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هاج�سا مقل ًقا
تعد احلوادث املرورية من �أخطر امل�شكالت التي تواجهنا يف ع�رصنا احلايل ،وت�شكل
ً
جلميع �أفراد املجتمع؛ ملا تت�سبب به من ا�ستنزاف لأهم عن�رص من مقومات احلياة �أال وهو املورد الب�رشي،
ف�ضال عن ا�ستنزافها املوارد املادية ،وت�سببها يف حدوث م�شكالت اجتماعية ونف�سية لأفراد املجتمع،
و�إن ازدياد احلوادث �أ�صبح الهاج�س الأكرب الذي يعاين منه العامل املتح�رض ،وقد اختلفت الإجراءات
والقوانني املتخذة من بلد لآخر يف معاجلة هذه الآفة ،و�سوف تظل ن�سبة احلوادث عالية و�ضحاياها يف
ازدياد و�آثارها كبرية ما مل يكن هنالك وعي و�إدراك جماعي وا�ستجابة ذاتية من م�ستخدمي الطريق،
و�إح�سا�س م�شرتك ومتكامل ،وال�شعور بالواجب اجتاه هذا اخلطر.
�إن التوعية املرورية للحد من حوادث ال�سري يف البالد هي ق�ضية وطنية وم�س�ؤولية جمتمعية تتطلب
تكاتف اجلميع للحد منها ،فالكل مدعو للم�شاركة وحتمل امل�س�ؤولية ،فالتعا�ضد والتعاون والتكاتف من
املعنيني �سواء كانوا قطاعا عاما �أو قطاعا خا�صا �أو من �رشائح املجتمع هم مطالبون �أكرث من �أي وقت
م�ضى بالعمل بكل الإمكانيات للحد من احلوادث التي �أ�صبحت ال تطاق ومقلقة للجميع ،وذلك من خالل
تعزيز ال�سلوك الإيجابي على الطريق وااللتزام بالقوانني والأنظمة .
وقد بذلت ال�سلطنة ممثلة يف �رشطة ُعمان ال�سلطانية واجلهات ذات العالقةجهودا كبرية وحثيثة من �أجل
احل ِّد من حوادث املرور ،من خالل الت�ضافر والتعاون بني جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة من خمتلف
امل�ؤ�س�سات وو�سائل الإعالم واملدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية وغريها من املبادرات اجلماعية والفردية للح ِّد
من هذه الظاهرة ،والعمل من �أجل الت�صدي لها من خالل ن�رش الوعي بني �أفراد املجتمع ،وقد برزت جناعة
هذه اجلهود من خالل الإح�صائيات التي تربز يف تراجع �أرقام احلوادث املرورية الأمر الذي يب�رش باخلري .
�إن وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة من منطلق واجبها الوطني يف امل�ساهمة يف احل ِّد من
حوادث ال�سري والتقليل من خماطرها وظواهرها املختلفة وامل�ساهمة كذلك بفاعلية يف معاجلة الآثار
املرتتبة عنها ،ف�إنها تقوم با�ستمرار بجهود متوا�صلة يف هذا ال�ش�أن ،وفق خطط وبرامج توعوية متنوعة
ومبا يتنا�سب والفئات امل�ستهدفة ،ومل يقت�رص الدور التوعوي والتثقيفي يف دوائر وزارة الدفاع و�أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين العماين على الفعاليات امل�صاحبة لأ�سبوع املرور ال�سنوي
الذي ينظم عادة يف �شهر مار�س من كل عام ،و�إمنا اجلهود املبذولة واملتوا�صلة يف هذا ال�ش�أن على
مدار العام ،وبالتايل يكون �أ�سبوع املرور هو اخلال�صة التي يتم خاللها درا�سة معظم الظواهر والأن�شطة
والفعاليات التي �أثبتت جناحها الفاعل يف احلد من حوادث ال�سري والتي تعمل على ن�رش مظلة الوعي
والتثقيف املروري� ،إذ �إن الوعي م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات الرقي والتقدم واحلفاظ على مكونات املجتمع،
فعلى اجلميع احرتام قوانني املرور و�أنظمته ،واهلل يحفظ اجلميع من خماطر الطريق.
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العقيـد الركــن� /إبــراهيـــم بـــن �سعيــد بــن نـا�صـر املعمـــري
مدير التوجيه املعنوي
مديــر التحــريـــر

قوة ال�سلطان اخلا�صة حتتفل
بيومها ال�سنوي وتخريج
دفعة من اجلنود امل�ستجدين
�ص 23-20

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة
معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول
عن �ش�ؤون الدفاع يزور اليابان
�ص 29-26

التحرير ال�صحفي

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

التدقيق اللغوي

النقيــب /هـوي�شــل بن خليـف بن هوي�شــل النا�صـــــري
الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

مدير حترير جملة جند عمان
�ص.ب  - ١١٣ :الرمز الربيدي:
 - ١٠٠م�سقط � -سلطنة عمان
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نائب رئي�س التحرير

العنــــوان

Ω 20

العميـــــد الركــــن /ح�ســـن بــن عـلـــي بــن عبــداهلل املجينـي
رئي�س التوجيه املعنوي

الوكيــــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي
الرقيـب �أول� /ســامـي بن �ســعيـد بن �صالــح الزكوانـــــــي
مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عيـ�سى البحـــــري
الهواتف
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جاللة ال�سلطان املعظم حفظه
اهلل ورعاه ي�ستقبل وزير
اخلارجية الربيطاين
�ص 6

الإعالنات واال�شرتاكات

٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣٣٣٣٦١
فاك�س ٢٤٣٣٨٠٦٩ :

يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

املوقع الإلكرتوين

الربيد الإلكرتوين

www.mod.gov.om

jundoman.mod@gmail.com

رئا�سـة �أركان قـوات ال�سلطـان
امل�سلحة تختتـم ندوة التثقيف
املروري لعام 2019م
�ص 49-44

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

املالزم �أول /يون�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقــــي
املالزم �أول /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــدي
املـــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شـــــــي
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هيئة التحرير

املالزم �أول /نا�صــر بـن خميــ�س بـن م�صبـح الكلبانـــي

40

الفريـق الركن� /أحمد بن حارث بن نا�صر النبهانـي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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 معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يرعى احتفالاخلدمات الهند�سية بيومها ال�سنوي 25-24.....................................
 �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يقيم �أم�سيته ال�سنوية ويكرم القواعداجلوية الفائزة يف خمتلف الأن�شطة وامل�سابقات 33-30...............
 ال�سلطنة ت�ست�ضيف االجتماع التا�سع ع�رش ل َّلجنة الهيدروغرافيةل�شمال املحيط الهندي 37-34..........................................................
كلية الدفاع الوطني تختتم الندوة ال�سنوية للق�ضايا الإ�سرتاتيجية(الثورة ال�صناعية الرابعة وم�ستقبل العمل) 41-38.........................
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جاللة ال�سلطان املعظم حفظه اهلل ورعاه ي�ستقبل وزير اخلارجية الربيطاين

معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
ي�ستقبل معايل الفريق الركن قائد القيادة الع�سكرية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد الن ُعماين وزي���ر املكتب ال�سلطاين
مبكتبه ي��وم  3/19معايل الفريق الركن
عيد بن عوا�ض بن عيد ال�شلوي قائد القيادة
الع�سكرية املوحدة ل��دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
رح��ب معايل الفريق
يف ب��داي��ة اللقاء ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف والوفد
املرافق له ،م�شي ًدا مبا حتقق خالل مترين درع
ؤخرا يف
اجلزيرة ( )10امل�شرتك ،والذي �أقيم م� ً
اململكة العربية ال�سعودية ،كما �أكد ال�ضيف
على حر�ص القيادة الع�سكرية املوحدة لدول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية على

ح�رض املقابلة الفريق الركن �أحمد بن
تعزيز جماالت التعاون الع�سكري بني دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،وم�سرية العمل حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
الع�سكري اخلليجي امل�شرتك و�سبل تطويرها .امل�سلحة.

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
ي�ستقبل معايل الفريق الركن قائد القيادة الع�سكرية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

ا�ستقب��ل ح�ض��رة �صاحب
اجلالل��ة ال�سلط��ان قابو�س بن
�سعي��د املعظ��م  -حفظ��ه الل��ه
ورع��اه  -ببيت الربكة يوم 3/1
مع��ايل جريم��ي هن��ت وزير
اخلارجية الربيطاين.
مت خ�لال املقابل��ة بح��ث
�أوجه التع��اون الثنائ��ي القائم
ب�ين البلدي��ن ال�صديق�ين يف
�إط��ار العالق��ات الوطي��دة
الت��ي تربطهم��ا والأمور ذات
االهتمام املتبادل بني اجلانبني.

ت�صوير :حممد م�صطفى
العــدد 507
مار�س 2019
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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  3/19معايل
الفريق الركن عيد بن عوا�ض بن عيد ال�شلوي
قائد القيادة الع�سكرية املوحدة ل��دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية،
وا�ستعرا�ض جماالت التعاون الع�سكري ,وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع ي�ستقبل �سعادة ع�ضو الربملان الإيطايل
رئي�س احتاد ال�شركة الإيطالية ل�ش�ؤون الف�ضاء والدفاع والأمن
ا�ستقبل معايل حممد بن نا�رص الرا�سبي
الأم�ين العام ب��وزارة الدفاع مبكتبه يوم 3/6
�سعادة غويدو كريزيتو ع�ضو الربملان الإيطايل
ورئي�س احتاد ال�رشكة الإيطالية ل�ش�ؤون الف�ضاء
والدفاع والأمن والوفد املرافق له.
وق��د رح��ب م��ع��ايل الأم�ي�ن ال��ع��ام ب���وزارة
الدفاع بال�ضيف الإيطايل ،ومت خالل املقابلة
تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفرية جمهورية
�إيطاليا املعينة لدى ال�سلطنة ،والوفد املرافق
لل�ضيف.
7
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توقيع االتفاقية الإطارية بني �سلطنة عُ مان والواليات املتحدة الأمريكية
وقعت ال�سلطنة وال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ي��وم  3/24على االتفاقية
الإط���اري���ة ب�ين وزارة ال��دف��اع ب�سلطنة
ُع��م��ان ووزارة ال��دف��اع الأم��ري��ك��ي��ة ،وقد
وقع االتفاقية نيابة عن حكومة ال�سلطنة
معايل حممد بن نا�رص بن حممد الرا�سبي
الأم�ين العام ب��وزارة الدفاع ،فيما وقعها
عن اجلانب الأمريكي �سعادة مارك  .جي.
�سيفرز �سفري الواليات املتحدة الأمريكية
املعتمد لدى ال�سلطنة.
ي�أتي التوقيع على هذه االتفاقية تعزيزا
للعالقات الع�سكرية ال ُعمانية الأمريكية،
حيث �ست�سمح االتفاقية لقوات الواليات

املتحدة الأمريكية اال�ستفادة من الت�سهيالت �أثناء زي��ارة ال�سفن والطائرات الع�سكرية
املقدمة يف بع�ض موانئ ومطارات ال�سلطنة الأمريكية ،وخا�صة يف ميناء الدقم.

مكتب الأمني العام بوزارة الدفاع يحتفل بتكرمي املجيدين من منت�سبيه
احتفل يوم  3/7مكتب الأمني العام
ب���وزارة ال��دف��اع بتكرمي املجيدين من
منت�سبيه ،حتت رعاية معايل حممد بن
نا�رص بن حممد الرا�سبي الأم�ين العام
بوزارة الدفاع.
ا�شتمل احلفل على عدد من الفقرات
الفنية املتنوعة ،وبهذه املنا�سبة قام
معاليه بت�سليم اجل��وائ��ز وال�شهادات
ال��ت��ق��دي��ري��ة للمجيدين ن��ظ�ير �أدائ��ه��م
الوظيفي املتميز وجهودهم املخل�صة
وتفانيهم يف �أداء املهام املوكلة �إليهم،
كما مت �أي�ضا تكرمي احلائزين على املراكز

•• كما ا�ستقبل الفريق ال��رك��ن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  3/7الفريق ما�سيميليانو دل
كا�سيل رئي�س مركز الدرا�سات الدفاعية العليا
بجمهورية �إيطاليا.
ح�رض املقابلة عدد من كبار �ضباط قوات
ال�سلطان امل�سلحة.
•• وا�ستقبل الفريق الركن رئي�س �أركان
ق���وات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة ي��وم  3/24ال��ل��واء �أن��ي��ل كومار
�سامانتارا ق��ائ��د الفرقة اجلبلية باجلي�ش
الهندي.
ح�رض املقابلة العميد ال��رك��ن بحري
م�ساعد رئي�س الأرك��ان ل�ل�إدارة ،وع��دد من
كبار �ضباط رئا�سة �أرك��ان قوات ال�سلطان
امل�سلحة.
وقد رحب الفريق الركن رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيوف الزائرة ،ومت خالل
املقابالت تبادل وجهات النظر ،وبحث عدد من
الأمور الع�سكرية ذات االهتمام امل�شرتك.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين العُماين يرت�أ�س االجتماع الثامن ع�شر لقادة القوات الربية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بالريا�ض
ت��ر�أ���س ال��ل��واء ال��رك��ن مطر بن
�سامل بن را�شد البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين االجتماع الثامن
ع�رش ل��ق��ادة ال��ق��وات ال�بري��ة ل��دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
والذي عقد يوم  3/6يف مقر الأمانة
العامة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية باململكة العربية
ال�سعودية بالريا�ض.

الأوىل يف امل�سابقة الثقافية وم�سابقة خمتلف ال��دوائ��ر مبكتب الأم�ي�ن العام
االبتكار العلمي التي مت �إقامتهما بني بوزارة الدفاع.

ا�ستقباالت الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

•• ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن
ح��ارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  3/19معايل الفريق الركن
عيد ب��ن ع��وا���ض ب��ن عيد ال�شلوي قائد
القيادة الع�سكرية املوحدة لدول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية والوفد
املرافق له.
ول���دى و���ص��ول ال�ضيف مقر رئا�سة
�أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر
املرتفعة �أدت ثلة م��ن ح��ر���س ال�رشف
التحية الع�سكرية  ،ثم قام معايل الفريق
الركن قائد القيادة الع�سكرية املوحدة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
با�ستعرا�ض حر�س ال�رشف .
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ختام بطولة الكرة الطائرة باجلي�ش ال�سلطاين العُماين

ح�رض املقابلة العميد الركن بحري
�شام�س بن حممد احلب�سي م�ساعد رئي�س
الأركان للإدارة ،والعميد الركن �سيف بن

حمدان البو�سعيدي مدير عام اال�ستخبارات
الع�سكرية امل�شرتكة والأمن الوقائي ،وعدد
من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة.

اختتمت يوم  3/20باملركز الريا�ضي التابع للجي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين بطولة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للكرة الطائرة حتت رعاية
اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
وقد جمعت املباراة اخلتامية فريق �سالح �إ�شارة قوات ال�سلطان
امل�سلحة وفريق مدفعية �سلطان ُعمان ،وانتهت بفوز فريق �سالح
�إ�شارة قوات ال�سلطان امل�سلحة بنتيجة ثالثة �أ�شواط مقابل �شوط.
ويف اخلتام قام اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز للفرق والأف��راد احلا�صلني على
املراكز الأوىل ،وعلى امل�ستوى العام للبطولة فقد حقق فريق
�سالح �إ�شارة قوات ال�سلطان امل�سلحة املركز الأول وك�أ�س البطولة،
وح�صل فريق مدفعية �سلطان ُعمان على املركز الثاين ونال درع
البطولة.
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التمارين امل�شرتكة للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مع القوات ال�صديقة
يف �إطار رفع الكفاءة القتالية وتنمية املهارات القيادية وامليدانية وتبادل
العماين عددًا من التمارين
اخلربات مع القوات ال�صديقة نفذ اجلي�ش ال�سلطاين ُ
امل�شرتكة مع القوات ال�صديقة.

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ينفذ التمرين التدريبي (خنجر عُ مان) مع القوات امل�سلحة امللكية الربيطانية
العماين
نفذت وح���دات م��ن اجلي�ش ال�سلطاين ُ
العماين الربيطاين (خنجر ُعمان) ،وب�إ�سناد
التمرين ُ
العماين ،ومب�شاركة وحدات
من �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
من القوات امللكية الربيطانية ،وقد �أقيمت جمريات
التمرين على املناطق التدريبية مبحافظة الو�سطى
بح�ضور اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
العماين ،وع��دد من كبار القادة
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
وال�ضباط بالقوات امللكية الربيطانية وكبار �ضباط
العماين .
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
حيث نفذت القوات امل�شاركة يف فعاليات التمرين
العماين والربيطاين اخلطط املر�سومة
من اجلانبني ُ
للتمرين،ومبا يحقق الأهداف التدريبية املتوخاة من
فعالياته ،والتي �أظهر خاللها امل�شاركون م�ستوى
رفيعا من الأداء وال���روح املعنوية العالية ،وقد
ً
عك�ست جمريات �أحداث التمرين ما يتميز به منت�سبو
العماين من الكفاءة والقدرات الدالة
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
على م�ستوى التدريب والت�أهيل العايل ،والقدرة على
االن�سجام يف تنفيذ املهام امل�شرتكة.
وقد �أ�شاد اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
العماين مب�ستوى الأداء للقوات
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ُ
امل�شاركة يف فعاليات التمرين (خنجر ُعمان) من
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العماين ووحدات
اجلانبني املتمثلني يف وحدات من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
من القوات امللكية الربيطانية ،الأم��ر ال��ذي مكَّنها من تنفيذ كافة
الإجراءات املقررة خالل خمتلف مراحل التمرين ،مبديا قائد اجلي�ش
العماين وقدرته
العماين ارتياحه من امل�ستوى العايل للجندي ُ
ال�سلطاين ُ
على العمل جنبا �إىل جنب مع نظرائه يف اجلانب الربيطاين وبكل
مهنية وكفاءة واحرتاف ،م�ؤكدا ب�أن التمازج والتن�سيق ويف خمتلف
امل�ستويات و�صل �إىل معدالت عالية ولتدعو للفخر واالعتزاز ،ووفق
معايري الكفاءة الع�سكرية واجلاهزية العملياتية املن�شودة� ،سواء كان
ذلك على م�ستوى الأفراد واملعدات �أو اخلطط  ،وهذا ما ظهر وب�شكل جلي
خالل فعاليات هذا التمرين ،وكذلك التمارين التدريبية الأخرى مع
العماين.
دول �شقيقة و�صديقة �شارك فيها اجلي�ش ال�سلطاين ُ

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يختتم التمرين امل�شرتك ( النجاح) 2/

اختتم اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ممثلاً يف كتيبة اجلبل
يوم  3/25التمرين امل�شرتك (النجاح ،)2/والذي نفذ بوحدة
التدريب على القتال يف املناطق اجلبلية واملبنية مبع�سكر اجلبل
بالتعاون مع قوات من اجلي�ش الهندي ،وذلك حتت رعاية اللواء
الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
يهدف التمرين �إىل رفع كفاءة امل�شاركني وتنمية املهارات
القيادية وامليدانية وتبادل اخل�برات الع�سكرية مع القوات
الهندية ال�صديقة .
وا�شتمل التمرين على تطبيق �إجراءات العمليات الع�سكرية
امل�شرتكة مبا يحقق الأهداف التدريبية املتوخاة.
ويف �إطار فعاليات التمرين امل�شرتك (النجاح )2/ا�ستقبل من الأمور الع�سكرية ذات االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.
اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
ح�رض فعاليات ختام التمرين عدد من كبار ال�ضباط باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
اللواء �أنيل كومار �سامانتارا قائد الفرقة اجلبلية باجلي�ش و�سعادة �سفري جمهورية الهند املعتمد لدى ال�سلطنة ،وملحق الدفاع ب�سفارة جمهورية
الهندي ،ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية ،وبحث عدد الهند مب�سقط .

اجلي�ش ال�سلطاين العُماين ينفذ البيان العملي للتمرين امل�شرتك العُماين /الأمريكي (جندي البحر)
نفذ يوم  3/28اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ممثال يف كتيبة جنوب ُعمان بلواء
امل�شاة ( )11مع كتيبة امل�شاة البحرية الأمريكية املارينز ( )22للإنزال البيان
العملي للتمرين امل�شرتك ال ُعماين الأمريكي (جندي البحر) وب�إ�سناد من �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين.
جرت فعاليات البيان العملي للتمرين امل�شرتك مبيادين ربكوت التابعة للجي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين والذي نفذت فيه القوات امل�شاركة اخلطط املر�سومة ،ومبا يحقق
الأهداف التدريبية املتوخاة من فعاليات التمرين ،والذي �أظهر خالله امل�شاركون
م�ستوى عال ًيا يف الأداء والروح املعنوية ،وعك�ست جمريات �أحداث التمرين ما يتميز
ً
به منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من الكفاءة والقدرات الدالة على م�ستويات
التدريب والت�أهيل ،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 ال ُعماين لإدامة امل�ستوى العايل يف الأداء والكفاءة التدريبية
والقتالية لدى منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وذلك �ضمن الربامج التدريبية
ال�سنوية التي يتم تنفيذها مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
رعى فعاليات البيان العملي امل�شرتك اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وبح�ضور العميد ماثيو ثروجنر قائد املهام ( )51ب�سالح
امل�شاة البحرية الأمريكية ،وعدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط بقوات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من ال�ضباط و�ضباط ال�صف
بامل�شاة البحرية الأمريكية.
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تخريج دورتي القادة والأركان ال�صغرى رقم(  )75،74ودورة واجبات الأركان رقم ( )16باجلي�ش ال�سلطاين العُماين
احتفل يوم  3/11يف مدر�سة تدريب ال�ضباط
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بتخريج دورتي القادة
والأرك��ان ال�صغرى رقم ( )75،74ودورة واجبات
الأركان رقم ( )16حتت رعاية اللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
حيث مت تقدمي �إيجاز عن ال��دورات املتخرجة،
عقب ذل��ك ق��ام راع��ي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز
التقديرية على �أوائ��ل ال��دورات وتوزيع ال�شهادات
للخريجني ،حيث ح�صل النقيب خلفان بن خليفة
العوميري من قيادة �سالح �إ�شارة ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة على املركز الأول يف دورة القادة والأركان
ال�صغرى رقم ( ،)74فيما ح�صل املالزم �أول فهد بن
�سيف العربي من قيادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين على

املركز الأول يف دورة القادة والأركان ال�صغرى رقم املالزم �أول �أحمد بن حممد العرفاتي من �سالح �إ�شارة
( )75ويف دورة واجبات الأرك��ان رقم ( )16ح�صل قوات ال�سلطان امل�سلحة على املركز الأول.

تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الفنية اجلوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين

احتفل �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 3/20بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية
الفنية اجلوية يف خمتلف التخ�ص�صات ،وذلك
حتت رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وبح�ضور اللواء
الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين .
وقد �ألقى �آمر الكلية الفنية اجلوية كلمة تتطرق
فيها �إىل مراحل التطوير والتحديث التي �شهدتها
الكلية خالل م�سريتها التعليمية والتدريبية يف
ظل العهد الزاهر ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -كما �أو�ضح
خالل كلمته منهاج الدورة وما يحتويه من درو�س
نظرية وتطبيقات عملية ،واجلهود املبذولة من
جانب هيئة التوجيه والتدريب بالكلية من �أجل

االرتقاء باخلريجني ،بعدها �ألقى �أحد اخلريجني
كلمة نيابة عن زمالئه �شكر فيها هيئة التوجيه
والتدريب على ما قدموه لهم من معلومات �أ�سهمت
يف �إثرائهم و�إك�سابهم العديد من املهارات ،بعد
ذلك �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور فيلما وثائقيا

ق��ام ي��وم  3/13اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بتثبيت �شارات م�شغلي �أنظمة
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•• �س َّلم اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  3/18مبيدان قاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س
اجلوية �شهادات الإجادة ،وقلد ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد
من منت�سبي قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من منت�سبي القواعد
اجلوية.
•• و�سلم اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 3/27بقاعدة �صاللة اجلوية �شهادات الإج��ادة لعدد من املجيدين من
منت�سبي قاعدتي ثـمريت و �صاللة اجلويتني  ،تقديرا جلهودهم امل�ضنية
و�إجادتهم يف خمتلف امل�سارات الوظيفية والفعاليات .
كما قلد اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين راعي
املنا�سبة ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من �ضباط و�ضباط
�صف قاعدتي ثـمريت و�صاللة اجلويتني؛ تقديرا جلهودهم املخل�صة وتفانيهم
يف �أداء الواجب الوطني املقد�س.

تطرق �إىل م�سرية التطور يف الكلية الفنية اجلوية،
عقب ذلك قام اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز للمجيدين
من منت�سبي الكلية الفنية اجلوية وال�شهادات
لأوائل اخلريجني يف خمتلف التخ�ص�صات.

