ،ورفعة العزمية وقوة
الإرادة ،ففي احلديث ال�صحيح عن احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما قال  :قال ر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم �( :إن اهلل تعاىل يحب معايل الأمور و�أ�رشافها ويكره �سف�سافها)
رواه الطرباين يف الكبري  ،و�إن معايل الأمور ال يبلغها �إال �أ�صحاب الهمم العالية
والعزائم القوية فاجلنة حمفوفة باملكارة ,و�أعلى النا�س همة ,و�أرفعهم قدراً من
َ�ضلِ اللهّ ِ
لذتهم يف معرف ِة اهلل تعاىل ,وحمبته وال�شوق �إىل لقائه قال تعاىل ُ ( :ق ْل ِبف ْ
ون) (يون�س  ،)٥٨ :فالهمة العالية
َوب َِر ْح َم ِت ِه َف ِب َذلِكَ َف ْل َيف َْر ُحواْ ُه َو َخيرْ ٌ ممِّ َّ ا َي ْج َم ُع َ
لق �سام ,وم�سلك رائع ,حتبه النفو�س ,وتهفوا �إليه القلوب ,وكما �أن الطائر يطري
ُخ ٌ
بجناحيه ,كذلك يطري املرء بهمته فتحلقُ به �إىل �أعلى الأفاق.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rما قولكم يف اللغو اخلايل من ال�سفه �أو �إذا كان بانفالت
ل�سان وما معنى قوله تعاىل :اَ(ل ُي�ؤَاخِ ذُكُ ُم اللهَّ ُ بِال َّل ْغ ِو فيِ
�أَيمْ َ ا ِنك ُْم)؟
� rrإن كان املراد باللغو الكذب فهــو حرام على �أي حال ،و�أما قوله تعاىل :اَ(ل ُي�ؤَاخِ ذُكُ ُم
اللهَّ ُ بِال َّل ْغ ِو فيِ �أَيمْ َ ا ِنك ُْم) �سورة البقرة (الآية  )٢٢٥فلي�س املراد به تعمد الكذب و�إمنا املراد
به ما ينفلت من الأل�سن من الأميان بغري ق�صد نحو كال واهلل وبلى واهلل ف�إنه ال كفارة فيه،
بخالف ما عقد عليه عزم اليمني .واهلل �أعلم.
 rامر�أة �أق�سمت باهلل �أال تكلم ولدها ،والآن تريد م�صاحلته ماذا تفعل؟
 rrال يجوز هذا الق�سم لأنه ق�سم على مع�صية ،فلتكلم ولدها ولتكفر ميينها ب�إطعام ع�رشة
م�ساكني من �أو�ســاط الطعام �أو تك�سوهم �أو تعتق رقبة ،ف�إن مل ت�ستطع فلت�صم ثالثة �أيام،
واهلل �أعلم.
 rهلك رجل وترك ولداً عمره �ست �سنوات ،وله �أختان �شقيقتان وابن عم ،فمن الأوىل ب�أن
يكون وكي ًال �رشعي ًا له يف تربيته و�أمواله وغري ذلك ،وما �صالحية الوكيل؟
أبر باليتيم ،و�إن كان �أقرب
 rrالأوىل بالوكالة من كان �أحفظ لل َأمانة و�أهال للم�س�ؤولية و� َ
�أهله ن�سباً ،وعلى القا�ضي ال�رشعي �أن ينظر يف ذلك ،واهلل �أعلم.
� rأحيان ًا عند بع�ض االنفعاالت فرحا و�رسوراً عند حدث معني كزواج �أو رمبا �أحيان ًا
فوز فريق ريا�ضي �أو مثل الأحداث التي قد ت�ؤثر يف �سلوك النا�س �أو نف�سياتهم ب�شعور فيه
نوع من الن�شوة تكون منهم بع�ض الت�رصفات ك�رضب الأبواق �أو منبهات ال�سيارات مزعجة
و�أحيان ًا �إىل �أوقات مت�أخرة �أي�ض ًا ي�صحبها زحلقة ال�سيارة ( التفحيط ) فما هو قول �سماحة
ال�شيخ يف مثل هذا ال�سلوك ؟
 rrهذا من الفرح املنهي عنه يف قول اهلل تبارك وتعاىل فيما يحكيه عن قوم قارون
ني) �سورة الق�ص�ص (الآية ،)76فهذا فرح ال يحبه
�أنهم قالوا (ال َتف َْر ْح �إِ َّن اللهَّ َ ال ُيحِ ُّب ا ْل َفرِحِ َ
اهلل تعاىل فرح ي�ؤدي �إىل مف�سدة فهو فرح مذموم  ،فرح غري حممود ،فرح بغي�ض �إىل اهلل
تبارك وتعاىل وبغي�ض �إىل عباده ال�صاحلني.
مثل هذا الفرح الذي ي�ؤدي �إىل مثل هذه الت�رصفات الهوجاء والأعمال الرعناء ُيعد فرح ًا
خارج ًا عن الفرح امل�رشوع اجلائز ،لي�س هو من جن�س الفرح الذي قال فيه ( َف ِب َذلِكَ َف ْل َيف َْر ُحوا
ون) �سورة يون�س (الآية ،)58ال ،لي�س من هذا القبيل ،و�إمنا هو فرح بغي�ض
ُه َو َخيرْ ٌ ممِ َّ ا َي ْج َم ُع َ
�إىل اهلل �سبحانه وتعاىل ،فعليهم �أن يتقوا اهلل ،و�أن ال يت�رصفوا �أي ت�رصف فيه �أذى ب�أحد �أو
�إ�رضار ب�أي �شيء.
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ال�صحة االجتماعية من �أهم مظاهر ال�صحة ال�شاملة
مرحبا بكم يف عام جديد ميلأه التفا�ؤل واحلما�س
للرق��ي ب�صحتكم و جودة حياتك��م ب�إذن اهلل تعاىل .يف
هذه ال�صفحة من جملتكم (جند ُعمان) ن�ستمر بتزويدكم
باملعلومات والإر�شادات لتعزيز وعيكم ال�صحي.
عن��د احلدي��ث ع��ن ال�صح��ة ال�شاملة فق��د �أ�صبحتم
بال�ش��ك تدركون ب�أنه��ا بالإ�ضاف��ة �إىل ال�صحة البدنية
�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
 �أي قي��ام �أج�سامن��ا بوظائفه��ا الفيزيولوجي��ةاخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة وامليكانيكي��ة ب�ص��ورة �أف�ضل -هن��اك مكونات �أخرى
لل�صح��ة ال�شامل��ة ،وه��ي تت�ضم��ن ال�صح��ة النف�سي��ة,
التكيف وميلك
فال�شخ���ص الذي يحقق قدراً منا�سب ًا من ّ
قيم�� ًا �أخالقية واجتماعية مقبول��ة يف املجتمع نقول:

وزارة بريطانية ملكافحة
ال�شعور بالعزلة والوح�شة

يف �إط��ار العناية بال�صحة االجتماعية يف اململكة املتحدة مت
تعيني وزيرةٍ ملكافحة ال ُعزلة االجتماعية؛ كي تتعامل مع النتيجة
أحيان
التي تفيد ب�أن ت�سعة ماليني من الربيطانيني يعانون  -يف � ٍ
ال�شعور بالوح��دة .والدرا�سات تثبت
كث�يرة� ،أو على نح��و دائم من
َ
ب���أن الوح��دة والعزل��ة االجتماعية �آخذت��ان يف االزدي��اد ،ما حدا
بالكثريي��ن �إىل و�ص��ف الأم��ر بالوباء� .أم��ا يف �أمريكا ،ف���إن �أكرث
م��ن ثلث الأمريكي�ين فوق �س��ن اخلام�سة والأربع�ين يقولون �إنهم
ي�شع��رون بالوح��دة ،وب�ش��كل خا���ص الأ�شخا���ص دون اخلام�س��ة
والع�رشي��ن وفوق اخلام�سة وال�ستني .ويقول (كبري الأطباء) ال�سابق
للوالي��ات املتحدة الدكتور (فيفي��ك �إت�ش مورثي)« :نحن نعي�ش يف
�أكرث الع�ص��ور متت ًعا بالتوا�صل التكنولوج��ي يف تاريخ احل�ضارة،
ورغم ذل��ك فقد ت�ضاعفت مع��دالت الوحدة من��ذ ثمانينيات القرن
املا�ضي».
ويف وقتن��ا احلايل ثمة �أدلة وف�يرة وقاطعة على �أن االت�صال
أثريا
االجتماعي الفعلي –لي���س االفرتا�ضي -ي�ؤثر على ال�صحة ت� ً
�إيجابيا بال ًغا .فعندما تعتقد ب�أن ثمة �أ�شخا�ص يف حياتك يهتمون
لأمرك ،وتتفاع��ل معهم بانتظام� ،ستكون �أف�ضل اً
حال .فعلى �سبيل
املث��ال ،قد يقل احتم��ال �إ�صابتك بنوبة ب��رد �أو بجلطة دماغية �أو
أي�ضا رمبا يزداد
مبر�ض يف القل��ب� ،أو �أن ت�سقط فري�س ًة لالكتئابً � ،
احتمال تغلُّبك على الأ�رضار االجتماعية االقت�صادية ،و�أن تتعافى
تتب َع ْت درا�س ٌة يف جامعة
ب�رسع��ة من املر�ض ،وتعي�ش �أطول .وق��د َّ
وتو�صلَت �إىل �أن جودة
(هارفرد) مئات الأ�شخا�ص ملدة (� )75سنة،
َّ
العالق��ات بني النا�س ُت َع��د �أو�ضح امل�ؤ�رشات املنف��ردة التي تتنب�أ
ب�صحتهم البدنية ،وطول �أعمارهم ،وجودة حياتهم.
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�سوية ،وبالت��ايل متكنه من
�إن��ه يتمت��ع ب�صحة نف�سي��ة ّ
ح�صول��ه على ال�شع��ور بال�سعادة والر�ض��ا ,واال�ستقرار
العاطف��ي ,واالنفعايل .وال نن�س��ى ال�صحة العقلية وهي
تعني القدرة على التفكري بو�ضوح ,وزيادة القدرة على
اتخاذ الق��رارات الناجح��ة وحل امل�ش��كالت ,و�أن ينعم
ب�شخ�صية متكاملة ،ومن مظاهر ال�صحة ال�شاملة �أي�ض ًا
(ال�صحة الروحية) وهي ارتباط النف�س بالقيم الإميانية
التي جتلب الراحة وال�سعادة واال�ستقرار الوجداين.
و يف ن�سي��ج حياتنا االجتماعية وتراكمها الثقايف
والإن�س��اين واحل�ض��اري؛ ل��ن تكتم��ل مظاه��ر ال�صح��ة
ال�شاملة بدون االلتفات والعناية بال�صحة االجتماعية.

اخرت هدفك هذا ال�شهر:
العناية بال�صحة االجتماعية

ال�صحة االجتماعية تعني قدرتنا على القيام بالأدوار االجتماعية وبناء عالقات
�إن�ساني��ة مع الآخرين وحتقيق مبد�أ التعاون والت�ضام��ن والتكافل االجتماعي وتنمية
اجتاهاتن��ا احل�ضارية والإن�سانية والأخالقية .وتهدف ال�صحة االجتماعية �إىل رعاية
وترقية �صحة الإن�سان يف مكوناتها اجل�سمية والعقلية والنف�سية والروحية .وباعتبار
�أن ال�صح��ة ال�شامل��ة ت�ؤثر على �سع��ادة الفرد وا�ستقراره العاطف��ي والنف�سي ,وبالتايل
ينعك���س ت�أثريها عل��ى �صحة و�سعادة وا�ستقرار املجتمع وتنمي��ة اجتاهاته التكافلية
وقيمه الأخالقية.
«مثَلُ
عن النعمان بن ب�شري  -ر�ضي اهلل عنهما قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم َ
وتراحمهم وتعاطُ فهم مثلُ اجل�سد� ،إِذا ا�شتكى منه ع�ضو َت َد َاعى له
امل�ؤمنني يف َت َوا ِّدهم
ُ
�سائر اجل�سد بال�سَّ َه ِر واحل َُّمى»  ,وهنا �إ�شارة وا�ضحة يف حديث الر�سول �صلى اهلل عليه
ُ
و�سل��م �إىل اهتم��ام ديننا الإ�سالمي احلنيف بال�صح��ة االجتماعية .فعندما الحتقد وال
تكره والحت�سد والتنافق والتظلم ف�أنت تتمتع ب�صحة اجتماعية �سوية فائقة.
وعندم��ا ت�صن��ع معروف�� ًا وتق��دم عم ًال خريي�� ًا ومتد يد الع��ون للآخري��ن دون �أن
تف��رق يف الل��ون �أو املذه��ب �أواملنطق��ة �أو القبيل��ة ف�أن��ت تتمت��ع ب�صح��ة اجتماعي��ة
ّ
وتوقر الكبري وت�شف��ق على املحتاج ومت�س��ح على ر�أ�س
ال�صغ�ير
ترحم
وح�ين
عالي��ة،
ّ
اليتي��م وتزور املري���ض وتبت�سم يف وجه الآخرين ,وتنزل النا���س منازلهم وت�شاركهم
�أفراحه��م و�أتراحهم ف�أنت الريب �إن�س��ان تعي�ش بكامل �صحتك االجتماعية والإن�سانية
والأخالقية.
وكل ذلك من �ش�أنه �أن يجلب �إليك ال�سعادة واال�ستقرار النف�سي .فما �أجمل �أن نعي�ش
ه��ذه القيم الإن�ساني��ة الأ�صيلة وتكون منهج حياة يف تعاملنا ويف عالقاتنا و�سلوكنا
وتفاعلن��ا اليوم��ي مع حميطن��ا االجتماعي ،وما �أجم��ل �أن نربي عليه��ا �أبناءنا لكي
ين�ش���أ جيل يتمتع ب�صحة اجتماعي��ة عالية �إىل جانب متتعهم ب�أركان ال�صحة الأخرى
لينعم��وا بحي��اة هانئة وكل الأ��سرة م�ستقرة و�سعي��دة ،وبالتايل جمتم��ع ووطن يزيد
ا�ستقرارا وازدهارا.

ال�صحة االجتماعية و�أهمية التوا�صل االجتماعي ال�صحيح
جميعن��ا يعلم �أن التوا�صل واحلياة اليومي��ة االجتماعية للأ�رسة وللأ�صدقاء وللزمالء هي مهمة جدا
لل�صح��ة ال�شاملة ،فالعالق��ات االجتماعية اجليدة �سوف متكّنك من تعزي��ز الرفاهية االجتماعية .ويكون
لدي��ك �أي�ض��ا فر�ص��ة لتطوير وحتقيق ذات��ك ،ف�ضال عن ممار�سة م�صاحل��ك اخلا�صة ب�أريحي��ة �أكرث لتعزيز
الرف��اه .فالعالقات العاطفية –الودي��ة -اجليدة تعطي حياتك قيمة وجتعلك �شخ�صا �أف�ضل .ويف املقابل
ينبغي احلذر ،ف�إن الوحدة لفرتات طويلة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل احلزن واملر�ض� .إن الرفاه االجتماعي ال يقل
�أهمية عن ال�صحة البدنية والعقلية فجميعها مرتابطة .لكن الوحدة للأ�سف منت�رشة جدا يف جمتمع اليوم.
عل��ى الرغ��م من �أنه قد يكون لديك العديد من االت�صاالت االجتماعية ،ومع ذلك ميكن �أن تكون وحيدا جدا
م��ن الداخ��ل خا�ص��ة �إن كنت من الأ�شخا���ص الذين لديهم ه��دف �أو طموح ،ومل ي�ستطيع��وا حتقيقه .لذلك
�أظه��ر نف�س��ك وكن كما �أنت ،ال تعزل نف�سك �ستكت�شف قدراتك ب�شكل �أف�ضل ،و�ستكون �أ�سعد .تعلّم �أن ت�ستثمر
وتتكي��ف م��ع البيئة املحيطة بك� ،أظهر نف�سك وال تخف فالأهداف ميكن حتقيقها حتى بعد عدة حماوالت
فا�شلة ،لكن ا�ستمر ،لأن الف�شل احلقيقي هو عدم املحاولة .تعلَّم ب�أن ت�شعر باالن�سجام يف حياتك ،وهذا هو
�إحدى �إ�شارات احلياة االجتماعية الطيبة.
هن��اك جمموع��ة متنوع��ة م��ن الهرمون��ات الت��ي تف��رز عن��د ال�شع��ور اجلي��د ،منه��ا (الدوبام�ين)،
و(ال�سريوتون�ين) ،و(الأوك�سيتو�س�ين) و(االندورفني) .الهرمونات تت�أثر ب�ش��كل �إيجابي من خالل التدريب
البدين �أي�ضا .و�إذا كانت لديك �صحة نف�سية وعقلية جيدة ،ف�سوف ت�ستطيع التوا�صل والتعامل مع كل �شيء
من حولك ب�أف�ضل الطرق.
تبي ب���أن تكوين العالقات
�إن تعزي��ز ال�صح��ة االجتماعية �رضوري ملكافحة ال�شع��ور بالوحدة ،فقد نَّ
يجب �أن يكون من �أولويات ال�صحة العامة .وكذلك ف�إن الأن�شطة العائلية املنتظمة لها دور كبري يف تنمية
“ال�صحة االجتماعية والعاطفية”.

املنا�سبات ال�صحية
يف �شهر فرباير
• الرابع من فرباير اليوم
العاملي لل�رسطان :وهو تظاهرة
عاملية ت��ق��ام لتوحيد �سكان
العامل يف مكافحة ال�رسطان.
• اليوم العاملي ل�رسطان
الأط��ف��ال :مت حت��دي��د ي��وم 15
فرباير للأطفال امل�صابني بهذا
امل��ر���ض ال��ف��ت��اك ،ب��ه��دف رفع
الوعي مب��دى خطورته وطرق
ت�شخي�صه وع�ل�اج���ه ،وح��ث
امل�ؤ�س�سات الدولية �إىل توفري
ال��دع��م النف�سي واالجتماعي
واملادي للأطفال امل�صابني.

ما هي قراراتك ال�صح ّية لل�سنة اجلديدة؟
بد�أت ال�سنة اجلديدة وال بد من قرارات جديدة على ال�صعيد ال�شخ�صي واملهني واالجتماعي ،ولكن ماذا عن �صحتك؟
ك��ن م��ن الذي��ن يولون �أهمية كربى التخاذ ق��رارات �سليمة للتمتع ب�صحة �أف�ض��ل و احلفاظ على ال�سالمة اجل�سدية والغذائي��ة� .أقرتح عليك ب�ضع
قرارات:
• تودي��ع الده��ون الزائ��دة باالبتعاد عن تناول امل�أكوالت الغنية بالدهون ،كما ميكنك �إذابة الده��ون املك ّد�سة يف اجل�سم من خالل التمارين
الريا�ضية.
• التوقف والبعد عن التدخني :هذا القرار الأكرث �صواب ًا من �أجل �صحة عالية يف العام اجلديد.
• التمتع بج�سم ر�شيق :العام ٢٠١٩م ميكن �أن يكون خطوة �أولية نحو حتقيق هذا الهدف ،من خالل الت�سجيل يف �أحد النوادي الريا�ضية� ،أو
االلتزام اليومي املنتظم بالن�شاط الريا�ضي.
• يف ه��ذا الع��ام الب��د من اتخاذ ق��رار التخفيف من امل�رشوبات امل�رضة بال�صح��ة كامل�رشوبات الغازية �أو الكح��ول� ،أو امل�ضاف لها ال�سكر
وزيادة �رشب املاء بكرثة.
• احل��د م��ن الإف��راط يف تن��اول احللويات :من منا ال يحب احللوى؟ ولك��ن م�ضارها كثرية على ال�صحة ،لذا يعد اتخاذ قرار احلد من تناولها
�أمراً مهم ًا يف ال�سنة اجلديدة ،خ�صو�صا �إذا كان ال�شخ�ص عر�ضة لزيادة الوزن� ،أو يعاين من مر�ض ال�سكري.
• ممار�سة التنف�س العميق والت�أمل واال�سرتخاء من �أجل �صحة نف�سية �سوية ،وحياة هانئة وهمة عالية.
• االهتمام بال�صحة االجتماعية وم�شاركة الأ�رسة والأ�صدقاء الأفراح والأتراح .كن عن�رصا فاع ًال ومبادراً يف جمتمعك.
تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات تهدف �إىلن�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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العـــــني
�ضابط مدين (طبيب)
حممد بن مبارك الزدجايل
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

يتكون ج�سم الإن�سان من �أع�ضاء خمتلفة تعمل وتتداخل مع بع�ضها البع�ض يف تناغم عجيب يعجز القلم عن
و�صفه .وتعد العني من الأع�ضاء العجيبة يف ج�سم الإن�سان ،فهي نافذة املخ كما قيل ،ومن خالل هذا املقال
الب�سيط مبجلتنا (جُند عُمان) �سوف نقوم بت�سليط ال�ضوء على مكونات هذا الع�ضو العجيب يف ج�سم الإن�سان،
و�سوف نبحر �سطحياً يف الأمرا�ض التي ت�صيب هذا الع�ضو املهم يف ج�سم الإن�سان.
مك ّونات العني
تتك���ون العني من ع���دة �أج���زاء ،وهي
كالآتي:
• ال�ص���لبة ( :)Scleraوه��ي الطبق��ة
�ضام قوي،
اخلارجية للعني،
وتتكون من ٍ
ن�سيج ٍ
ّ
لون��ه �أبي���ض وظيفت��ه حماي��ة الع�ين ،وعك�س
ال�ض��وء ،تحُ يط ال�صلب��ة مبعظم ك��رة العني ،ما
عدا اجلزء الأمامي من العني ،واملتمثل بقرنية
العني ال�شفافة.
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• امل�ش���يمية ( :)Choroidه��ي الطبق��ة
املوجودة بني �صلبة العني و�شبكيتها ،وحتتوي
امل�شيمية على �شبكة غنية من الأوعية الدموية،
ّ
وظيفته��ا الأ�سا�سية دعم �شبكية العني ،وتوفري
الأك�سجني والغذاء لها.
• ال�شبكية ( :)Retinaهي الطّ بقة الداخلية
للع�ين؛ ُتغطّ ��ي ثلثي اجلزء اخللف��ي لكرة العني
من الداخل ،وحتت��وي ال�شبكية على م�ستقبالت
ب�رصي��ة ،م�س�ؤول��ة ع��ن الب�رص ،حي��ث ت�ستقبل

ال�ض��وء ال�ساق��ط عليه��ا وتحُ ّول��ه �إىل �إ�ش��ارات
كهربائي��ة ،تنتق��ل ع�بر الألي��اف الع�صبي��ة
ّ
وتتجم��ع يف القر���ص الب��صري،
الب�رصي��ة،
ّ
لتكوين الع�صب الب�رصي.
• القر����ص الب��ص�ري ( :)Optic Discهو
البقعة العمياء ،التي ال حتتوي على ُم�ستقبالت
�ضوئية.
مقع��رة،
• النُق���رة ( :)Foveaه��ي بقع��ة ّ

تتواج��د يف ال�شبكية ،حتتوي عل��ى ُم�ستقبالت
��ات كب�يرة ،وت�ستخدمه��ا العني
بكمي ٍ
�ضوئي��ة ّ
للر�ؤية احلادة ،حيث يقع عليها ال�ضوء.
• القرني���ة ( :)Corneaتق��ع يف مقدم��ة
الع�ين ،بع��د القزحي��ة ،وه��ي عبارة ع��ن جزء
�شف��اف ،ال يحت��وي عل��ى �أي �أوعي��ة دموي��ة،
يح�ص��ل عل��ى حاجت��ه م��ن الأك�سج�ين ب�شكل
مبا��شر م��ن الغذاء واله��واء ،عن طري��ق عملية
الرت�شي��ح م��ن اخللط املائ��ي ،وهو عب��ارة عن
حمل��ول م�س�ؤول عن �ضغط الع�ين ،ميلأ الغرفة
أمامي��ة وهي الفراغ ب�ين القرنية والقزحية،
ال ّ
والغرف��ة اخللفية وهي الفراغ بني عد�سة العني
والقزحية.
• اجلف���ون :تعمل اجلف��ون ك��واقٍ ب�رصي
للع�ين ،وحتاف��ظ عل��ى ق��وة الر�ؤيا م��ن خالل
املحافظة على رطوب��ة العني الداخلية ،فبدون
هذه اجلفون ف� ّإن العني جتف ،وتتعر�ض للخطر
ب�سبب �إمكانية دخول احلجارة والأتربة للعني.
• اجلهاز الدمعي :يعمل هذا اجلهاز كنظام
مائي ،وظيفت��ه منع دم��وع العني من
ٍ
��صرف ٍ ّ
االن�سكاب على اخلدود با�ستمرار.
هالمي
• ال�س���ائل الزجاجي :ه��و �سائ�� ٌل
ٌّ
�شفاف ،مهمته تعبئة اجلزء املتو�سط يف العني.
ٌ
• حمجر العني :هو امل��كان الذي يحتوي
ويتكون م��ن العظام ،ويف�صل
عل��ى كرة العني،
ّ
املكونات احلجرية
بينه بني كرة الع�ين بع�ض
ّ
كال�شح��وم ،والع�ض�لات ،والأوعي��ة الدموي��ة،
والغدد ،والتي م��ن املمكن �أن تنتفخ يف بع�ض
مما يدفع العني للربوز للأمام.
الأوقاتّ ،
الع�ضالت التي حترك العني
• الع�ضل���ة امل�ستقيم���ة الوح�شي���ة �أو
اجلانبي���ة ( :)Lateral Rectus Muscleهي
عب��ارة عن ع�ضل��ة ت�ساعد العني عل��ى الدوران
�إىل اخلارج� ،أي النظر يف طرف العني.
• الع�ضلة امل�ستقيمة الإن�سية �أو الداخلية
( :)Medial Rectus Muscleه��ي الع�ضل��ة

الك�شف الطبي املنتظم بوا�سطة طبيب العيون قد يقي
من العمى نتيجة بع�ض الأمرا�ض التي ت�صيب العني

الت��ي ت�ساعد الع�ين على االلتف��اف �إىل الداخل
للنظر باجتاه الأنف.
 • الع�ضلة امل�ستقيم���ة العلوية (Sup e
 :)rior Rectus Muscleه��ي الع�ضل��ة الت��ي
ت�ساع��د العني على االلتف��اف للنظر �إىل الأعلى
و�إىل الداخل.
• الع�ضلة امل�ستقيمة ال�سفلية (Inferior
 :)Rectus Muscleه��ي الع�ضلة التي ت�ساعد
الع�ين عل��ى االلتف��اف للنظ��ر �إىل الأ�سفل و�إىل
الداخل.
 • الع�ضل���ة املائلة العلوي���ة (Super i
 :)or Oblique Muscleه��ي الع�ضل��ة الت��ي
ت�ساع��د العني على االلتف��اف للنظر �إىل الأ�سفل
و�إىل اخلارج.
 • الع�ضل���ة املائلة ال�سفلي���ة (Infer i
 :)or Oblique Muscleه��ي الع�ضل��ة الت��ي
ت�ساع��د العني على االلتف��اف للنظر �إىل الأعلى
و�إىل اخلارج.
�أول من �شرح تركيب العني الب�شرية
يع��د الع��امل امل�سل��م اب��ن الهيث��م �أول م��ن
��شرح تركي��ب الع�ين ،حي��ث ق��دم الكث�ير من
الإجن��ازات يف كل من :الريا�ضيات ،والفيزياء،
والب�رصيات ،وعلم الفلك ،وعلم الت�رشيح ،وطب
العيون ،والفل�سف��ة العلمية ،والإدراك الب�رصي،
واتبع املنهج العلم��ي يف �إجراء جتاربه ،و�ألف
الكث�ير من الكت��ب ،كما �أنه اكت�ش��ف العديد من
الأمور التي �أكدها العلم احلديث.

كيف ّية حدوث الر�ؤية يف العني
�آلي��ة حدوث الر�ؤية يف العني عندما ي�سقط
ال�ض��وء على اجل�س��م ف�إ ّنه ينعك���س على العني؛
حي��ث تق��وم القرني��ة يف الع�ين بتجمي��ع هذه
تتجمع ه��ذه الأ�شعة من
الأ�شع��ة ال�ساقط��ة ،ثم
ّ
�شبكي��ة
وحتت��وي
الع�ين،
القرني��ة �إىل �شبكي��ة
ّ
الع�ين عل��ى الكث�ير م��ن اخلالي��ا الع�صبي��ة
ع�ص��ي وخماريط ،وتقوم
احل�سا�س��ة على �شكل
ّ
�شحنات
ه��ذه الأ�شعة ال�ساقطة بتحفي��ز تكوين
ٍ
كهربائي��ةٍ مت��ر با�ستخ��دام الع�ص��ب الب��صري
املتخ�ص�ص بالإب�ص��ار يف الدماغ،
�إىل اجل��زء
ّ
الع�صبية
ويق��وم الدماغ بتف�سري ه��ذه الر�سائل
ّ

�صور و�أ�شكال.
وترجمتها �إىل ٍ
بع�ض الأمرا�ض التي ت�صيب العني
• الرم���د :ه��و عب��ارة ع��ن التهاب��ات يف
امللتحم��ة التي تبطن اجلفون ث��م تنعك�س على
�سط��ح الع�ين ،ويكون على عدة �أ�ش��كال �أكرثها
و�سم��ي بالربيع��ي
�شيوع�� ًا الرم��د الربيع��يّ ،
لأن املر���ض يتهي��ج يف ف�ص��ل الربي��ع مت�أثراً
بغب��ار �أزهار الأ�شج��ار والأزهار الأخرى .ومن
�أعرا���ض الرم��د احم��رار الع�ين وزي��ادة �إف��راز
الدمع ،وال�شعور بوجود ج�سم غريب .قد ي�صيب
املر�ض ملتحمة اجلفن فقط.
• الرتاخوم���ا :وه��و مر���ض ينتق��ل م��ن
�شخ�ص �إىل �آخ��ر عن طريق املالم�سة املبا�رشة
�أو ع��ن طري��ق ا�ستعم��ال مالب���س �أو منا�ش��ف
�شخ���ص م�ص��اب به ،وه��و عبارة ع��ن التهاب
مزم��ن للغ�ش��اء املخاط��ي ال��ذي يغط��ي مقل��ة
الع�ين ،وي�سبب حرقة يف الع�ين كما تنتج عنه
�إف��رازات �صديدي��ة وانتف��اخ يف جف��ون العني
و�إلت�صاقه��ا ببع���ض ،ويجب �إ�ست�ش��ارة الطبيب
حال��ة ظه��ور عالمات ه��ذا املر���ض للح�صول
على العالج املنا�سب ،لأن هذا املر�ض �إذا ت�أخر
عالجه �سيت�سبب بفق��دان الب�رص ،وللوقاية من
الرتاخوما :يجب ع��دم ا�ستعمال �أدوات �شخ�ص
م�ص��اب واملحافظة عل��ى النظاف��ة ال�شخ�صية
واملنزلي��ة والبيئ��ة والتخل���ص م��ن الف�ضالت
والق�ضاء على الذباب.
• �إ�صاب���ة القرني���ة :وه��ي ناف��ذة الع�ين
الأمامي��ة ال�شفاف��ة ،وه��ي الت��ي ينف��ذ خاللها
ال�ض��وء �إىل داخل العني كي ترى بو�ضوح ،و�إن
�إ�صابة القرنية و�أمرا�ضها قد تكون م�ؤملة ويف
بع�ض الأحيان قد يكون الأمل فوق طاقتنا.
م�سبب���ات �إ�صاب���ة القرني���ة :الإ�صاب��ة
املبا��شرة للع�ين بج�س��م ح��اد وهن��اك �أ�شياء
�أخ��رى ميك��ن �أن ت�صيب القرني��ة بندبات ،كما
ت�ص��اب ب�سبب العدوى �س��واء كانت بكتريية �أو
فطري��ة �أو فريو�سية هي �أك�ثر الأ�سباب �شيوع ًا
للإ�صاب��ة احل��ادة بالقرني��ة وتقرحها وبع�ض
م�ش��اكل القرنية وراثية وق��د ت�ؤدي �إىل عتمتها
�أو فقدان الب�رص ،كما � ّإن الك�شف الطبي املنتظم
بوا�سطة طبيب العيون قد يقي من العمى.
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النظارات الطبية هي و�سيلة �آمنة وب�سيطة لت�صحيح
م�شاكل الر�ؤية الناجمة عن ق�صر النظر

• الته���اب الع�ص���ب الب��ص�ري :الع�ص��ب
الب��صري ع�ص��ب الر�ؤي��ة وه��و ينق��ل ال�ص��ور
الت��ي تراه��ا �أعيننا للم��خ على هيئ��ة نب�ضات
كهربائي��ة ،وعن��د الته��اب الع�ص��ب الب��صري
ت�صب��ح �أن�سجت��ه متورم��ة وال تعم��ل الألي��اف
الع�صبي��ة ب�ص��ورة �سليم��ة ،وم��ن م�سبب��ات
الته��اب الع�ص��ب الب��صري :قد ي�ص��اب بع�ض
النا���س وخا�ص��ة الأطف��ال بالته��اب الع�ص��ب
الب��صري عقب الإ�صابة مبر���ض فريو�سي مثل
احل�صب��ة �أو احلمى ،وم��ن �أعرا�ضه :يظهر فج�أة
وي�شع��ر املري���ض بع��دم و�ض��وح الر�ؤي��ة يف
�إح��دى العينني ،فيج��ب املحافظ��ة على العني
وا�ست�ش��ارة الطبي��ب وزيارت��ه لالطمئنان على
العني.
• ارتفاع �ضغط العني :وله ع ّدة �أ�سباب من
�أهمها :التهاب القزحي��ة املتكررة واال�ستعمال
الطوي��ل ملركب��ات (الكورتي��زون) يف �ص��ورة
قطرات ،وان�سداد الوريد املركزي بال�شبكية.
• الغ���دة الدرقي���ة و�أمرا����ض العني :تقع
الغ��دة الدرقي��ة يف املنطق��ة الأمامي��ة للرقب��ة
�أم��ام الق�صب��ة الهوائي��ة ،وه��ي ت�شب��ه يف
�شكله��ا الفرا�شة ،وتق��وم الغدة الدرقي��ة ب�إفراز
هرموناته��ا امل�س�ؤولة عن العديد من الوظائف
احليوية يف اجل�سم.
م���ن ه���م الأكرث عر�ض���ة لإ�صاب���ة العني
ب�أمرا�ض الغده الدرقية؟ جميع الفئات العمرية
معر�ض��ة للإ�صاب��ة ولك��ن �أكرثه��ا عر�ضة هم
الفئ��ة م��ا ب�ين (� )50-40سن��ة وتك��ون ن�سبة
�إ�صابة الإناث للذكور ثالثة �إىل واحد.
ماهي �أ�سباب �إ�صابة العني ب�أمرا�ض الغدة
الدرقية؟
غالب��ا ما تكون ناجتة عن �أ�سباب مناعية،
حيث يقوم اجل�س��م ب�إنتاج �أج�سام م�ضادة غري
طبيعية تقوم مبهاجمة �أن�سجة العني والأن�سجة
التي حولها.
م���ا هي الأعرا�ض الت���ي ت�صيب العني يف
امل�صابني ب�أمرا�ض الغدة؟
ال�سبب الرئي�سي لهذه الأعرا�ض هو تورم �أو
انتف��اخ الأن�سجة والع�ض�لات وراء مقلة العني،
والذي بدوره ي�ؤدي �إىل جحوظ �أو بروز العينني
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مما ي�ؤدي �إىل:
¦تدميع الع�ين ب�شكل م�ستم��ر ،وال�شعور
بحبيبات غريبة يف العني كحبيبات الرمل.
¦احل�سا�سية الزائدة لل�ضوء.
ويف احلاالت ال�شديدة منها:
¦تقرح يف القرنية.
¦ازدواج يف الر�ؤية.
¦حمدودية يف حركة العني.
¦زغللة يف العني.
¦�ضعف النظر.
ما هي طرق العالج ؟
من امله��م ت�شخي�ص مر�ض الغ��دة الدرقية
مبك��را وال�سيط��رة عليه بالأدوي��ة واملداخالت
اجلراحي��ة ،وا�ستخ��دام قط��رة دم��وع �صناعية
�أثناء النهار.
طول النظر
طول النظر كما ي�شار �إليه با�سم (مد الب�رص)
بوا�سط��ة �أطب��اء العي��ون ،ه��و م�صطل��ح �شائع
ي�ص��ف الر�ؤية التي تك��ون م�شو�ش��ة عند النظر
�إىل الأ�شي��اء الت��ي هي يف م��كان قريب ،ولكن
وا�ضح��ة عند النظ��ر �إىل �أي �شيء عل��ى م�سافة
تعد بعي��دة .لذلك ف���إن م�شاه��دة التلفزيون قد
تك��ون م�شكل��ة مل��ن يعاين ط��ول النظ��ر ،ولكن
ق��راءة لوح��ة الطري��ق ال�رسي��ع رمب��ا ال تكون
كذلك .فهذا الأمر ،من ر�ؤية الأ�شياء البعيدة عن
النظر بو�ضوح يعد عك�س حالة ق�رص النظر.
طول النظر ال�شيخوخي
�إذا كن��ت �أك�ثر م��ن ( )40عام�� ًا يف العمر،
وب��د�أت الآن مبالحظ��ة عدم ق��درة عينيك على
الرتكي��ز لقراءة الن���ص ،خ�صو�ص�� ًا يف حاالت
الإ�ضاءة اخلافتة مثل الفتة املطعم ،فربمّ ا �أنت
تعاين من طول ال ّنظر ال�شيخوخي.
ما الذي ي�س ّبب طول النظر؟
ميك��ن �أن تنتج من عدة �أ�سب��اب ،ولكن من
املرج��ح �أن الوراث��ة اجلينية هي ال�سب��ب ،و �إذا
كان لديك ر�ؤية بعيدة النظر ،ف�إن ال�ضوء عندما
يدخ��ل �إىل عينيك ال يرتك��ز ب�شكل �صحيح على
�شبكية العني اخلا�صة بك ،وهذا ميكن �أن يحدث
لأن م��دى الع�ين �أق�رص من املعت��اد ،وبالتايل