تثبيت �شارات م�شغلي �أنظمة اال�ستطالع البحري ب�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين
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قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين يكرم عد ًدا من املجيدين ب�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين

اال�ستطالع البحري لعدد من منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
وذلك مبقر قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.

وي�أتي ه��ذا التكرمي ملنت�سبي �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين تقدي ًرا
جلهودهم و�إجادتهم يف خمتلف امل�سارات الوظيفية والفعاليات والدورات
الداخلية واخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل التفوق الأكادميي ،وخلدمتهم الطويلة
يف قوات ال�سلطان امل�سلحة وجهودهم املخل�صة وتفانيهم يف �أداء الواجب
الوطني املقد�س.

الكلية الع�سكرية التقنية توقع برنامج تفاهم مع جامعة ال�سلطان قابو�س

وقعت الكلية الع�سكرية التقنية يوم  3/12برنامج
تفاهم مع جامعة ال�سلطان قابو�س ،وقد وقع برنامج
التفاهم من جانب الكلية اللواء الركن طيار مطر بن
علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين رئي�س
جمل�س �إدارة الكلية الع�سكرية التقنية ،وم��ن جانب
اجلامعة �سعادة الدكتور علي بن �سعود البيماين رئي�س
جامعة ال�سلطان قابو�س.
ويق�ضي برنامج التفاهم التعاون امل�شرتك يف
امل�رشوعات البحثية والر�سائل العلمية يف الدرجات
املختلفة ،وحتفيز الكادر الأكادميي والطلبة على �إجراء
البحوث امل�شرتكة ،وامل�شاركة يف الربامج املقرتحة،
وتطوير البحث العلمي والتطبيقي ،ودعم البحوث التي
يقوم بها الطلبة والباحثون ،ومتكينهم من ا�ستعمال
املختربات لدى اجلانبني� ،إ�ضافة �إىل التعاون يف عقد

املحا�رضات وور�ش العمل التدريبية ،وتنظيم امل�ؤمترات �إىل �إيجاز عن الكلية الع�سكرية التقنية وما حتويه من
مرافق درا�سية وخدمية ،كما قام �سعادته بجولة يف
املتخ�ص�صة ذات ال�صلة بالقطاعات الهند�سية.
وعلى هام�ش توقيع برنامج التفاهم بني اجلانبني ور�شة هند�سة الطريان ،ومبنى املعار�ض ،وا�ستمع �إىل
ا�ستمع �سعادة الدكتور رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س �إيجاز واف عنهما.
13
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حتتفل بتخريج الدورة التحويلية لل�ضباط

احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  3/21بتخريج دفعة جديدة
من دورة ال�ضباط التحويلية حتت رعاية اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بح�ضور اللواء الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
وقد بد�أ احلفل الذي �أقيم مبيدان اال�ستعرا�ض بقاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية ب ��أداء طابور اخلريجني التحية الع�سكرية ،وعزفت
املو�سيقى �سالم ال�رشف ،ثم قام راعي املنا�سبة بتفتي�ش ال�صف الأمامي
من طابور اخلريجني.
بعدها قام اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
راعي االحتفال بتقليد ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من
منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تقدي ًرا خلدمتهم الطويلة وتفانيهم
يف �أداء الواجب الوطني املقد�س ،وت�سليم اجلوائز لأوائل اخلريجني.
ا�ستعرا�ضا ع�سكر ًيا بامل�سري البطيء مرورا من
ثم قدم اخلريجون
ً
�أمام املن�صة الرئي�سية مب�صاحبة فرقة مو�سيقى البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،و�أن�شد اخلريجون ن�شيد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (بحرية
املجد) و�أدوا ق�سم الوالء ورددوا نداء الت�أييد.
ح�رض املنا�سبة اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش

ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن خليفة بن عبداهلل اجلنيبي قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء
الركن حمد بن نا�رص النبهاين �أمني عام ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين ،وعدد من املكرمني
�أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية ،وعدد من املدعوين املتقاعدين ،و�أولياء �أمور اخلريجني،
وجمع من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
وبهذه املنا�سبة �س ّلم اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية �شهادات التخرج والرباءة ال�سلطانية للدورة املتخرجة ،و�شهادة الدبلوم املتقدم يف
العلوم البحرية الع�سكرية لعدد من �ضباط البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي�ستقبل قائد قوة الواجب املختلطة ( )151مبملكة البحرين

ا�ستقبل اللواء الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 3/18
العقيد الركن بحري ح�سني فهيد العجمي
قائد قوة الواجب املختلطة ( )151مبملكة
البحرين.
يف ب��داي��ة املقابلة رح��ب ال��ل��واء الركن
بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
بال�ضيف ،ومت تبادل وجهات النظر وبحث
عدد من الأمور يف املجاالت البحرية.
ه��ذا ،وق��ام قائد قوة الواجب املختلطة
( )151مبملكة البحرين والوفد املرافق له
بزيارة ملركز الأمن البحري ،حيث كان يف
ا�ستقبالهم العميد الركن بحري من�صور بن
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تخريج دورة القفز املظلي التعبوي ودورة مدربي القفز املظلي التعبوي ودورة القفز احلر باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

احتفلت مظالت �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم 3/13
مبنطقة ا�ستعرا�ض القفز املظلي باحلزم بتخريج دورة القفز املظلي التعبوي
ودورة مدربي القفز املظلي التعبوي ودورة القفز احلر حتت رعاية اللواء
الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.

حيث مت تقدمي �إيجاز عن الدورات املتخرجة ،تال ذلك تقدمي عرو�ض
خمتلفة ،ويف اخلتام قام قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية راعي املنا�سبة
بتقليد الأجنحة للدورات املتخرجة ،ثم �سلم اجلوائز التقديرية لأوائ��ل
الدورات املتخرجة.

كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف الفريق رئي�س مركز الدرا�سات الدفاعية العليا بجمهورية �إيطاليا

ا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني ي��وم 3/6
الفريق ما�سيميليانو دل كا�سيل رئي�س مركز
الدرا�سات الدفاعية العليا بجمهورية �إيطاليا ،وذلك
يف �إط��ار مقررات املنهاج العام ل��دورة الدفاع
الوطني ال�ساد�سة.
وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر الكلية
ببيت الفلج اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر
كلية الدفاع الوطني ،بعدها �ألقى رئي�س مركز
الدرا�سات الدفاعية العليا بجمهورية �إيطاليا
حما�رضة عن تطور مفهوم الدفاع والأم��ن يف
�أوروبا (نظرة على البحر الأبي�ض املتو�سط) تطرق
من خاللها �إىل مفاهيم الأم��ن والدفاع يف دول
االحتاد الأوروبي والناتو الواقعة يف جنوب غرب
�أوروب��ا ،وق�ضايا الهجرة غري ال�رشعية عرب البحر
الأبي�ض املتو�سط وما ي�سببه ذلك من ارتفاع لأعداد
ال�سكان الأجانب يف �أوروب��ا ،و�أ�شار �إىل جماالت
التعاون بني ال��دول العربية والأوروب��ي��ة املطلة

على البحر الأبي�ض املتو�سط ،و�أكد على �أهمية مبد�أ
احلوار يف حل الأزمات والق�ضايا املختلفة ،وتطرق
�إىل بع�ض ق�ضايا منطقة ال�رشق الأو�سط.
كما حتدث عن �أوج��ه التعاون امل�شرتك بني
ال�سلطنة وجمهورية �إيطاليا ،و�أ���ش��ار �إىل موقع
ال�سلطنة الإ�سرتاتيجي الذي ميكنها من القيام ب�أدوار
يف العديد من املجاالت ،ولهذا تتطلع جمهورية
�إيطاليا �إىل القيام مبزيد من التعاون امل�شرتك ،كما

أي�ضا عن دور ال�سلطنة و�سيا�ستها املتزنة
حتدث � ً
جتاه دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
واختتم حديثه بال�شكر على هذه الدعوة ،و�أو�ضح
�أنها فر�صة للتفاهم وتبادل اخلربات وبحث �أوجه
التعاون يف خمتلف املجاالت ،ويف اخلتام قام
بالرد على ا�ستف�سارات و�أ�سئلة احل�ضور وامل�شاركني
يف الدورة ال�ساد�سة بالكلية.

�آمر كلية الدفاع الوطني يرت�أ�س جمموعة امل�شاركني يف الدورة ال�ساد�سة املتوجهة �إىل كل من اململكة املتحدة وجمهورية �أملانيا االحتادية

حممد اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري .التن�سيقية بني �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
وا�ستمع ال�ضيف �إىل �إي��ج��از ع��ن مهام واجلهات الأمنية وامل�ؤ�س�سات الأخرى املدنية
و�أدوار مركز الأم��ن البحري ،و�أدوار املركز بال�سلطنة.

نظمت كلية الدفاع الوطني زيارات لعدد من الدول ال�صديقة للم�شاركني يف دورة الدفاع الوطني
ال�ساد�سة ،فقد تر�أ�س اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني جمموعة امل�شاركني
التي زارت كل من اململكة املتحدة وجمهورية �أملانيا االحتادية خالل الفرتة (.)3/31-16
كما قامت جمموعتان من امل�شاركني بزيارة كل من جمهورية جنوب �أفريقيا وجمهورية تنزانيا
االحتادية ،وجمهورية �أ�سرتاليا وجمهورية �سنغافورة ،وذلك خالل الفرتة (. )3/30-15
وت�أتي زيارات امل�شاركني بكلية الدفاع الوطني �إىل كليات ومعاهد الدفاع الوطني يف الدول
ال�شقيقة وال�صديقة يف �إطار الربنامج الأكادميي املعد للم�شاركني بالكلية ،وذلك لتبادل الأفكار
واخلربات ،واكت�ساب العلوم واملعارف املتنوعة بهدف ت�سخريها يف تطوير الدور الذي ت�ضطلع به
الكلية يف حتقيق �أهدافها و�أداء ر�سالتها ب�أف�ضل الأ�ساليب املعا�رصة .
15

العــدد 507
مار�س 2019

مدار�س ال�صحوة اخلا�صة حتتفل بتخريج طلبة الرتبية الع�سكرية
احتفل يوم  3/12بتخريج دورة جديدة
من طلبة الرتبية الع�سكرية التابعة ملدار�س
ال�صحوة اخلا�صة ،وذلك حتت رعاية اللواء
الركن حمد بن نا�رص النبهاين �أم�ين عام
ال�����ش ��ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين
وبح�ضور العميد الركن �إبراهيم بن �سعيد
ال��ري��ام��ي رئ��ي�����س جمل�س �أُم���ن���اء م��دار���س
ال�صحوة.
وقد بد�أ احلفل الذي �أقيم مبيدان قاعدة
غال و�أك��ادمي��ي��ة ال�سلطان قابو�س اجلوية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بدخول طابور
الطلبة اخلريجني �إىل �ساحة العر�ض ،بعد ذلك
عزفت فرقة مو�سيقى �رشطة ُعمان ال�سلطانية
�سالم ال�رشف ،ثم قام راعي احلفل بتفتي�ش
ال�صف الأم��ام��ي من الطابور ،بعدها قام

اخلريجون باال�ستعرا�ض بامل�سري العادي من
املن�صة الرئي�سية وا�ستعرا�ض حركات
�أمام
ّ
ال�سالح يف حالة الثبات.
ويف اخل��ت��ام ق��ام �أم�ي�ن ع��ام ال�ش�ؤون
الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين راعي املنا�سبة

بتوزيع اجلوائز والهدايا وت�سليم ال�شهادات
للخريجني ،بعدها �أدى الطلبة اخلريجون
ن�شيد (�أب��ن��اء ال�صحوة) ،كما عزفت فرقة
مو�سيقى �رشطة ُع��م��ان ال�سلطانية �سالم
ال�رشف واال�ستئذان باالن�رصاف.

تخريج دورة قادة البطاريات رقم ()15
احتفلت مدفعية �سلطان ُعمان باجلي�ش
العماين يوم  3/7بتخريج دورة
ال�سلطاين ُ
قادة البطاريات رقم ( )15مبدر�سة مدفعية
�سلطان ُع��م��ان ،وذل��ك حتت رعاية العميد
الركن مظلي �سامل بن خويطر املقبايل قائد
العماين باالنابة.
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
ويف ختام احلفل ق��ام راع��ي املنا�سبة
بت�سليم اجل��وائ��ز لأوائ����ل ال����دورة وت��وزي��ع
ال�شهادات للخريجني.

مب�شاركة اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية بالبالد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي ِّ
ُنفذ مترين (برق)

ترجمة ملفهوم العمليات امل�شرتكة بني خمتلف اجلهات
الع�سكرية والأمنية واملدنية يف البالد ،نفَّذ �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  3/19فعاليات التمرين امل�شرتك
(برق) مب�شاركة كل من وزارة ال�صحة ،واجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،و�رشطة ُعمان
ال�سلطانية ،والهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،وذلك
حتت رعاية �سعادة الدكتور حممد بن �سيف احلو�سني وكيل
وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون ال�صحية.
وتتلخ�ص فر�ضية التمرين ح��ول ت��دري��ب اجلهات
والقطاعات امل�شاركة يف التمرين على التعامل مع احلوادث
ال��ط��ارئ��ة يف جم��ال ال��ط�يران وفح�ص ال��ك��ف��اءة و�رسعة الأمثل مع احلاالت الطارئة وفق �أحدث املفاهيم والإجراءات العملياتية
اال�ستجابة لكافة هذه القوات والقطاعات ،و�سبل التعامل والقيا�سية وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي ِّ
ُنفذ التمرين امل�شرتك (الربق الالمع)

العماين التمرين امل�شرتك (الربق
نفذ �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
الالمع) مع طريان البحرية الأمريكية ،وذلك خالل الفرتة من
(. )3/14-9
وقد �شارك يف التمرين عدد من الطائرات املقاتلة وطائرات
العماين مع عدد من الطائرات
النقل التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
املقاتلة والطائرات العمودية التابعة للبحرية الأمريكية.
ي�أتي هذا التمرين يف �إطار اخلطط التدريبية التي تنتهجها
العماين لتبادل اخلربات مع القوات
قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
ال�صديقة يف كل ما من �ش�أنه العمل على رفع اجلاهزية واالرتقاء
مب�ستويات منت�سبيه.

الكلية الع�سكرية التقنية تنظم فعاليات الأ�سبوع التعريفي
نظمت الكلية الع�سكرية التقنية يوم  3/11فعاليات
الأ�سبوع التعريفي لطلبة الدبلوم العام حتت رعاية
�صاحبة ال�سمو ال�سيدة الدكتورة تغريد بنت تركي بن
حممود �آل �سعيد.
حيث ا�صطحب عميد الكلية الع�سكرية التقنية راعية
املنا�سبة واحل�ضور بجولة يف جميع الأق�سام واطَّ لعوا
على تقنيات التعليم املتطورة والأ�ساليب احلديثة
امل�ستخدمة يف العملية التعليمية بالكلية� ،إ�ضافة
لزيارة الور�ش.
وقد مت الرتحيب بطلبة الدبلوم العام و�أولياء الأمور
والزائرين من قبل الكادر الأكادميي بالكلية ،كما مت
تعريفهم بربنامج الأ�سبوع التعريفي ،وا�ستمعوا ل�رشح
واف حول التخ�ص�صات املتاحة يف الكلية ،وطريقة
ٍ
الت�سجيل واحل�صول على ال�شواغر الدرا�سية ،واحلوافز
املقدمة للطالب �أثناء فرتة الدرا�سة وبعدها.
وي�أتي تنظيم فعاليات الأ�سبوع التعريفي لطلبة
الدبلوم العام للكلية الع�سكرية التقنية ,بهدف التعريف
بفر�ص االلتحاق مبقاعد ال��درا���س��ة والتخ�ص�صات
املتاحة بالكلية.

وزارة الدفاع ت�شهد حفل توقيع ت�أ�سي�س مركز �ستاير لل�صيانة املتقدمة بال�شراكة مع �شركة ( )STEYRالنم�ساوية

�شهدت وزارة الدفاع يوم  3/13حفل توقيع اتفاقية �إن�شاء م�رشوع مركز
�ستاير لل�صيانة املتقدمة بال�رشاكة مع �رشكة ( )STEYRالنم�ساوية املخت�صة
بت�صنيع الأ�سلحة وامللتزمة لدى الهيئة ال ُعمانية لل�رشاكة من �أجل التنمية.
وقد وقع االتفاقية من اجلانب ال ُعماين الدكتور ظافر بن عو�ض ال�شنفري
الرئي�س التنفيذي للهيئة ال ُعمانية لل�رشاكة من �أجل التنمية ،ومن اجلانب النم�ساوي
جريهارد �أنرتجان�شنيج رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة ( )STEYRالنم�ساوية.
ح�رض توقيع االتفاقية العميد الركن خلفان بن حمد ال�سليماين رئي�س هند�سة
الكهرباء وامليكانيك باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من كبار ال�ضباط باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين  ،ومدير عام العقود وامل�شاريع بالهيئة ال ُعمانية لل�رشاكة من
�أجل التنمية.
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�سفارة جمهورية �إيطاليا مب�سقط تقيم حفل ا�ستقبال على منت ال�سفينة (كارلو مارجوتيني)

تكرمي املجيدين مبدرعات �سلطان عُ مان

�أقامت �سفارة جمهورية �إيطاليا مب�سقط حفل ا�ستقبال على
منت ال�سفينة الإيطالية (كارلو مارجوتيني) يوم  3/7وذلك مبيناء
ال�سلطان قابو�س.
رعى حفل اال�ستقبال العميد الركن جوي يحيى بن حممد الرواحي
مدير عام املديرية العامة للتعليم والثقافة ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين  ،حيث ا�ستمع واحل�ضور يف بداية احلفل �إىل �إيجاز عن �أهم
ال�صناعات والتقنيات الع�سكرية احلديثة.
بعدها قام راعي املنا�سبة واحل�ضور بجولة يف املعر�ض
امل�صاحب املقام بهذه املنا�سبة والذي ا�شتمل على عدد من الأ�سلحة
ومنتجات التقنية احلديثة يف املجال الع�سكري.

احتفلت كتيبة اال�ستطالع املدرع مبدرعات �سلطان ُعمان
يوم  3/6بتكرمي املجيدين حتت رعاية العميد الركن مظلي
عبداهلل بن حممد ال�رشيقي قائد لواء امل�شاة  ،23حيث قام
راعي املنا�سبة بتكرمي �أوائل الدورات واملجيدين من �ضباط
و�ضباط �صف و�أفراد ومدنيني املنت�سبني لهذه الكتيبة،
تقديرا جلهودهم املخل�صة يف العمل ،وحثهم على بذل املزيد
من اجلهد والعطاء خلدمة هذا الوطن الغايل وقائده املفدى.
فريق قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يتوج بطلاً لدوري قواعد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين للكرة الطائرة لعام 2019م
توج فريق قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بلقب
دوري قواعد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين للكرة الطائرة لعام
2019م ،بعد تغلبه يف املباراة النهائية على فريق قاعدة غال
و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية بنتيجة � 3أ�شواط مقابل ال
�شيء.
وقد رعى املباراة اخلتامية التي جرت فعالياتها يوم
 3/26بقاعدة امل�صنعة اجلوية العميد الركن طيار جمعة بن
�أحمد الزدجايل قائد قاعدة امل�صنعة اجلوية ،وبح�ضور عدد من
كبار ال�ضباط ،وجمع من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وم�شجعي الفريقني.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بت�سليم الك�أ�س وتوزيع
اجلوائز التقديرية للفرق احلا�صلة على املراكز الأوىل
واملجيدين من الالعبني وحكام املباراة ،حيث �أحرز فريق

امل�شاركون يف الدورة الدبلوما�سية الكربى الأربعني باملعهد الدبلوما�سي بوزارة اخلارجية يزورون مركز الأمن البحري
يف �إط��ار الربنامج الدرا�سي للمعهد الدبلوما�سي التابع لوزارة
اخلارجية قام يوم  3/12امل�شاركون يف الدورة الدبلوما�سية الكربى
الأربعني بزيارة ملركز الأمن البحري ،حيث كان يف ا�ستقبالهم العميد
الركن بحري من�صور بن حممد اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري.
يف بداية الزيارة ا�ستمع منت�سبو الدورة الدبلوما�سية الكربى �إىل
�إيجاز عن مهام و�أدوار و�آليات العمل يف مركز الأمن البحري ،كما
قاموا بجولة يف املركز اطلعوا خاللها على الأجهزة واملعدات احلديثة
امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات الأمن البحري .
قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ك�أ�س الدوري واملركز الأول ،وح�صل فريق
قاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية على املركز الثاين  ،فيما جاء
فريق قاعدةال�سيب اجلوية يف املركز الثالث.

ُ�سي رحلة خا�صة لنقل �أحد املواطنني املر�ضى من اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية �إىل �أر�ض الوطن
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي رِّ
انطال ًقا من الرعاية واالهتمام اللذين توليهما حكومة موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
ولدواع �إن�سانية،
امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -لأبناء هذا الوطن العزيز،
ٍ
�سيرَّ �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  3/20رحلة خا�صة �إىل اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ،حيث قامت طائرة نقل تابعة لل�سالح وعلى متنها
طاقم طبي مزود بالأجهزة الطبية الالزمة من وزارة ال�صحة وعدد من
املخت�صني من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،بنقل �أحد املواطنني املر�ضى،
كان يتلقى العالج يف �أحد امل�ست�شفيات يف مدينة �شرياز باجلمهورية
نظرا حلالته ال�صحية ال�صعبة ،وعدم توفر
الإ�سالمية الإيرانية ،وذلك ً
و�سائل نقل �أخرى منا�سبة للعودة به �إىل ال�سلطنة ،وتعذر نقله جوا بوا�سطة
الطريان التجاري ،مت نقله من مطار �شرياز ال��دويل �إىل قاعدة ال�سيب

اجلوية ،بعدها مت نقله عرب �سيارة الإ�سعاف �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين
لتلقي العالج الالزم وتقدمي الرعاية ال�صحية املطلوبة.

اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة تد�شن مركز االت�صال مب�ست�شقى القوات امل�سلحة
د�شنت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة مركز االت�صال مب�ست�شفى
القوات امل�سلحة ،وذلك بهدف الرد على ا�ستف�سارات املراجعني ،والتثقيف
ال�صحي ،وا�ستقبال ال�شكاوى واملقرتحات وحتويلها جلهة االخت�صا�ص
وال��رد عليها ،وذلك للوقوف على التحديات ،و�إيجاد احللول الالزمة
حيالها ،رغبة من اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة يف حت�سني جودة
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خدماتها ال�صحية.
هذا ،و�ستكون فرتة العمل الر�سمي ملركز االت�صال مب�ست�شفى القوات
�صباحا ولغاية ال�ساعة الواحدة
امل�سلحة من ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
ً
ظهرا ،حيث ميكن التوا�صل مع مركز االت�صال على هاتف رقم
والن�صف ً
(.)80000999

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ينظم دورة (الكفاح من �أجل البقاء على قيد احلياة للمر�شدات )2019

نظم �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ممثال يف مديرية حتديد امل�ستويات
ق�سم مدربي الأطقم اجلوية على النجاة دورة (الكفاح من �أجل البقاء على
قيد احلياة للمر�شدات  )2019خالل الفرتة ( )3/28-23بالتعاون مع
املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات بوزارة الرتبية والتعليم.
وت�أتي هذه الدورة ك�أحد الربامج النوعية التي تتبناها املديرية
العامة للك�شافة واملر�شدات ل�صقل منت�سبيها و�إعدادهم للقيام بواجبهم
يف خدمة وتنمية املجتمع ،وتهدف �إىل تنمية معارف ومهارات
امل�شاركات حول كيفية التعاي�ش مع البيئة اخللوية يف �أ�صعب الظروف،
كما يت�ضمن برنامج الدورة درا�سة اخلارطة وتو�ضيع الإحداثيات عليها،
وا�ستخدام البو�صلة ،وحتديد ال�شواخ�ص على الطبيعية ،وحتديد ال�شمال
املغناطي�سي.