ال�صور ترتكز قليال وراء �شبكية العني.
كيفية ت�صحيح بعد النظر هل هناك عالج
لطول النظر ؟
ال يوج��د �ش��يء يف �ش��كل حب��ة �سحري��ة
نتناوله وينته��ي الأمر ،ولكن هناك العديد من
اخليارات الأخرى التي ميكنك تطبيقها:
¦عد�س��ات لبع��د النظر :عد�س��ات ال�صقة
كروي��ة لت�صحيح الر�ؤية ال�ضبابية الناجتة عن
بعد النظر.
¦النظارات الطبي��ة :النظارات هي خيار
�آخر لت�صحيح طول النظر.
¦جراحة الليزر للعني.

ق�صر النظر
طبيعي�� ًا يف �شكل
يع�� ّد ق��صر النظر تغ�ّيررّ اً
ّ
مقل��ة الع�ين ،وه��و �سب��ب �شائع لع��دم و�ضوح
الر�ؤي��ة� ،إذ م��ن املمك��ن �أن يكون �سبب��ه تغيرّ اً
يف القرني��ة �أو العد�سة التي ت�سبب دخول �أ�شعة
ال�شم�س �إىل العني� ،أو تركيز ال�ضوء مبا�رشة على
�شبكة الع�ين ،فالإن�سان ال��ذي يعاين من ق�رص
النظ��ر يرى الأ�شياء البعي��دة ب�ضبابية مع عدم
قدرت��ه على الرتكيز بها ،وميكن �أن يكون ق�رص
النظ��ر معت��دالً� ،أو متو�سط��اً� ،أو �شديداً ،و يرجع
ال�سب��ب �إىل � ّأن حم��ور مقل��ة العني زائ��د الطول
طبيعي عن��د قيا�سها من الأمام �إىل
ب�ش��كل غري
ّ
اخللف ،وه��ذا ي�ؤدي لوجود م�ساف��ة �أطول بني
القرنية و�شبكية الع�ين ،وبالتايل متيل ال�صور
�إىل الرتكيز �أمام ال�شبكية بد ًال من الرتكيز على
�شبكي��ة الع�ين نف�سه��ا ،وهناك ح��االت �أخرى
يكون ق�رص النظر نتيجة لعدم تطابق بني طول
مقل��ة الع�ين وق��درة عد�سة العني عل��ى جتميع
مما ي���ؤدي �إىل
ال�ص��ورة يف املوق��ع ال�صحيحّ ،
جتم��ع ال�صورة �أم��ام ال�شبكية وبالتايل حدوث
ّ
ق�رص النظر.
�أعرا�ض ق�صر النظر
• �صعوبة ر�ؤية الأ�شي���اء البعيدة :مثل
عالم��ات امل��رور� ،أو م�شاه��دة التلف��از� ،أو عند
حماولة قراءة لوحة بعيدة.
• التحديق امل�ستمر الذي ي�سبب �صداع ًا
يف الر�أ�س.
املدر�سي ب�سبب م�شاكل
• �ضع���ف الأداء
ّ
يف الر�ؤية.
• وجود حول يف العيون.
عالجات ق�صر النظر

حت�سن اجلراحة تركيز
• جراحة العني ّ :
العني عن طريق ت�سطيح �أو �إعادة ت�شكيل اجلزء
ت�صحح العديد من
املركزي من القرني��ة ،حيث
ّ
ح��االت ق�رص النظ��ر ،وهناك بع���ض العمليات
امل�ستخدمة لعالج ق�رص النظر ومنها:
¦الليزك (الليزر يف املوقع كرياتوميليو�سي�س):
ي�ستخ��دم اجل��راح فيه��ا �سكين ًا �صغ�يرة لق�ص
ثم ا�ستخدام
قطعة �صغرية من جان��ب القرنيةّ ،
اللي��زر لإزال��ة كمية معينة م��ن �أن�سجة القرنية
املوج��ودة حت��ت ال�رشيحة الت��ي مت ق�صها من
مما ي���ؤدي �إىلت�سطيح
حت��ت منطقة ال�رشائ��حّ ،
القرنية ،وحت�سني تركيز العني.
يتح�سن تركيز
):
¦اقتطاع القرنية (PRK
ّ
العني من خالل ا�ستخ��دام �شعاع الليزر؛ لإزالة
الأن�سجة م��ن ال�سطح اخلارج��ي للقرنية ،حيث
� ّإن جراح��ة (الليزك) حلت حمل اقتطاع القرنية
الإ�شعاع��ي؛ لأ ّن��ه �إج��راء �رسي��ع ويق��دم نتائج
ممتازة ،وب�ش��كل عام ال يتم �إج��راء الليزر على
النا�س الذين تقل �أعمارهم عن (� )21سنة.
¦القرني��ة ال�شعاعي��ة ( :)RKويتم �إجراء
تخفي�ض��ات �صغرية عل��ى ح��واف القرنية بعد
مما يح�سن تركيزها.
تخدير العنيّ ،
¦و�ض��ع عد�سة ا�صطناعي��ة داخل العني:
ت�ستعم��ل ه��ذه العد�س��ة حل��االت ق��صر النظ��ر
العالي��ة والت��ي ال ميك��ن عالجه��ا ب�سهولة عن
طريق جراح��ة القرنية ،وبالت��ايل ميكن و�ضع
هذه العد�سة �أمام العد�سة العادية.
¦العد�س��ات الت�صحيحي��ة :ي�ساعد ارتداء
العد�س��ات الت�صحيحي��ة عل��ى معاجل��ة ق��صر
النظ��ر عن طريق مواجهة زيادة طول العني� ،أو
انحناء القرنية.
¦النظ��ارات الطبي��ة :ه��ي و�سيل��ة �آمن��ة
وب�سيط��ة لت�صحيح م�شاكل الر�ؤية الناجمة عن
ق�رص النظر.
انحراف النظر(احلول)
عبارة ع��ن عيب �أو اختالل
انح��راف النظّ ر ّ
ب�رصي ي�صيب �إحدى العينني �أو كالهما ويكون
هناك �إختالف يف اتجّ اه كل عني ،بحيث عندما
ينظر ال�شخ�ص امل�صاب �إىل نقطّ ة معينة فتكون
�إحدى العينني تنظر ب�شكل م�ستقيم والأخرى قد
ت�شري �إىل اجتاه �آخ��ر ،وهذا االنحراف قد يكون
م�ستمر �أو ب�شكل متقطّ ع على فرتات ،هذا
ب�شكل
ّ
االنحراف يظهر يف الغالب عند الأطفال الذكور
والإن��اث عل��ى حد �س��واء ،وقد يح�ص��ل يف �سن

مت�أخر من العمر �أي�ض ًا للرجال والن�ساء.

�أ�سباب انحراف النظر
 rال�سب��ب الرئي�س��ي وامل�ؤك��د لالنح��راف
مل يتو�ص��ل العل��م له حت��ى الآن �أو غري مفهوم،
خارجي��ة للع�ين
ولك��ن يوج��د �س��ت ع�ض�لات
ّ
تتحك��م يف حركته��ا يف كل االجتاه��ات ،ف�أي
خلل ي�صي��ب �إحدى هذه الع�ض�لات يت�سبب يف
حدوث انحراف النظر.
 rقد يكون انحراف النظر ب�سبب الإ�صابة
خا�ص��ة مثل
ببع���ض احل��االت عن��د الأطف��ال ّ
الأطفال امل�صابيني مبتالزمة داون وا�ست�سقاء
الر�أ�س و�شلل و�أورام املخ.
 rق��د يكون انحراف النظ��ر نتيجة عملية
جراحي��ة للعني مثل �إزالة الن��زول الأبي�ض من
ّ
العني �أو �صدمة قوية للعني.
 rق��د يك��ون االنح��راف يف النظ��ر ب�سبب
عوام��ل وراثي��ة ،فعندم��ا يك��ون الأب �أو الأم
م�ص��اب باالنحراف ف�إحتمالي��ة ا�صابة الطفل
به واردة.
�أعرا�ض انحراف النظر
الق��درة عل��ى تركيز النظ��ر يف اجتاه
ع��دم
ّ
م�ستقي��م ،بحيث متي��ل �إحدى العين�ين باجتاه
�آخ��ر ،ويف الغال��ب عن��د الأطف��ال عندما تكون
ال�شم���س �ساطعة تنحرف �إح��دى العينني لديهم

فيق��وم بع���ض الأطف��ال باملي��ل بر�ؤو�سه��م
لت�صحيح النظر يف كلتا العينني.
ت�شخي�ص انحراف النظر
الت�شخي���ص يك��ون م��ن خ�لال الفح���ص
ال�رسي��ري للنظ��ر عن��د امل�ص��اب باالنح��راف،
ويتم من خالل فح�ص العينني من قبل الطبيب
املخت�ص.

طرق عالج انحراف النظر
 rيف بع�ض احلاالت قد ي�ستخدم امل�صاب
طبية لت�صحيح النظّ ر لديه.
باالنحراف نظارة ّ
اجلراحة لت�صحيح وا�ستقامة
 rعن طريق
ّ
النظر من خالل ع�ضالت العني.
� rإزالة املياة البي�ضاء �إن وجدت.
 rحماول��ة ع�لاج ما ي�سم��ى بك�سل العني
وذلك من خ�لال ا�ستخدام مادة (البوتك�س) من
خالل حقنه��ا يف الع�ضالت التي فيها انحراف
لرتتخ��ي ،والقي��ام ب�شد الع�ض�لات يف االجتاه
املقاب��ل لت�صحيح تركيز العني لتعود لو�ضعها
الطبيعي.

املراجع:

• www.medscape.com
• www.mawdoo3.com
• https://nei.nih.gov
• www.webmd.com
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لح
ُ
عقد ُّ
ال�ص ِ

يــخ َ
( َب ْي َ
والقا ُن ِ
ــون)
ــن ال َّت ِ
ار ِ
�إن تباين الآراء والأفكار يف احلياة لهو �أمر فطري و�إيجابي ,و�إن ال�صراعات الإن�سانية منذ
بداية احلياة وهي يف تطور ،تطورت على �أثرها �أ�ساليب معاجلتها� ،إال �أنه بد�أت خمتلفة من
جمتمع �إىل �آخر طبقا لثقافة وقيم ومعتقدات كل بيئة ،فظهرت و�سائل �إنهاء املنازعات ومنها
اللجوء �إىل �أهل احلكمة والثقة للتحكيم بني النا�س ،فظهر ال�صلح يف �أب�سط ال�صور ليمهد
�أول الطريق لإن�شاء �أ�ساليب �إنهاء املنازعات ،وحتى قبل ظهور الق�ضاء ،ومع التقدم والتطور
وازدياد التجربة �صقلت التجارب هذه الو�سائل لتظهر يف قوالبها القانونية؛ لتنظم ما �شرعت
له ت�سوية للمنازعات بني الأفراد�،أو حتى بني الكيانات املختلفة.
ال�صلح باعتباره �إحدى �أدوات الف�صل
يف املنازع��ات الت��ي حت��دث ب�ين الأفراد
واجلماع��ات ال يع��د ظاه��رة حديث��ة ،ب��ل
�إن��ه ي��ضرب بج��ذوره يف عم��ق التاريخ،
فق��د كان نظ��ام ال�صل��ح و التحكي��م ه��و
�أول �أ�سالي��ب الف�ص��ل يف �أي منازع��ات يف
الع�ص��ور القدمية ،حيث عرف يف احل�ضارة
ابت��داء م��ن الق��رن الراب��ع قبل
اليوناني��ة
ً
امليالد.
وعل��ى ذلك ومع م��ا تت�سم ب��ه �سلطنة
ُعم��ان من بيئ��ة خ�صب��ه لل�س�لام والوئام
ون�رش مبادئ وقيم الت�سامح ،جنح امل�رشع
ال ُعم��اين عل��ى اعتن��اق مب��ادئ ال�صل��ح
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الدكتور /عبداملجيد بن يو�سف الأغربي
وزارة العدل

واملبادرة يف التوفي��ق والو�ساطة وتقريب
وجهات النظر ،لغاية �إطفاء نار اخلالف.
لق��د نه��ج املق��ام ال�سام��ي حل��ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظ��م -حفظ��ه اهلل ورعاه -عل��ى �إر�ساء
ال�س�لام الوج��داين قب��ل ال�س�لام اخلارجي،
وقال مقولت��ه« :�إن ال�سالم مذهب �آمنا به،
ومطلب ن�سع���ى �إىل حتقيقه دون تفريــط
}و�إِن
�أو �إفـراط» ،م�صداقـا لقولـه تعالــىَ :

َاج َن ْح َل َها َو َت َوكَّ ْل َعلَى اللهَّ ِ{
َج َن ُحوا لِل�سَّ ْل ِم ف ْ
�صدق اهلل العظيم».
كما قال جاللته ...« :وبقدر ما حافظنا
على �أ�صالتنا وتراثنا الفكري واحل�ضاري
عملنا على الأخذ ب�أ�سباب التطور والتقدم
يف احلي���اة الع�رصية .لق���د كان وا�ضحا
لدينا �أن مفه���وم الرتاث ال يتمثل فح�سب
يف الق�ل�اع واحل�صون والبي���وت الأثرية
وغريها من الأ�شي���اء املادية ،و�إمنا هو
يتناول �أ�سا�سا امل���وروث املعنوي
من عادات وتقالي���د ،وعلوم و�آداب
وفن���ون ،ونحوها مم���ا ينتقل من
جيل �إىل جي���ل ،و�إن املحافظة
احلقيقي���ة عل���ى ال�ت�راث
ل���ن تتم ول���ن تكتمل �إال

�أتت الآيات القرانية والأحاديث النبوية ال�شريفة تثني على ف�ضل الإ�صالح وامل�صلحني
ومب�شرة بالأجر العظيم للمجتمعات والأفراد ملا لها من �آثار �إيجابية على الأمم
ب�إعطاء كل مفردات هذا املفهوم حقها من
العناية والرعاية.»...
وترجمة ملا �أمر به جاللته وا�ستثمارا
للمخ��زون الثقايف والتاري��خ امل�رشق فقد
�أ�ص��در جالل��ة ال�سلط��ان املعظ��م –حفظة
اهلل ورع��اه -مر�سوم��ا �سلطاني��ا رق��م
( )2005/98ب�إ�ص��دار قان��ون التوفي��ق
وامل�صاحل��ة الذي ه��و مت�أ�صل يف الثقافة
ال ُعماني��ة ،لتك��ون ه��ذه اللج��ان رديف��ا
للق�ض��اء ال�شام��خ و لرت�سي��خ وو�ض��ع هذا
املب��د�أ يف القال��ب القان��وين لتنظي��م هذا
العم��ل وف��ق امل�ؤ�س�س��ات القانونية حالها
ك�أي دول��ة جعل��ت الع��دل �أ�سا���س احلك��م،
وتتي��ح للمواط��ن ح��ق التقا�ض��ي و�إنه��اء
النزاعات مهم��ا كان نوعها وقيمتها وفق
ما ن�صت عليه القوانني.
�إن ال�صل��ح قب��ل �أن نتح��دث عنه وعن
�إيجابيات��ه �سبقن��ا كت��اب اهلل يف ذك��ره
فق��ال اهلل تع��ايل يف كتابه احلكي��م�ِ } :إن
ني ا ْق َت َتلُ��وا َف�أَ ْ�صل ُِحوا
طَ ا ِئ َف َت ِ
��ان مِ َن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
َب ْي َن ُه َما{ �سورة احلجرات الآية (.)9
�ير ِّمن
وق��ال �أي�ض��ا} :ال َخ�ْيررْ َ فيِ كَ ِث ٍ
وف �أ ْوَ
ِ�ص َدقَ��ةٍ �أَ ْو َم ْع ُر ٍ
نجَّ ْ َو ُ
��م �إِ اَّل َم ْن �أَ َم َر ب َ
اه ْ
اء
�إِ ْ�صلاَ ٍح َبينْ َ ال َّن ِ
ا���س َو َمن َي ْف َع ْل ذلِكَ ْاب ِت َغ َ
َ
يما{
َم ْر َ�ض ِ
��و َف ُن ْ�ؤتِي ِه �أ ْج ًرا َعظِ ً
ات اللهَّ ِ ف ََ�س ْ
�سورة الن�ساء الآية (.)114
ولذلك �أتت الآيات القرانية والأحاديث
النبوية ال�رشيفة تثني على ف�ضل الإ�صالح
وامل�صلح�ين ومب��شرة بالأج��ر العظي��م
للمجتمع��ات والأف��راد مل��ا له��ا م��ن �آثار
�إيجابي��ه عل��ى الأمم� ،إن وج��ود قان��ون
للتوفيق وامل�صاحلة ،مع قانون الإجراءات
املدني��ة والتجاري��ة والقوان�ين الإجرائية
واملو�ضوعية ،وهو ا�ستكمال لرت�سيخ دولة
القان��ون و�ضم��ان حق��وق التقا�ض��ي يف
متقا�ض
ه��ذه الدولة ,كما �أنه ناف��ذة لكل
ٍ
الختي��ار الطريق ال��ذي يود �إنه��اء خالفه
ب��ه ،فالق�ض��اء ه��و الطري��ق الأ�صل��ي يف

�إنه��ا النزاع تف��رع عنه ال�صل��ح والتحكيم
والو�ساط��ة و�أن��واع �أخ��رى  ،كم��ا �أن ه��ذا
القان��ون متي��ز مبجموعة م��ن الإيجابيات
منها �أن اللج��وء �إىل هذه اللجان اختياري
كما و�أنه جماين ،والأهم من ذلك �أن ن�صت
املادة ( )15م��ن القانون نف�سه �أن حم�رض
ال�صل��ح املوقع يع��د �سن��دا تنفيذيا يجري
تنفي��ذه بالطريقة التي تنف��ذ بها الأحكام
الق�ضائية النهائية.
لقد بذل��ت احلكومة الر�شيدة ،ممثلة يف
وزارة العدل جهوداً يف تعميم مظلة ال�صلح
عل��ى كافة ربوع ال�سلطن��ة ،فقد بلغت عدد
اللج��ان الت��ي تعم��ل( )46جلن��ة ،عل��ى �أن
ت�صل �إىل ( )52جلن��ة يف القريب العاجل ،
و�شمل��ت جميع واليات ونيابات ال�سلطنة,
�س��واء ل��كل والي��ة جلن��ة �أو �إ�ضافته��ا يف
اخت�صا�ص جلنة �أخرى.
وقد ا�ستقبل��ت هذه اللجان خالل العقد
الأول من��ذ �إن�شائه��ا �أك�ثر من مئت��ي �ألف
طل��ب �صل��ح ،وه��ي بذل��ك قد خفف��ت على
املحاكم م��ا يقارب ( )% 40م��ن الق�ضايا
املعرو�ض��ة عليها ،كما بلغ��ت عدد طلبات
ال�صل��ح خ�لال ع��ام 2017م ()20874
مبعدل بلغ (.)%90
ن�ص��ت امل��ادة ( )4م��ن قان��ون
لق��د ّ
التوفيق وامل�صاحلة عل��ى الآتي( :تخت�ص
اللجان بت�سوية �أي نزاع ـ قبل �إقامة دعوى
ب�ش�أن��ه �إىل الق�ض��اء ـ بطري��ق ال�صل��ح بني
�أطرافه �س��واء كان مو�ضوع الن��زاع مدني ًا
�أو جتاري�� ًا �أو متعلق�� ًا مب�س�ألة م��ن م�سائل
الأح��وال ال�شخ�صي��ة) .وم��ن ه��ذه املادة
نفه��م �أن دور اللجان ه��و تقريب وجهات
النظر بني �أطراف اخلالف .وحماولة �إيجاد
حل��ول تر�ضي ه��ذه الأط��راف �س��واء كان
ه��ذا اخلالف يف �أمور مدني��ة �أو جتارية �أو
م�س�ألة من م�سائل الأحوال ال�شخ�صية .على
�أن يتم اللج��وء �إىل هذه اللجان يف م�سائل
مل تقم فيها دعاوى ق�ضائية.

كم��ا ن�ص��ت امل��ادة ( )15م��ن قانون
التوفي��ق وامل�صاحل��ة عل��ى �أن حم��ضر
الت�سوي��ة بع��د توقيعه م��ن �أط��راف النزاع
وكذل��ك توقيع��ه م��ن رئي���س اللجن��ة ومن
ح��ضر م��ن الأع�ض��اء يع��د �سن��داً تنفيذي ًا
يج��ري تنفي��ذه بالطريق��ة الت��ي تنفذ بها
الأح��كام الق�ضائي��ة النهائي��ة .كما ن�صت
امل��ادة ذاته��ا �أنه يف حالة ع��دم تنفيذ ما
ت�ضمنه ال�صلح اختياراً يجري تنفيذه جرباً
وفق�� ًا لأحكام قان��ون الإج��راءات املدنية
والتجارية .وذلك بعد احل�صول على �صورة
من املح��ضر تختم بخ��امت اللجنة وتوقع
م��ن �أمني ال��سر بع��د �أن يذيله��ا بال�صيغة
التنفيذية.
�إن من النتائج الإيجابية التي يلم�سها
كل متعام��ل به��ذا القان��ون النتيج��ة التي
يف�ضي بها ال�صلح على وجوه املتعاملني،
فكم م��ن �أ�رسة الت�أم �شمله��ا ب�سبب خالف
ب�سي��ط وج��دوا م��ن يجمعه��م ويحت�ض��ن
م�شاكله��م ليبا��شروا حياته��م م��ن جدي��د
ب�صفحات بي�ضاء حم��وا فيها كل خالفهم
وزاد تراب��ط خ�ص��وم الأم���س لي�صبح��وا
�أ�صدق��اء اليوم� ،إن ه��ذه النتائج املب�رشة،
ترجم��ة لل�سيا�س��ة الت��ي كت��ب به��ا ه��ذا
القان��ون وترجمة ملنهج ر�سم��ه قائد هذه
النه�ض��ة املباركة ،فم��ن كان دينه ال�سالم
والأم��ان فال تعجب من و�ضعه طريق ًا لكل
الراغبني له.
و�أختم هذا املقال م��ن النطق ال�سامي:
«�إنن���ا ن�ؤك���د عل���ى ��ض�رورة املحافظة
عل���ى روح الت�آخي واملحب���ة التي ت�سود
جمتمعنا العماين بجميع فئاته وتعك�س
الرتابط املتني بني �أبناء هذا الوطن يف كل
�أرجائ���ه ...هذا الرتابط الذي ميثل الدعامة
الأ�سا�سية لقوة وازدهار بالدنا العزيزة يف
حا�رضها وم�ستقبلها».
من خط��اب جاللته يف العي��د الوطني
التا�سع ع�رش املجيد.
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و َيتَوا�ص ُل ال َع َطا ُء

�أجرى اللقاء :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

الت�صوير :الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي

ال�ضابط مدين متقاعد /مرت�ضى بن غالم ح�سني اللواتي يف حديث خا�ص ملجلة (جند عمان):

ٌ
َ
ف�ضـاء َّ
ُ
ِّ
ُ
ِّ
املحدود
الت� ُأل ِـق وال َع َط ِاء غ ِري
العمـل
مـن
املتقاعـــــــــــــــــــــــــــد
حياة
ر
ــ
ي
غ
ي
إن�ســان
ل
ا
حياة
يف
ة
جديد
ة
ملرحل
بداية
التقاعد
ُ
االعتيـادي �إىل ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يع��د التقاعد �أم��را طبيعيا بعد م�سار عملي حاف��ل وطويل ،فح�صول
املوظف على تقاعد يكون تتويجا مل�سار خدمته طوال هذه ال�سنوات
بالعطاء واالجناز مع ما ي�شوبها بني احلني والآخر من بع�ض
الأمور والعوار�ض �إال �أنها تبقى ذكريات جميلة يف كثري
من الأحي��ان ،وعلى �أي متقاعد دائم��ا و�أبدا التفكري
اجليد ملرحلة التقاعد واال�ستعداد لها باكت�ساب
املزي��د م��ن العل��وم واملعرف��ة والتدري��ب
واخل�برات ،والقي��ام بع��دة م�رشوعات
و�أن�شط��ة ناجح��ة ومتميــــــ��زة،
ولذل��ك ي�سع��ى منت�سب��و ق��وات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة �إىل دع��م عجل��ة
تنمية البالد من خالل اال�ستثمار الأن�سب
ل�ثروات البالد التي حبا اهلل بها �أر�ض ُعمان
احلبيب��ة ،ووفقــــ�� ًا لهـــذا املنطـ��ق �رشعـــت (جند
عم��ان) م��ن خالل ه��ذه الإطالل��ة ت�سليط ال�ض��وء على
�ضي��ف هذا العدد ال�ضابط م��دين متقاعد مرت�ضى بن غالم
ح�س�ين بن حبيب اللواتي لعر�ض جتربت��ه يف ا�ستثمار خرباته
وعطائه يف خدمة وطنه.
االلتحاق بقوات ال�سلطان
ا مل�سلحة
بعد م�شوار طويل يف الدرا�سة
واخل��دم��ة يف ال��ق��ط��اع اخلا�ص
ال��ت��ح��ق ال�����ض��اب��ط م��دين متقاعد
مرت�ضى اللواتي باخلدمة يف قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف ع��ام 1988م
كمحا�سب ب��ال��درج��ة ( )7ب��اخل��دم��ات
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة �أرك����ان ق��وات
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ال�سلطان امل�سلحة ،وت��درج يف الرتب
حتى و�صل �إىل درج���ة( )3يف من�صب
م��راق��ب م��وازن��ة برئا�سة �أرك���ان ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة ،وقد عمل قبل ذلك
يف العديد من املنا�صب التي ت�ضطلع
بالعديد من املهام والواجبات ،وخالل
ف�ترة خدمته اجتاز ع��دداً من ال��دورات
التي �ساهمت يف تنمية مهاراته وقدراته
و�أك�سبته اخلربات التي حتقق طموحاته،

اخلدمة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة تغرز نتاج ًا وا�سع ًا من اخلربات العملية ،ال�سيما
و�إن ت ّوجت هذه اخلربات باملهارات العلمية املكتبية من الدورات التعليمية املختلفة
�إدراك االحتياج املطلوب يف ال�سوق ،ومل�س امل�شكلة التي يعاين منها
املجتمع يعد �أول عن�صر مطلوب خللق فكرة ناجحة
وقد �أنعم عليه ح�رضة �صاحب اجلاللة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه
اهلل -بو�سام اخلدمة املمتازة يف عام
1996م.
ما بعد اخلدمة
ال �شك �أن اخلدمة يف قوات ال�سلطان
امل�سلحة تغرز نتاج ًا وا�سع ًا من اخلربات
ت��وج��ت ه��ذه
ال��ع��م��ل��ي��ة ،ال���س��ي��م��ا و�إن ّ
اخل�برات باملهارات العلمية املكتبية
من ال��دورات التعليمية املختلفة ،ومن
خال�صة التجارب التطبيقية يف مراحل
العمل املختلفة ،و�ضيفنا يف هذا العدد

ت��رج��م خ�برات��ه ال�سابقة على �صفحة
وخطها مبداد
بي�ضاء ر�سمها بنف�سه
ّ
الثقة بالنف�س ،ليقف على �أر�ض وا�سعة
ال �آخر حلياة التقاعد،
يبني فيها م�ستقب ً
وم��ن ه��ن��ا ب��ره��ن لنف�سه ه��ذا العطاء
املتوا�صل ،ف�رشع لنف�سه فكرة االهتمام
بالن�شاط التجاري ،وقد �أ�س�س يف الآونة
الأخرية م�رشوعا جتاريا با�سم (احلديقة
ال�صحية).
فكرة امل�شروع
وع��ن ف��ك��رة امل����شروع حت��دث �إلينا
قائال« :ا�ستعدا ًدا ملرحلة التقاعد قررت
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يوجد يف املحل �أك�ثر من
( )45نوعً ا من منتجات
ال�شاي اخلالية من امل��واد
الكيميائية وال�ضارة
م�شروع احلديقة ال�صحية،
ي��ع��د الأول م��ن ن��وع��ه يف
ال�سلطنة ،ويهدف لتقدمي
منتجات طبيعية �صحية خالية
من املواد الكيميائية
�أن �أجد لنف�سي م�رشوعا خا�صا �أ�ستفيد
منه ،و�أفيد املجتمع ،وقد فكرت طويال،
وبحثت كثريا عن فكرة م�رشوع جديدة
يف ال�سوق العماين ،ف�أنا دائما �أحب �أن
�أقدم اجلديد واملفيد ،حتى جاءت فكرة
م�رشوع احلديقة ال�صحية ،وال��ذي يعد
الأول من نوعه يف ال�سلطنة ،ويهدف
امل�����ش�روع ل��ت��ق��دمي م��ن��ت��ج��ات طبيعية
�صحية خالية من املواد الكيميائية».
و�أ�ضاف قائالً� « :إن م�رشوع احلديقة
ال�صحية هو عبارة عن حمل متخ�ص�ص
يف ب��ي��ع م��ن��ت��ج��ات ال�����ش��اي الع�ضوي
والطبيعي واملفيد لل�صحة ،حيث بات
يوفر امل����شروع للم�ستهلكني �أك�ثر من
نوعا من منتجات ال�شاي اخلالية
(ً )45
من امل��واد الكيميائية وال�����ض��ارة ،وقد
حر�صنا يف انتقاء �أجود �أنواع ال�شاي من
خمتلف دول العامل كاليابان وال�صني.
كما يوجد لدينا ع�سل (مانوكا) الذي له
فوائد كثرية ومتعددة وي�ستخدم لعالج
الكثري من الأمرا�ض والذي ي�ستورد من
نيوزيالند ،ويعد حمل احلديقة ال�صحية
هو الوكيل احل�رصي لهذا املنتج ،كما
ي��وج��د مبحل احل��دي��ق��ة ال�صحية �أج��ود
منتجات القهوة الفاخرة امل�ستوردة
من اليمن والواليات املتحدة الأمريكية
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والهند وغريها من الدول ،و�أف�ضل �أنواع
الزعفران امل�ستورد من جمهورية �إيران
ا لإ�سالمية.
ر�سـالة �إىل ال�شباب ال ُعماين
ووج�����ه ال�����ض��اب��ط م����دين م��ت��ق��اع��د
ال
مرت�ضى ر�سالة لل�شباب العماين قائ ً
فيها« :يعد �إدراك االحتياج املطلوب
يف ال�سوق ،ومل�س امل�شكلة التي يعاين
منها املجتمع� ،أول عن�رص مطلوب خللق
العماين
فكرة ناجحة ،لذا البد لل�شباب ُ
املقبل على �إن�شاء م�رشوعه اخلا�ص �أن
يعرف ما يحتاجه ال�سوق ،وم��ن الذي
حتل م�شكلته بفكرة م�رشوعك ،وبالتايل
�سيكون بحاجة ملنتجك �أو خدمتك التي
تقدمها ،لذلك �أن�صح كل �شاب ُعماين
�أن ي�ستغل نعمة العقل التي وهبها اهلل
لنا ،و�أن ميتلك كذلك الإرادة القوية يف
اتخاذ القرار ال�صحيح لت�أ�سي�س م�رشوعه
اخل��ا���ص ،ودرا����س���ة امل����شروع م��ن كل
النواحي قبل التنفيذ».
ر�سالة �إىل متقاعد
وبعد �أن ا�ستعر�ض ال�ضابط مدين
متقاعد مرت�ضى اللواتي واقع جتربته
الناجحة يف ا�ستثمار وقته بعد اخلدمة
وجه ر�سالة �إىل كل متقاعد �أو مقبل عليه

قائالً« :قد ي�رسي يف ذهن الكثريين �أن
التقاعد نهاية ملرحلة العمل والإنتاج،
وه���ذا ف��ك��ر خ��اط��ئ ي��ج��ب ت�صحيحه،
فمرحلة التقاعد بداية ملرحلة جديدة
يف حياة الإن�����س��ان ،حيث تتغري حياة
املتقاعد م��ن نظام العمل االعتيادي
�إىل ف�ضاء الت�ألق والعطاء غري املحدود،
فبا�ستطاعة املتقاعد جت��دي��د حياته
من خالل ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية
واالجتماعية والتطوعية ،ف�ضال عن
الأع��م��ال اخلا�صة التي قد يلج�أ �إليها
بع�ض الأفراد».
ويف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه ل��ـ جم��ل��ة (جند
عمان) قدم كلمة �شكر وعرفان �إىل املقام
ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان ق��اب��و���س ب��ن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه
اهلل ورعاه  -على ما يوليه جاللته من
اهتمام ورعاية ملنت�سبي قوات جاللته
���س��واء م��ن ه��م يف اخل��دم��ة �أو
امل�سلحة
ً
املتقاعدين منهم .
كمـــا وج��ه �شكـــره وت��ق��دي��ره �إىل
جملـــة (جند عُ مان) والقائمني عليها على
جهودهم الطيبة بتوا�صلهم الدائم مع
املتقاعدين وتخ�صي�ص هذه امل�ساحة
من املجلة لت�سليط ال�ضوء على �إجنازاتهم
وجهودهم خالل مرحلة التقاعد .