تخريج دورة الت�أهيل الع�سكري للم�ساعدين ال�صحيني باخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
احتفلت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  3/19بتخريج دورة الت�أهيل
الع�سكري للم�ساعدين ال�صحيني ،وذلك حتت رعاية العميد
الركن را�شد بن �سعيد ال�شافعي مدير عام الإدارة والقوى
الب�رشية بقيادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
حيث ق��ام راع��ي املنا�سبة بت�سليم الهدايا لأوائ��ل
الدورة املتخرجة.
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حتت رعاية معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين

متابعة :الرائد /حممد بن �سعيد امل�شيخي

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

ق ـ ـ ــوة ال�سلطان اخلا�صـ ــة حتتفل بيــومها ال�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي وتخــريــج دفعــة مـن اجلنــود امل�ستجديــن
َرعَ ى َم َعايل الفريق �أ َّول
�سُ لطان بن حُم َّمد النعماين
وزير املكتب ال�سلطاين يوم
َ
احتفال ق َّوة ال�سلطان
،3/14
اخلا�صة بيومها ال�سنوي،
الذي ُيوا ِفق اخلام�س ع�شر من
مار�س ،وتخريج دفعة جديدة
من اجلنود امل�ستجدين.
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وال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ق��ائ��د ���س�لاح اجلو
ال�سلطاين العماين ،وال��ل��واء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية العمانية ،واللواء
الركن �آم��ر كلية الدفاع الوطني ،واللواء

ال��رك��ن �أم�ي�ن ع���ام ال�����ش ��ؤون الع�سكرية
باملكتب ال�سلطاين ،واللواء م�ساعد املفت�ش
العام لل�رشطة واجلمارك للعمليات ،وعدد
من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة

واجلهات الأمنية الأخ��رى ،كما ح�رضها
جمع من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قوة
ال�سلطان اخلا�صة ،وعدد من املتقاعدين
من منت�سبي قوة ال�سلطان اخلا�صة.

مبنا�سبة يوم قوة ال�سلطان اخلا�صة:

قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة يقلد ميداليتي اخلدمة اخلا�صة
واخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن
و َل َدى ُو ُ�ص ْول َم َعايل الفريق �أول َراعِ ي
املنا�سبة �إىل َم� ْ�ي��دان اال�ستعرا�ض كان
يف ا�ستقباله اللواء الركن عامر بن �سامل
قوة ال�سلطان اخلا�صة ،بعدها
العمري قائد َّ
ُعزف �سالم ال�رشف ،و�أ َّدى طابور اخلريجني
التحية الع�سكرية َ
مل َعاليه ،ثم قام َم َعايل
الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين -راعي
االحتفال -بتفتي�ش ال�صف الأمامي من
طابور اخلريجني ،عقب ذلك قدم اخلريجون
عر�ضا ع�سكريا بامل�سري البطيء والعادي
مب�شاركة مو�سيقى احل��ر���س ال�سلطاين

ثم قام َم َعايل الفريق �أول راعي
العماينَّ ،
املنا�سبة بت�سليم اجلوائز لأوائ��ل الدفعة
املتخرجة ،وتقليد ميدالية ال�شجاعة لأحد
�ضباط ال�صف بقوة ال�سلطان اخلا�صة،
وذل��ك تكرميا ل��ه على ج��ه��وده الوطنية
املخل�صة التي بذلها يف �إنقاذ حياة مواطن
خ�لال الأن���واء املناخية ( مكونو) التي
تعر�ضت لها حمافظة ظفار العام املا�ضي.
بعد ذلك� ،أ َّدى �أف��را ُد الدفعة املتخرجة
ق�سم ال��والء وهتفوا ثالثا بحياة موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن

�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه.
ويف خ��ت��ام االح��ت��ف��ال ق � َّل��د َم َعاليه
م��ي��دال��ي��ت��ي اخل��دم��ة امل��م��ت��ازة وال��ث��ن��اء
ال�سلطاين لعدد من ال�ضباط و�ضباط ال�صف
من منت�سبي قوة ال�سلطان اخلا�صة ،وذلك
تقديرا لتفانيهم و�إخال�صهم يف �أداء املهام
الوطنية املنوطة بهم.
َح�ضرَ املنا�سبة الفريق الركن رئي�س
�أرك��ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء
ال��رك��ن قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين،

يف �إطار احتف��ال قوة ال�سلطان
اخلا�ص��ة بيومه��ا ال�سن��وي قلد
الل��واء الرك��ن عام��ر ب��ن �سامل
العم��ري قائ��د ق��وة ال�سلط��ان
اخلا�ص��ة ميدالي��ة اخلدم��ة
اخلا�ص��ة ,وميدالي��ة اخلدم��ة
الطويل��ة وال�سل��وك احل�سن لعدد
م��ن منت�سب��ي ق��وة ال�سلط��ان
اخلا�صة ،وذلك تقديرا خلدمتهم
الطويل��ة وتفانيه��م يف �أداء
الواجب املقد�س.
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ت�صوير :الرقيب 1/وليد بن را�شد املجريف

معالــي ال�سيد الوزيــر امل�سـ�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يـــــــــــــــــــــرعى احتفال اخلدمات الهند�سية بيومها ال�سنـوي
معايل ال�سيد راعي املنا�سبة يكرم عد ًدا من املجيدين
من منت�سبي اخلدمات الهند�سية يف خمتلف الأن�شطة
تقديرا جلهودهم يف العام املن�صرم
واملجاالت
ً

•• احتفلت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع بيومها ال�سنوي ،وذلك حتت رعاية
معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
بد�أ االحتفال الذي �أقيم يوم  3/20بنادي ال�شفق التابع
لقوات ال�سلطان امل�سلحة بعر�ض فيلم وثائقي تطرق �إىل
�أدوار اخلدمات الهند�سية يف �إ�سناد قوات ال�سلطان امل�سلحة
يف خمتلف امل��ج��االت� ,إىل جانب جهودها التنموية يف
حمافظات ال�سلطنة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
الأخ��رى ،بعدها �أن�شدت فرقة (الي��ف الإن�شادية) فقرات
�إن�شادية متنوعة ،كما ت�ضمن االحتفال تقدمي م�رسحية
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وطنية هادفة بعنوان (ال�ضياء) تناولت تطور تاريخ عمان
وميالد النه�ضة املباركة.
كما عزفت فرقة �أوت���ار ال�رشق مقطوعات مو�سيقية
متنوعة نالت ا�ستح�سان احل�ضور.
عقب ذلك قام معايل ال�سيد راعي املنا�سبة بتكرمي عدد
من املجيدين من منت�سبي اخلدمات الهند�سية يف خمتلف
الأن�شطة واملجاالت تقديرا جلهودهم يف العام املن�رصم .

جدير بالذكر �أن اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع تعد
�أحد �أ�سلحة الإ�سناد الرئي�سية يف قوات ال�سلطان امل�سلحة
التي تقوم بدور حيوي كبري من خالل توفري الدعم الفني
والهند�سي لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وتوفري و�إدام��ة
اخلدمات ال�رضورية :مثل املياه ،والطاقة الكهربائية،
و�شبكات ال�رصف ال�صحي ،ومرافق البنية الأ�سا�سية،
وت�ساهم اخلدمات الهند�سية يف �شق بع�ض الطرق يف
حمافظات ال�سلطنة املختلفة ،م�ساهمة من وزارة الدفاع
وق��وات ال�سلطان امل�سلحة يف جهود التنمية ال�شاملة
بالبالد ،كما ت�ساهم يف ن�رش امل�سطحات اخل�رضاء عن
طريق �إم��داد اجلهات املعنية باملياه املعاجلة ،ومتتلك
اخلدمات الهند�سية م�رشوع معدات البناء ال�شامل ،والذي
يعد نقلة نوعية يف تنفيذ امل�شاريع املختلفة من الأنظمة
احلديثة امل�ستخدمة يف اخلدمات الهند�سية.
ح�رض االحتفال الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقادة �أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية الأخرى ،وعدد من
كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�ضباط و�ضباط
�صف و�أفراد اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع.
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التغطية من طوكيو  :الرائد الركن /خالد بن �سعيد ال�سعيدي

-

ت�صوير :الوكيل� 1/سعيد بن علي الكلباين

معالـي ال�سيد الوزيـر امل�ســ�ؤول عـن �شـ�ؤون الـــــــــــــــــــــدفاع يقــوم بزيــارة ر�سميــة �إلـى اليابـان

قام يوم  3/23معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع والوفد املرافق له بزيارة ر�سمية �إىل اليابان ا�ستغرقت عدة �أيام ،وت�أتي هذه الزيارة بناء
على دعوة تلقاها معاليه من معايل تاكي�شي �أيوايا وزير الدفاع الياباين ،ورافق معايل ال�سيد
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع عدد من كبار ال�ضباط.
وخالل الزيارة التي قام بها معاليه
وقعت يوم  3/25ال�سلطنة واليابان يف
مقر وزارة الدفاع اليابانية على مذكرة
ح��ول التعاون الع�سكري ب�ين البلدين
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ال�صديقني ،وقد وقع املذكرة من اجلانب
ال ُعماين معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن
ح��ارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع ,فيما وقعها من اجلانب

ال��ي��اب��اين معايل تاكي�شي �أي��واي��ا وزي��ر
الدفاع الياباين.
وتهدف هذه املذكرة �إىل ت�أطري �أوجه
التعاون الع�سكري بني ال�سلطنة واليابان
مب��ا ي��ع��زز ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون القائمة
ويخدم امل�صالح امل�شرتكة لكال البلدين
ال�صديقني.
هذا ,وقد �أجريت ملعايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع فور و�صوله
مقر وزارة ال��دف��اع اليابانية مرا�سم
ا�ستقبال ر�سمية ،حيث �أدت ثلة من حر�س
ال�رشف التحية الع�سكرية ملعاليه ،وعزف
ال�سالم ال�سلطاين والن�شيد الوطني الياباين،
ثم قام معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع مبعية وزير الدفاع الياباين
با�ستعرا�ض حر�س ال�رشف.

عقب ذل��ك عقد معايل ال�سيد الوزير
امل�����س ��ؤول ع��ن ���ش���ؤون ال��دف��اع جل�سة
مباحثات ر�سمية مع معايل وزير الدفاع
الياباين ،مت خاللها ا�ستعرا�ض عالقات
التعاون الع�سكري القائمة بني البلدين
ال�صديقني و�سبل تعزيزها وتطويرها,
وبحث ع��دد م��ن الأم���ور ذات االهتمام
امل�شرتك.
كما التقى معايل ال�سيد بدر بن �سعود
بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع مبعايل كينتارو �سونورا
م�ست�شار دولة رئي�س وزراء اليابان ،ومت
خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة
بني البلدين ال�صديقني ،وتبادل وجهات
النظر يف الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض مرا�سم التوقيع على املذكرة،
وجل�سة املباحثات ،واللقاء� ،سعادة الدكتور
حممد بن �سعيد البو�سعيدي �سفري ال�سلطنة
املعتمد ل��دى ال��ي��اب��ان ،وال��وف��د املرافق
ملعاليه.

ال�سلطنة واليابان توقعان على مذكرة التعاون الع�سكري والتي تهدف
�إىل تعزيز العالقات وامل�صالح امل�شرتكة بني البلدين ال�صديقني
rrrrr

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يعقد جل�سة مباحثات ر�سمية
مع معايل وزير الدفاع الياباين ويلتقي م�ست�شار دولة رئي�س وزراء اليابان
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زيارة مركز تعزيز التكنولوجيا الدفاعية املتقدمة

•• ويف �إطار الزيارة الر�سمية �إىل اليابان قام معايل ال�سيد
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع والوفد املرافق له يوم ،3/26
بزيارة �إىل مركز تعزيز التكنولوجيا الدفاعية املتقدمة ،وا�ستمع
والوفد املرافق �إىل �إيجاز قدمه مدير املركز عن تنظيم وقدرات
و�آليات عمل املركز ،والتجهيزات التقنية الدفاعية املتطورة
التي يقدمها املركز بالتعاون مع ال�رشكات اخلا�صة ،كما ا�ستمع
معاليه والوفد املرافق �إىل �إيجاز عن ق�سم البحوث التقنية باملركز
واملنظومات الإلكرتونية و�أنظمة املحاكاة ،وما يقدمه مركز
تعزيز التكنولوجيا الدفاعية املتقدمة من خدمات و�إجنازات يف
املجال العلمي والبحثي.
بعد ذلك قام معاليه بجولة يف بع�ض �أق�سام ومرافق املركز،
و�شاهد بع�ض العرو�ض التطبيقية لبع�ض الأنظمة والتقنيات
املتطورة.
•• وبهدف االط�لاع على منظومة ال��دف��اع ال�صاروخي

باليابان ق��ام معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
والوفد املرافق له يوم  3/27بزيارة �إىل قاعدة نارا�شينو اجلوية،
وا�ستمعوا �إىل �إيجاز قدمه قائد القاعدة عن تنظيم ومهام و�أدوار
القاعدة والواجبات التي تقوم بها �ضمن مهام قوات الدفاع الذاتي
اليابانية ،واطلع معاليه والوفد املرافق على منظومة الدفاع
ال�صاروخي امل�ستخدمة حلماية الأجواء والأرا�ضي اليابانية ،كما
�شاهدوا عر�ضا ملكونات املنظومة و�آلية عملها.
•• وقام معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع والوفد
املرافق له يوم  3/29بزيارة �إىل �رشكة ميت�سوبي�شي ل�صناعات
الطائرات مبدينة جنويا ،حيث ا�ستمع معاليه والوفد املرافق �إىل
�إيجاز عن ال�رشكة واطلعوا على املراحل التي متر بها �صناعة
الطائرات ،كما �شاهدوا جانبا تطبيقيا من التقنيات احلديثة التي
متتاز بها الطائرات امل�صنعة يف ال�رشكة ،ومراحل الت�صنيع،
وخطوط �إنتاج وجتميع خمتلف الأجزاء وبع�ض معدات الطريان.

زيارة قاعدة نارا�شينو اجلوية
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االلتقاء بعمدة مدينة هريو�شيما وزيارة جمعية ال�صداقة العمانية اليابانية

وقام معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع والوفد
املرافق له بزيارة �إىل جمعية ال�صداقة العمانية اليابانية مبدينة
هريو�شيما ،حيث التقى معاليه ب�أع�ضاء اجلمعية ،وقد رحب
فوكو�شيما كازمورو رئي�س جمعية ال�صداقة العمانية اليابانية
مبعاليه والوفد املرافق ،وحتدث عن الدور الذي تقوم به اجلمعية
يف تعزيز �أوا�رص العالقات الطيبة والثقافية بني البلدين ،ويف
ختام اللقاء ثمن معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
جهود رئي�س اجلمعية و�أع�ضائها ،متمنيا لهم دوام التوفيق
والنجاح.
كما التقى معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مات�سو كارومي عمدة مدينة
هريو�شيما ،حيث رحب عمدة املدينة مبعاليه والوفد املرافق،
م�ؤكدا على عمق العالقات العمانية اليابانية ،و�أ�شاد ب�سيا�سة
ال�سلطنة احلكيمة يف دعم الأمن وال�سالم بقيادة موالنا ح�رضة

زيارة �شركة ميت�سوبي�شي ل�صناعات الطائرات

�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -والدور البارز الذي تقوم به ال�سلطنة يف تر�سيخ دعائم
الأمن واال�ستقرار يف العامل  ،كما �شكر معايل ال�سيد الوزير عمدة
هريو�شيما على حفاوة اال�ستقبال ،م�شيداً بالعالقات الطيبة
التي تربط البلدين ال�صديقني.
عقب ذلك زار معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
والوفد املرافق له متحف (هريو�شيما ذك��رى ال�سالم) حيث
�شاهد والوفد املرافق معرو�ضات املتحف من �صور وجم�سمات
ولوحات تخلد ذكرى املدينة ،ثم قام معاليه بعد ذلك بو�ضع
�أكليل من الزهور على �رضيح �ضحايا القنبلة النووية على
هريو�شيما.
رافق معاليه خالل هذه الزيارات �سعادة الدكتور حممد بن
�سعيد البو�سعيدي �سفري ال�سلطنة املعتمد لدى اليابان ،والوفد
املرافق ملعايل ال�سيد الوزير.

زيارة متحف (هريو�شيما ذكرى ال�سالم)
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تغطية :املالزم �أول بدر بن حمود الناعبي  -ت�صوير :الرقيب �أول نا�صر بن خلفان النبهاين

�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يقيم �أم�سيته ال�سنوية ويكـــــــــــــــــــــــرم القواعد اجلوية الفائزة يف خمتلف الأن�شطة وامل�سابقات
�أقام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  3/12الأم�سية ال�سنوية لل�سالح ،وذلك
حتت رعاية معايل الدكتورة مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية وزيرة الرتبية والتعليم
بح�ضور اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
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وق��د ا�شتمل احل��ف��ل ال���ذي �أق��ي��م يف
ن��ادي ال�شفق التابع ل��ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة على �إقامة معر�ض م�صاحب
للأم�سية والذي احتوى على لوحات فنية
وجم�سمات� ،إىل جانب م�شاركات فردية
متنوعة يف فنون الر�سم ،والت�صوير،
والنحت ،قدمها م�شاركون من منت�سبي
ال�سالح� ،إ�ضافة �إىل عدد من االبتكارات
العلمية ،حيث قامت معايل الدكتورة
راع��ي��ة املنا�سبة بجولة يف املعر�ض
اط��ل��ع��ت خ�لال��ه��ا ع��ل��ى امل��ع��رو���ض��ات
وا�ستمعت �إىل �رشح من القائمني عليها،
عر�ضا مرئ ًيا عن
كما ت�ضمن احلفل
ً
فعاليات و�أن�شطة ال�سالح لعام 2018م،
وع��زف مقطوعات مو�سيقية متنوعة
لفرقة مو�سيقى �سالح اجل��و ال�سلطاين
العماين.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق��ام��ت معايل
الدكتورة راعية احلفل بت�سليم الك�ؤو�س
ل��ق��واع��د ال�����س�لاح ال��ف��ائ��زة يف خمتلف
الأن�شطة وامل�سابقات ،حيث ح�صلت
قاعدة امل�صنعة اجلوية على ك�أ�س قائد

قاعدة امل�صنعة اجلوية (ك�أ�س قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين لل�سالمة اجلوية)
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العقيد الركن جوي
عبداهلل بن يعقوب الرحبي

قاعدة امل�صنعة اجلوية (ك�أ�س قائد ال�سالح ل�ضمان اجلودة)

قاعدة �أدم اجلوية (ك�أ�س قائد ال�سالح للكفاءة الإدارية  -ك�أ�س قائد ال�سالح للإعا�شة)

قاعدة غال اجلوية (ك�أ�س قائد ال�سالح للأن�شطة الثقافية)
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املالزم �أول جوي
منت�صر بن تعيب ال�شيدي

املالزم جوي
ها�شم بن عبداهلل ال�سيفي

احلفل ا�شتمل على �إقامة معر�ض م�صاحب
للأم�سية والذي احتوى على لوحات فنية
وجم�سمات� ،إىل جانب م�شاركات فردية
متنوعة يف فنون الر�سم ،والت�صوير والنحت

معايل الدكتورة راعية احلفل
قامت بت�سليم الك�ؤو�س لقواعد
ال�سالح الفائزة يف خمتلف
الأن�شطة وامل�سابقات

�سالح اجلو ال�سلطاين العماين لل�سالمة
اجل��وي��ة وك ��أ���س قائد ال�سالح ل�ضمان
اجل���ودة ،وح�صلت ق��اع��دة �أدم اجلوية
على ك�أ�س قائد ال�سالح للكفاءة الإدارية
وك�أ�س قائد ال�سالح للإعا�شة ،وح�صلت
قاعدة غال اجلوية على ك�أ�س قائد �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين للأن�شطة الثقافية،
كما ح�صلت قاعدة �صاللة اجلوية على
ك�أ�س قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
للأن�شطة الريا�ضية ،بينما ح�صلت قاعدة
خ�صب اجلوية على ك�أ�س قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين للوعي الأمني ،وت�سلمت
قاعدة م�صرية اجلوية ك�أ�س قائد �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين للتثقيف املروري.
ح�رض املنا�سبة الفريق الركن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء
الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
العمانية ،واللواء الركن �آمر كلية الدفاع
الوطني ،واللواء م�ساعد املفت�ش العام
لل�رشطة واجل��م��ارك للعمليات ،واللواء
ال��رك��ن �أم�ين ع��ام ال�����ش��ؤون الع�سكرية
باملكتب ال�سلطاين ،وع���دد م��ن كبار
ال�ضباط وال�ضباط ب��ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية الأخ��رى،
وجمع من منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين .وبهذه املنا�سبة �أجرى التوجيه
املعنوي عد ًدا من اللقاءات:

حتدث العقيد الركن جوي عبداهلل
بن يعقوب الرحبي مدير الإدارة والأفراد
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين قائ ًال:
«ت ��أت��ي ه��ذه الأم�سية تكرميا للجهود
امل�ضنية واجلبارة التي يقوم بها منت�سبو
هذا ال�سالح الفتي يف خدمة هذا الوطن
املعطاء وحماية �أر���ض��ه ومكت�سباته،
ومن الأه��داف الأ�سا�سية لهذه الأم�سية
هي تكرمي القواعد احلائزة على املراكز
الأوىل خالل منا�شط عام 2018م».
كم���ا حت���دث امل�ل�ازم �أول ج���وي
منت��ص�ر بن تعيب ال�شي���دي رئي�س جلنة
املعر����ض امل�صاح���ب للأم�سي���ة قائ ًال:
«الأم�سية ا�شتملت عل��ى معر�ض م�صاحب
ينق�س��م �إىل ق�سم�ين :الق�س��م الأول ق�س��م
االبتكارات العلمي��ة واملج�سمات ،والق�سم
الث��اين ق�س��م اللوح��ات الت��ي ت�شم��ل اخلط
العرب��ي والر�سوم��ات بالإ�ضاف��ة �إىل ف��ن
الزخرف��ه ،وذلك لإبراز مواه��ب و�إبداعات
منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
وقال املالزم جوي ها�شم بن عبداهلل
ال�سيفي« :املو�سيقى العربية كان لها
ح�ضورها اخلا�ص من خالل م�شاركتها
الداخلية واخلارجية ،فكان لها فقرة
خا�صة �ضمن برنامج حفل الأم�سية،
كما �أن املو�سيقى اال�ستعرا�ضية م�شاركة
ه��ي الأخ����رى مبجموعة م��ن الطبول
اال�ستعرا�ضية».

قاعدة �صاللة اجلوية (ك�أ�س قائد ال�سالح للأن�شطة الريا�ضية)

قاعدة خ�صب اجلوية (ك�أ�س قائد ال�سالح للوعي الأمني)

قاعدة م�صرية اجلوية (ك�أ�س قائد ال�سالح للتثقيف املروري)
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الت�صوير :الرقيب �أول /وليد بن را�شد املجريف

متابعة :املالزم �أول� /سعيد بن �سليمان ال�سعدي

برقية �شكر وعرفان للمقام ال�سامي من امل�شاركني يف االجتماع
رفع امل�شاركون يف االجتماع التا�سع ع�شر للَّجنة الهيدروغرافية لدول �شمال املحيط الهندي املنعقد يف م�سقط
خالل الفرتة من  3/28 - 26برقية �شكر وعرفان �إىل املقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -أعربوا فيها عن خال�ص �شكرهم وتقديرهم على الرعاية واالهتمام الذي جت ّلى
يف ا�ست�ضافة ال�سلطنة لأعمال االجتماع ،مثمنني دعم جاللته امليمون مل�سرية التطوير والتحديث يف هذا الوطن،
توطيدً ا لدعائم التعاون امل�شرتك بني ال�سلطنة ودول العامل ،ودف ًعا لعجلة النمو والتقدم االقت�صادي ،ال �سيما
يف املجال الهيدروغرايف وما يخدمه من بحوث ودرا�سات ،داعني اهلل العلي القدير �أن ي�سبغ على جاللته من نعمه
وف�ضائله ،و�أن يدميه ً
وفخرا لوطنه و�شعبه ،وعمان ترفل بثوب العزة والأمن واال�ستقرار.
عزا
ً

ال�سلطنة ت�ست�ضيف االجتماع التا�سع ع�رش َّللـــــــــــــــجنة الهيدروغرافية ل�شمال املحيط الهندي
ا�ست�ضافت ال�سلطنة ممثلة باملكتب الهيدروغرايف الوطني العماين بالبحرية ال�سلطانية العمانية
وبالتعاون مع وزارة النقل واالت�صاالت فعاليات االجتماع التا�سع ع�شر ل َّلجنة الهيدروغرافية ل�شمال
املحيط الهندي.
وقد رعى حفل افتتاح االجتماع يوم  3/26معايل حممد بن نا�صر الرا�سبي الأمني العام بوزارة
الدفاع والتي ا�ستمرت فعالياته حتى  3/28بفندق جراند ميلينيوم.

اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية العمانية
ي�ؤكد يف كلمته:
على �أهمية الهيدروغرافيا على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،و�أنها لي�ست
جمرد معلومات لل�سالمة املالحية فقط ،و�إمنا تتخطى �إىل �أبعد من ذلك

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع:
�إن اختيار ال�سلطنة ال�ست�ضافة هذا االجتماع لداللة على قدرة ال�سلطنة
على ا�ستيعاب وتنظيم مثل هذه االجتماعات العاملية التخ�ص�صية

�شاركت يف االجتماع ال��دول الأع�ضاء
باللجنة والتي ت�ضم كال من :اململكة العربية
ال�سعودية ،وجمهورية م�رص العربية ،واململكة
امل��ت��ح��دة ،وج��م��ه��وري��ة ال��ه��ن��د ،وجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ،وجمهورية بنجالدي�ش
ال�شعبية ،ومملكة تايالند ،وجمهورية �رسيالنكا
الدميقراطية اال�شرتاكية ،وميامنار االحتادية،
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و�أندوني�سيا ،ودول �أع�ضاء منت�سبني ،وهي:
�سلطنة عمان ،و�أ�سرتاليا ،وجمهورية فرن�سا،
وجمهورية موري�شيو�س ،وجمهورية �سي�شل،
والواليات املتحدة الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل
دول م�شاركة ب�صفة مراقب ،كرو�سيا ،واليمن،
وال�صومال ،وبح�ضور ممثلي املنظمة الدولية
للهيدروغرافيا ،واملنظمة البحرية العاملية،

وع���دد م��ن ال����شرك��ات ال��دول��ي��ة املتخ�ص�صة
بالأنظمة والربامج املتعلقة بالهيدروغرافيا.
ويهدف االجتماع �إىل مناق�شة م�ستجدات
�أعمال اللجنة فيما يتعلق بالهيدروغرافيا
والعلوم املحيطية يف منطقة �شمال املحيط
الهندي ،و�سبل تطوير الأن�شطة الهيدروغرافية
ل��ل��دول الأع�����ض��اء ،وك��ذل��ك تفعيل التعاون

امل�شرتك بني ال��دول الأع�ضاء ،والت�أكد من
التزامها مبتطلبات منظمة الهيدروغرافيا
الدولية ( )IHOلتحقيق ال�سالمة البحرية،
ومتابعة بناء القدرات ،والت�أكد من مواكبتها
يف جم��ال الهيدروغرافيا و�إن��ت��اج اخلرائط
املالحية ،وو�ضع �أ�س�س �سليمة للتعاون مع
املنظمة.
يف بداية حفل االفتتاح �ألقى اللواء الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد
رحب
البحرية ال�سلطانية العمانية كلمة َّ
فيها بال�ضيوف وامل�شاركني يف االجتماع،
ونوه ب�أن هذا االجتماع هو االجتماع الثاين
ّ
من نوعه الذي ت�ست�ضيفه البحرية ال�سلطانية
العمانية ممثلة باملكتب ال��ه��ي��دروغ��رايف
الوطني العماين ،وقد �أ�شاد بتنظيم املكتب

ال��ه��ي��دروغ��رايف الوطني العماين بالتعاون
مع وزارة النقل واالت�صاالت لفعاليات هذا
االجتماع.
و�أك��د اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية �أي�����ض��ا ع��ل��ى �أهمية
ال��ه��ي��دروغ��راف��ي��ا على امل�ستوى الإقليمي
وال��ع��امل��ي ،و�أن��ه��ا لي�ست جم��رد معلومات
لل�سالمة املالحية فقط و�إمن���ا تتخطى �إىل
�أبعد من ذل��ك ،م�ضيف ًا �أن �سواحل ال�سلطنة
والتي متتد من اخلليج العربي وبحر عمان
يف ال�شمال م��ع م�ضيق هرمز وال���ذي يربط
تلك امل�سطحات املائية ويعطي هذه املنطقة
�أهميتها والتي تعد من �أكرث خطوط املالحة
ازدحاما ،وتعرب من خاللها �أكرث من ()%30
من جتارة النفط العاملية .كما �أن بحر العرب

والذي يندمج مع املحيط الهندي ميثل امتدادا
للمنطقة االقت�صادية اخلال�صة ل�سلطنة عمان،
مما جعل هذه املنطقة واحدة من �أهم خطوط
النقل البحري ،وهذا يحتم على ال�سلطنة توفري
للبحارة �إىل جانب
معلومات حديثة و�آمنة ّ
�أهميتها لدعم منو البنية الرئي�سية البحرية
لل�سلطنة.
كما �أكد قائد البحرية ال�سلطانية العمانية
يف كلمته التزام البحرية ال�سلطانية العمانية
يف �إج��راء امل�سوحات الهيدروغرافية ،وبناء
قاعدة البيانات املكانية البحرية كمتطلبات
وطنية ،وتوفري معلومات ال�سالمة املالحية،
واخل��رائ��ط البحرية والإن������ذارات املالحية
مل��رت��ادي وم�ستخدمي م��ي��اه ال�سلطنة من
خالل املكتب الهيدروغرايف الوطني العماين
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اللواء بحري رئي�س اللجنة الهيدروغرافية ل�شمال املحيط الهندي
قال يف كلمته:
�أن الهيدروغرافيا الداعم الأ�سا�سي ل�سالمة املالحة البحرية ،وتلعب
دورا متزايد الأهمية يف اال�ستدامة والتنمية من خالل التجارة الدولية

اللواء بحري متقاعد مدير املنظمة الهيدروغرافية الدولية
يحث يف كلمته:
على �ضرورة التوا�صل والتن�سيق وامل�شاركة يف جمموعات العمل
املختلفة والتي بدورها ت�سهم يف تطوير كل ما يتعلق باملعلومات البحرية

الذي ميثل ال�سلطنة فنيا يف املنظمة الدولية
للهيدروغرافيا واللجان الإقليمية.
و�أبدى قائد البحرية ال�سلطانية العمانية
م�ساندته ل�شعار ي��وم الهيدروغرافيا لعام
 2019والذي يوافق  21يونيو من كل عام،
حيث ي ��أت��ي �شعار ه��ذا ال��ع��ام حت��ت عنوان
(املعلومات الهيدروغرافية �أ�سا�س املعرفة
البحرية) وحث على تو�سيع نطاق البيانات
الهيدروغرافية لدعم اخلطط الوطنية يف تطوير
القطاعات البحرية ،والبيئات البحرية ،و�صيد
الأ�سماك ،واال�ستك�شاف ،وامل��وارد البحرية،
والبحوث العلمية ،والعديد من القطاعات
البحرية الأخ��رى التي ميكن احلفاظ عليها
وحمايتها للأجيال القادمة.
ويف ختام كلمته �أكد على �أهمية املحافظة
على هذه العالقة الوثيقة بني جميع املكاتب
ال��ه��ي��دروغ��راف��ي��ة ل��ل��دول الأع�����ض��اء ،و�أ���ش��ار
�إىل تطلع البحرية ال�سلطانية العمانية �إىل
ا�ست�ضافة ودعم الأح��داث الإقليمية للمنظمة
الدولية للهيدروغرافيا امل�ستقبلية.
بعدها �ألقى اللواء بحري تيم لو رئي�س
اللجنة الهيدروغرافية ل�شمال املحيط الهندي
كلمة �أعرب من خاللها عن بالغ �شكره لل�سلطنة
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على ا�ست�ضافة االجتماع التا�سع ع�رش ،و�أ�شار
�إىل �أن التاريخ وال�تراث حجران �أ�سا�سيان
منذ مئات ال�سنني :وق��ال �إن وج��ود اخل�براء
يف جمال الهيدروغرافيا واخلرائط البحرية
فر�صة كبرية لتطوير �سالمة املالحة البحرية
كالهيئة الدولية للم�ساعدات البحرية ،و�سلطات
امل��ن��ارات املالحية ،و�أ���ض��اف يف كلمته �إىل
�أن الهيدروغرافيا تعرف على �أنها الداعم
الأ�سا�سي ل�سالمة املالحة البحرية ،وتلعب
دورا متزايد الأهمية يف اال�ستدامة والتنمية
من خالل التجارة الدولية «االقت�صاد الأزرق»
وحماية البيئة والأم��ن القومي ،ونظرا لأن
�شعار املنظمة لهذا العام يعك�س «املعلومات
الهيدروغرافية �أ�سا�س املعرفة البحرية» ،ف�إن
توفر جمموعات البيانات البحرية �أمر �أ�سا�سي
لفهم وا�ستغالل املجاالت البحرية حتى يتم
التغلب على التحديات امل�ستقبلية التي قد
تنتج ثورة من البيانات االقت�صادية.
كما �أك��د اللواء بحري متقاعد م�صطفى
�آيبت�س مدير املنظمة الهيدروغرافية الدولية
ومقرها موناكو يف كلمته على �أن مثل هذه
ال��ل��ق��اءات فر�صة جيدة لتح�سني العالقات
الثنائية واملتعددة الأط���راف والتعاون يف

املجتمع الهيدروغرايف ،حيث �إن املنظمة
الهيدروغرافية الدولية تويل اهتماما خا�صا
ل�ل�أح��داث وال��ت��ط��ورات النا�شئة يف املنطقة
الهيدروغرافية ل�شمال املحيط الهندي باعتبار
�أن ه��ذه املنطقة ذات �أهمية �إ�سرتاتيجية
واقت�صادية يف العامل .كما حث على �رضورة
التوا�صل والتن�سيق وامل�شاركة يف جمموعات
العمل املختلفة ،وال��ت��ي ب��دوره��ا ت�سهم يف
تطوير كل ما يتعلق باملعلومات البحرية،
وامل�سوحات الهيدروغرافية ،و�إنتاج اخلرائط
والوثائق البحرية ،والتدريب ،والتعاون التقني،
وم�شاريع بناء القدرات و�إدارة الكوارث.
ح�رض حفل افتتاح االج��ت��م��اع الفريق
الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقادة قوات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى،
وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار
�ضباط ق��وات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات
الع�سكرية والأم��ن��ي��ة الأخ�����رى ،وع���دد من
املدعوين.
وق���د ت��ن��اول االج��ت��م��اع امل��و���ض��وع��ات
امل�ستجدة يف �أعمال اللجنة الهيدروغرافية
ل�شمال املحيط الهندي ،ومتابعة كل ما يتعلق

اللجنة تقوم بتحفيز ال��دول الأع�ضاء لتطوير
اخلدمات الهيدروغرافية يف املنطقة مبا يكفل
تعزيز القدرات الهيدروغرافية وكذلك ت�سهيل
تبادل املعلومات وامل�سوحات البحرية والأبحاث
العلمية ذات ال�صلة بني الدول الأع�ضاء
بالهيدروغرافيا يف دول �شمال املحيط الهندي،
بالإ�ضافة �إىل مناق�شة التقارير الهيدروغرافية
ال�سنوية للدول الأع�ضاء مبا يكفل عر�ض
املرئيات وتقدمي االقرتاحات ومناق�شة �آلية
تو�سيع اخلدمات الهيدروغرافية يف املنطقة،
وت�ضمن اجتماع اللجنة العديد من املحاور
َّ
�أهمها مناق�شة التقارير ال�صادرة عن اللجان
الأخ��رى يف املنظمة الدولية للهيدروغرافيا،
وكذلك مناق�شة الكتاب ال�سنوي الذي ت�صدره
املنظمة ،بالإ�ضافة �إىل تناول الأمور املتعلقة
بالبنية الرئي�سية لقاعدة البيانات املكانية
البحرية(  (Marine Spatial Dat a
 )base Infrastructureمما ي�سهم يف
حفظ البيانات الهيدروغرافية واملالحية
ب�شكل عام ،كما �شمل االجتماع املو�ضوعات
املتعلقة مب��ع��ل��وم��ات ال�����س�لام��ة ال��ب��ح��ري��ة،
وخدمات الإن��ذارات املالحية وكيفية تقدمي
اخلدمات الهيدروغرافية الأخ��رى ،ومناق�شة
التقارير ال��ه��ي��دروغ��راف��ي��ة الوطنية للدول
الأع�ضاء ،ومتابعة �أعمال اللجان املتفرعة
وف���رق العمل �ضمن جلنة الهيدروغرافيا
لدول �شمال املحيط الهندي ،بالإ�ضافة �إىل
مناق�شة تقارير املنظمات البحرية الأخ��رى
ب�سن القوانني
وامل�ؤ�س�سات املالحية التي ُتعنى ّ
املالحية وتقدمي اخلدمات والدعم يف جمال
الهيدروغرافيا واملالحة لدول العامل.
اجلدير بالذكر �أن هذه اللجنة تعد �إحدى
جلان الهيدروغرافيا الإقليمية املنبثقة عن
منظمة الهيدروغرافيا الدولية ،والتي تتخذ
من موناكو مقرا لها و ُتعنى اللجنة بتقدمي
اال�ست�شارات والتو�صيات ال��ت��ي ت�صدرها
املنظمة فيما يخ�ص �سالمة املالحة والعلوم
ذات ال�صلة وامل�����س��وح��ات الهيدروغرافية
والإ���ص��دارات من اخلرائط املالحية الورقية
والإلكرتونية للمنطقة واملن�شورات والكتب

العقيد الركن بحري
جمعة بن خلفان البو�سعيدي

املالحية بالإ�ضافة �إىل توفري خدمات التدريب
والإ�سناد والدعم الفني للدول الأع�ضاء يف
منطقة �شمال املحيط الهندي ،كما تقوم اللجنة
بتحفيز ال���دول الأع�����ض��اء لتطوير اخلدمات
الهيدروغرافية يف املنطقة مبا يكفل تعزيز
القدرات الهيدروغرافية ،وكذلك ت�سهيل تبادل
املعلومات وامل�سوحات البحرية والأبحاث
العلمية ذات ال�صلة بني ال��دول الأع�ضاء مبا
يكفل مواكبة التطورات العلمية احلديثة يف
هذا املجال من �أجل امل�ساعدة يف التخطيط
وتنظيم الأن�شطة الهيدروغرافية دون تدخل
يف امل�س�ؤوليات الوطنية .ون��ظ��را ملوقعها
الإ�سرتاتيجي املتميز ف�إن ال�سلطنة ت�شارك يف
جلنتني �إقليميتني هما اللجنة الهيدروغرافية
ل�شمال املحيط الهندي والتي تغطي املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة لل�سلطنة ،وت�شمل
املنطقة من بحر العرب و�شمال املحيط الهندي
والبحر الأحمر وخليج البنغال �إىل ال�رشق
من الهند ،واللجنة الإقليمية الهيدروغرافية
حلماية البيئة البحرية (رومب��ي) التي تغطي
منطقة اخلليج وبحر عمان وبحر العرب ومتتد
�إىل ح��دود املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
لل�سلطنة وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،وتعد
هاتان اللجنتان �ضمن ( )15جلنة �إقليمية
هيدروغرافية حول العامل تقوم ب�أعمال منظمة
الهيدروغرافيا الدولية املتعلقة ب�إدارة ال�ش�ؤون
الهيدروغرافية للدول الأع�ضاء.
وبهـــذه املنا�سبــة �أدلـــى معالـــي حممــد
بن نا�رص الرا�سبي الأمني العام بوزارة الدفاع
راعي املنا�سبة بت�رصيح قال فيه « :ت�رشفت
اليوم برعاية ه��ذا االجتماع ،و�إن اختيار
ال�سلطنة ال�ست�ضافة هذا االجتماع لداللة
على ق��درة ال�سلطنة على ا�ستيعاب وتنظيم
مثل هذه االجتماعات العاملية التخ�ص�صية،
وي�سعى االجتماع �إىل تفعيل التعاون امل�شرتك

الفا�ضل
من�صور بن خلفان الوهيبي

بني الدول الأع�ضاء يف جمال الهيدروغرافيا،
وك��ذل��ك اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��ب�رات العلمية
العاملية ،واالط�ل�اع على �آخ��ر امل�ستجدات
العلمية والفنية يف جمال الهيدروغرافيا وعدد
من املو�ضوعات ذات ال�صلة ».
م��ن جانبه ق��ال العقيد ال��رك��ن بحري
جمعة بن خلفان البو�سعيدي مدير املكتب
ال��ه��ي��دروغ��رايف ال��وط��ن��ي ال��ع��م��اين�« :ضمن
اهتمامات البحرية ال�سلطانية العمانية
وتفاعلها الدويل بالهيدروغرافيا ،ت�ست�ضيف
ال�سلطنة االج��ت��م��اع ال��ت��ا���س��ع ع����شر للجنة
الهيدروغرافية ل�شمال املحيط الهندي ،وهذه
اللجنة �ضمن جلان املنظمة ،وتقوم بدرا�سة
ومناق�شة التعاون ما بني الدول الأع�ضاء يف
الهيدروغرافيا وامل�ساحة البحرية ،والتي تعد
من �أهم العلوم التي تتبناها الدول يف الوقت
احل��ايل ،ولهذا ال�ش�أن ي�سعى املكتب الوطني
العماين للهيدروغرافيا �إىل تعزيز البيانات
املكانية البحرية لل�سلطنة من خالل البيانات
املتوفرة والكوادر الوطنية امل�ؤهلة  ،وي�ستفاد
من البيانات البحرية يف عدة �أن�شطة �أبرزها
الن�شاط ال�سمكي والبيئي واال�ستك�شاف يف
اخلدمات الهيدروغرافية ،وهنالك توجه يف
امل�ستقبل القريب من قبل املكتب الوطني
العماين للهيدروغرافيا ب��إ���ص��دار اخلرائط
الإلكرتونية وهي امل�ستقبل للمالحة البحرية».
وقال من�صور بن خلفان الوهيبي مدير
م�ساعد دائ���رة امل�لاح��ة وال�سالمة البحرية
بوزارة النقل واالت�صاالت« :يعد هذا االجتماع
اجتماع ًا �إقليمي ًا ت�شارك فيه جميع ال��دول
الأع�ضاء يف املنظمة ،وي�أتي يف ظل التعاون
امل�شرتك بني البحرية ال�سلطانية العمانية
ووزارة النقل واالت�صاالت ،وذل��ك لالطالع
على �آخر امل�ستجدات ,ومناق�شة املو�ضوعات
املدرجة على جدول االجتماع».
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متابعة  :الرائد الركن خالد بن �سعيد ال�سعيدي  -املدين� :سليمان بن حمود املعمري
ت�صوير  :العريف �أحمد بن فهد الوهيبي

كلية الدفاع الوطني تختتم الندوة ال�سنوية للق�ضايا الإ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتاتيجية (الثورة ال�صناعية الرابعة وم�ستقبل العمل)
معايل ال�شيخ وزير القوى العاملة:

حماور الندوة وبراجمها التي مت ا�ستعرا�ضها يـدل على �أن الندوة
�أقيمت على نظام علمي ر�صني مب�شاركة جميع اجلهات املعنيــــة

اختتمت يوم  3/3كلية الدفاع الوطني ندوتها ال�سنوية للق�ضايا الإ�سرتاتيجية (الثورة ال�صناعية
الرابعة وم�ستقبل العمل) ،حيث مت ا�ستعرا�ض حماور الندوة وما مت مناق�شته خالل مدة انعقادها
من التحديات والنتائج واملبادرات والتو�صيات التي تو�صل �إليها امل�شاركون يف الدورة ال�ساد�سة
بالكلية مب�شاركة امل�ست�شارين واخلرباء واملخت�صني من القطاعني العام واخلا�ص ورواد الأعمال بعد
�أن مت ا�ستخدام �أ�ساليب علمية وطرق منهجية متنوعة من عمليات الع�صف الذهني ومهارات احلوار
واملناق�شة والتحليل واال�ستنتاج يف الندوة التي بد�أت منذ الرابع والع�رشين من فرباير املا�ضي.
وق��د رعى حفل ختام الندوة معايل ال�شيخ عبداهلل بن
نا�رص البكري وزير القوى العاملة بح�ضور معايل حممد
بن نا�رص الرا�سبي الأمني العام بوزارة الدفاع ،والفريق
الرك��ن �أحم��د ب��ن ح��ارث النبه��اين رئي���س �أركان قوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة ،والل��واء الركن �سامل ب��ن م�سلم قطن
�آمر كلية الدف��اع الوطني ،وعدد من املكرمني و�أ�صحاب
ال�سع��ادة ،وع��دد م��ن كب��ار ال�ضب��اط بق��وات ال�سلط��ان
امل�سلح��ة واجلهات الع�سكرية والأمني��ة ،وعدد من كبار
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امل�س�ؤول�ين بالقطاعني الع��ام واخلا���ص ،واملخت�صني،
وجم��ع م��ن املدعوي��ن ،بالإ�ضاف��ة �إىل املوجه�ين
الإ�سرتاتيجي�ين بكلي��ة الدفاع الوطن��ي وامل�شاركني يف
الدورة ال�ساد�سة.
يف بداي���ة احلفل �ألق���ى �آمر كلية الدف���اع الوطني
كلم���ة يف حف���ل اخلتام ق���ال فيه���ا« :بف�ضل م��ن اهلل
متكن��ت الكلية م��ن تنفيذ ندوته��ا ال�سنوي��ة �ضمن مقرر
الق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجي��ة ،وج��اءت ه��ذا الع��ام بعن��وان

(الث��ورة ال�صناعية الرابعة وم�ستقبل العمل) وقد تزامنت
الندوة م��ع التوجيهات ال�سامية ملجل���س الوزراء املوقر
بت�أ�سي���س كي��ان ُيعن��ى بت�شغي��ل الباحث�ين ع��ن عم��ل،
ويك��ون ل��ه �صالحي��ات للتعلي��م والتدري��ب والـت�أهي��ل
والت�شغي��ل والإحالل ،والعمل ب�رشاكة م��ع القطاع العام
واخلا�ص ،وق��د �أعطت التوجيه��ات ال�سامية زخما كبريا
للكلي��ة ،ومتكن امل�شاركون يف الن��دوة من بلورة احللول
وال��ر�ؤى يف ه��ذا اجلانب ،وخالل فعالي��ات الندوة �صدر
املر�س��وم ال�سلط��اين ال�سامي رق��م 2019/22م ب�إن�شاء
املرك��ز الوطني للت�شغيل ،لذلك �أعاد امل�شاركون التحليل
وخرج��وا مبب��ادرات تتوافق م��ع مهام املرك��ز ،و�أمتنى
للجميع التوفيـق والنجاح ،و�أن تكـون هذه النـدوة مثمرة
ورافدا تعني اجلهات املعنية وذات العالقة».
بعده��ا �شاه��د مع��ايل ال�شي��خ راع��ي املنا�سب��ة
واحل�ض��ور عر�ض��ا مرئيا ع��ن حلقات النقا���ش وحماور
الن��دوة والتحدي��ات واحلل��ول واملبادرات ،ث��م قدم عدد
م��ن امل�شارك�ين يف ال��دورة ال�ساد�سة العر���ض اخلتامي
للتو�صي��ات واحلل��ول املبتكرة الت��ي تو�صل��وا �إليها من
خ�لال التحلي��ل والنقا�ش الهادف ،حي��ث خرجت الندوة
بحلول قابلة للتنفيذ على �أر�ض الواقع.
وت�أت��ي �إقام��ة ه��ذه الن��دوة �ضم��ن برنام��ج الكلي��ة
ال�سنوي لن��دوات الق�ضايا الإ�سرتاتيجي��ة و�ضمن منهاج
ومق��ررات الكلي��ة ،ويتم فيها مناق�شة ع��دد من الق�ضايا
الإ�سرتاتيجي��ة الوطني��ة مب�شاركة عدد م��ن امل�ست�شارين
واخلرباء وذوي االخت�صا�ص لإيجاد احللول واملقرتحات
الت��ي تخدم املو�ضوع��ات والق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجية ذات
ال�ش�أن الوطني ،و�صياغة �أفكار حتقق الأهداف املرجوة،

امل�شاركون يف الدورة ال�ساد�سة قدموا
العر�ض اخلتامي للتو�صيات واحللول املبتكرة
التي تو�صلوا �إليها من خالل التحليل
والنقا�ش الهادف
و�إع��داد املبادرات ودرا�س��ة امل�ؤ��شرات ،وكذلك �صياغة
التو�صيات القابلة للتنفيذ.
وبه���ذه املنا�سب���ة �أدىل معايل ال�شي���خ وزير القوى
العاملة راعي احلفل بت�رصي���ح للتوجيه املعنوي قال
فيه« :نتوج��ه بال�شك��ر اجلزي��ل لكلي��ة الدف��اع الوطني
عل��ى تبنيها لندوة امل��شروع الإ�سرتاتيج��ي املهم حول
الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة وم�ستقب��ل العم��ل ،حيث �إن
م�ستقب��ل العمل ميث��ل حتديا كبريا ملختل��ف دول العامل
ب�سبب التغ�يرات االقت�صادية و�أ�سواق العم��ل ،وال�سلطنة
كغريه��ا من دول الع��امل تعمل على ا�ست��شراف م�ستقبل
العم��ل من خالل موائمة خمرج��ات التعليم واحتياجات
�أ�س��واق العمل والتعاطي م��ع متطلبات املرحلة القادمة،
وم��ا قام��ت به كلي��ة الدف��اع الوطني من خ�لال الندوة
وم��ا ا�ستعر�ض من حم��اور وبرامج يدل عل��ى �أن الندوة
�أقيم��ت عل��ى نظ��ام ر�ص�ين مب�شارك��ة جمي��ع اجله��ات
املعني��ة ،وم��ن خ�لال التحلي��ل العلم��ي مت التو�صل �إىل
الكث�ير من التو�صيات والتي بال �شك �سوف تخدم جهات
االخت�صا���ص والقائم�ين عل��ى التنمي��ة االقت�صادي��ة
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اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني :

الن��دوة تزامنت مع التوجيهات ال�سامية ملجل�س الوزراء املوقر
بت�أ�سي�س كيان يُعنــى بت�شغيل الباحثـني عــن عـمل ،ويكــون
لـ��ه �صالحي��ات للتعلي��م والتدري��ب والـت�أهي��ل والت�شغي��ل
والإحـــــالل ،والعمل ب�شــراكــة مــع القطاع العام واخلا�ص
والتخطي��ط الإ�سرتاتيج��ي وتطوي��ر الك��وادر الب�رشي��ة،
وتو�صي��ات الن��دوة هي حم��ل اهتم��ام ومتابع��ة ،وهي
ت�أتي مع تكامل اجله��ود يف الدرا�سات والإ�سرتاتيجيات
التي تعمل على الدف��ع بعلمية التنمية والتطور ومواكبة
املتغريات على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات».
وع�َّب� املكرم ال�سيد �سعيد ب���ن �سلطان البو�سعيدي
رَّ
ع�ض���و جمل�س الدولة ع���ن الندوه قائ�ل�اً �« :إن مناق�شة
ق�ضاي��ا �إ�سرتاتيجي��ة مهم��ة مث��ل الث��ورة ال�صناعي��ة
الرابع��ة وم�ستقب��ل العمل دلي��ل على مواكب��ة التطورات
الت��ي ي�شهدها العامل خا�ص��ة يف املجاالت االقت�صادية،
وق��د �شهدت الندوة العديد من املب��ادرات التي ت�سهم يف
و�ض��ع احلل��ول والآلي��ات للتعامل مع معطي��ات الثورة،
كم��ا خرج��ت الن��دوة بالعديد م��ن التو�صي��ات التي من
�ش�أنها تعزز من جاهزية ال�سلطنة وا�ستعدادها ملتطلبات
املرحلة القادمة».
كما قال �سعادة �سيف بن �أحمد الغريبي وايل رخيوت
(م�ش���ارك بالدورة ال�ساد�سة)« :مت خ�لال الندوة مناق�شة
�أهمي��ة معاجلة مو�ض��وع الباحثني عن عم��ل ،وذلك من
خ�لال �إيجاد ال�سبل الكفيلة با�ستيعاب خمرجات التعليم
يف خمتلف امل�ستويات ،حيث تطرق اجلميع �إىل �رضورة
وجود �رشاك��ة حقيقية بني القطاع الع��ام واخلا�ص مما
ي�ؤدي �إىل �إيجاد حلول �رسيعة للباحثني عن عمل».
وقال �سعادة ال�شي���خ �أحمد بن حممد الندابي وكيل
وزارة اخلدمة املدنية ل�ش�ؤون اخلدمة املدنية« :لقد �أعطت
ندوة الث��ورة ال�صناعية الرابعة وم�ستقبل العمل انطباع ًا
ح��ول م��دى التفاع��ل لبح��ث املو�ضوعات املهم��ة ذات
ال�ش���أن الوطني ،وتفعيل الأدوار املختلفة لإيجاد احللول
للق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجي��ة ،وو�ضع املقرتح��ات و�صياغة
التو�صيات ومناق�شة اجلوانب ذات العالقة ،مثل م�ستقبل
العم��ل خالل مرحلة الث��ورة ال�صناعي��ة الرابعة ،والنظر
يف ال�سيا�س��ات والت�رشيع��ات ،وكذل��ك مناق�ش��ة عدد من
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املكرم ال�سيد
�سعيد بن �سلطان البو�سعيدي

�سعادة
�سيف بن �أحمد الغريبي

�سعادة ال�شيخ
�أحمد بن حممد الندابي

العقيد الركن مظلي
عبداهلل بن حمد احلارثي

العقيد الركن بحري
خمي�س بن �سعيد الفار�سي

امل�شاركـــــــــون:
املحاور ذات ال�صلة».
وقال العقيد الركن مظلي عبداهلل بن حمد احلارثي
(م�شارك بال���دورة ال�ساد�سة)« :حتقي ًقا لر�سالة و�أهداف
كلية الدفاع الوطني يف توحيد وتكامل وتن�سيق اجلهود
الوطنية ،وانطال ًقا من حر�ص الكلية للم�ساهمة الفاعلة
يف درا�سة وحتليل الق�ضايا الإ�سرتاتيجية واملو�ضوعات
الت��ي ته��م املجتم��ع العم��اين وا�ست��شراف اجتاهاتها
امل�ستقبلي��ة ،ج��اءت ن��دوة الكلي��ة بعن��وان (الث��ورة
ال�صناعي��ة الرابع��ة وم�ستقب��ل العم��ل) ،مع�� ّزز ًة لنتائج
العدي��د م��ن الن��دوات والدرا�س��ات والتقاري��ر املتعلق��ة
بالرب��ط بني الثورة ال�صناعية الرابعة والر�ؤية مل�ستقبل
العم��ل ،وقد حر�صت الكلية بتكامل �أوجه الندوة بو�ضع
حماور �أ�سا�سية تخدم نتائج وتو�صيات الندوة من خالل
حمور :م�ستقبل العمل ،وحمور ال�سيا�سات والت�رشيعات،
وحم��ور التعلي��م والتدريب والت�أهي��ل ،وجميع املحاور
ارتباطا وثيق ًا بالتحليل مع ا�ست�رشاف
املذكورة ترتبط
ً
الثورة ال�صناعية الرابعة».
كم���ا قال العقي���د الركن بحري خمي����س بن �سعيد
الفار�سي (م�ش���ارك بال���دورة ال�ساد�سة)« :تع��د الثورة
ال�صناعي��ة الرابع��ة نقل��ة نوعي��ة يف م�ستقب��ل العم��ل
الق��ادم ،كما متثل حتدي��ا للحكومات من خ�لال �إيجاد
بيئ��ة �أ�سا�سية قادرة على مواكبة التحول القادم للثورة
ال�صناعي��ة الرابع��ة ،وناق�ش��ت الن��دوة �أي�ض��ا اجلوان��ب
الت�رشيعي��ة وال�سيا�س��ات� ،إىل جان��ب مناق�ش��ة م�ستقبل
العم��ل وجوانب التعلي��م والتدريب والت�أهي��ل والتدابري
امل�صاحبة لذلك ،والآليات املعدة لها».
وقال املقدم الركن حممد بن ونيَّ اخلمي�سي (م�شارك
بالدورة ال�ساد�سة)« :ت�أتي ندوة الثورة ال�صناعية الرابعة
وم�ستقب��ل العم��ل �ضمن منه��اج كلية الدف��اع الوطني،
حيث �إن هذه الكلية تختار �سنويا مو�ضوعا �إ�سرتاتيجيا

النــــدوة ناق�شــــــت املو�ضوعـــات املهمـــــة حول الثورة
ال�صناعية الرابعة و�آليات مواكبتها
يناق�ش الأم��ن الوطني ،وق��د ناق�ش املحور
املخ�ص���ص لنا �سيا�س��ات التعليم والتدريب
التحدي��ات واحلل��ول،
والت�أهي��ل ،وناق�شن��ا ٍ
كما تعد هذه الندوة فر�صة �سانحة لاللتقاء
والتح��اور واملناق�ش��ة م��ع نخبة م��ن �أبناء
الوط��ن يف جم��االت التخطي��ط و�صياغ��ة
الإ�سرتاتيجي��ات �س��واء عل��ى امل�ست��وى
الع�سكري �أو املدين �أو القطاع اخلا�ص».
وعن اجلان���ب الأكادميي للن���دوة قال
الدكتور عل���ي بن �سعي���د الريامي املمثل
الأكادمي���ي جلامع���ة ال�سلط���ان قابو����س
بكلية الدفاع الوطني« :ج��اء عنوان الندوة
متا�شيا م��ع ما ي�شهده الع��امل من متغريات
مت�سارعة ،فالثورة ال�صناعية الرابعة تطرق
الأب��واب بقوة وبت�أثري ال��ذكاء اال�صطناعي
و�إنرتن��ت الأ�شي��اء والبيان��ات ال�ضخم��ة
وغريه��ا من املفردات املتداولة يف الإعالم
واجلامع��ات ودوائ��ر �صن��ع الق��رار �أ�ضحت
واقعا على ال�صعي��د ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماع��ي والثقايف ،الأم��ر الذي يتطلب
ا�ستجابة وا�ستعدادا على خمتلف امل�ستويات
ملواكبته��ا والول��وج �إليه��ا بوعي وتخطيط
�سلي��م و�أم�ين لال�ستف��ادة منه��ا ،واحلد من
ت�أثرياته��ا مب��ا يحق��ق التنمي��ة امل�ستدامة
وخلق فر�ص عمل م�ستقبلية لل�شباب».

املقدم الركن
حممد بن وين اخلمي�سي

وقالت جليلة بنت مطر البلو�شية طالبة
دكتوراة بجامعة ال�سلطان قابو�س بعنوان:
(مفاهي��م ومه��ارات االقت�ص��اد املع��ريف
يف ظ��ل الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة)« :تع��د
امل�شارك��ة يف هذه الن��دوة م�شاركة ناجحة
بكل املقايي�س ،حي��ث تناق�شنا مع جمموعة
م��ن اخل�براء واملتخ�ص�ص�ين م��ن كاف��ة
القطاع��ات ال�ست��شراف متطلب��ات م�ستقبل
العمل يف ال�سلطنة يف ظل الثورة ال�صناعيـة
الرابع��ة ،وخرجن��ا مبجموع��ة م��ن الـ��ر�ؤى
والتو�صيات القابلـة للتطبيـق».
وقال���ت �آن بنت �سعي���د الكندية ع�ضوة
باجلمعية العماني���ة االقت�صادية« :كعادة
كلي��ة الدف��اع الوطني يف �إ��شراك م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وباقي امل�ؤ�س�سات املختلفة
�ضمان��ا ال�ستيع��اب خمتلف وجه��ات النظر
لإث��راء النقا�ش املبني عل��ى منهجية علمية
ع�بر ا�ستخال�ص �أه��م خمرج��ات الدرا�سات
والبح��وث ،وق��د ناق�ش��ت الن��دوة معطي��ات
الث��ورة ال�صناعية الرابع��ة وم�ستقبل العمل،
والتحديات الت�رشيعي��ة والتعليمية والهيكل
االقت�ص��ادي ،مم��ا ت�سه��م ه��ذه النقا�ش��ات
واحل��وارات يف و�ض��ع ر�ؤي��ة �إ�سرتاتيجيـ��ة
متكاملـة ترفد �صناع القرار».
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الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يرعى حفــــــــــــــــل تد�شني جائزة وزارة الدفاع للإجادة يف اخلدمات الإلكرتونية

متابعة :املالزم �أول /نا�صر بن خمي�س الكلباين -ت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين

اجلائزة تهدف �إىل ت�شجيع دوائر وزارة الدفاع
و�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة للم�سارعة يف تعزيز
�أدائها وحت�سني كفاءة عملها وحتفيزها على تفعيل
اخلدمات الإلكرتونية تلبية الحتياجات العمل

يف �إطار اخلطوات احلثيثة التي تبذلها وزارة الدفاع نحو التحول الرقمي وتي�سري خدماتها
بوا�سطة �أنظمة تقنية املعلومات ،احتفل يوم  3/21بتد�شني جائزة وزارة الدفاع للإجادة يف
اخلدمات الإلكرتونية بني دوائر وزارة الدفاع و�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة حتت رعاية
الفريق الركن �أحمد بن حارث بن نا�صر النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وق��د ا�ستهل احلفل ال��ذي �أق��ي��م مبقر
مكتب الأمني العام بوزارة الدفاع بكلمة
رئي�س خدمات تقنية املعلومات بالإنابة،
حت��دث فيها ع��ن التطور ال���ذي �شهدته
خ��دم��ات تقنية امل��ع��ل��وم��ات م��ن خ�لال
التحول الرقمي املتمثل يف التحول من
الأنظمة الفردية �إىل �أنظمة املعلومات
ال�شاملة ،يف �إطار م�سرية التحول الرقمي
وتطوير اخلدمات الإلكرتونية يف وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،مواكبة
مع الطفرة التقنية يف ا�ستخدام تقنية
املعلومات واالت�����ص��االت ح��ول العامل،
بعدها ق��ام الفريق الركن رئي�س �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة راعي االحتفال
بتد�شني اجلائزة ،تال ذلك حما�رضة عن
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اجلائزة قدمها �أحد املخت�صني من هيئة
تقنية املعلومات حتدث فيها عن جائزة
ال�سلطان قابو�س للإجادة يف اخلدمات
احلكومية الإلكرتونية ،و�رشوط الت�سجيل
فيها ،و�آل��ي��ة التقييم ،واال�ستفادة منها
يف م�سابقة وزارة ال��دف��اع ل�ل�إج��ادة يف
اخلدمات الإلكرتونية ،ثم ق��دم الفا�ضل
�ضاحي بن بلي�ش امل�شيفري الفائز بجائزة
ال�سلطان قابو�س للإجادة يف اخلدمات
احلكومية الإلكرتونية لعام 2018م عر�ض ًا
لتجربته خ�لال م�شاركته يف امل�سابقة
ومراحل التقييم ،كما مت تقدمي حما�رضة
عن فكرة اجلائزة ومراحلها وتوقيتاتها
ومعايري التقييم فيها.
وتهدف اجلائزة �إىل ت�شجيع دوائر وزارة

الدفاع و�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
للم�سارعة يف تعزيز �أدائها وحت�سني كفاءة
عملها وحتفيزها على تفعيل اخلدمات
الإلكرتونية تلبية الحتياجات العمل.
ح�رض املنا�سبة ق��ادة �أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من كبار �ضباط
ق���وات ال�����س��ل��ط��ان امل�����س��ل��ح��ة ،وع���دد من
املدعوين.
وب��ه��ذه املنا�سبة �أج����رى التوجيه
امل���ع���ن���وي ع��������د ًدا م����ن ال����ل����ق����اءات:
حتدث العقيد الركن جوي م�سعود بن حميد
الطوقي مدير امل�شاريع بخدمات تقنية
املعلومات قائالً« :بعد �إقرار جمل�س الوزراء
اخلطة بالتحول �إىل احلكومة الإلكرتونية
جاء �إقرار جائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة

يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية ،وهي
�أعلى جائزة يف هذا املجال ،وعلى اخلطى
نف�سها د�أبت وزارة الدفاع على ت�شكيل جلنة
عليا ُتعنى بالتحول الإلكرتوين يف الوزارة
ير�أ�سها معايل الأمني العام بوزارة الدفاع،
حيث خرجت اللجنة بعدة قرارات من �أهمها
و�أب��رزه��ا جائزة وزارة الدفاع للإجادة
يف اخلدمات الإلكرتونية ،وهذه اجلائزة
متاثل جائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة
يف اخل��دم��ات احلكومية الإلكرتونية يف
ال����شروط واملعايري ،والغر�ض منها هو
تقدير ال��ت��ف��وق والإب�����داع يف اخل��دم��ات
الإلكرتونية ،وت�شجيع الأف��ك��ار الرائدة
واملبتكرة يف املجال الرقمي ،بالإ�ضافة
�إىل و�ضع �أ�س�س و�أط��ر ومعايري لقيا�س
التطور يف تنفيذ اخلدمات الإلكرتونية».
املقدم الركن علي بن نا�رص احلارثي
م��ن خ��دم��ات تقنية املعلومات« :قامت
خ��دم��ات تقنية امل��ع��ل��وم��ات ب��ن��اء على
التكليف ال�صادر من جلنة التحول الرقمي
ب�أن تكون امل�رشفة على اجلائزة بالتن�سيق
مع هيئة تقنية املعلومات لال�ستفادة من
خربتها من خ�لال �إ�رشافها على جائزة
ال�سلطان قابو�س يف اخلدمات احلكومية
الإلكرتونية لو�ضع فئات اجل��ائ��زة مبا
يتنا�سب وطبيعة العمل يف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ودوائر وزارة الدفاع ،ومت و�ضع
معايري التقييم و�آل��ي��ة التحكيم ،ومن

العقيد الركن جوي
م�سعود بن حميد الطوقي

املتوقع ت�سليم جميع الفئات امل�شاركة
يف اجل��ائ��زة ،لتمكني م�شاركة الفائزين
باجلائزة من امل�شاركة يف جائزة ال�سلطان
قابو�س للإجادة يف اخلدمات احلكومية
الإلكرتونية».
وق��ال �ضاحي ب��ن بلي�ش امل�شيفري
الفائز بجائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة
يف اخلدمات الإلكرتونية لعام 2018م:
«�إن فوز �رشكة احلا�سب ال�شامل يف الدورة
ال�سابعة جلائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة
يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية �إجناز
مهم لكون ال�رشكة من ال�رشكات ال�صغرية،
ون���ود �أن ن�شاطر اجلميع ه��ذا النجاح
لال�ستفادة وامل�����ض��ي ق��دم��ا يف حتقيق
اجلائزة ،و�رشكة احلا�سب ال�شامل �رشكة
عمانية ُتعنى ب�إنتاج الأنظمة والربامج
الإلكرتونية».
ك��م��ا حت��دث��ت ران���ي���ا ب��ن��ت ع��ب��داهلل
اخل�صيبي رئي�س فريق تناف�س والإج��ادة
الإلكرتونية قائلةً« :مت التن�سيق امل�سبق
بني وزارة الدفاع وفريق جائزة ال�سلطان
قابو�س للإجادة يف اخلدمات احلكومية
الإل��ك�ترون��ي��ة لتطوير معايري و�أه���داف
اجل��ائ��زة ،حيث ك��ان التوا�صل م�ستمراً
لتن�سيق االجتماعات والإ�سناد والدعم
للخروج بالهدف الأ���س��م��ى وه��و الرقي
باخلدمات احلكومية الإلكرتونية».

املقدم الركن
علي بن نا�صر احلارثي

�ضاحي بن بلي�ش امل�شيفري

رانيا بنت عبداهلل اخل�صيبي
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�إعداد :املدين /مبارك بن �سويد ال�صبحـي ت�صوير :الرقيب 1/بدر بن نا�صر الكلباين

رئا�سـة �أركــان قــوات ال�سلطـــان امل�سلحـــة تختتـــــــــــــــــــم نـــدوة التثقيف املــــروري لعـــــام 2019م

يف �إطار اجلهود والأدوار التثقيفية والتوعوية التي تقوم بها وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة للح ِّد من احلوادث املرورية ،نظمت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم 3/14
حفل ختام ندوة التثقيف املروري لعام 2019م لوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س
ال�سلطاين العماين ،وذلك حتت رعاية �سعادة علي بن خلفان اجلابري وكيل وزارة الإعالم.

يف بداية احلفل الذي �أقيم بنادي ال�شفق
التابع لقوات ال�سلطان امل�سلحة جتول �سعادة
راعي املنا�سبة واحل�ضور يف معر�ض ال�صور
املقام بهذه املنا�سبة ،بعدها �شاهدوا مادة
فيلمية تطرقت �إىل اجلهود التي تبذلها قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف احلد من حوادث املرور
و�إي�صال الر�سالة املرورية �إىل منت�سبيها من
خالل �إقامة املنا�شط املرورية املختلفة  ،ثم
�ألقى العميد مهند�س حممد بن عو�ض الروا�س
مدير عام امل��رور ب�رشطة عمان ال�سلطانية
حما�رضة حتدث فيها عن �أحدث امل�ستجدات
املرورية على م�ستوى ال�سلطنة ،وامل�ؤ�رشات
العاملية اجل��دي��دة ،وج��ه��ود كافة اجلهات
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�سعادة وكيل وزارة االعالم

«�إن التوعية املرورية بالغة الأهمية ملا تقوم به من توجيه و�إر�شاد
املجتمع نحو الآثار املرتتبة جراء احلوادث املرورية»

مدير عام املرور ب�شرطة عمان ال�سلطانية
ن�شهد اجلهود املبذولة من قبل وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة من خالل
فعاليات التوعية و�أن�شطة التثقيف املروري والتي �أثـمرت يف تقليل احلوادث
املرورية ورفعت من م�ستوى الوعي املروري لدى م�ستخدمي املركبات
احلكومية بال�سلطنة للحد من ظاهرة احلوادث
امل��روري��ة ،بالإ�ضافة �إىل التطرق �إىل �أهم
م�سببات احلوادث املرورية ،تال ذلك حما�رضة
لنقليات ق��وات ال�سلطان امل�سلحة عن دور
وجهود مدر�سة نقليات قوات ال�سلطان امل�سلحة

يف التوعية املرورية ،تلتها حما�رضة لوزارة
بينت الآثار االجتماعية
التنمية االجتماعية َّ
والنف�سية على الفرد واملجتمع جراء وقوع
احل���وادث امل��روري��ة واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف
�سبيل التخفيف من تلك الآث���ار وال��ك��وارث

التي ت�سببها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض �أحدث
الدرا�سات املتعلقة باجلوانب املرورية  ،ثم
�شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور م�رسحية
هادفة بعنوان (عندما ميوت ال�ضمري) تناولت
�رضورة التقيد بالأنظمة والقواعد املرورية ،
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الفا�ضل/
حمد بن حممد امل�شيقري

ال�ضابط مدين/
�أحالم بنت حممد التوبية

احلفل ت�ضمن العديد من الفقرات والفعاليات
الهادفة للوقوف على ما تخلفه حوادث ال�سري
من خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات و�آثارها
االجتماعية والنف�سية واملادية وت�ضافر اجلهود
من �أجل احلد منها ومن �آثارها

واحلر�ص الدائم على اتباع الإر�شادات لتجنب
وقوع احلوادث.
كذلك �شاركت اخلدمات الطبية للقوات
بينت التكلفة االقت�صادية
امل�سلحة مبحا�رضة ّ
العالية التي تتكبدها ال��دول للتعامل مع
امل�صابني يف احل��وادث املرورية ،والأدوار
التي تقوم بها اجلهات ال�صحية يف رعاية
م�����ص��اب��ي احل�����وادث امل���روري���ة واحل����االت
الطارئة ،بعدها ا�ستعر�ض �أح��د امل�صابني
ق�صة تعر�ضه حلادث �سري مروري واملعاناة
التي مير بها الآن يف حياته نتيجة احلادث،
ثم �ألقى �أحد امل�شاركني ق�صيدة �شعرية معربة
بهذه املنا�سبة بعنوان (جمعة �أخرية).
ويف ختام فعاليات احلفل قام �سعادة
وكيل وزارة الإعالم راعي املنا�سبة بتوزيع
اجلوائز وال�شهادات على الوحدات الفائزة
باملراكز الثالثة الأوىل يف امل�ستوى العام يف
جمال التثقيف والتوعية املرورية ،وقد فازت
البحرية ال�سلطانية العمانية باملركز الأول،
بينما �أح��رز �سالح اجل��و ال�سلطاين العماين
املركز الثاين ،و جاء اجلي�ش ال�سلطاين العماين
يف املركز الثالث ،كما كرم احلا�صلني على
املراكز الأوىل يف الأعمال الأدبية والفنية يف
جمال التثقيف املروري وال�سائقني املجيدين
وامل�شاركني واملحكمني يف فعاليات ندوة
التثقيف املروري لعام 2019م.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط،
وال�ضباط ،و�ضباط ال�صف والأف��راد بوزارة
الدفاع وق��وات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س
ال�سلطاين العماين و�رشطة عمان ال�سلطانية،
وعدد من املدعوين من ع�سكريني ومدنيني.
وبهذه املنا�سبة �أجرى التوجيه املعنوي
اللقاءات الآتية:
�سعادة علي بن خلفان اجلابري وكيل
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وزارة الإعالم راعي املنا�سبة حتدث قائالً:
«ت����شرف��ت بح�ضور ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،و�إن
التوعية املرورية بالغة الأهمية ملا تقوم
به من توجيه و�إر�شاد املجتمع نحو الآثار
��راء احل���وادث امل��روري��ة ،ولهذا
املرتتبة ج� َّ
تبذل وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
جهو ًدا م�ضني ًة يف هذا اجلانب مع اجلهات
ذات العالقة من خالل الفعاليات والأن�شطة
وامل�سابقات املرورية ،وهي جهود بال �شك
مقدرة ومو�ضع اهتمام وتقدير».
العميد مهند�س حممد بن عو�ض الروا�س
مدير عام املرور ب�رشطة عمان ال�سلطانية
قال« :يف مثل هذه املنا�سبة ن�شهد اجلهود
امل��ب��ذول��ة م��ن قبل وزارة ال��دف��اع وق��وات
ال�سلطان امل�سلحة من خالل فعاليات التوعية
و�أن�شطة التثقيف املروري والتي تبذل جن ًبا
�إىل جنب مع باقي اجلهات ذات ال�صلة  ،وال
�شك �أن هذه اجلهود �أثـمرت يف تقليل احلوادث
املرورية ،ورفعت من م�ستوى الوعي املروري
لدى م�ستخدمي املركبات».
الفا�ضل حمد بن حممد امل�شيقري من
وزارة التنمية االجتماعية قال�« :إن احلوادث
آثارا اقت�صادية متعددة منها
املرورية تخلف � ً
ج��راء احل��وادث،
امل�صابني
تكاليف ع�لاج
َّ
الأم��ر ال��ذي يتطلب زي��ادة اجلانب امل��ادي
للم�ست�شفيات ،حيث �إن تكاليف عالج حالة
واحدة �أحيانا ت�ساوي عالج عدد من حاالت
املر�ضى العادية ،كما �أن ح��االت ح��وادث
املرور تتطلب جمهودات طبية عالية خا�صة
احلاالت احلرجة».
وحت��دث��ت ال�ضابط م��دين �أح�ل�ام بنت
حممد التوبية من اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة قائلة« :تعد احلوادث املرورية من
اجلوانب التي تزيد من التكلفة املادية ،حيث
�إنها ت�سبب خ�سائر مالية عالية ج ًدا ،الأمر
الذي ي�ؤثر على اجلوانب املادية للدولة من
خ�لال زي��ادة تكاليف العالج وغريها من
الأمور املتعلقة بالرعاية ال�صحية والعالج،
آثارا اجتماعية
كما تخلف احلوادث املرورية � ً
ونف�سية واقت�صادية ت�ؤثر على العديد من
اجلوانب يف املجتمع ،منها �أن بع�ض م�صابي
احل��وادث لديهم �إ�صابة بالغة وحرجة مما
يجعلهم عالة على �أنف�سهم وجمتمعهم ،لذا
وجب تكثيف اجلهود الرامية لزيادة الوعي
املروري و�إدراك �أهمية ذلك».
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و�ضمن فعاليات �أ�سبوع التثقيف املروري �أقامت وزارة الدفاع و�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س
ال�سلطاين العماين عددًا من الأن�شطة والفعاليات التثقيفية والتوعوية وفيما يلي ملخ�ص لهذه الفعاليات:

احتفال �سالح اجلو ال�سلطاين العماين

احتفال وزارة الدفاع ورئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

•• نظمت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  3/10فعاليات للتوعية املرورية ملنت�سبي وزارة الدفاع ورئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة حتت رعاية العميد الركن ح�سن بن علي املجيني رئي�س التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وتقديرا لإجادتهم قام راعي املنا�سبة بت�سليم ال�شهادات للمجيدين من منت�سبي مكتب الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع  ،ومكتب
ً
الأمني العام بوزارة الدفاع  ،ورئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للعام املن�رصم 2018م ،كما مت تكرمي امل�شاركني يف فعاليات
�أ�سبوع التثقيف املروري لهذا العام.