ُ
َّ
الــــــــطبيعيةة
ة
ي
م
محَ
حممية
َّ
القرم الــــــــطبيع َّي ِ
ِ
تتميز ال�سلطنة بوجود عدد من املواقع البيئية الرائعة التي مت الإعالن عنها كمحميات
طبيعية ،وقد بذلت احلكومة جهودا متميزة لتطويرها وتهيئة الأجواء املنا�سبة لنمو وتكاثر
الأحياء الفطرية فيها ،و�أحد �أهم هذه املحميات هي حممية القرم الطبيعية.
كانت ملجلة (جند عمان) جولة يف حممية القرم الطبيعية التي تعد واحدة من �أهم
املحميات الطبيعية بال�سلطنة ،و�سوف نتحدث عنها يف هذا التقرير ال�سياحي.

�إعداد :املالزم �أول /نا�صر بن خمي�س الكلباين

تقع املحمية يف منطقة القرم بوالية بو�رش مبحافظة م�سقط مواجهة لبحر ُعمان
وحماطة بجبال احلجر ،وقد �أُعلِنت ك�أول حممية طبيعية يف ال�سلطنة يف عام 1975م
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ( ،)75/38وتبلغ م�ساحة املحمية ( 1,718,657م )2مليون
رتا مرب ًعا .ولقد مت اختيار حممية
و�سبعمائة وثمانية ع�رش �ألفًا و�ستمائة و�سبعة وخم�سني م ً
القرم الطبيعية ك�أول موقع ذات �أهمية دولية (موقع رام�سار) ،وذلك بعد ما ان�ضمت
ال�سلطنة �إىل اتفاقية الأرا�ضي الرطبة (رام�سار) مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم
(2012/64م).
�أ�شجار القرم هي الأ�شجار اخل�رضاء املزدهرة على مياه البحر ،وهي
واحدة من الأ�شجار القليلة التي تعي�ش وتنمو يف املياه املاحلة،
حيث تزدهر من��واً يف اخللجان كما هو احل��ال يف اخل�يران
ومنطقة القرم مب�سقط ،وتعد حممية القرم باخلريان هي
�أحد �أكرب حمميات �أ�شجار القرم يف املنطقة.
وتوفر �أ�شجار القرم الكثيفة بيئة مالئمة
لتكاثر الق�رشيات والأ�سماك ال�ساحلية ،كما
ت��وفِّ��ر بيئة مالئمة حلياة الطيور يف
املنطقة.

�أ�شجار القرم النادرة هي واح��دة من
الأ�شجار القليلة التي تنمو يف املياه املاحلة

حممية القرم الطبيعية ُت ْع َلن ك�أول حممية
طبيعية يف ال�سلطنة عام 1975م
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مت �إن�شاء م�شتلني ال�ستزراع �أ�شجار القرم بطاقة ا�ستيعابية
بلغت (� )24ألف �شتلة بهدف توزيعها ح�سب اخلطة الوطنية
ال�ستزراع �أ�شجار القرم مبختلف املحافظات يف ال�سلطنة
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وت�شري الدرا�سات �إىل �أن هناك ()20
غابة من غابات القرم ال زالت تنمو على
�سواحل ال�سلطنة املختلفة.

�أن�شئت املحمية لأ�سباب عدة منها:
 mحماية غابات �أ�شجار القرم.
 mحماية موائل الطيور البحرية.

املقومات الطبيعية:
 uكاملناخ واملقومات الفيزيائية
للمحمية:
�شاطئ �ساحلي يتمتع مبقومات
ت��ت�لاءم معها �أ�شجار ال��ق��رم والأح��ي��اء
البحرية التي تتميز بها املحمية.

 uالتنوع الأحيائي:
النباتات البحرية :حتتوي املحمية
ع��ل��ى ن���وع واح����د م��ن �أ���ش��ج��ار ال��ق��رم
وه��و ( )Avicennia marinaوهو
النوع الوحيد امل��وج��ود يف ال�سلطنة
الذي يت�أقلم مع الو�ضع املناخي للبيئة
العمانية.
 uاحليوانات البحرية:
نوعا من الق�رشيات،
مت ت�سجيل (ً )27
��وع��ا م��ن ال��رخ��وي��ات ،و()40
و( )48ن ً
نوعا من الأ�سماك .كما يوجد الروبيان،
ً
و�رسطان البحر ،واملحاريات يف مياه

املحمية.
 uالطيور البحرية:
تعد املحمية م�أوى للطيور املهاجرة
من �أفريقيا ورو�سيا والطيور امل�ستوطنة
نوعا.
التي بلغ عددها حوايل (ً )194
� uإدارة املياه داخل املحمية:
جميع املياه داخل املحمية هي مياه
البحر املاحلة وال توجد لها ا�ستخدامات
ب�رشية ،وذل��ك لعدم وج��ود �سكان داخل
املحمية.

الرتاث الب�شري (املناطق الأثرية):
حتتوي املحمية على منطقة �أثرية �إذ

�أكدت درا�سات احلفر يف ال�سنوات الأخرية بوجود �أ�شجار القرم
ون�شاط ال�صيد يف هذه املنطقة قبل �أكرث من (� )4,000سنة.

الأن�شطة الب�شرية التي متار�س داخل املحمية:

تقوم ال��وزارة بتنظيم برامج توعوية وفعاليات للمجتمع
املحلي وط�لاب امل��دار���س لتعريفهم ب�أهمية غابات �أ�شجار
القرم وم�شاهدة الطيور والتجول يف املحمية با�ستخدام زوارق
التجديف.
تتمتع املحمية بوجود ع��دة جوانب منها (بناء اجل�سور
واملمرات اخل�شبية ،وكذلك بناء �أبراج مل�شاهدة الطيور� ،إ�ضافة
�إىل توفري ق��وارب الكياك ومناظري م�شاهدة الطيور ،وتركيب
ل��وح��ات توعوية للحفاظ على نظافة املحمية وع��دم رمي
املخلفات بها حماية للتنوع الأحيائي وكذلك حماية لأ�شجار
القرم)� ،إ�ضافة �إىل هذه اجلهود مت �إن�شاء م�شتلني ال�ستزراع
�أ�شجار القرم بطاقة ا�ستيعابية بلغت (� )24ألف �شتلة بهدف
توزيعها ح�سب اخلطة الوطنية ال�ستزراع �أ�شجار القرم يف
خمتلف املحافظات بال�سلطنة .
اجلدير بالذكر �أن املحميات الطبيعية مبختلف حمافظات
ال�سلطنة ت�شهد �إقبا ًال من ال��زوار الباحثني عن جمال الطبيعة
لال�ستمتاع مب�شاهدة املناظر اخلالبة وما ت�ضمه هذه املحميات
من مفردات طبيعية متفردة.

حممية القرم الطبيعية بيئة منا�سبة
للتمتع باملناظر اخلالبة
توفر �أ�شجار القرم بيئة مالئمة لتكاثر
الق�شريات والأ�سماك ال�ساحلية
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

االحتفال بو�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع �شركة النماء للدواجن
با�ستثمار  100مليون ريال وعلى م�ساحة  70كم2
 rrاحتفل يوم  2/11بو�ضع حجر الأ�سا�س
مل�رشوع �رشكة النماء للدواجن مبنطقة ال�صفا
بوالية ع�بري ،وذل��ك حتت رعاية معايل الدكتور
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية.
وتبلغ التكلفة اال�ستثمارية للم�رشوع ( )100مليون
ريال ،ويقع على م�ساحة تبلغ ( 70كم  )2وينتج (� )66ألف طن
مرتي من اللحوم البي�ضاء �سنويا عالية اجلودة ،ويتكون من م�صنع
للأعالف املركبة بطاقة �إنتاجية قدرها  50طنا /بال�ساعة ،و ()500
طن يوميا ،وي�ضم امل�رشوع الذي تقدر طاقته الإنتاجية (� )200ألف
طائر يف اليوم قابلة للزيادة �إىل (� )500ألف طائر يف اليوم وعنابر
لرتبية الدجاج بعدد ( )240عنربا موزعة على ( )20وحدة �إنتاجية
قابلة للتو�سعة،وي�ضم كذلك على مفرخات �آلية بطاقة ( )70مليون
بي�ضة قابلة لزيادة الإنتاج ( )100مليون بي�ضة يف ال�سنة لتوفري
احتياجات امل�رشوع من ال�صي�صان ،بالإ�ضافة �إىل توفريها ملربي
الدواجن وال�رشكات ال�صغرية ،واملتو�سطة و حمطة ملعاجلة املخلفات
ال�صلبة وال�سائلة بطاقة �إنتاجية ( )200طن من ال�سماد يوميا و()80
طنا من خملفات امل�سلخ يومياً.
و�أكد وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية �أهمية م�رشوع مناء للدواجن
بوالية عربي يف حتقيق متطلبات الأم��ن الغذائي يف ال�سلطنة من
اللحوم البي�ضاء بن�سبة قد ت�صل �إىل  %80يف الأع���وام القادمة،

وم�شاريع الأمن الغذائي ت�ستكمل �إن�شاءها تباع ًا ملا ت�شكله من
�أهمية كبرية يف حتقيق االكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية
التي ت�سهم بها ال�رشكة العمانية للأمن الغذائي القاب�ضة وما
يتبعها من �رشكات ،بالإ�ضافة �إىل اجلهود املبذولة يف م�رشوعات
النخيل كهذه امل�شاريع �سوف حتقق التطلعات بتوفري ن�سبة كبرية
من املتطلبات الغذائية ،بل �إن هذه امل�رشوعات ترثي الأ�سواق
املحلية يف املحافظات ،وتعمل وتعزز من فر�ص العمل للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة.

التوقيع على  5اتفاقيات لإن�شـاء م�شـروع املحطة املتكاملة للكهرباء واملياه بالدقم
 rrوقعت يوم � 2/3رشكة الدقم لتوليد
الكهرباء ،امل����شروع امل�شرتك ب�ين �رشكة
املرافق املركزية (مرافق) ،ال�رشكة التابعة
ل�رشكة النفط ال ُعمانية واملن�ضوية حتت
جمموعة الغاز العمانية ،و�رشكة اخلليج
با�سيفك القاب�ضة التايلندية )5( ،اتفاقيات
لإن�شاء م�رشوع املحطة املتكاملة للكهرباء
واملياه بالدقم.
ت�ضمن ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة حق
االنتفاع بالأر�ض ملدة ( )25عاما لت�شييد
حمطة متكاملة للكهرباء واملياه باملنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم.
وقع االتفاقية نيابة عن الهيئة معايل
رئي�س جمل�س الإدارة وع��ن �رشكة الدقم
لتوليد الكهرباء الرئي�س التنفيذي ملجموعة

�رشكات النفط العمانية.
ك��م��ا وق���ع امل��دي��ر ال��ع��ام التنفيذي
بالوكالة ل�رشكة الغاز العمانية ،ومدير
عام �رشكة مرافق ،بالنيابة عن ال�رشكة
اتفاقية اخلدمة طويلة الأم��د مع �رشكة
�سيمن�س الأمل��ان��ي��ة مل���دة ( )25عاما
ل�صيانة املحركات التوربينية ال�صناعية
وال��ب��خ��اري��ة ،و�أن��ظ��م��ة التحكم التابعة
للمحطة والعقد الأول للهند�سة والتوريد
والإن�����ش��اء للمحطة املتكاملة للكهرباء
واملياه واملرافق امل�صاحبة لها مع حتالف
�رشكات مكون من �رشكة الغامن العاملية
الكويتية ،و��شرك��ة (ك��وب��را) الأ�سبانية،
و��شرك��ة (ت���داج���وا) الأ���س��ب��ان��ي��ة ،و�رشكة
(�سوجتز) اليابانية ،والعقد الثاين للهند�سة

(النفط والغاز) توقع اتفاقية تطوير م�شاريع الغاز املتكاملة يف ال�سلطنة مع �شركتي «�شل» و«توتال»

 rrوقعت يوم  2/20وزارة النفط والغاز اتفاقية مرحلية
لتمويل وتنفيذ برنامج العمل لعام 2019م لتطوير م��وارد الغاز
للم�شاريع املتكاملة لتلبية احتياجات ال�سلطنة املتزايدة من الطاقة.
وقع االتفاقية بديوان عام الوزارة معايل الدكتور وزير النفط والغاز
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والرئي�س التنفيذي ل�رشكة (�شل) العاملية ،ورئي�س اال�ستك�شاف
والإنتاج ب�رشكة (توتال) ،بالإ�ضافة �إىل �رشكة تنمية نفط عمان،
و�رشكة النفط العمانية.
وتغطى االتفاقية املرحلية لل�شق العلوي منطقة غازية يف اجلزء
ال�شمايل من املنطقة رقم ( )6الواقعة غرب حمطة �سيح رول احلالية
للغاز التابعة ل�رشكة تنمية نفط عمان ،وي�شمل امل�رشوع اال�ستثمار
يف عمليات ا�ستك�شاف و�إنتاج الغاز بالتعاون مع كل من �رشكة �شل،
و�رشكة توتال ،و�رشكة النفط العمانية.
ويهدف هذا امل�رشوع �إىل ربط م�رشوع ال�شق العلوي مب�رشوعني
خمتلفني لتطوير ال�شق ال�سفلي هما م�رشوع حتويل الغاز �إىل م�شتقات
برتولية �سائلة “قيد الدرا�سة حالياً” ال��ذي �ستطوره �رشكة �شل
بالتعاون مع �رشكة النفط العمانية ،وم�رشوع �إ�سالة الغاز ال�ستخدامه
كوقود لل�سفن الذي �ستطوره �رشكة توتال بالتعاون مع �رشكة النفط
العمانية.

والتوريد والإن�شاء خلط اجلهد العايل من
املحطة �إىل ر�أ�س املركز مع �رشكة الزواوي
(باورتك) العمانية ،واتفاقية عقد الإ�رشاف
واملتابعة مل����شروع خ��ط اجل��ه��د العايل
لنقل الكهرباء مع �رشكة موت ماكدونالد
العمانية.
ويعد ه��ذا امل����شروع احل��ي��وي ،وال��ذي
ي�شغل م�ساحة ت��ق��در ب��ـ ( )45هكتارا
وامل����ج����اور مل�����ص��ف��اة ال���دق���م وجم��م��ع
ال�صناعات البرتوكيماوية ،باكورة �أعمال
�رشكة النفط العمانية يف قطاع البنية
التحتية للطاقة ،حيث �سي�ساهم يف دعم
الر�ؤية الإ�سرتاتيجية لل�رشكة للقيام بدور
رئي�سي يف تطوير من�ش�آت توليد الطاقة
التقليدية واملتجددة يف ال�سلطنة ،وتعزيز
ر�ؤية ال�رشكة املتمحورة يف �إن�شاء م�شاريع
ت�ساهم يف �إيجاد قيمة م�ضافة يف �سل�سلة
قطاع الطاقة ورفد االقت�صاد الوطني.
و�ستوفر املحطة يف املرحلة الأوىل
طاقة كهربائية ومياه معاجلة بكلفة فاعلة
ح�رصيا ل�رشكة م�صفاة الدقم وال�صناعات
البرتوكيماوية.
وتقدر الكلفة اال�ستثمارية الإجمالية
للم�رشوع ب��ح��وايل  480مليون دوالر،
وت�ستمر �أعماله حوايل (� )46شهراً ،ومن
املتوقع �أن يبد�أ الت�شغيل الأويل للمحطة
يف الربع الثالث من عام 2020م.

«الغاز العمانية» توقع جتديد اتفاقية حق االمتياز لـ ( )50عاما لتجديد حق امتالك وت�شغيل نظام نقل الغاز بال�سلطنة
 rrوقعت يوم � 2/10رشكة الغاز العمانية والناقل الأ�سا�سي
للغاز الطبيعي يف ال�سلطنة جتديد اتفاقية حق االمتياز ملدة ()50
عاما مع حكومة ال�سلطنة تن�ص على جتديد منح ال�رشكة حق امتالك
ً
وت�شغيل نظام نقل الغاز واملت�ضمن �شبكة خطوط الأنابيب و�أجهزة
القيا�س وحمطات �ضغط و�إم��داد الغاز وذلك مبوجب �إط��ار العوائد
اجلديد.
وتعد هذه االتفاقية مبثابة �إجناز رئي�سية يف مرحلة التغيري التي
متر بها �رشكة الغاز العمانية لت�صبح م�شغال ومالكا �أ�سا�سيا م�ستقال
لنظام نقل الغاز يف ال�سلطنة.
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منظومة الدفاع ال�صاروخية احلديثة «�أ�س »500 -

املقاتلة ()TFX
ك�شفت �رشكة ( ،)TAIال�ستار عن �صور �أول مقاتلة (تي �إف �إك�س)،
التي من املنتظر �أن تقوم ب���أول رحلة طريان يف الأج��واء يف عام
2023م.
املقاتلة التي �ستحمل ا�سم (تي �إف �إك�س) �ستكون من اجليل
اخلام�س (�أي �ستكون �شبحية) ،ولذلك �سيتم ت�صنيعها من مواد مركبة،
لتتمتع بخ�صائ�ص تتيح لها �إمكانية االختفاء من �شا�شة الرادارات
واملوجات الإلكرتونية .

و�سيتم تزويد املقاتلة مبحركني ،و�ستتميز بكون الذخائر
وال�صواريخ التي �ستحملها �ستكون غري ظاهرة مثل ما هو موجود
الآن لدى املقاتلتني الأمريكيتني ( F-22و  )F-35ال�شبحيتني،
وتقدر مدة طلعات االختبار للمقاتلة اجلديدة بنحو �سنتني.

امل�سد�س الرو�سي ال�صامت ()PSS
ي�ستخدم طلقات عيار ()42*7.62
ملم و�سعة خم��زن ال��ذخ�يرة ب��ه ()6
طلقات ،وي�صل وزن امل�سد�س فارغ ًا
�إىل ()700غ�����رام ،ووزن���ه بالطلقات
غراما ،وطوله (� )17سم ،وطول
(ً )850
املا�سورة (ال�سبطانة) (� )3.5سم ،وت�صل
�رسعة الطلقات عند فوهته ( )200مرت

يف الثانية .بينما ي�صل مدى الطلقات
�إىل ( )50مرتاً ،واملدى امل�ؤثر للطلقة
( )25مرت.
ه���ذا امل�����س��د���س مت ت�صميمه يف
�سبعينيات القرن املا�ضي ول��ن يتم
ا�ستخدامه �إال من قبل �أف���راد القوات
اخلا�صة الرو�سية.

العربات املدرعة
حتمل ناقلة اجلنود املدرعة ا�سم «القنفذ/
 »Kirpiحيث تتمتع بهيكل مقوى ،للحماية من
خطر ال�صواريخ والألغام ،وت�ساهم بذلك يف
�إي�صال اجلنود �إىل �أر�ض املعركة.
�أم��ا العربات امل��درع��ة القتالية فتحمل
ا�سم «�أجدر يالت�شني ،»Ejder Yalç?n /مبيزة
الدفع الرباعي ،وتتمتع مب�ستوى حماية عالية
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مقارنة مع نظرياتها ،كما ميكنها
ال�سري على كافة �أنواع الت�ضاري�س
الأر�ضية مبا فيها الوعرة.
وت��ت�����س��ع امل���درع���ة ل���ـ ()11
�شخ�صا ،ويبلغ وزنها ( )14طنا،
ولها القدرة على حمل (� )4أطنان
�إ�ضافية ،وتبلغ �رسعتها الق�صوى
( )120كلم� /ساعة.

تعد «�أ�س� ،»500-أحدث منظومة
دفاع �صاروخية (�أر�ض-جو) وهي
ع��ب��ارة ع��ن منظومة �شاملة بعيدة
املدى قادرة على اعرتا�ض ال�صواريخ
البال�ستية والأهداف اجلوية الأخرى،
ك��ال��ط��ائ��رات وامل��روح��ي��ات ،وكذلك
ال�صواريخ املجنحة ،وتغطي م�ساحة
ي�صل قطرها �إىل ( )600كم ،وت�ستطيع
يف �آن واح��د �إ�صابة (� )10صواريخ
بال�ستية حتلق ب�رسعة ( )7ك��م يف
الثانية.

دبابة (مريكافا)
دبابة (مريكافا) تت�سع لطاقم مكون
من ( )4جنود ،ويبلغ طول الدبابة ()7,6
مرت ،وعر�ضها ( )3,72مرت ،وارتفاعها
( )2,6مرت ،وتبلغ من الوزن حوايل (63
  )65طن ،وتبلغ �أق�صى �رسعة لها ()60ك��م يف ال�ساعة ،وم��ن مم��ي��زات الدبابة
ال�رسعة والقدرة النريانية.

مروحيات (�أتاك)
تعد مروحيات (�أتاك تي  )129القتالية ( )ATAKاملزودة ب�أنظمة
�إلكرتونية وت�سليحية� ،إذ تقوم هذه املروحيات بتدمري مواقع العدو،
بعد حتديدها الدقيق للأهداف بوا�سطة نظامها الليزري� ،إذ تتمتع
بح�سا�سية عالية جتاه �أهداف العربات املدرعة اخلفيفة الثابتة منها
واملتحركة ،وهي حتمل �صواريخ من نوع (جرييت  ، )Ciritكما يعد
هذا النوع من ال�صواريخ العتاد الرئي�سي ملروحيات (�أتاك).

البندق ّية الهجومية الرهيبة ()MK-18
��ي ال ُن�سخـة الأ�صـغر للبندقية
تعد البندقية الق�صرية ( )MK18ه َ
الأمريـكيـة ( ،)M4 Carbineوتـ�ستـخدم لـظـروف خـا�صـة يف املعـركة ،لهـذا
تعد من فـئة (� ،)CQBRأي ملـعركة الأمــاكن املغلقة (.)Close Quarters Battle Receiver
البندقية �صممتها �رشكة (كـولت) عام 1999م ،ودخلـت اخلـدمـة عام 2000م لــدى
الـوحـدات الـقتـالية اخلـا�صة يف اجلـيـ�ش الأمريكي ،تتميز بوزن مالئم ( )2.7كيلو غرام وطول
( )10ان�ش عك�س الن�سخة ال�سابقة التي كان طولها ( )14.5ان�ش.
وت�ستـخـدم العـيار الرئي�سـي ( )5.56x45مم وهــو عيــار ح�سب موا�صفات (الـناتــو) كما يف
كل ن�سخ الـ ( ، )M4واملدى القاتل لها (300م) بدقة ( )% 100ورد فعل (.)0
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بدقة الأطباء املحرتفني  ..نظام ذكاء ا�صطناعي يُ�شخ�ص �أمرا�ض الأطفال
طور فريق من الباحثني ال�صينيني والأمريكيني نظام ذكاء ا�صطناعي ميكنه قراءة
ال�سجالت ال�صحية و�إعطاء الت�شخي�ص بدقة مثل الأطباء املحرتفني .و�أفادت الدرا�سة
�أن فريقا بحثيا ي�ضم ( )70عاملا زودوا الربنامج ب�أكرث من ( )100مليون معلومة عن
( )1.3مليون حالة للأطفال يف مركز �إحالة رئي�سي يف ال�صني ،بع�ضها كان نتائج
حتليالت و�سجالت �صحية ،و�أخرى مالحظات مكتوبة بخط اليد.
و�أك��د الباحثون �أنهم قاموا ببناء نظام على �أ�سا�س الذكاء اال�صطناعي ميكنه
ت�شخي�ص �أمرا�ض الأطفال ال�شائعة تلقائي ًا بعد معاجلة البيانات ال�رسيرية لأعرا�ض
املري�ض وتاريخه الطبي وغريها .ويظهر النظام الدقة العالية امل�ستوى التي ُت�ضاهي
م�ستوى �أطباء الأطفال ذوي اخلربات ،وقد ي�ساعد الأطباء �أنف�سهم يف ت�شخي�ص الأمرا�ض
املعقدة �أو النادرة من خالل تقدمي تنب�ؤات ت�شخي�صية �أكرث.

الإنفلون��زا ق��د تزي��د م��ن خط��ر
الإ�صابة ب�سكتة دماغية قاتلة
�أف����ادت درا���س��ت��ان ج��دي��دت��ان يف ل��ن��دن �أن
الإنفلونزا ميكن �أن تزيد ب�شكل كبري من خطر
الإ�صابة ب�سكتة دماغية قاتلة وجلطة يف �رشايني
الرقبة .ووجدت الدرا�سة الأوىل �أن الإنفلونزا تزيد
من فر�ص الإ�صابة ب�سكتة دماغية بن�سبة تقارب
( )٪40خالل الأيام الـ  15التالية للإ�صابة بها،
وميكن �أن ي�ستمر هذا اخلطر ملدة ت�صل �إىل �سنة بعد
الإ�صابة بالفريو�س� .أما الدرا�سة الثانية فوجدت �أن
املر�ضى كانوا �أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة بتجلط
يف �رشايني الرقبة خالل �شهر واحد من الإ�صابة
مب��ر���ض �شبيه ب��الإن��ف��ل��ون��زا ،وك���ان ه��ذا ال�سبب
الرئي�سي للإ�صابة بال�سكتة الدماغية يف املر�ضى
الذين ترتاوح �أعمارهم بني ( )15و( )45عاما .ويف
هذه الدرا�سة راجع العلماء ()3861حالة ووجدوا
�أنه يف ( )1849منها قد �أ�صيب الأفراد ب�أمرا�ض
�شبيهة بالإنفلونزا خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة
لتجلط يف �رشايني الرقبة.
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الأر�ض تعي�ش �أجواء مناخية قبل (� )115ألف �سنة

�أول
مفا�صل بالعـامل
بتقنيــــة الطباعـــة
ثــالثيـــــــة الأبــعـــــــــاد

�أكرب عملة معدنية من الذهب يف العامل

بد�أ يف مدينة دبي ت�صنيع مفا�صل للركبة بتقنية الطباعة
ثالثية الأبعاد ،وهي �أول مفا�صل يف العامل يتم ت�صنيعها مبقايي�س
تنا�سب العرب والآ�سيويني .وهو �أول مركز مبتكر ي�ستخدم تقنية الطباعة
ثالثية الأبعاد والروبوت يف تغيري مف�صل الركبة يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا .ويهدف املركز �إىل تقدمي �أحدث التقنيات يف جمال تقومي
املفا�صل ،مبا يف ذلك الطباعة ثالثية الأبعاد والذكاء اال�صطناعي و�أجهزة
الروبوت اجلراحي لعالج حاالت مر�ضى اخل�شونة املتقدمة يف املفا�صل.
ولفت �إىل �أن �صناعة املفا�صل بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد تعد الأحدث
عاملي ًا يف القطاع الطبي ،حيث حتول الأمر من �صناعات لأطراف خارجية،
�إىل دخول التكنولوجيا �إىل ج�سم الإن�سان نف�سه ،الأمر الذي يعد نقلة نوعية
يف اخلدمات ال�صحية .و�أن كافة الأبحاث والدرا�سات العاملية التي �أجريت
ل�صناعة مفا�صل الركبة ،مل تراع مقايي�س العرب ومنطقة ال�رشق الأو�سط،
و�آ�سيا من حيث الطبيعة اجل�سدية ،ما دفعه لتطوير مفا�صل تتنا�سب
وال�سمات اجل�سدية للمري�ض العربي.

احتفل بنك الت�شيك الوطني املركزي ،بالذكرى
املئوية لطرح عملته (ال��ك��رون) ب�إ�صدار عملة
معدنية �ضخمة من الذهب .والعملة بوزنها البالغ
( )130كيلوجراما وقطرها ب�أكرث من خم�سني
�سنتيمرتا ،تكون واحدة من �أكرب العمالت الذهبية
يف العامل والأكرب يف �أوروبا .وتبلغ القيمة اال�سمية
لهذه العملة ( )100مليون (كرون) ت�شيكي الذي
ي��ع��ادل �أق��ل قليال م��ن ( )3.9مليون ي���ورو .وال
ت�ستخدم جمهورية الت�شيك الع�ضو يف االحتاد
الأوروبي عملة اليورو.
وعلى �أحد �أوجه العملة ،مت ر�سم �أ�سد باعتباره
احل��ي��وان ال�شهري لإقليم (بوهيميا) وهو
يحمل درع��ا لل�صليب ال�سلوفاكي
امل�����زدوج .وع��ل��ى اجل��ان��ب
الآخ��ر� ،شعار البنك
الوطني.

(نا�سا) تر�صد �أكرث الأنهار
اجلليدية خطورة يف العامل

ك�شف علماء يف كندا �أن الأجواء املناخية التي يعي�شها كوكب الأر�ض حاليا
ت�شبه �إىل حد كبري الأجواء التي كانت �سائدة على الكوكب قبل (� )115ألف �سنة.
و�إنه وبالرغم من �أن الأر�ض كانت تعي�ش يف ال�سابق و�سط ارتفاع غري م�سبوق
يف درجات احلرارة كما اليوم ،ف�إن الفرق يف ارتفاع من�سوب مياه البحر كان
خمتلفا منذ �آالف ال�سنني مقارنة مبا هو عليه الآن.
ويقول العلماء �إن املحيطات �شهدت قبل �آالف ال�سنني دفئا مماثال ملا هي
عليه الآن لكن من�سوب املياه فيها كان -مرتفعا من � 20إىل  30قدما على الأقل.
و�أ�شار بحث جديد مثري لالهتمام �إىل �أن الأنهار اجلليدية يف ن�صف الكرة ال�شمايل
تراجعت بالفعل حاليا بقدر ما حدث يف املا�ضي مدفوعة بارتفاع درجات احلرارة
يف مناطق القطب ال�شمايل .وا�ستند العلماء يف هذا اال�ستنتاج �إىل جتميع فريق
من الباحثني العاملني يف جزيرة (بافن) �شمال �رشقي كندا عينات من النباتات
القدمية التي خرجت من حتت الأنهار اجلليدية املرتاجعة ب�رسعة .ووجد العلماء
�أن النباتات كانت قدمية جدا بالفعل ورمبا كانت قد منت يف املا�ضي يف هذه
املناطق منذ حوايل (� )115ألف �سنة.

قر�ص �إلكرتوين
يبتلعه املري�ض ملتابعة
ا�ضطرابات املعدة
ط������ور ف���ري���ق م����ن ال���ب���اح���ث�ي�ن يف م��ع��ه��د
ّ
(ما�سا�شو�سيت�س) للتكنولوجيا بالواليات املتحدة
قر�صا �إلكرتونيا م�صنوعا من مادة رخوة ت�شبه اجليلي ،ما
�أن يبتلعه املري�ض وي�صل �إىل املعدة ،حتى ينتفخ لي�صل �إىل حجم
كرة تن�س الطاولة ،ويبقى يف الداخل لفرتة طويلة ملراقبة ا�ضطرابات
اجلهاز اله�ضمي .ويحتوي القر�ص الإلكرتوين على وحدة ا�ست�شعار ميكنها
قيا�س درجة حرارة املعدة ملدة ثالثني يوما ب�شكل متوا�صل ،و�إذا ما
ا�ستدعت احلاجة �إخراج القر�ص من معدة املري�ض ،ف�إنه ي�رشب �سائال
يحتوي على مادة (الكال�سيوم) ،مما ي�ؤدي �إىل انكما�ش القر�ص �إىل حجمه
الأ�صلي ،وهو ما ي�سمح مبروره ب�سهولة �إىل خارج اجل�سم ،ويتكون القر�ص
الإلكرتوين من خليط من (الهيدروجيل) و(البوليمارات) واملياه ،مما يتيح
له تغيري حجمه ب�سهولة داخل بطن املري�ض ،ويك�سبه قدرة على حتمل
البيئة احلم�ضية داخل املعدة.

ر�صد علماء يف وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) كتلة من اجلليد الهائل،
�أطلق عليها ا�سم «�أكرث الأنهار اجلليدية خطورة يف العامل» ،تت�أرجح على
حافة االنهيار ،مما يهدد برفع م�ستويات البحار العاملية مبقدار � 8أقدام،
حيث �أحدثت جتويفا هائال غرب منطقة القطب اجلنوبي (�أنتاركتيكا) .وقد
حذر علماء (نا�سا) من �أن التجويف املتنامي ي�صل طوله بالفعل �إىل طول
ناطحة �سحاب « »Shardيف العا�صمة الربيطانية لندن ،ويغطي م�ساحة
بحجم (� )10آالف ملعب كرة قدم ،ومع منوها تتفكك ب�رسعة كبرية ،مما
قد ي�ؤدي �إىل كارثة عاملية .وقالت وكالة (نا�سا) �إن حجم التجويف الواقع
حتت النهر اجلليدي يقوم بدور مهم يف االن�صهار ،حيث يزداد معدل
الذوبان مع ارتفاع درج��ات احل��رارة ،ويغطي النهر اجلليدي
ال�ضخم م�ساحة (� )113أل��ف ميل مربع� ،أي ما يعادل
ن�صف م�ساحة اململكة املتحدة ،ويف حال ذوبانه
ف�إن م�ستويات البحار العاملية �سرتتفع ب�أكرث
من قدمني ،مما يت�سبب يف في�ضانات
�ساحلية �ست�ؤدي �إىل نزوح مئات
الآالف من النا�س يف جميع
�أن���ح���اء ال���ع���امل من
منازلهم.
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مراهق ي�صنع لنف�سه ذراعا �آلية من مكعبات الليجو
�صنع الأ�سباين (ديفيد �أج��ي�لار) لنف�سه ذراع��ا �صناعية
م�ستخدما مكعبات الليجو بعدما ولد ب��ذراع مينى دون �ساعد
ب�سبب حالة وراثية نادرة .وي�ستخدم (�أجيالر) ،الذي يبلغ من
العمر ( )19عاما وي��در���س الهند�سة البيولوجية يف جامعة
قطالونيا الدولية يف �إ�سبانيا ،رابع منوذج من �أذرعه ال�صناعية
امللونة ،وحلم حياته هو �أن ي�صمم �أطرافا �آلية ب�سعر معقول ملن
يحتاجونها.
و�أ�صبحت املكعبات البال�ستيكية ،التي كانت يوما لعبته
املف�ضلة ،املادة التي �صنع منها (�أجيالر) �أول ذراع �صناعية
وكان حينها يف التا�سعة من العمر .و�أ�ضاف يف كل ذراع �صنعها
بعد تلك الذراع البدائية قدرة حركية جديدة.

زيادة حاالت الإ�صابة باحل�صبة يف العامل
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن عدد احلاالت امل�سجل �إ�صابتها باحل�صبة
ت�ضاعف لي�صل �إىل (� )229ألف حالة يف العام املا�ضي ،م�شرية �إىل �أن مناطق
ال�رصاع واملناطق النائية والفقرية هي الب�ؤر الرئي�سية .غري �أن املنظمة التابعة
للأمم املتحدة قدرت �أنه مت �إبالغ ال�سلطات ال�صحية ب�أقل من ُع�رش احلاالت
و�أن العدد احلقيقي للعام املا�ضي �أكرث من مليوين حالة .وجاء �أكرث من ثلث
العدد العاملي من منطقة �أوروب��ا ،حيث �إن الإجمايل زاد ثالث مرات لي�صل
�إىل ( )82596حالة يف العام املا�ضي ،بح�سب البيانات التي �أ�صدرها املكتب
الإقليمي لأوروب��ا مبنظمة ال�صحة العاملية .وجزء كبري من حاالت العدوى
الأوروبية يف �أوكرانيا ،ويف �آ�سيا ذكرت الفلبني حدوث ( )70حالة وفاة على
الأقل �،أغلبهم �أطفال ،جراء موجة انت�شار احل�صبة احلالية.