•• نظم �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  3/13عد ًدا من فعاليات التثقيف املروري ملنت�سبيه ،وذلك حتت رعاية العميد الركن جوي
يحيى بن حممد الرواحي مدير عام التعليم والثقافة الع�سكرية.
حيث قام راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز للم�شاركني وامل�ساهمني واحلا�صلني على املراكز الأوىل يف فعاليات التثقيف املروري،
حيث حققت قاعدة م�صرية اجلوية على املركز الأول ،وح�صلت قاعدة ال�سيب اجلوية على املركز الثاين.

احتفال البحرية ال�سلطانية العمانية

احتفال اجلي�ش ال�سلطاين العماين

•• نظم اجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم  3/11عد ًدا من فعاليات التوعوية املرورية ملنت�سبيه،
وذلك حتت رعاية العميد الركن را�شد بن �سعيد ال�شافعي مدير عام الإدارة والقوى الب�رشية
بقيادة اجلي�ش ال�سلطاين العماين .
حيث قام راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز على الفائزين يف م�سابقات التثقيف املروري،
وامل�سابقات الأخرى بني خمتلف ت�شكيالت وكتائب ووحدات اجلي�ش ال�سلطاين العماين.

ا�شتملت الفعاليات على عدة حما�رضات تثقيفية وتوعوية مب�شاركة �رشطة عمان ال�سلطانية ،ووزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،والهيئة العامة ل�سوق املال ،ومركز ال�سلطان قابو�س العالى للثقافة والعلوم
ب�صاللة ،واخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،وغريها من اجلهات حول اجلهود املبذولة للحد من حوادث ال�سري،
وتوعية قائدي املركبات ،وعر�ض عدد من احلقائق والإح�صائيات املتعلقة بحوادث ال�سري يف ال�سلطنة.
كما ا�شتملت الفعاليات على تقدمي مادة فيلمية وعر�ض م�رسحي عن احلوادث املرورية والآثار املرتتبة
�صورا ولوحات فنية تتعلق بالإ�شارات املرورية ،وعدد من امل�شاريع
على الفرد واملجتمع ،ومعر�ض �ضم
ً
واالبتكارات ذات ال�صلة بال�سالمة املرورية.
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•• نظمت البحرية ال�سلطانية العمانية يوم  3/13مبقر قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية
فعاليات التثقيف املروري ملنت�سبيها ،وذلك حتت رعاية العميد الركن بحري مهند�س متقاعد
بدر بن �سعيد الريامي .
وقد قام راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز والهدايا التقديرية على ال�سائقني املجيدين وامل�شاركني
يف الفعاليات والأن�شطة يف التثقيف املروري ،كما جتول يف املعر�ض الذي �أقيم بهذه املنا�سبة.

مفتوحا ملنت�سبيه �ضمن فعاليات
يوما
•• نظَّ م
احلر�س ال�سلطا ُّ
ً
ين ال ُعماين يوم ً 3/13
ُ
�أ�سبوع التثقيف املروري ،وذلك حتت رعاية العميد الركن حمد بن حممد العربي مدير
عام الإدارة والقوى الب�رشية باحلر�س ال�سلطاين العماين .
حيث قام راعي املنا�سبة بتكرمي امل�شاركني يف فعاليات التثقيف املروري والتوعية
الأمنية لعام 2019م.

احتفال احلر�س ال�سلطاين العماين
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تغطية :املالزم �أول /نا�صر بن خمي�س الكلباين

ت�صوير :الرقيب �أول /وليد بن را�شد املجريف

هند�سة قوات ال�سلطان املـــــــــ�سلحة حتتفـل بيومهــا ال�سنـوي
احلفل ت�ضمن عد ًدا من الفقرات
التــي تبــرز �إجنــازات ومراحل
تطـ��ور هند�سة ق��وات ال�سلطان
امل�سلحــة ودوره��ا التنموي على
امل�ستوى الوطني

ويف بداية االحتفال �ألقى العميد
احتفلت يوم  3/18هند�سة قوات عام ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن
ال�سلطان امل�سلحة بيومها ال�سنوي مطر بن �سامل بن را�شد البلو�شي قائد ال��رك��ن حممد ب��ن ع��ب��داهلل �آل جمعة
قائد هند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والذي يوافق الأول من مار�س من كل اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
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كلمة ا�ستعر�ض فيها �أه��م الأدوار
الهند�سية والعملياتية التي تقوم
بها هند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة،
كما ا�ستعر�ض �أب��رز الإجن��ازات التي
حققتها هند�سة ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة والتطوير والتحديث الذي
حظيت بها الهند�سة يف ظل القيادة
احلكيمة مل��والن��ا ح����ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظه اهلل ورع��اه -و�أه��م الأدوارالتنموية التي ت�ضطلع بها واملتمثلة
يف تقدمي الإ�سناد الهند�سي يف الأنواء
املناخية التي تعر�ضت لها ال�سلطنة
يف الأعوام املا�ضية .
بعد ذلك �شاهد اللواء الركن راعي
فيلما وثائق ًيا عن
املنا�سبة واحل�ضور ً
مراحل تطور هند�سة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،بعدها قدم منت�سبو الهند�سة
فقرة فنية بعنوان (�سالم وع��زم) ،ثم
�ألقى النقيب منذر بن حمدان الفزاري
ق�صيدة �شعرية متجيدا للدور اجلليل

الذي ت�ضطلع به هند�سة قوات ال�سلطان
امل�سلحة.
ب��ع��ده��ا ���ش��اه��د راع����ي املنا�سبة
واحل�ضور فقرة فنية بعنوان (يد تبني
ويد حتمل ال�سالح) والعديد من الفقرات
الفنية الهادفة ،كما قدم �أف��راد هند�سة
عر�ضا م�رسح ًيا
قوات ال�سلطان امل�سلحة ً
توعو ًيا بعنوان (االبتزاز الإلكرتوين)،

واختتم احلفل بلوحة ختامية لن�شيد
الوالء للوطن وال�سلطان بعنوان (بلدي).
ح�رض املنا�سبة ع��دد م��ن كبار
ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة،
وعدد من كبار ال�ضباط املتقاعدين،
وجمع من ال�ضباط و�ضباط ال�صف
والأف���راد من منت�سبي هند�سة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من املدعوين.
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املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية لقارة
�آ�سيا يعقد اجتماعه ال�ساد�س مب�سقط

تلكم ُعمان
(حوار يف الغربة)
نقيب (مهند�س)
منذر بن حمدان الفزاري
هند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة

الد ْم َع  ..حت ِب ُ�س ُه
هب يل عيونًا ..
ت�ضم َّ
ُّ
ْ

البعدْ � ..إن رحال
�ب يل ْف����ؤا ًدا ُيطيقُ
َ
ه� ْ
ي�ن ع��ا���ش� ِق��ه��ا ..ي��و ًم��ا �إذا ا ْنتقال
ع��ن ع� ِ

أح�س ُبه
�ب يل
دواء لهذا اجل� ِ
��رح َ � ..
ً
ه� ْ
احلبيب  ..حديث ال ُب ْعدِ ُي ْ�سع ُِد ُه
�ان
ك� َ
ُ

اق  ..ما اندمال
من ف� ْ�ر ِ
ط ما ذرف الع�شّ ُ
�ت ..ما احت ََمال!
ما ب�اَل� ُ�ه الآن ..ملَّ��ا غ � ْب� ُ

ال���ب�ي�ن ت�����س ��أ ُل��ن��ي
ك������ َّأن ع��ي��ن��ي��هِ ي�����و َم
ِْ

الغياب عال
وح� ..إن �ص ْو َت
ِ
الر َ
من ُي ْ�سعف ّ

�ب ..يف ت��ودي� ِ�ع عا�شقةٍ
م��ن ي� ْ
��درك ال��ق��ل� َ

��ب يف �أح�����ش��ا ِئ��ه��ا  ..نزال
ا���س��ت��وط� َ�ن احل� ُّ

ا�ضطر َم ْت
من ُيطفئ النا َر � ..إذ يف داخلي
َ

فا�شتعال
ال�صد ُرْ ..
من َّ
�شد ِة ال�شَّ وقِ َّ ..
�شب َّ

����ف
���ر ٌم د ِن� ٌ
ه������ ِّون ع���ل���ي���ك ،،ف���ه���ذا م����غ� َ

����داك ع��م� ً�را م��ن ال��ت��ح��ن��انِ م��ا بخال
�أه� َ

ي�ن �أور َد ِت�����ي
ِ
ه���اك ال����ف�����ؤا َد ..ون��ام��ي ب� َ

���ل���م ..والأ َم��ل�ا
ت��و��َّ�س��دي��هِ وغ��طِّ ��ي احلُ َ

يا قبلةَ الع�شقِ � ..إن �أوجعت من َ�سفري

ب����اك ال��ق��ل��ب  ..فابتهال
يمَ َّ ��م��ت ن��ح � َو ُر
ِ

ال ت���ع���ذِ ل���وين �إن �أف������رط يف غ���زَ يل

ه���ذي م�����ش��اع� ُ�ر َم���ن  ..ال يبتغي ب��دال

ه��واي فقد
(ع��م��ان) ..فال تعذِ ل
َ
تلكم ُ

�أ���س��ك � ْن��ت ك���لَّ ه��واه��ا ال��ق��ل��ب  ..وامل��ق�لا

�����راءات يف خم ِّيلتي
رح��ل��ت  ..ت�
�أ َّن����ى
ْ
ُ

َ
ال�س ْه��لَ  ..واجلب�لا
تل��ك ِّ
الدي��ار تن��ادي َّ

ج�س ُر ال��� َّ��س�لا ِم م��دى الأزم����انِ حكمتُها
ْ
ان�صرفُ وا
طالَ
ُ
الغياب  ..وعادوا  ..ها هم َ

ث�ر يف �أح���ي���ا ِئ���ه���ا قُ �� َب�لا
وال
أم��������ن ي���ن� ُ
ُ

�ب وا ْن�سمال
ح� َ
��ان ال������ودا ُع ..ف����� َّأن ال��ق��ل� ُ
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و�ص�لا
�إال فُ ���ؤادي  ..ح َّت��ى الآن  ..م��ا َ

ً
ممثلة مبديرية الريا�ضة
ا�ست�ضافت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
الع�سكرية خالل الفرته من  3/21-17االجتماع ال�ساد�س للمجل�س الدويل
للريا�ضة الع�سكرية لقارة �آ�سيا ( ال�سيزم ) يف م�سقط .
وق��د ب��د�أت فعاليات االجتماع مبرا�سم
رف��ع علم ال�سلطنة وعلم (ال�سيزم) ،ثم �ألقى
مدير الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة كلمة رحب فيها بالوفود
امل�شاركة يف االجتماع ,متمنيا لهم التوفيق
والنجاح ،كما �أكد على �أهمية �إدامة الأن�شطة
الريا�ضية ملنت�سبي القوات امل�سلحة ملا يف
ذل��ك م��ن �أث��ر �إيجابي على م�ستوى �أدائ��ه��م
ال��ب��دين ،تال ذل��ك كلمة للعقيد بحري �إي��ريف
بيجريلو رئي�س املجل�س ال���دويل للريا�ضة
الع�سكرية توجه فيها بال�شكر لل�سلطنة على
ا�ست�ضافة االجتماع وا�ستعر�ض فيها عد ًدا من
املو�ضوعات املدرجة على جدول االجتماع،
و�أ�شار �إىل الإجن���ازات التي حققها املجل�س
ال��دويل للريا�ضة الع�سكرية خ�لال الأع��وام

امل��ن����صرم��ة ،و�أب����رز الفعاليات والأن�شطة
التي نظمها املجل�س ،كما �ألقى نائب رئي�س
ال�سيزم لقارة �آ�سيا كلمة �شكر فيها القائمني
على االجتماع وا�ستعر�ض م�سرية املجل�س
خالل الأع��وام املا�ضية ،و�أبرز ما مت حتقيقه
من �إجن��ازات ونتائج ،كما ا�ستعر�ض �أجندة
االجتماع.
بعد ذلك توا�صلت فعاليات اليوم الأول
لالجتماع ،حيث ا�ستعر�ض رئي�س الوفد الإيراين
تقريرا ع��ن بطولة ك��أ���س ال��ع��امل الع�سكرية
للرماية (القو�س وال�سهم) الأوىل لعام 2018م،
وا�ستعر�ض رئي�س الوفد الفيتنامي تقريرا عن
اجتماع اجلمعية العمومية الرابع وال�سبعني
للمجل�س ،كما ا�ستعر�ض رئي�س الوفد ال�صيني
تقريرا عن دورة الألعاب الع�سكرية ال�سابعة ،مت

بعدها م�شاهدة عدد من العرو�ض املرئية.
كما مت مناق�شة �آلية الت�صفيات الت�أهيلية
لكرة القدم لفئتي ال��رج��ال والن�ساء ل��دورة
الألعاب الع�سكرية ال�سابعة والتي �ستقام يف
جمهورية ال�صني ال�شعبية خالل الن�صف الثاين
من هذا العام� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة روزنامة
الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية لعام 2020م،
ويف ختام اليوم الأول لالجتماع مت عقد جل�سة
نقا�شية للأع�ضاء.
وق��د �شمل ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي لالجتماع
عر�ضا مرئ ًيا قدمه نائب رئي�س ال�سيزم لقارة
ً
�آ�سيا ,ا�ستعر�ض فيه الدول امل�شاركة يف دورة
الأل��ع��اب الع�سكرية ال�سابعة والتي �ستقام
يف جمهورية ال�صني ال�شعبية ه��ذا العام،
وا�ست�ضافة الدول الآ�سيوية لبطوالت املجل�س
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العقيد بحري/
�إيريف بيجريلو

العقيد الركن/
خالد بن علي اجلابري

ال��دويل للريا�ضة الع�سكرية خ�لال عامي
 ،2021-2020وحتديد الدولة امل�ضيفة
لالجتماع ال�سابع للمجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية لقارة �آ�سيا 2020م ،بالإ�ضافة
�إىل تنظيم بطولة كرة القدم داخل ال�صاالت
بني الدول الآ�سيوية  ،وتنظيم بطوالت ودية
ا�ستعدادا لدورة الألعاب الع�سكرية بال�صني.
بعد ذل��ك مت عقد جل�سة نقا�شية حول
�أجندة االجتماع املطروحة وتبادل الآراء
والأفكار حول الفعاليات والأن�شطة املدرجة
يف خطط وبرامج املجل�س ،بعدها توا�صل
برنامج االجتماع حيث مت مناق�شة م�شاركة
الدول الآ�سيوية يف بطوالت ريا�ضة املعاقني
الع�سكرية لعام 2021م ،والندوة الدولية
للعلوم الريا�ضية لعام 2019م واملزمع
�إقامتها يف جمهورية الأك��وادور ،واالطالع
على تقرير دورة الألعاب ال�شتوية الع�سكرية
ال��راب��ع��ة لعام 2021م وال��ت��ي �ستقام يف
جمهورية �أملانيا االحتادية  ،بعدها مت عقد
جل�سة نقا�شية �أخرى حول ما مت ا�ستعرا�ضه
من برامج و�أن�شطة خالل جل�سات االجتماع.
ويف ختام االجتماع �ألقى مدير الريا�ضة
الع�سكرية برئا�سة �أرك��ان ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة كلمة �شكر الوفود على التعاون
املثمر وال��ذي توج جناح االجتماع متمنيا
للمجل�س ال��دويل للريا�ضة الع�سكرية مزيدا
من التقدم والتطور ،تالها كلمة لنائب رئي�س
ال�سيزم لقارة �آ�سيا �شكر فيها ال�سلطنة على
ا�ست�ضافة االجتماع ال�ساد�س للمجل�س الدويل
للريا�ضة الع�سكرية ،وثـمن الدعم واالهتمام
ال���ذي ت��ق��دم��ه ق���وات ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة
لأن�شطة وفعاليات املجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية ،متمنيا النجاح لكل برامج املجل�س
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العقيد/
دوراة مامبي كويتا

خالل هذا العام والأع��وام القادمة ،و�أن تكلل
نتائج االجتماع بالنجاح والتقدم.
وحول ا�ست�ضافة ال�سلطنة ممثلة يف رئا�سة
�أرك���ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة لالجتماع
ال�ساد�س �أج��رى التوجيه املعنوي ع��د ًدا من
اللقاءات:
قال العقيد الركن خالد بن علي اجلابري
مدير الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة« :ي�أتي االجتماع ال�ساد�س
لل�سيزم �ضمن الأج��ن��دة املطروحة الجتماع
اجلمعية العمومية للمجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية وال��ذي �سيعقد يف فيتنام ال�شهر
املقبل ،وهذه الأجندة املطروحة تخدم قارة
�آ�سيا يف املقام الأول ،وكذلك املجل�س الدويل
للريا�ضة الع�سكرية ،و�سي�شهد هذا العام �إقامة
بطولة الألعاب الع�سكرية يف جمهورية ال�صني،
وكذلك �سيتم مناق�شة اجلوانب الإدارية والفنية
للجان تزامنا مع �أن�شطة وفعاليات ال�سيزم
2020-2019م ومناق�شة انتخابات ال�سيزم
القادمة».
وحت��دث العقيد بحري �إي��ريف بيجريلو
رئي�س االحت��اد ال��دويل للريا�ضة الع�سكرية
قائلاً « :كما تعلمون �أن ال�سيزم هو �أحد �أكرب
املجال�س الدولية الع�سكرية الذي ي�ضم �أكرث
من ( )100دولة حول العامل ،وي�أتي االجتماع
يف ن�سخته ال�ساد�سة ملناق�شة واقع الفعاليات
الريا�ضية والتي �ستقام يف جمهورية ال�صني
ال�شعبية ه��ذا ال��ع��ام ،بالإ�ضافة �إىل ر�سالة
ال�سالم التي ين�شدها املجل�س للعامل ،ونحن
�سعيدون بوجودنا يف عمان  ،ف�سلطنة عمان
لها دور �إيجابي يف بطوالت ال�سيزم من خالل
حتقيقها ك�أ�س العامل الع�سكرية الثانية لكرة
القدم 2017م».

العميد/
�إبراهيم علي الكندري

كما حتدث العقيد دوراة مامبي كويتا
الأم�ين العام لل�سيزم قائال« :ل��ق��د �سعدت
بامل�شاركة يف اجتماع ال�سيزم ال�ساد�س
املنعقد يف م�سقط ،و�أود �أن �أعرب عن امتناين
الكبري للتنظيم ال��ذي ق��ام به الوفد العماين
ال�ست�ضافة االجتماع ،وقد مت اختيار ال�سلطنة
ال�ست�ضافة االجتماع �إميانا بقدراتها وثقة
ب�إمكانياتها يف تنظيم مثل هذه االجتماعات،
وقد مت مناق�شة العديد من �أجندة االجتماع
وت��ن��اول املو�ضوعات ذات ال�صلة ،و�أمتنى
للجميع التوفيق والنجاح».
وقال العميد �إبراهيم علي الكندري رئي�س
الوفد الكويتي�« :سعدت بزيارة �سلطنة عمان من
خالل امل�شاركة يف االجتماع ال�ساد�س للمجل�س
الدويل للريا�ضة الع�سكرية ،وال �شك �أن اجتماعات
املجل�س لها �أهمية بالغة حيث الرتابط والتالحم
بني الدول ال�شقيقة وال�صديقة وهو ما يت�ضمنه
�شعار ال�سيزم (ال�صداقة عرب الريا�ضة)».
م��ن جانبه ق��ال العميد ال��رك��ن يو�سف
د�سمال الكواري رئي�س الوفد القطري�« :أتوجه
بال�شكر اجلزيل ملديرية الريا�ضة الع�سكرية
برئا�سة �أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة على
ح�سن اال�ست�ضافة وعلى ما قدموه من جهود
لإجن��اح االجتماع ،وهلل احلمد فقد خرجنا
بنتائج �إيجابية من االجتماع �أبرزها متثيل
املنتخب ال��ع��م��اين الع�سكري ل��ك��رة ال��ق��دم
واملنتخب القطري الع�سكري ل��ك��رة القدم
واملنتخب البحريني الع�سكري لكرة القدم يف
دورة الألعاب الع�سكرية يف جمهورية ال�صني
ال�شعبية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف الألعاب
الع�سكرية الأخرى ،وتربز �أهمية االجتماع يف
تن�سيق املواقف ومناق�شة خطط اال�ستعداد
لال�ستحقاقات القادمة».