مياه ملوثة تنت�شر يف �أجزاء من
«احلاجز املرجاين العظيم»

ذكر علماء �أن مياها ملوثة ناجمة عن في�ضانات مدمرة
وهطول �أمطار حطم الأرق���ام القيا�سية يف �شمال �رشق
�إ�سرتاليا ،انت�رشت يف �أجزاء من (احلاجز املرجاين العظيم)،
مما ي�ضيف مزيدا من امل�شكالت لهذا املوقع الطبيعي الرائع.
وحملت في�ضانات املياه العذبة �أنقا�ضا وروا�سب
وعنا�رص غذائية وغ�يره��ا م��ن امل��ل��وث��ات �إىل املناطق
ال�ساحلية ،بعد �أ�سابيع من �سقوط �أمطار مدمرة حول مدينة
(تاون�سفيل).
ون�رش العلماء �صورا مت التقاطها من اجلو ،تظهر جريان
املياه من �أحد الأنهار ،لتغطي بع�ض املناطق املرجانية،
على بعد �أك�ثر من ( )60كيلومرتا من ال�ساحل �إىل احلد
اخلارجي لل�شعاب.

ك�شف هوية املجرمني بب�صمة الأذن قريبا
�أكد العلماء يف لندن �أن منظومة التعرف على هوية ال�شخ�ص بوا�سطة
الأذن قد ت�ستخدم يوما ما لك�شف املجرمني واملطلوبني للعدالة بل وقد
ت�ستخدم لقفل الهواتف وفتحها .وقالت درا�سة حديثه �إنه ب�سبب اخل�صو�صية
الفريدة للأذن يف ج�سم الإن�سان ميكن ا�ستخدامها للتعرف على ال�شخ�ص
متاما كما يحدث مع ب�صمة الأ�صابع التي يتفرد بها كل �إن�سان .وا�ضافت
�إنه وعلى الرغم من منو الأذن واختالف �شكلها مع تقدم العمر �إال �أنها
حتتفظ بعالمات من حيث ال�شكل اخلارجي ومن املمكن ا�ستخدامها يف
التعرف على هوية الأ�شخا�ص.
وبهذا ال�صدد �أعلن علماء جامعة (�ساوثهامبتون) الربيطانية �أن هذا
الأ�سلوب يف التعرف على هوية الأ�شخا�ص يحمل عددا من امليزات من
بينها �أن الأذن ذات هيكل بنيوي م�ستقر ومركّ ب ال يت�أثر بالتغريات التي
تطر�أ على الوجه مع تقدم العمر ،كذلك ف�إن الأذن تقع يف اجلزء الأو�سط من
وجه الإن�سان ،ولذلك ي�صبح التكهن مبحيطها �سهال.

طائرة ركاب �أ�سرع من ال�صوت تعرب الأطلنطي يف ( � )3ساعات
جرذ الأر�ض ي�ساعد الأمريكيني يف توقع �أحوال الطق�س
يوم جرذ الأر�ض هو تقليد �سنوي يحتفل به يف الواليات املتحدة وكندا
يف  2فرباير يف تقليد يعود لأكرث من ( )130عاما ،حيث مت �إغواء جرذ الأر�ض
(فيل) وهو الأ�شهر يف العامل ،للخروج من جحره يف بلدة (باجن�سوتاين)
بغرب والية بن�سلفانيا التي يبلغ تعداد �سكانها ( )5500ن�سمة .و�إذا كان
اليوم م�شم�سا ور�أى الف�أر ظله وهرع عائدا �إىل جحره ،ف�سوف ي�ستمر ال�شتاء
ل�ستة �أ�سابيع �أخرى ،ولكن �إذا مل ير ظله ،تقول الأعراف �إن الواليات املتحدة
�سوف حتظى بربيع مبكر ،وت�شهد بلدة (باجن�سوتاين)� ،ش�أنها �ش�أن مناطق
�شا�سعة يف الغرب الأو�سط الأمريكي و�رشق �أمريكا ،دوامة قطبية ت�سببت
يف حاالت وفاة ،و�شلت حركة النقل و�إلغاء الدرا�سة .وقد جتمع العديد من
الأ�شخا�ص ملتابعة هذه الفعالية.
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ت�سعى �رشكة بوينج الأمريكية للطائرات لإنتاج طائرة ل�سفر الركاب �أ�رسع من ال�صوت ميكنها عبور املحيط الأطلنطي يف (� )3ساعات
ريا” يف بدء طائرة جتارية �أ�رسع من ال�صوت وت�أمل يف
فقط يف م�رشوع تبلغ ا�ستثماراته ( )120مليون دوالر .وقد حققت بوينج
“ا�ستثمارا كب ً
ً
خف�ض �أوقات الرحالت عرب املحيط الأطل�سي �إىل ثالث �ساعات .و�أعلنت �أكرب �رشكة يف جمال الطريان يف العامل �أنها �ست�شارك مع �رشكة (�إيروين
�سوبر�سونيك) الأمريكية يف �سعيها لال�ستفادة من الطلب املتزايد على الطائرات املتطورة التي ميكن �أن تقلل من �أوقات ال�سفر .و�ستوفر بوينج
خدمات الهند�سة والت�صنيع واختبارات الطريان لطائرة ايروين التجارية الأ�رسع من ال�صوت التي تبلغ
قيمتها ( )120مليون دوالر ،والتي من املقرر �أن تكون �أول رحلة لها يف عام 2023م.
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

“كل الأ�شياء الناجحة �سببها �إعداد ناجح ،فبدون الإعداد
الناجح ,ال غرابة من حدوث الف�شل”.
كونفو�شيو�س
						

البدء خطوة خطوة
هدف هو اجلزء الأ�صعب منه ،لذلك
� ّإن القيام باخلطوة الأوىل ل ّأي ٍ
يجب ترتيب اخلطوات وتن�سيقها ،والبدء بها ح�سب الرتتيب خطوة بعد
خطوة ،وعدم البدء بجميعها يف وقتٍ واحدٍ ،ذلك من �ش�أنه امل�ساعدة
يف بدء حياةٍ جديدةٍ وحتقيق الأحالم.

جتربة �أ�شياء جديدة
يجب �أن يحر�ص ال�شخ�ص عند �سعيه وراء التميز على جتربة
�أ�شياء و�أمور جديدة ال ت�شبه الأمور التي يفعلها بالعادة؛ لأن التجارب
اجلديدة ُتك�سب �أ�صحابها خربات جديدة ،ور�ؤي��ة للعامل من منظور
خمتلف ،وب�شكل خمتلف عن غريه من النا�س؛ فعلى �سبيل املثال :ميكن
زيارة �أماكن جديدة وخمتلفة مل تتم زيارتها من قبل� ،أو قراءة كتب
جديدة� ،أو حتى اال�ستماع مبناظر طبيعية ،وغريها الكثري من الأمور
اجلديدة واملختلفة.

التفكري قبل التحدّ ث
� ّإن �أف�ضل طريقة لتج ّنب �إيذاء الآخرين هي ال ّتفكري
ال�شخ�ص نف�سه :هل �أنا بحاجة
قبل التكلّم ،بحيث ي�س�أل ّ
فع ًال لقول �شيء م�ؤذٍ ؟ وكيف �س�أ�شعر �إذا قال يل �أحدهم
ذلك �أو قاله ع ّني؟ ،و ُي�شار �إىل � ّأن الأ�شخا�ص الأكرث
حكم ًة ومراعا ًة للآخرين هم الذين ال يتح ّدثون بطريقة
ع�شوائ ّية �أو غري حم�سوبة.

الأ�شخا�ص املنا�سبون
يجب عليك مرافقة الأ�شخا�ص الإيجابيني امل�شجعني على النجاح
والتغري والتقدم ،والذين يدعمون �أ�سلوبك اجلديد وي�ساعدونك؛ ذلك
ل ّأن من ال�صعب �إحداث التغيري مع الأ�شخا�ص الذين ال ي�شجعونك على
الأمور اجليدة وينتقدونك با�ستمرار.

اكت�ساب هواية جديدة
طورها من خالل البحث عن خيارات
ح�سن ال�شخ�ص من نف�سه و ُي ّ
يمُ كن �أن ُي ّ
يتم ممار�ستها فعالً،
جديدة يمُ كن تعلّمها �إىل جانب الهوايات
ّ
املف�ضلة التي ّ
ومن ذلك البدء بتعلم ريا�ضة جديدة ،مثل :الغولف� ،أو ت�سلّق ال�صخور� ،أو
التجديف� ،أو كرة القدم� ،أو التزلج ،وغريها ،كما يمُ كن تعلم هوايات �أخرى
ترفيهية ،مثل� :صناعة الفخار ،والطهي ،وت�صميم مواقع الويب على الإنرتنت،
وغريها من الهوايات التي ُتع ّزز ال�شخ�ص ج�سدياً� ،أو ذهنياً� ،أو عاطفياً.

الثقة ُ
بالقدرات
مت مواجهتها وحلّها با�ستمرار،
يجب تذكري النف�س بامل�شاكل التي ّ
فحتى لو مل ي�ستطع الفرد ُمعاجلة م�شاكِ له� ،إال �أ ّنه ي�ستطيع اكت�ساب
املُ�ساعدة� ،أو املهارة� ،أو املعلومات التي يحتاج �إليها ،وبالتايل
ُيثبت لنف�سه ب�أ ّنه قادر على التح ّدي ،لذا يجب على الفرد �أن يهتم بك ّل
�إجناز له مهما كان �صغرياً ،ويحفظه ذهني ًا �أو يف ُمذكرة.
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جتنب امل�شي مع القطيع
يجب على ال�شخ�ص احل��ذر عند القيام ب�أي
�شيء ،حيث �إنه من غري ال�سليم �أن مي�شي وراء
القطيع وي��ق��وم بكل م��ا يفعله الآخ���رون دون
التفكري فيه ويف عواقبه ،بل عليه درا�سة املوقف
يف الدرجة الأوىل قبل اتخاذ �أي قرار.

كيفية الت�صرف بحكمة
ميكن للإن�سان �أن يكون حكيم ًا ب�أن يحاول فهم املعاين العميقة
للأ�شياء وعدم االعتماد على الأمور الظاهرية لها فقط ،وعليه �أن يقوم
مبعاجلة الأمور بطريقة منطقية ،و�أن يحر�ص على اكت�ساب �صفات الأ�صالة
وال�صدق والتوا�ضع ،بالإ�ضافة لقبول جهله ببع�ض الأمور يف احلياة،
واال�ستعداد على حتمل م�صريه يف هذه احلياة ،كما ميكنه ر�ؤية ال�صورة
ال��ك��ب�يرة ل�ل�أم��ور،
كما يجب �أن يكون
حري�ص ًا على �أن
تكون تـ�صـرفـاتــه
م���ت���ط���اب���ق���ة م��ع
معتقداتــه وقـيمــه
اخلا�صة.

ن�صائح للنجاح والتميز
mالإيجابية و�شحن النف�س بالطاقات اجليدة ،وجتنب الأفكار ال�سلبية ،و�إحاطة النف�س بالأ�شخا�ص الناجحني املفعمني باحلياة
واتخاذهم قدوة.
mاال�ستفادة من اخلربات والتجارب ال�سابقة ،وتوظيف الدرو�س القدمية يف املواقف اجلديدة؛ لتفادي تكرار الأخطاء ،و�ضمان التق ّدم
للأف�ضل.
ب�شكل يومي ،وجتديدها عند بداية ك ّل �أ�سبوع.
mو�ضع خط ٍة باملهام التي يجب القيام بها ،ومتابعتها
ٍ
م�ستقبل �أف�ضل،
 mالرتفيه عن النف�س ،ومنح ال�صحة حقها ،بهدف جتديد الطاقات ،وامتالك دوافع قوية نحو النجاح ،مثل� :ضمان
ٍ
وتوفري احلياة الكرمية ،وحتقيق مكان ٍة اجتماعي ٍة منا�سب ٍة بني النا�س.
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�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

وادي �شاب
يقع ه��ذا ال����وادي يف نيابة طيوي
التابعة لوالية �صور يف حمافظة جنوب
ال�رشقية ،ويبعد عن م�سقط ( )140كم على
طريق قريات – �صور ال�ساحلي ،وتت�صافح
على �أطرافه املياه العذبة املنحدرة من
�أع��ايل اجلبال مع مياه البحر املاحلة،
وذلك نتيجة قرب الوادي من البحر الذي

من �أعالم وعلماء ُعمان
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ال�شالالت الأعلى
ارتفاعا بالعامل
تع ّد �شالالت (�آجنل) التي تتدفق يف نهر
(ت�شورون) غربي فنزويال �أعلى ال�شالالت يف
العامل� ،إذ يبلغ االرتفاع الكلي لها ()979
م�تراً ،وي�صل �أط��ول �سقوط متوا�صل لها
(� )807أمتار .تندفع �شالالت (�آجن��ل) من
ج��رف يف منطقة مرتفعة تدعى (الج��ران
�ساباتا) ،التي تتميز بتاللها امل�ستوية
ال�ضخمة ،وه��ي متعددة الأل����وان ،ويبلغ
ارتفاع بع�ضها �أكرث من ( )760مرتا.

 mم�سابقات �ألعاب القوى تتكون من:
م�سابقات العدو ،م�سابقات اجلري ،م�سابقات
امل�����ش��ي ،م�سابقات احل��واج��ز ،دف��ع اجللة،
املطرقة ،الوثب الطويل ،الوثب الثالثي ،الوثب
العايل� ،سباق املوانع ،رمي الرمح ،املاراثون،
ال�سباقات املركبة :الع�شاري ،القفز بالزانة.
 mعدد العبي كرة اليد ( )7العبني ،وقد
لعبت لأول مرة يف �أملانيا عام 1895م.
 mلعبة البي�سبول يلعبها فريقان ،كل
فريق يتكون من ( )9العبني ،وامللعب على
�شكل زاوية قائمة كبرية مر�سوم عليها مربع
طول �ضلعه ( )27مرتا.
 mيف لعبة ال�سلة ال يحق لأي العب
ثوان يف منطقة
مهاجم �أن يبقى �أكرث من (ٍ )3
رمي الكرة حتت ال�سلة.
� mأقيمت البطولة الثالثة لك�أ�س العامل يف
عام  1938م يف فرن�سا ،وفازت يف النهائي
�إيطاليا على الأوروجواي (.)2/4
 mعلم الأوملبياد لونه �أبي�ض وبداخله
( )5حلقات متداخله متثل ال��ق��ارات اخلم�س
متحدة و�ألوان احللقات هي :الأ�سود ،الأحمر،
الأ�صفر ،الأزرق ،الأخ�رض.
� mأطول مباراة يف كرة القدم جرت يف
ك�أ�س احلرية ب�أمريكا الالتينية بني فريق
�سانتو�س الربازيلي وفريق رول الأرج��واين،
حيث ا�ستغرقت املباراة ثالث �ساعات ون�صف
وانتهت بالتعادل( )3/3عام 1962م.

� wأن اجل�سم الب�رشي يتكون من ( )206قطعة
عظم.
� wأن الزرافة لطول رقبتها فهي ال تنام يف
اليوم �إال ( )9دقائق ولي�ست على مرة واحدة،
و�إمن��ا على ث�لاث مراحل يف كل م��رة ()3
دقائق.
� wأن القد�س احتلت على مدى التاريخ ()24
مرة.
� wأن خمرتع الآلة احلا�سبة هو با�سكال �سنة
1785م.
� wأن ما يحدثه ( )0.47ليرت من البرتول من
انفجار يعادل ما يحدثه وزن ( )0.45كغم
من الديناميت.
� wأن الإن�سان ي�ستخدم ( )44ع�ضلة عندما
يتكلم.
� wأن ن�سبة املاء يف الدم عند الإن�سان .%83
� wأن للذبابة خم�سة �أعني.

حكم عن الأمل
• الإن�سان دون �أمل كنبات دون ماء،
ودون ابت�سامة ك��وردة دون رائحة ،ودون
�إميان باهلل وح�ش يف قطيع ال يرحم.
• لوال الأمل يف الغد ملا عا�ش املظلوم
حتى اليوم.
• �أجمل و�أروع هند�سة يف العامل �أن
تبني ج�رساً من الأمل على نهر من الي�أ�س.
• هناك �أ�شخا�ص هم الأمل بذاته.
• قد يتحول كل �شيء �ضدك ويبقى اهلل
معك ،فكن مع اهلل يكن كل �شيء معك.
• ملاذا اخل��وف ،وال�شم�س ال تظلم يف
ناحية � اّإل وت�ضيء يف ناحية �أخرى؟

u

اجليد �أن
ال�سعادة ،من ّ
يف �سعينا نحو ّ

نتو ّقف من حني لآخر لن�شعر فع ًال بال�سعادة.
ومت�سك
 uت��ق ّ��ب��ل ما�ضيك دون �أ���س��ف،
ّ
بحا�رضك فى ثقة ،وواج��ه م�ستقبلك دون
خوف.
u

يف حياتك حاول �أن جتمع اللّحظات،ال

الأ�شياء.
u

غالبا ما نقلّل من ق��در مل�سة ب�سيطة،

طيبة� ،أذن من�صتة ،جماملة
ابت�سامة ،كلمة ّ
رقيقة ،كل تلك الأ�شياء لديها القدرة على

حتويل حياتنا للأجمل.
u

ال�سعادة لي�ست باحل�صول على �شيء

ال�سعادة هي �إدراك
طاملا �أردن���اه ،لكن ّ

وتقدير ما منلك بالفعل.
u

ال ّتفكري الإيجابي يجعلك ترى الأ�شياء

اخلفية وت�شعر ب�أدق ال ّتفا�صيل وحت ّقق كل
ّ

ما هو م�ستحيل.