العميد الركن/
يو�سف د�سمال الكواري

م��ن جانبه ق��ال العميد ه���ادي بكر
القحطاين رئي�س االحتاد العربي للريا�ضة
الع�سكرية« :دائ��م��ا تتميز �سلطنة عمان
بتنظيم مثل هذه التظاهرات الريا�ضة ،لذا
نحر�ص على امل�شاركة ،ونعمل على تفعيل
االحت���اد العربي للريا�ضة الع�سكرية من
خالل اجتماعات ال�سيزم وامل�شاركة الفاعلة
واخل��روج مب��ردود �إيجابي يخدم االحت��اد،
وك��ذل��ك الريا�ضة الع�سكرية ب�شكل ع��ام،
و�أمتنى لهذ االجتماع التوفيق والتقدم».
وق��ال��ت العقيد �أم���ل خليفة ع�ضوة
باملجل�س الوطني الفل�سطيني (مديرة
االحت��اد العام للريا�ضة الع�سكرية)« :كل
ال�شكر والتقدير ل�سلطنة عمان على ا�ست�ضافة
ه���ذا االج��ت��م��اع ،وك��م��ا ه��و م��ع��ه��ود منها
ا�ست�ضافة التظاهرات الريا�ضية الع�سكرية
املهمة واملختلفة ،ول��ق��د ان�ضمت دول��ة
فل�سطني كع�ضو يف املجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية يف عام 2014م ،ونحن ن�شارك يف
خمتلف الفعاليات والأن�شطة التي ينظمها
املجل�س ،ونحر�ص على التفاعل وامل�شاركة
يف خمتلف التظاهرات الريا�ضية الع�سكرية
لإث��ب��ات الن�شاط ال��ري��ا���ض��ي الفل�سطيني
وا�ستمراره رغم الظروف».
وقال العقيد عبا�س كامل روكان رئي�س
الوفد العراقي« :لقد �أ�سفرت نتائج االجتماع
عن م�شاركة املنتخبات الع�سكرية ل�سلطنة
ع��م��ان ودول���ة قطر ومملكة البحرين يف
م�سابقة ك��رة ال��ق��دم �ضمن دورة الأل��ع��اب
الع�سكرية يف ال�صني ،وه��و ت�رشيف لنا
جميعا ،كما �سي�شارك ال��ع��راق يف ثـمان
ف��ع��ال��ي��ات يف ذات ال��ب��ط��ول��ة� ،إىل جانب
مناق�شة الأن�شطة والفعاليات و�أبرز التقارير

العميد/
هادي بكر القحطاين

العقيد/
�أمل خليفة

الريا�ضية ال��ت��ي قدمها ع��دد م��ن ال��وف��ود
امل�شاركة يف االجتماع ،و�سعدت بزيارة
�سلطنة عمان وهي على م�ستوى عال وكبري
يف ا�ست�ضافة وتنظيم مثل هذه االجتماعات
واال�ستحقاقات الريا�ضية الع�سكرية».
ك��م��ا ق���ال امل��ق��دم ال��رك��ن في�صل بن
�إبراهيم الزعابي ركن �أول ريا�ضة ع�سكرية
مبديرية الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة« :تعد مثل هذه
مهما يف �سبيل تباحث
االجتماعات
ً
عن�رصا ً
وتطوير جم��االت التعاون الريا�ضي على
امل�����س��ت��وى الع�سكري ب�ين خمتلف ال���دول
الأع�����ض��اء يف املجل�س ال���دويل للريا�ضة
الع�سكرية (ال�سيزم) ،ورئا�سة �أرك��ان قوات
ال�����س��ل��ط��ان امل�����س��ل��ح��ة مم��ث��ل��ة يف م��دي��ري��ة
الريا�ضة الع�سكرية حري�صة على اال�ست�ضافة
وامل�شاركة يف اجتماعات املجل�س من �أجل
حتقيق العديد من الأهداف التي ن�سعى �إليها،
ومن �أهمها بحث ال�سبل الأن�سب للمحافظة
على امل��ع��دالت املرتفعة للياقة البدنية
ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،بالإ�ضافة
للم�شاركة يف خمتلف املناف�سات الريا�ضية
التي من �ش�أنها �أن تخلق العديد من �صور
التناف�س وامل�شاركة الريا�ضية ،بالإ�ضافة
�إىل مد �أوا��صر ال�صداقة بني �شعوب العامل
املختلفة».
وقال النقيب خالد بن �سامل الكلباين
رئي�س اللجنة الإعالمية لالجتماع ال�ساد�س
للمجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية« :د�أبت
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ممثلة
يف مديرية الريا�ضة الع�سكرية خالل خمتلف
املنا�شط واال�ستحقاقات الريا�ضية على دعم
املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية (ال�سيزم)

العقيد/
عبا�س كامل روكان

املقدم الركن/
في�صل بن �إبراهيم الزعابي

النقيب/
خالد بن �سامل الكلباين

حتقيقا ل�شعاره (ال�صداقة عرب الريا�ضة) ،وذلك
جت�سيدا للمبادئ ال�سامية للحكومة الر�شيدة
بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -وي�أتي ذلك يف
�سبيل دعم الريا�ضة العمانية من خالل تن�شيط
خمتلف اجل��وان��ب الريا�ضية ب�شقيها الفني
والإداري ،بالإ�ضافة لأهمية ا�ست�ضافة مثل
هذه االجتماعات و�أثرها الإيجابي وامل�ساهمة
يف تفعيل اجلوانب التنموية ،متمثلة يف دعم
اجلوانب ال�سياحية يف البالد».
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قــــوات ال�سلطــــان امل�سلحــــة ت�شــــارك فــــي متـريـــن (درع اجلــــــــــــــــــــــــزيـرة  )10/امل�شتــرك بـاململكــــــة العربيـــــــة ال�سعوديـــــــة

يف �إط����ار ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون
الع�سكري ال��ق��ائ��م ،وتوحيد
امل�����ف�����اه�����ي�����م واخل�����ط�����ط
الإ�سرتاتيجية الع�سكرية بني
دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل��دول
اخلليج العربية �شاركت قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف مترين
(درع اجلزيرة )10/امل�شرتك
وال��ذي �أقيم خالل الفرتة من
 20ف�براي��ر وح��ت��ى  9م��ار���س
باململكة العربية ال�سعودية،
وال���ذي ���ش��ارك��ت فيه ال��ق��وات
امل�سلحة بدول املجل�س.

�إعداد :املالزم �أول� /سعيد بن �سليمان ال�سعدي
ت�صوير :الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبي
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وق��د انطلقت ي��وم  2/23فعاليات
مترين (درع اجل��زي��رة )10/امل�شرتك
باملنطقة ال�رشقية باململكة العربية
ال�سعودية ،والذي نفذته القوات امل�سلحة
ب��دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل��دول اخلليج
العربية ،مب�شاركة ال�سلطنة ممثلة يف
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة (اجلي�ش

ال�سلطاين العماين ،و�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين ،والبحرية ال�سلطانية العمانية).
وقد �شاركت يوم  3/9قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف تنفيذ ال��ب��ي��ان العملي
اخلتامي لتمرين (درع اجلزيرة)١٠/
امل�شرتك باململكة العربية ال�سعودية،
وذلك بح�ضور الفريق الركن �أحمد بن

ح��ارث النبهاين رئي�س �أرك���ان ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة ،وع���دد م��ن كبار
�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وق��د ا�شتم��ل البي��ان العمل��ي عل��ى
خمتل��ف املراح��ل العملياتي��ة وف ًق��ا
للأهداف التدريبية املر�سومة ومب�شاركة
خمتلف الأ�سلحة وال�صنوف.

وق��د متكنت ال��ق��وات امل�شاركة من
�إجناز كافة املهام والواجبات املنوطة
�إليها ومبا يعك�س مدى التن�سيق والتناغم
بينها.
ويهدف التمرين �إىل تطبيق مفهوم
اتفاقيه الدفاع امل�شرتك بني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،وتخطيط

التمرين يهدف �إىل تطبيق
مفهوم اتفاقية الدفاع امل�شرتك
بني دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،وتخطيط وتنفيذ
العمليات امل�شرتكة املوحدة
امل�شاركون �أظهروا م�ستوى عال ًيا
من الكفاءة واجلاهزية يف التعامل
مع الأحداث املفرت�ضة والقدرة
العالية يف �إدارة العمليات
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وتنفيذ العمليات امل�شرتكة املوحدة،
والوقوف على ا�ستعداد وجاهزية القوات
امل�شاركة للدفاع والت�صدي لأي تهديد
حمتمل على دول املجل�س.
وق��د ا�شتمل التمرين على مترين
م��راك��ز القيادة وال�سيطرة ,والتمرين
امليداين التعبوي ،حيث �أظهر امل�شاركون
عاليا من الكفاءة واجلاهزية يف
م�ستوى ً
التعامل مع الأحداث املفرت�ضة ملواكبة
�سري �أعمال التمرين ،والقدرة العالية يف
�إدارة العمليات ،وا�ستخدام �أحدث تقنيات
الت�سليح والنظم الع�سكرية احلديثة للدول
امل�شاركة يف التمرين.
وي�سعى املخططون للتمرين �إىل
حتقيق الغاية النهائية للقوات امل�شاركة
للعمل التكاملي امل�شرتك بني قوات دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،وملواجهة
التهديدات واملخاطر التي ق��د حتيط
باملنطقة.
هذا ،وت�أتي م�شاركة قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف التمرين امل�شرتك (درع
اجل��زي��رة )١٠ /يف �إط���ار �سل�سلة من
التمارين التدريبية التي تنفذها قوات
ال�سلطان امل�سلحة مع القوات امل�سلحة
ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج
العربية ،وذل��ك لإدام��ة م�ستوى الأداء
القتايل العايل الذي تتمتع به ،وتعزيز
الكفاءة الع�سكرية والقدرات القتالية
لدى منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة،

العقيد الركن/

املقدم الركن طيار/
وليد بن مرهون الناعبي

�سعيد بن زايد احلب�سي
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ومبا يتيح املجال �أمامها يف تبادل
اخلربات وي�سهم يف دعم �أوا�رص التعاون
الع�سكري بني ال�سلطنة ودول جمل�س
التعاون اخلليجي ,حتقي ًقا للأهداف
التدريبية امل��ت��وخ��اة ،وال��وق��وف على
ا�ستعداد وجاهزية القوات الع�سكرية
امل�شاركة.
وحول هذه امل�شاركة �أجرى التوجيه
املعنوي عد ًدا من اللقاءات:
قال العقيد الركن �سعيد بن زايد
احلب�سي ق��ائ��د ق��وة ال��واج��ب لقوات
درع اجل��زي��رة يف التمرين امليداين
والبيان اخلتامي�« :أت��ت فكرة مترين
(درع اجلزيرة  )١٠/امل�شرتك يف �إطار
مفاهيم التخطيط والتنفيذ للعمليات
امل�شرتكة امل��وح��دة ،ول��ل��وق��وف على
ا�ستعداد وجاهزية القوات امل�شاركة،
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حيث �شارك اجلي�ش ال�سلطاين العماين
ممثال يف كتيبة م�سقط ،وق��د مت نقل
القوات والآليات واملعدات من ال�سلطنة
�إىل اململكة العربية ال�سعودية باملنطقة
ال�رشقية ال��دم��ام ع��ن طريق طائرات
�سالح اجل��و ال�سلطاين العماين و�سفن
البحرية ال�سطانية العمانية ،وقد ُر�سِ مت
ل��ه��ذا التمرين ع��دة �أه����داف تدريبية
م�شرتكة ،وتطبيق �إج����راءات القيادة
وال�سيطرة و�أنظمة االت�صاالت ،وتخطيط
العمليات يف ظروف احلرب النظامية
وغري النظامية».
امل��ق��دم ال��رك��ن ط��ي��ار /وليد بن
م��ره��ون الناعبي م��ن ���س�لاح اجلو
ال�سلطاين العماين من جانبه حتدث
قائلاً « :ت��أت��ي م�شاركة �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين يف مترين (درع

املقدم الركن بحري/
طالل بن طالب الزعابي

اجل����زي����رة )10/امل�����ش�ترك بتوفري
ج����سر ج���وي لنقل امل�����ش��ارك�ين من
قوات ال�سلطان امل�سلحة �إىل مناطق
وم��ي��ادي��ن التمرين ،وك��ذل��ك �شارك
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعدد من
الطائرات املقاتلة يف فعاليات هذا
التمرين ،وه��ذا بال �شك �سوف ي�سهم
يف رفع كفاءة الطيارين امل�شاركني،
وتبادل اخلربات يف جمال العمليات
اجل��وي��ة القتالية امل�شرتكة ،كذلك
التدرب على �أحدث التكتيكات القتالية
اجلوية مع الأ�شقاء من القوات اجلوية
ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي،
وبدوره هذا التمرين ي�سهم يف توحيد
املفاهيم القائمة ،وحتقيق مزيد من
�أوجه التجان�س بني قوات دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية».

الوكيل �أول/
نا�صر بن �سعيد الغافري

وق����ال امل��ق��دم ال��رك��ن ب��ح��ري /
طالل بن طالب الزعابي من البحرية
ال�سلطانية العمانية ح��ول م�شاركة
البحرية ال�سلطانية العمانية« :ت�أتي
م�شاركة البحرية ال�سلطانية العمانية
�إىل جانب �أ�شقائها من بحريات دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف
مترين (درع اجلزيرة )١٠ /امل�شرتك،
يف �إط���ار خطط البحرية ال�سلطانية
العمانية التدريبية ،ول��رف��ع الكفاءة
القتالية ،وكذلك توحيد املفاهيم بني
القوات امل�سلحة ل��دول املجل�س ،ويعد
مترين (درع اجلزيرة )١٠ /امل�شرتك من
التمارين التدريبية املهمة يف املنطقة،
وقد �شاركت البحرية ال�سلطانية العمانية
ب��ع��دد م��ن ال�سفن احل��رب��ي��ة ،وبتقدمي
الإ�سناد للجي�ش ال�سلطاين العماين ،ونقل

�أفراد و�ضباط و�آليات اجلي�ش ال�سلطاين
العماين امل�شاركني يف فعاليات (درع
اجلزيرة )١٠ /امل�شرتك ».
وحتدث الوكيل �أول /نا�رص بن �سعيد
الغافري قائال�« :إن التمارين امل�شرتكة
مع دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية لها دور بارز يف تنمية املهارات
الع�سكرية وك�سب اخلربات املتبادلة بني
جميع امل�شاركني ،كما �أن الفرد الع�سكري
يكت�سب العديد من اخل�برات من خالل
االندماج مع باقي امل�شاركني من دول
املجل�س ويف جميع املجاالت الع�سكرية».
وقال الوكيل جوي حممد بن علي
العوميري�« :إن مترين (درع اجلزيرة/
 )١٠امل�شرتك ي�سهم يف تبادل اخلربات
الع�سكرية م��ن �أف��ك��ار وخ��ط��ط وط��رق
تنفيذ امل��ه��ام العملياتية والتوا�صل
مع بقية جيو�ش الدول امل�شاركة فمن
هذا املنطلق يتم �صقل الفرد باخلربات
املتعددة».
وق��ال ال��وك��ي��ل ب��ح��ري �أح��م��د بن
�سليمان املجيني�« :إن امل�شاركة يف هذا
التمرين يعد فر�صة لتطوير املهارات
يف العمل امليداين الع�سكري مع خمتلف
الأ�سلحة الع�سكرية م��ن دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ،وقد
اكت�سبنا العديد من اخلربات يف جمال
االت�صاالت العملياتية والتكتيكية بني
خمتلف القيادات والأ�سلحة».

الوكيل جوي/
حممد بن علي العوميري

الوكيل بحري/
�أحمد بن �سليمان املجيني
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

تعد مهنة اجلندية من �أ�رشف املهن و�أهمها ،فيما يتعلق ب�سالمة
الوطن والدفاع عن �أر�ضه ومقدراته ومكت�سباته،
واجل��ن��دي ه��و ذل��ك الإن�����س��ان ال��ذي يقدم روح��ه
رخ�صية من �أجل كرامة الوطن وعزته وا�ستقراره،
وهو بالرغم من الدور الكبري الذي ينه�ض به يف
جمال املحافظة على الوطن ،ودرء املخاطر عنه،
وحماية حدوده ،واحلر�ص على �أال تدن�س تربته قدم غادرة ،ف�إنه
يف الواقع ال يقوم بذلك منفر ًدا ،فهناك من ي�شاركه هذا الواجب
املقد�س من �أبناء الوطن يف خمتلف املجاالت ،فال�رشطي مثال
يحافظ على الأم��ن ،ويعمل على ا�ستتبابه داخل ًيا ،وكذلك بقية
العاملني يف الأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخ��رى ،وكافة �أبناء
الوطن ك ٌل يف جمال اخت�صا�صه.
�إن اجلميع �رشكاء يف هذه امل�س�ؤولية الوطنية ،و�إن الكل جندي
و�إن اختلفت املواقع وتباينت املهام ،وتنوعت الواجبات ،وذلك لأن
الوطن هو البيت الكبري ،وامللج�أ الآمن جلميع �أبنائه ،و�أن الإجنازات
التي حتققت على �أر�ضه تخ�صهم جمي ًعا فهم �رشكاء يف حتقيقها
كل من موقعه ،من منطلق �أن العمل الوطني �سل�سلة مت�صلة احللقات
من املهام والواجبات املكملة لبع�ضها ،والتي ت�صب جميعها يف
م�صلحة الوطن ،وتهدف لبنائه ورقيه وازدهاره ،ومبا يخدم �أبناء
الوطن جميعا ،من هذا املنطلق ف�إن اجلميع جندي ،يحافظ على
الوطن �سواء كان بعمله �أو بت�رصفاته� ،أو حر�صه على كل ما
يوجد على �أر�ضه وما حتقق عليها.
�إن الواجب الوطني يحتم على �أبناء الوطن �أن يكونوا
جن ًدا خمل�صني كل يف مكانه ،فاملوظف ال بد �أن

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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ُك ُّل َنا جُ ْن ٌد ِل ْل َو َط ِن
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ي��ؤدي واجبه بكل �أمانة و�إتقان و�إخال�ص
�ان ،والعامل يف كل موقع من مواقع
وت��ف� ٍ
العمل وامل�س�ؤولية عليه �أن يقوم بعمله على
ال��وج��ه الأك��م��ل ،لأن ك��ل واح��د م��ن موقعه
ي�ضع لبنة يف �رصح الوطن ،ليعلو البناء،
وي�شمخ العمران ،وي�صل الوطن �إىل �أعلى
درجات الرقي والرفعة ،لأن م�س�ؤولية بناء
الوطن واملحافظة عليه ،و�صونه ،وحمايته،
م�س�ؤولية م�شرتكة بني اجلميع وحتى من ال
يعمل �أو من مل ي�صل بعد �إىل �سن العمل عليه
م�س�ؤولية جتاه الوطن ،تتمثل يف املحافظة
على الإجن��ازات واملكا�سب التي حتققت يف
خمتلف املجاالت باعتبار �أن اجلميع �إما
�أن يكون �رشيكا يف الإجناز� ،أو م�ستفي ًدا مما
�أجنز ،حيث �إن املحافظة على ما مت �إجنازه
على �أر�ض الوطن من من�ش�آت عامة �أو خدمية
�أو خا�صة ،هو من �صميم واجبات املواطن،
وهو دليل على وطنيته و�إخال�صه للوطن،
كما �أن املحافظة على نظافة الوطن �سواء يف
الأماكن العامة �أو اخلا�صة ،والطرق ،واملواقع
املختلفة دليل على حت�رض املواطن ،وت�أكيد
على حبه لوطنه ،ومن الأمور املهمة كذلك
والتي يجب على املواطن �أن ال يغفل عنها
هي ت�رصفاته �أمام الآخرين �سواء كان ذلك
داخل الوطن عرب احرتامه للأنظمة والقوانني،
واح�ترام الآخرين وتقديرهم �سواء �أكانوا

مواطنني �أم مقيمني �أم زائرين،
�أو عندما يكون خ��ارج وطنه يف
ب��ل��دان �أخ����رى� ،إذ الب��د �أن يعطي
للآخرين ال�صورة امل�رشقة وامل�رشفة
عن وطنه ،واالنطباع ال��ذي يرت�سخ
يف �أذهانهم� ،سلوكً ا
قوميا ،وتعاملاً
ً
راق ًيا ،وت�رصفات م�س�ؤولة ،والتي من
خاللها يعك�س ثقافة و�أ�صالة ورقي
وطنه ،ونبل و�سماحة واحرتام �أهله.
�إن ح��ب ال��وط��ن لي�س يف التغني
ب��أجم��اده ،وال يف الإ���ش��ادة مبنجزاته
فقط ،وهو لي�س ق�صيدة تلقى� ،أو ن�شي ًدا
ي���ر َّدد ،ولكنه ح��ب يكمن يف حماية
�أر���ض��ه ،والغرية على كرامته ،وعدم
ال�سماح لأي كان� ،سواء كان من داخل
ال��وط��ن �أو خ��ارج��ه ،بالعبث ب�أمنه
وا�ستقراره و�سالمته� ،أو الإ�ساءة �إليه
بالقول �أو الفعل ،واحلفاظ على مقدراته
دوم��ا عزي ًزا �أب ًيا،
و�إجن��ازات��ه ،ليبقى ً
كما هو يف وج��دان �أبنائه ال�رشفاء،
لأن الوطن �أغلى ما ميلك الإن�سان،
و�إن حبه يكرب وينمو مع منو الإن�سان،
لذا ف�إن الت�ضحية من �أجله دين واجب
الأداء يف نفو�س جميع �أبنائه ،الذين
هم جميعا جند خمل�صون من �أجل عزته
وكرامته ،ورقيه و�أمنه وا�ستقراره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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ـــر ُب ال َعــامل َّي ُ
ـري  ...ا َ
ــــة الأُو َلـــى
َم ِ
اريخ ال َع ْ�س َك ِّ
الم ٌح من ال َّت ِ
حل ْ
لقد ن�ش�أ التاريخ الع�سكري مع ن�ش�أة الب�رش على وجه الأر�ض متمثال يف ال�رصاع على البقاء بني
الأف��راد والقبائل والدول يف �ش��كل غارات ومعارك وحروب تكون نتائجها طرفًا منت� ًرصا
و�آخ��ر مهزو ًم��ا ,وعل��ى الرغم من �أنه مل يتم تدوي��ن كل تلك الأحداث على م��ر التاريخ� ,إال �إنه
ميك��ن القول ب�أن العامل �شه��د �آالف الأحداث الع�سكرية تراوحت بني اخلفيفة واملتو�سطة
وال�شديدة ,ومع ارتفاع عدد الب�رش يف الكرة الأر�ضية وات�ساع نطاق امل�صالح امل�شرتكة ارتفع
ع��دد احل��روب التي كانت نتائجه��ا �إراقة مزيد من الدماء ومزيد م��ن الدمار ,وقد ح�صد
القرن الع�رشين املا�ضي من خالل احلربني العامليتني الأوىل والثانية ,واحلروب الإقليمية الأخرى
�أك�ثر من ( )100مليون م��ن الب�رش �ضحية تل��ك احلروب ,والتغيري اجلغ��رايف والدميوغرايف
لل��دول يف خمتلف القارات م��ن العامل ,وبالتايل احتفظ التاريخ الع�سكري ب�أهميته لي�س فقط
من ناحية م�سار الأحداث يف تلك احلروب ,ولكن �أي�ضا بالتطور الذي �صاحب تلك الأحداث
يف جماالت التطور التكنولوجي يف �صناعة الأ�سلحة واملعدات وت�أثريها على العقائد القتالية
املختلفة� ,إىل جانب نتائج تلك احلروب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والع�سكرية.
ومب��ا �أنه من ال�صعوبة مب��كان ا�ستعرا�ض كافة الأحداث الع�سكري��ة للتاريخ الع�سكري
عل��ى مر الع�صور ,ف�إنن��ا من خالل جملة (جند عمان) �سوف ن�ستعر���ض �سل�سلة من املقاالت حول
التاري��خ الع�سك��ري بالرتكيز على احل��روب العاملية والإقليمية ,واملع��ارك ،بدء ًا من احلرب
العاملي��ة الأوىل م��رورا باحلرب العاملي��ة الثانية ,واحلرب الكورية ,وح��رب فيتنام ,واحلروب
العربي��ة الإ�رسائيلي��ة ,وح��رب اخللي��ج ,بالإ�ضافة �إىل الأح��داث الع�سكرية الأخ��رى .و�سوف
ن�ستعر�ض يف هذا املقال احلرب العاملية الأوىل.

احلرب العاملية الأوىل

ن�شبت احلرب العاملية الأوىل يف  28يوليو 1914م بني القوى
الأوروبية املتناف�سة على �أوروبا وانتهت بتاريخ  11نوفمرب 1918م.
و�أطلق عليها بـ(احلرب العاملية �أو احلرب العظمى) ,وبعد حدوث احلرب
العاملية الثانية �أطلق عليها م�سمى ( احلرب العاملية الأوىل) ,وتعد من
�أعنف ال�رصاعات الع�سكرية يف ذلك التاريخ.