�أفقي:
 - 1عامل عربي �شهري.
 - 2نادٍ ريا�ضي قطري (معكو�سة)  -مت�شابهة.
 - 3للن�صب  -اكتملت  -حيوان قطبي.
 - 4لال�ستفهام � -صوت ال�ضفدعة.
 - 5ن�صف (�أن��ي�ن)  -ث��غ��رة  -اب��ن الأ���س��د
(معكو�سة).
� - 7أغنية لعلي عبدال�ستار  -عملة اليابان.
 - 8عا�صمة الإمارات (معكو�سة).
 - 9عملة عربية.
 - 10مطرب قطري.
عمودي :
 - 1م�سل�سل لغازي ح�سني.
 - 2دولة عربية  -على قيد احلياة (معكو�سة).
� - 3إح�سان � -سائل حيوي (معكو�سة)  -حرف
�إجنليزي.

 الناجح من ي�ستطيع ر�ؤية ما هو �أبعد من�أن يراه الآخرون.
 ال نحقق الأع��م��ال ب��الأم��ن��ي��ات ،و�إمن��ابالإرادة ن�صنع املعجزات.
 الرتدد �أكرب عقبة يف طريق النجاح. لي�س املهم هو جناحك لكن الأه��م هوقيمتك بعد النجاح.
 �ستكون �سعيداً فقط عندما حتقق النجاحدون التخلى عن مبادئك.
 النجاح �صنع الكثري من الرجال الفا�شلني.ما هو الف�شل � اّإل هزمية م�ؤقتة تخلق لكفر�ص النجاح.
 من �أراد النجاح يف ه��ذا العامل عليه�أن يتغلّب على �أ�س�س الفقر ال�ستة :النوم..
ال�ت�راخ���ي ..اخل����وف ..ال��غ�����ض��ب ..الك�سل..
املماطلة.
 لكي تنجح يجب �أن تكون رغبتك يفالنجاح تفوق خوفك من الف�شل.

الكلمـــات املتقاطعـــة

 �أحمد بن خلف بن عباد:هو ال�شيخ الفقيه �أحمد بن خلف بن
عباد من فقهاء القرن احلادي ع�رش من�سوخ
له كتاب التبيان �سنة 1078هـ.
 �أحمد بن خلف بن حممد الأدمي:هو ال�شيخ الثقة �أحمد بن خلف بن
حممد الأدم��ي من علماء القرن احل��ادي
ع�رش ،له �أجوبة يف الفقه ،تويف يوم 17
ذي احلجة �سنة 1096ه���ـ ،رث��اه ال�شيخ
ب�شري بن عامر الفزاري الأزكوي.
 �أحمد بن را�شد بن �سليمان الربيدي:هو ال�شيخ �أحمد بن را�شد بن �سليمان
ال�بري��دي ال��ن��زوي ع��امل فقيه م��ن علماء
الن�صف الأول من القرن احل��ادي ع�رش،
ولل�شيخ العالمة عبداهلل بن مبارك الربخي
البهلوي �أ�شعار ميدحه بها ويثني عليه
وي�صفه بالعلم والزهد واجلود والكرم.

بدوره �ساعد يف خلق التنوع البيئي الذي
�صاغت من خالله الطبيعة مقومات انفرد
بها هذا الوادي عن بقية �أودية ال�سلطنة.
وتعد الرحلة لوادي �شاب مغامرة �شيقة،
�إذ يتم عبور بع�ض املناطق بالقوارب ،كما
يتمتع الزائر �أثناء الرحلة بامل�شي على
الأقدام بني املرتفعات اجلبلية.

معلومـ ـ ـ ــات ريا�ضية

هل تعلم

كلمات يف احلياة

عبارات جناح للأطفال

 - 4يقر  -للنفي.
 - 7جتدها يف (ظم�أ).
 - 5رمل (مبعرثة) � -ضالل.
 - 8ا�ضطراب.
 - 6لقب خم�ترع �شهري  -ا�ستهله  - 9كاتب  -يفتل.
(معكو�سة).
� - 10أغنية لأ�صالة.
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…OÓH ø``e ô`¶æe

ِام َ ،وبمِ َ ا ُج ِّه َز ْت ِب ِه ا ُ
مل ْن َ�ش� ُآت
ني ب ُِر�ؤ َي ِت َها ال َّنبِي َلةَِ ،وبمِ َ ا ُو ِ�ض َع َل َها مِ ن ُم َق َّر َر ِ
ات مِ ْن َه ِ
ُت َع ُّد كُ ل َِّّي ُة ال ِّدف ِ
َاع َ
اج َها الأَكَ ا ِدميِي الع ِّ
الوطَ ِّ
اج،
ات ا ِلإ َدا ِر َّي ُة وال َف ِّن َّيةُ ،ومخُ ْ َتل َُف ال َّن َ�شاطَ ِ
ني وال َآخ ِر فيِ ِ�إطَ ا ِر َذلِكَ ا ِ
ات ا َّلتِي ُت َنظِّ ُم َها َبينْ َ ا ِ
حل ِ
ات َوال َف َعال َِّي ُ
وال َّت ْج ِهي َز ُ
مل ْن َه ِ
الوطَ ن ِِّي ،فيِ ب ِْيئَةٍ ُم ْثلَى،
ار ًة ِل ْل ِف ْك ِر امل َْو ُ�ضوعِ يَ ،و َحافِ ًزا ِل ِ
لإ ْب َد ِاع َ
ُت َع ُّد َوب َِحق ث َْر َو ًة َوطَ ن َِّي ًة َرا ِئ َد ًة ،كَ و ُن َها َبا َت ْت ُت َ�شكِّلُ َم َن َ
َت َت َج�سَّ ُد فِ ي َها َمظَ اهِ ُر ا َ
حل َي ِو َّي ِة ا ُ
ان َد ْو ًماَ ،ما
مل َت َج ِّد َدةَِ ،و َت َت َمثَّلُ فِ ي َها َع َنا�صرِ ُ ال َعطَ ا ِء َغيرْ ِ امل َْح ُدودَِ ،م َع الأَ ْخ ِذ فيِ احل ُْ�س َب ِ
ين ،مِ ن قِ َي ٍم َخ َّالقَةٍ َ ،و ُمث ٍُل ُع ْل َياَ ،وبمِ َ ا َبا َت ْت تحَ ْ َت ُّل ُه ال ُكل َِّّي ُة مِ ن َمكَانَةٍ َوطَ ن َِّيةٍ  ،كَ و ُن َها ُت َع ُّد
َي َت َم َّت ُع ِب ِه امل ُْج َت َم ُع ال ُع َما ُّ
اتيجي ِة فيِ ال�سَّ لْطَ َنةِ.
ا�س ِ
ات ال ْإ�سترِ َ
َّ
�أَ ْعلَى �صرَ ْ ٍح �أَكَ ا ِدمي ِِّي فيِ مجَ َ الِ ال ِّد َر َ
َوبِا ُ
الوطَ ن ِِّيَ ،ل ُت�ؤَ ِّك ُد َح ْج َم ا َ
ات
اج َب ِ
والو ِ
الر َ�سا َل َة ال�سَّ امِ َي َة ا َّلتِي َت ْ�ضطَ ل ُِع ِب َها كُ ل َِّّي ُة ال ِّدف ِ
مل َه ِ
ام َ
َاع َ
مل َقابِلَ ،ف� َّإن ِّ
ا ُ
ني َعل َْي َها ،كَ َم ْجل ِِ�س
مل َك َّل َف ِة ِب َها َه ِذ ِه ال ُكل َِّّيةَُ ،والأَ ْه َد َ
اف ا َّلتِي َت ْ�س َعى َن ْح َو تحَ ْ قِي ِق َها ،مِ ن خِ اللِ ُج ُهو ِد ال َقائِمِ َ
ال ُكل َِّّيةَِ ،و َه ْي َئ ِة ال َّت ْو ِجي ِه ا ِلإ ْ�سترِ َ اتِيجيَ ،و َع َنا�صرِ ِ ال ْإ�س َنا ِد الأَكَ ا ِدمي ِِّي َوالإ َدا ِر ِّي َوال َف ِّن ِّيَ ،وا ُ
مل َت َم ِّث َل ِة فيِ
َت ْوفِ ِري ا ُ
وع ِة
مل َن ِ
ا�سةَِ ،وال َب ْحثِ َ ،وال َّتطْ وي ِر ،كَ ْ�س ًبا لمِ َْج ُم َ
ِمييَ ،والبِي َئ ِة ال َّت ْعلِيمِ َّيةِ ،الَّتي َت ْد ُعو لِل ِّد َر َ
اخ الأَكَ اد ِّ
اف ا ُ
ا َ
مل َت َو َخا َةَ ،وبمِ َ ا ُي َح ِّق ُق ال َغا َي َة
ار ِ
اه ٍ
ا�شى َوالأَ ْه َد َ
ات َوال ِق َي ِم ،بمِ َ ا تحَ ْ مِ ُل ُه مِ ن مِ ُي ٍ
ات َت َت َم َ
ول َواتجِّ َ َ
مل َه َ
ين َعلَى َت َوليِّ ا َ
الوطَ ن َِّي َة ا َ
ا�ص ِب
مل َن ِ
نيَ ،قا ِد ِر َ
مل ْن ُ�شو َد َة ،الَّتي َت ْرمِ ي ِلإ ْع َدا ِد َو َت�أهِ يلِ َقا َدةٍ ِ�إ ْ�سترِ َ اتِيجي َ
َ
ِامةَِ ،و َتطْ وي ِر
ا�س ِ
اه َم ِة الفَاعِ َل ِة فيِ ِ�ص َي َ
ِيجيَ ،وامل َُ�س َ
ات الع َّ
ال�س َي َ
اغ ِة ِّ
ال ِق َياد َِّي ِة فيِ املُ�س َتوى ا ِلإ ْ�سترِ َ ات ِّ
اتيجي ِة فيِ كُ ِّل َما َل ُه َعال َق ٌة بمِ َ َجاليَ ِّ الأَ ْم ِن
الوطِ ن َِّيةَِ ،والت َِخا ِذ ال َق َر َار ِ
ِيج َّي ِ
ا ِلإ ْ�سترِ َ ات ِ
ات ا ِلإ ْ�سترِ َ
َّ
ات َ
َاع.
َوال ِّدف ِ
اركَ ِة الفَاعِ َلةِ ،فيِ َت ْنمِ َي ِة
الوطَ ن َِّي ِة �إىل امل َُ�س َ
َو َق ْد ذ ََه َب ْت ال ُكل َِّّي ُة ب�أ ِْهدِافِ َها َ
اه َم ِة اجلَا َّدةِ ،وامل َُ�ش َ
�ضع اخلُطَ طِ ا َ
َدار ِة
الوطَ ن ِِّيَ ،م َع َو ِ
الو ْع ِي وا ِلإ ْد َراكِ ِب َق َ�ضا َيا الأَ ْم ِن َ
َ
مل ْن َه ِج َّي ِة وال ِعلْمِ َّي ِة الال ِز َمةِ ،لإ َ
َ�ض ًال َع ْن ِتلْكَ
االر ِت َقا ِء بمِ ُ ْ�س َت َو َي ِ
الأَ َز َم ِ
ات ِتلْكَ اخلُطَ طِ  ،وال َعمِ ل على َت ْنمِ َي ِت َهاَ ،هذَا ف ْ
اتَ ،وكَ ْيف َِّي ِة ْ
امل ََ�ساعِ ي ا َ
ات َتطْ ِوي ِر َها.
وث الأكَ ا ِدمي َِّيةِ ،و�آل َِّي ِ
ات ال ِعلْمِ َّيةِ ،وال ُب ُح ِ
ا�س ِ
حلثِي َث ِة ،فيِ ِ�إ ْج َرا ِء ال ِّد َر َ
ات َوطَ ن َِّيةٍ َ ،ت َت َب َّنى
ام ِج ُم َق َّر َراتِها ال�سَّ َن ِو َّيةِِ ،ب َت ْنظِ ي ِم َن َد َو ٍ
َو َق ْد َد�أَ َب ْت ال ُكل َِّّي ُة كُ ّل َع ٍ
�ضم َن َبر َن َ
ام َِو ْ
اب ا َ
ات،
اع ِ
الو ُق َ
ني وامل ُْخ َت ِّ�ص َ
مل ْعنِي َ
ني ب َِ�ش�أْ ِن َها مِ ن مخُ ْ َتلَف القِطَ َ
ُ
وف َعلَى ال َق َ�ضا َيا امل ََحلِّيةَِ ،وا ِْ�ست ْقطَ َ
َ�س َو ًاء ا ُ
ات وا ُ
عي ُة والأَ ْهل َِّّيةَُ ،و َما
حلكُومِ َّي ُة مِ ْن َها� ،أَ ْو القِطَ ُ
مل� َؤ�س َ�س ُ
َا�ص� ،أو اجل َْمع َِّي ُ
ات امل ُْج َت َم َّ
اع اخل ُّ
الرا ِب َع ِة َو ُم ْ�س َت ْق َبلِ العملِ ِ ،ل َي�أْتِي
العميد الركن/
َ�شه َد ْته ال ُكل َِّّي ُة ُم� َّؤخ ًرا مِ ن َح ْي ُث َت ْنظِ ُ
يم َن ْد َو ِة ال َّث ْو َر ِة ّ
ال�ص َناعِ َّي ِة َّ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
الوطَ ن َِّي ِة املَا�سَّ ِة فيِ الو ُقوف َعلَى ُم ْ�س َت ْق َبلِ ال َع َملِ  ،فيِ ظِ ِّل َما
تجا َب ًة ِلل َْح َ
فيِ َذلِكَ ا ِلإطَ ا ِرِ ،وا ِْ�س َ
اج ِة َ
ُواء َم ِة
الرا ِب َع ُة مِ ن �أُطُ ٍر َو�آل َِّي ٍ
يجا َد ُ�س ُبلِ امل َ
املَ َم َع َهاَ ،و ِ�إ َ
ات َل َي ْ�س َت َدعي ال َّت َع ُ
تحَ ْ مِ ُل ُه ال َّث ْو َر ُة ّ
ال�ص َناعِ َّي ُة َّ
الوطَ ن ِِّيَ ،و ُر�ؤْ َي َت َها َو� ْأه َدا َف َها
اج ِة ُ�سوقِ ال َع َملِ  ،ال ْأم ُر الَّذي َي َت َم َ
ا�شى َو ِر َ�سا َل َة كُ ل َِّّي ِة ال ِّدف ِ
َب ْي َن َها َو َبينْ َ َح َ
َاع َ
اء ْت تجَ ْ �سِ ي ًدا لل َّن ْه ِج ال�سَّ امِ ي لمِ َوال َنا َح�ضرْ َ ِة َ�صاحِ ِب ا َ
و�س ْب ِن َ�سعِي ٍد
ال�سلْطَ ِ
الوطَ ن َِّيةَ ،التِي َج َ
َ
ان َقا ُب َ
جل َال َل ِة ُّ
مل َعظَّ ِم َ -حفِظَ ُه ا ُ
ا ُ
هلل  -فيِ ِب َنا ِء ُم َق ِّو َم ِ
الرا�سِ ِخ وال َعمِ يقِ
ُوب ال َع�صرْ ِ َو ِت َق ِن َيا ِتهِ ،وا ِلإيمْ َ ِ
ات ال َّد ْو َلةِِ ،ب� ْأ�سل ِ
ان َّ
لجِ َالل ِت ِه َ -ر َعا ُه ا ُ
الوطَ ن َِّي ِة
هلل ِ -ب�أَ َه ِّم َّي ِة ِب َنا ِء ا ِلإ ْن َ�س ِ
ان ال ُع َمانيِ ِّ َ ،و َت ْنمِ َي ِة ُق َد َرا ِت ِه َو َعطَ َ
اءا ِتهِ ،كَ و ُن ُه َه َد َف ال َّت ْنمِ َي ِة َ
َو َغا َي َت َها.
الوطَ ن َِّيةِ،
ر�سا َل َت َها ال�سَّ امِ َيةَ ،ب ُِر�ؤْ َي َت َها ال َّنب ِْي َل ِة َو�أَ ْه َدافِ َها َ
َو َبذلِكَ �َ ،س َتظَ لُّ كُ ل َِّّي ُة ال ِّدفاع َ
الوطَ ن ِِّي َو ِب ُك ِّل ف َْخ ٍر ،تحَ ْ مِ لُ َ
الوطَ ن َِّيةِ ،ال َع ْ�س َك ِر َّي ِة مِ ْن َها وا َ
مل َدن َِّيةَِ ،و َعلَى �أُ ُ�س ٍ�س عِ لْمِ َّيةٍ ُم َعا�صرِ َ ةٍ َ ،وبمِ َ ا َي ْن َ�س ِج ُم َم َع
َاء ِ
َن ْح َو ِ�إ ْع َدا ِد َو َت ْ�أهِ يلِ ال َكف َ
ات َ
الوظَ ائ ِِف
ا�س ِة ال�سَّ لْطَ َن ِة َو َن ْه ِج َها فيِ َر ْ�س ِم َخا ِرطَ ِة طَ ِريقِ َت ْ�أهِ يلِ ِتلْكَ ال َكف ِ
َاءاتِ ،ل َتوليِّ َ
ُخطَ طِ َت ْنمِ َي ِة ال ُقوى ال َب�شرَ ِ َّيةَِ ،و�سِ َي َ
َوا َ
ِالوطَ ِن ن ِْح َو �آفَاقٍ �أَ ْر َح َب َو ِ�إلىَ َم ِزي ٍد مِ ن َمظَ اهِ ِر ال َّتطَ و ِر َوال َّت ْحدِيثِ فيِ ظِ ِّل
مل َن ِ
ا�ص ِب ال ِق َياد َِّي ِة ال ُعل َيا ،ال َقاد َِر ِة َعلَى الأَ ْخ ِذ ب َ
ات امل َُ�سل ََّح ِة َحفِظَ ُه ا ُ
ال ِق َيا َد ِة ا َ
ان ا ُ
هلل ال َّت ْوفِ يقِ .
ْقو ِ
هلل َ ..وبِا ِ
ال�سلطَ ِ
حلك َ
مل َعظَّ ِم ،ال َقا ِئ ِد الأَ ْعلَى ِلل َّ
ِيم ِة لمِ َوال َنا َح�ضرْ َ ِة َ�صاحِ ِب اجلَال َل ِة ُّ
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