�أ�سباب احلرب العاملية الأوىل

العميد الركن متقاعد

�سعود بن �سليمان احلب�سي

ت�شري معظم املراجع ب�أن ال�سبب الرئي�سي غري املبا�رش للحرب
هو التو�سع اال�ستعماري يف �أوروبا� ,أما ال�سبب املبا�رش كان على �أثر
الأزمة الدبلوما�سية التي ن�شبت حينما �أعلنت الإمرباطورية النم�ساوية
املجرية احلرب على مملكة �رصبيا ب�سبب اغتيال ويل عهد النم�سا
ّ
(الأر�شديق فرانز فرديناك) مع زوجته �أثناء زيارتهما (ل�رساييفو) يف
 28يونيو 1914م ,وهذه الأزمة �أدت �إىل ظهور التحالفات الدولية
ودخولها فيما بعد يف احلرب .بالإ�ضافة �إىل ذلك هناك �أ�سباب �سيا�سية
عديدة كامنة قبل اغتيال ويل عهد النم�سا قابلة للظهور ,متثلت يف
حتالفات �سيا�سية بني عدد من الدول الأوروبية �ضد عدد �آخر .ومن
الناحية الع�سكرية كان �سباق الت�سلح الذي بد�أ يف نهاية القرن التا�سع
ع�رش وبداية القرن الع�رشين بني �أملانيا وبريطانيا حيث كانت �صناعة
وتطوير الأ�سلحة تنمو ب�شكل كبري بينهما و�أ�صبحت �أملانيا حتتل
املرتبة الأوىل وتراجعت بريطانيا �إىل املرتبة الثانية ,ومن هنا بد�أ
التناف�س بينهما يف ال�سيطرة على �أوروبا.
الدول امل�شاركة يف احلرب :تكونت الدول امل�شاركة يف احلرب يف
جمموعتني مت�ضادتني هما:
 املجموعة الأوىل� :أطلق عليها ( قوات احللفاء ) �ضمت ك ًال من: lاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا.
 lالواليات املتحدة( .ان�ضمت يف وقت الحق)
 lالإمرباطورية الفرن�سية.
 lالإمرباطورية الرو�سية.
 lمملكة �إيطاليا( .ان�ضمت يف وقت الحق)
 lالإمرباطورية اليابانية( .ان�ضمت يف وقت الحق)
 املجموعة الثانية� :أطلق عليها (دول املركز ,التحالف الثالثي)�ضمت ك ًال من:
 lالإمرباطورية الأملانية.
 lالإمرباطورية النم�ساوية املجرية.
 lالإمرباطورية العثمانية.
 lمملكة بلغاريا( .ان�ضمت يف وقت الحق)

احلرب العاملي��ة الأوىل تعد م��ن �أعظم الأحداث
الع�سكري��ة يف التاري��خ ,وق��د مت تنفي��ذ املئ��ات من
املع��ارك الربي��ة واجلوي��ة والبحري��ة عل��ى خمتل��ف
اجلبهات يف م�رسح احلرب
املعارك الرئي�سية يف احلرب

�إن احلرب العاملية الأوىل تعد من �أعظم الأح��داث الع�سكرية يف
التاريخ حتى ذلك الوقت ,وقد مت تنفيذ املئات من املعارك الربية
واجلوية والبحرية على خمتلف اجلبهات يف م�رسح احلرب ,و�سوف
ن�ستعر�ض عدد املعارك الرئي�سية ب�إيجاز ،وذلك على النحو الآتي:
 rاجلبهة الغربية ( )23معركة.
 rاجلبهة ال�رشقية (الرو�سية) ( )16معركة.
 rاجلبهة الإيطالية ( )15معركة.
 rاجلبهة ال�رصبية واليوغ�سالفية ( )7معارك.
 rاجلبهة الأوروبية (جزيرة غاليبويل) ( )2معركتني.
 rجبهة جنوب غرب �آ�سيا ( )8معارك.
 rجبهة فل�سطني ( )13معركة.
 rم�رسح �أفريقيا ( )3معارك.
 rم�رسح �أوروبا ( )5معارك.
 rم�رسح �أمريكا ( )6معارك.
ومن �أ�شهر املعارك و�أ�شدها يف هذه احلرب كانت املعركة الربية
معركة (ال�سوم) بني بريطانيا وفرن�سا من جانب ,و�أملانيا من جانب
واحد ,وقعت هذه املعركة يف الأرا�ضي الفرن�سية على �ضفتي النهر
خالل الفرتة من 1يوليو �إىل  18نوفمرب 1916م ,وعلى جبهة قتال
بعر�ض ( )15ميل ,نتج عنها خ�سائر ب�رشية فادحة للجي�ش الربيطاين
وح��ده و�صلت �إىل (� )75470ضحية ,ومنهم ( )19240قتيل� .أما
�أ�شهر املعارك اجلوية يف احلرب كانت معركة (�سان ميهيل) ( Battle
 )of Saint-Mihielخالل الفرتة من (� )15 -12سبتمرب 1918م يف

القوات امل�شاركة يف احلرب

لقد كان حجم القوات امل�سلحة امل�شاركة يف احلرب يعد �أكرب ح�شد
ع�سكري عرفه التاريخ �آنذاك ,حيث بلغ عددها �أكرث من ( )60مليون
ع�سكري يف حرب مل ي�شهد التاريخ مثلها من قبل.
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حج��م القوات امل�سلح��ة امل�شاركة يف احلرب
العاملي��ة الأوىل بلغ عدها �أكرث م��ن ( )60مليونا
يف حرب مل ي�شهد التاريخ مثلها

جنوب غرب �آ�سيا وهي �أول املعارك اجلوية يف التاريخ ,حيث قامت
قوات احللفاء ب�إر�سال �أكرث من ( )1500طائرة مقاتلة ملواجهة ()500
طائرة مقاتلة �أملانية .وقد �شارك يف هذه احلملة اجلوية قوات برية
كبرية مدعومة بنريان مدفعية كثيفة جدا .وكانت النتيجة انت�صار
القوات اجلوية للحلفاء على القوات اجلوية الأملانية.
�أما فيما يتعلق باملعارك البحرية كانت �أكرب معركة بحرية هي
ح�صار �أملانيا ( )Blockade Germanyوهي عملية بحریة مطولة
قامت بها قوات احللفاء �أثناء احلرب العاملية الأوىل وبعدها ،يف
حماولة لقطع الإمداد البحري للب�ضائع �إىل منطقة القوى الو�سطى،
والتي �شملت �أملانیا والنم�سا واملجر والإمرباطورية العثمانية .ويعد
�أحد العنا�رص الرئي�سة التي �أدت النت�صار احللفاء يف نهاية املطاف يف
احلرب .وقدرت درا�سة �أكادميية �أجريت يف عام 1928م عدد القتلى
بـ( )424,000قتيل.

الأ�سلحة امل�ستخدمة يف احلرب

لقد بد�أت احلرب با�ستخدام الأ�سلحة التي كانت م�ستخدمة خالل
القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ,ونتيجة للتو�سع الهائل يف
الت�صنيع الع�سكري لدى كل الدول املتحاربة �أثناء احلرب ,ظهرت �أنواع
جديدة من الأ�سلحة املتطورة ن�سلط ال�ضوء على بع�ض منها وخ�صو�صا
الأ�سلحة الثقيلة التي كان لها دور بارز �أثناء احلرب ،وذلك على النحو
الآتي:
�أوال :الأ�سلحة الربية:
 wالدبابات� :إن ظهور الدبابة يف ميدان القتال لأول مرة يف
هذه احلرب� ,شكل �صدمة خميفة لدى الأفراد الذمي مل يرون يف تاريخ
خدمتهم الع�سكرية مثل ه��ذا ال�سالح املخيف ال��ذي غر�س الرعب
واخلوف يف نفو�سهم ,وبالتايل لي�س لهم القدرة ملواجهته بالأ�سلحة
املتوفرة لديهم ,ومن �أنواع الدبابات التي ا�ستخدمت يف هذه احلرب
هي ,الدبابة الأمريكية �إم ( 47باتون) ,والدبابة الأملانية (�أيه  7يف),
والدبابة الربيطانية (مارك ,)1والدبابة الفرن�سية (رينو �إف تي ,)27
والدبابة الفرن�سية �أي�ضا (�شتاردر �سي �أيه .)1وقد كان للدبابات دور
كبري يف حتقيق االنت�صارات خالل معظم املعارك التي دارت �أثناء
احلرب.
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 wاملدفعية :ي�ؤكد امل�ؤرخون الع�سكريون ب�أن املدفعية كان لها
الدور الأكرب يف اخل�سائر الب�رشية وخ�صو�صا خالل املراحل الأوىل
من احلرب عندما كان اجلنود يقاتلون من خنادق مك�شوفة حتى مت
ت�صميم اخلنادق امل�سقوفة للحد من ت�أثري �شظايا قنابل املدفعية .ومن
�أنواع املدافع التي ا�ستخدمت يف هذه احلرب هي ,املدافع الأملانية
عيار ( )105ملم ,وعيار( 210ملم) .واملدافع الربيطانية والفرن�سية
والنم�ساوية من عيار ( 75ملم) ,وعيار ( 105ملم) ,والهاوتزر عيار
( 152ملم)  ,واملدفع عيار ( 305ملم) ,واملدفع عيار ( 420ملم).
 wالألغام امل�ضادة للأفراد وقاذفات اللهب :لقد ظهر هذا النوع
من ال�سالح بقدرات قتالية مل تكن معروفة من قبل ،وقد �أثرت على
معنويات اجلنود وانخف�ضت �إرادة القتال لديهم ,الأمر الذي �أدى �إىل
عدم املخاطرة بالتقدم للأمام ملواجهة العدو ب�أ�سلحتهم الفردية على
مديات م�ؤثرة نتيجة انفجار الألغام حتت �أقدامهم ,واللهب املنبعث من
القاذفات على احلد الأمامي للمعركة.
ثانيا� :سالح الطريان املقاتل:
بظهور الطريان املقاتل يف �سماء املعركة لأول مرة خالل هذه
احلرب �أ�ضاف قدرة قتالية للقوات املقاتلة لدى الأطراف املتحاربة
�إىل جانب تلك القدرة التي وفرتها الدبابة على الأر�ض ,وعلى الرغم
من اجلهود املبذولة ل�صناعة امل�ضادات اجلوية الأر�ضية �آن��ذاك
املتمثلة يف الر�شا�شات الآلية ذات املعدالت العالية من النريان ن�سبيا,
�إال �أن �سالح الطريان احتفظ بدوره امل�ؤثر طوال فرتة احلرب .وقد مت
ا�ستخدام الطائرات املقاتلة يف هذه احلرب بكثافة عالية حيث بلغ عدد
الطائرات يف املعركة الواحدة حوايل ( )1500طائرة مقاتلة متعددة
الأغرا�ض .ويف نهاية احلرب كانت ال��دول املتحاربة متتلك �أع��دا ًدا
كبرية من الطائرات املقاتلة متعددة الأن��واع واال�ستخدامات ,ومن
�أنواع الطائرات امل�ستخدمة يف هذه احلرب دون الدخول يف تفا�صيلها
الفنية هي ح�سب اجلدول �أدناه.
الدولة

النوع

العدد

بريطانيا

القاذفة (هوكرفري)

1785

�أمريكا

كورتي�س P W-8 / D -4

7900

فرن�سا

القاذفة ( نيوبورت ) 11

3312

�أملانيا
اليابان

القاذفة (جا�ستا )26
م�ستيوبي�شي �إم )61

2730
غري معروف

�إيطاليا

غري معروف

812

بلجيكا

غري معروف

153

النم�سا

غري معروف

622

ثالثا� :سالح البحرية:
برز خالل هذه احلرب دور جديد ل�سالح البحرية يف م�رسح
العمليات البحري ,حيث ظهرت ال�سفن احلربية مثل ,البارجة
الأملانية (�أ�س �أم �أ�س �إمدن) والبارجة الربيطانية   (HMS Drea d
 )noughtوغريها املئات من ال�سفن احلربية ,كما ا�ستخدمت الغوا�صات
لأول مرة يف احلرب العاملية الأوىل مثل ,الغوا�صة الربيطاني ة (HMS F u
 )riosوالغوا�صات الأملانية ( ,)U-BOATو(يو .)155وعند بداية احلرب
يف عام 1914م كان عدد ال�سفن احلربية والغوا�صات من خمتلف الأنواع
لدى كل من بريطانيا و�أملانيا كونهما الدولتان الرئي�سيتان يف احلرب
وذلك على النحو الآتي:
 wبريطانيا )40( :بارجة ,و( )126ط��راد ,و( )218مدمرة ,و()55
غا�صة.
 wاملانيا )33( :بارجة ,و( )54طراد ,و( )142مدمرة ,و( )28غوا�صة.
رابعا :الغازات ال�سا ّمة:
لقد مت ا�ستخدام هذا ال�سالح املخيف مثل ,غاز اخل��ردل ,والكلور,
والفو�سجني لي�صبح �سالح ًا قات ًال ال ميكن مواجهته بالرغم من اجلهود التي
بذلت ل�صناعة الكمامات وغريها من الو�سائل للوقاية واحلد من ت�أثري هذا
ال�سالح .ا�ستخدمت الغازات ال�سامة ك�سالح من قبل القوات الإمرباطورية
الأملانية يف  31يناير 1915م يف معركة (بوليمو) ،وا�ستخدمتها بعد ذلك
جميع القوات املتحاربة خالل احلرب العاملية الأوىل .وت�شري التقديرات
�إىل �أن الأ�سلحة الكيميائية التي ا�ستخدمها كال اجلانبني طوال فرتة احلرب
�أحلقت خ�سائر مقدارها ( )1.3مليون �إ�صابة .فقد خ�رس الربيطانيون �أكرث
من (� )180,000إ�صابة ب�سبب الأ�سلحة الكيميائية خالل احل��رب� .أما
اخل�سائر الأمريكية فقد و�صلت خ�سائرها �إىل الثُلث ب�سبب الغازات الأخرى
وغاز اخلردل ،بينما خ�رس اجلي�ش الرو�سي ما يقرب من (� )500,000إ�صابة
ب�سبب الأ�سلحة الكيميائية يف احلرب العاملية الأوىل.
ومل تقت�رص الغازات ال�سامة على املقاتلني بل و�صلت �أي�ضا للمدنيني
يف امل��دن ب�سبب ال��ري��اح التي كانت تنقلها من ميادين امل��ع��ارك �إىل
املدن .وكان من النادر �أن يكون للمدنيني جهاز �إنذار ينذرهم عن هذه
الغازات ،وت�شري التقديرات �إىل �أن عدد ال�ضحايا من املدنيني
ب�سبب الغازات ال�سامة و�صل من(� 100,000إىل  .)260,000وقد
كتب امل�شري الربيطاين (ال�سري دوغال�س هيج) يف مذكراته:
( كنت �أنا وال�ضباط على علم ب�أن هذا ال�سالح من �ش�أنه �أن
ي�سبب �رضرا للن�ساء والأطفال الذين يعي�شون يف البلدات القريبة،
كما �أن الرياح كانت قوية يف جبهة القتال ،ومع ذلك ،فلأن هذا
ال�سالح كان موجها للعدو مل يزد قلق �أحد منا على الإطالق)
خام�سا :الأ�سلحة واملعدات الأخرى امل�صاحبة لها:
ظهر العديد من الأ�سلحة الأخرى التي كان لها ت�أثري على �سري
العمليات يف احلرب يف جماالت عدة �أهمها� ,أجهزة االت�صاالت
الال�سلكية ,والآليات املدرعة اخلفيفة ,وو�سائل النقل الكبرية،
و�أهمها القطارات التي ا�ستخدمت على نطاق وا�سع يف احلرب.

للغاية نوجزها يف الآتي:
 هزمية �أملانيا ,وانهيار النظام القي�رصي يف رو�سيا ,وانهياراالمرباطورية العثمانية وتفككها ,وانهيار الأنظمة الدكتاتورية يف
�أوروبا ,وجناح الثورة ال�شيوعية الأوىل يف العامل ,وظهور ع�صبة
الأمم كمنظمة دولية حلفظ ال�سالم ,وح�صول عدد من الدول على
ا�ستقاللها مثل بولندا ,وهنغاريا ,ويوغ�سالفيا.
 �أدت احلرب العاملية الأوىل �إىل تدمري وتخريب املن�ش�آتالإنتاجية من م�صانع ،ومعامل ،وطرق ،ومطارات وموانئ ،مما �أدى
�إىل تدمري الأرا�ضي التي كانت تزرع يف تلك الفرتة ،كما حلق ال�رضر
بالبيوت واملن�ش�آت ،وتزايد ديون الدول ب�سبب تكاليف احلرب.
 �أدت نتائج احلرب �إىل ظهور �أ�سلحة جديدة يف ميدان املعركةمثل ,املدافع الر�شا�شة ,والدبابات ,واملدفعية اخلفيفة واملتو�سطة
والثقيلة ,والطائرات املقاتلة ,وبف�ضل ظهور تلك الأ�سلحة يف الفرتة
الأخرية من احلرب ,تطورت العقائد القتالية الهجومية والدفاعية
على حد �سواء� .أما فيما يتعلق باخل�سائر الب�رشية فقد كانت م�ؤملة
�إىل حد كبري ,حيث خ�رست الدول امل�شاركة يف احلرب جمتمعة ما
يقارب من ( )37,508,686مليون ن�سمة منهم ()8,538,315
قتيل ,و( )21,219,452جريح ,و(� )7,750,919أ�سري ومفقود� .أما
فيما يتعلق باخل�سائر يف الأ�سلحة واملعدات كانت كبرية جدا.

املراجع:

• مو�ضوع كوم ,ال�شبكة العاملية.
• ال�شبكة الإلكرتونية ,مواقع متعددة.
• نبيل هاميان ,كتاب احلرب العاملية الأوىل.

• A.A. EVANS AND DAVID GIBBONS,MILITARY HISTORY.
• Comprehensive historiography and annotated bibliography, Greenwood Publishing Group.
• Aulus Gellius, (Attic Nights), Book X, 12.9 at LacusCur-

tius.

• https://ar.wikipedia.org.

نتائج احلرب واخل�سائر املادية والب�شرية

لقد انتهت احلرب بنتائج �سيا�سية واقت�صادية متنوعة ل�صالح
�أطراف �ضد �أطراف �أخرى ,يف حني كانت اخل�سائر الب�رشية م�ؤملة
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الإ�سرا ُء واملعرا ُج

ٌ
؛� ٌ
عظيمة ِّ
املقايي�س
بكل
آية
ِ

الدكتور/
يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني

�إن احلديث عن ذكرى الإ�رساء واملعراج حديث م�شحون بالأ�سى والأمل ،لكنه مملوء بالتفا�ؤل والأمل؛ م�شحون
بالأ�سى والأمل لي�س ب�سبب احتالل �أر�ض الإ�رساء واملعراج وتدني�س امل�سجد الأق�صى املبارك من قبل ال�صهاينة
�شذاذ الآفاق ،ومن معهم من امل�ستكربين يف الأر�ض فح�سب؛ �إذ لي�ست هذه هي املرة الأوىل التي حتتل فيها �أر�ض
عاما حتى
الإ�رساء واملعراج ويدن�س فيها امل�سجد الأق�صى ،فقد �سبقها االحتالل ال�صليبي احلاقد الذي ظل ت�سعني ً
حررت على يد القائد �صالح الدين الأيوبي �سنة 583هـ ،بل الأ�سى والأمل � ً
أي�ضا ملا �آل �إليه حال امل�سلمني من
فرقة وانق�سام ،وت�رشذم وهوان ،واقتتال واحرتاب؛ مما طمع فيهم �أعدا�ؤهم �أكرث ف�أكرث ،فواقع امل�سلمني يدل على
�أن �أعداء الأمة الإ�سالمية قد جنحوا يف �إ�ضعاف قوتها ،ومتزيق وحدتها ،وتفريق �شملها ،وقد ا�ستطاعوا توجيه
بو�صلة ما عند امل�سلمني من �أ�سلحة نحو �إخوانهم امل�سلمني .لكن مع هذا كله ف�إن يف الأمة الإ�سالمية �أهل خري
وف�ضل و�صدق ووفاء؛ كل يقوم بدوره من موقعه وم�س�ؤوليته ،وي�سهم بجهده من خالل ر�سالته ومهمته.
� َّأما عن التفا�ؤل والأمل ،فيتمثل يف وعد اهلل تعاىل بالن�رص والتمكني واقرتاب وقت حترير �أر�ض الإ�رساء وتطهري
امل�سجد الأق�صى ،ودالئل هذا كثرية ،ال �أقول �إنها بد�أت تلوح من بعيد يف الأفق� ،أو �أن ب�صي�صها بد�أ ير�سل خيوط
�ضوئه ال�ضعيفة من بني الغيوم الكثيفة ،بل هي دالئل ظاهرة جلية لكل من نظر يف حال العدو وما يعانيه،
وت�أمل يف حال �صاحب احلق ،حيث يجد �أن املوازين كلها راجحة يف هذا االجتاه ،ودافعة �إىل هذا امل�سار؛ ليكون
الغد امل�رشق بتحقق الن�رص املبني؛ �إذ ال يثبت حق ملحتل ،وال ُيكتب بقا ٌء لغا�صب.
كم هو جميل �أن يحتفل امل�سلمون مبنا�سبة الإ�رساء واملعراج؛
ملا لهذه الذكرى اجلليلة من دالالت ،و�أبعاد ،ودرو�س ،وعرب ،فهي
�آية عظيمة بكل املقايي�س .هي معجزة �إلهية جاءت يف الذكر احلكيم،
والنور املبني ،ويف �سنة �إمام املر�سلني ،وخامت النبيني ،معجزة
خالدة بخلود القر�آن الكرمي ،معجزة ربانية �أكرم اهلل تعاىل بها خري
خلقه �سيدنا حممداً �صلى اهلل عليه و�سلم ،يف �شهر رجب احلرام يكرث
إحياء لها ،وتذكرياً بها ،ووقوف ًا
احلديث عن ذكرى الإ�رساء واملعراجً � ،
عند درو�سها ،وعاد ًة ما يتحدث املتحدثون ويتكلم املتكلمون عن
وقائع هذه احلادثة ،ومواقفها ،وم�شاهدها ،وما ح�صل فيها ،وردود
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النا�س حيالها يف ذلك الوقت ،وكذلك الدرو�س التي ت�ستفاد منها.
�إن الإ�رساء واملعراج معجزة �إلهية �أكرم بها النبي –�صلى اهلل
عليه و�سلم -وقعت العام العا�رش للبعثة النبوية ،وهي �آية جمعت
وارتقاء� .آية
إ�رساء
ً
بني العامل الأر�ضي والعامل العلوي؛ فكانت � ً
جمعت النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -ب�إخوته الأنبياء ،ف�صلى
إماما ،فقد روى م�سلم يف �صحيحه �أن النبي �-صلى اهلل عليه
بهم � ً
َ
و�سلمَّ � -أم �إخوانه الأنبياء يف رحلته �إىل بيت املقد�س ،ف َع ْن �أبِى
(و َق ْد َر�أَ ْي ُتنِي فيِ
ُه َر ْي َر َة قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلمَ :-
و�سى َقائ ٌِم ُي َ�صلِّى َف�إِذَا َر ُج ٌل �ضرَ ْ ٌب َج ْع ٌد
َج َم َ
اعةٍ مِ َن الأَ ْن ِب َيا ِء َف�إِذَا ُم َ

ي�سى ْاب ُن َم ْريمَ َ -عليه ال�سالمَ -قائ ٌِم
كَ َ�أ َّن ُه مِ ْن ِر َجالِ َ�ش ُن َ
وء َة َو ِ�إذَا عِ َ
يم
ُي َ�صلِّي �أَ ْق َر ُب ال َّن ِ
ا�س ِب ِه َ�ش َب ًها ُع ْر َو ُة ْب ُن َم ْ�س ُعودٍ ال َّث َقف ُِّي َو ِ�إذَا ِ�إ ْب َراهِ ُ
ا�س ِب ِه َ�صاحِ ُبك ُْم – َي ْعنِي:
عليه ال�سالمَ -قائ ٌِم ُي َ�صلِّى �أَ ْ�ش َب ُه ال َّن ِال�ص َال ُة َف�أَممَ ْ ُت ُه ْم ،فلما فرغت من ال�صالة ،قال قائل:
َنف َْ�س ُه  -ف ََحا َنتِ َّ
يا حممد! هذا مالك �صاحب النار ف�سلم عليه ،فالتفت �إليه فبد�أين
بال�سالم) (رقم .)172
}و ْ�س َئ ْل َم ْن �أَ ْر َ�س ْل َنا مِ ن َق ْبلِكَ مِ ن
ويف تف�سري قول اهلل تعاىلَ :
ون{ �سورة الزخرف الآية
ُّر ُ�س ِل َن�آ �أَ َج َع ْل َنا مِ ن ُد ِ
لر ْح َم ِـن �آ ِل َه ًة ُي ْع َب ُد َ
ون ٱ� َّ
( )45ذكر الإمام الفخر الرازي ثالثة �أقوال منها( :والقول الثاين):
قال عطاء عن ابن عبا�س« :ملا �أ�رسي به �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إىل
امل�سجد الأق�صى بعث اهلل له �آدم وجميع املر�سلني من ولده ،ف�أذن
جربيل ثم �أقام ،فقال :يا حممد ،تقدم ف�صل بهم ،فلما فرغ ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -من ال�صالة ،قال له جربيل -عليه ال�سالم:-«وا�س�أل يا حممد من �أر�سلنا من قبلك من ر�سلنا» فقال �-صلى اهلل
عليه و�سلم :-ال �أ�س�أل لأين ل�ست �شاكً ا فيه .وجاء يف تف�سري الإمام
القرطبي قال عن ابن عبا�س وابن زيد :ملا �أ�رسي بر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -من امل�سجد احلرام �إىل امل�سجد الأق�صى -وهو م�سجد بيت املقد�س -بعث اهلل له �آدم ومن ولد من املر�سلني،
وجربيل مع النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-؛ ف�أذن جربيل �-صلى
اهلل عليه و�سلم -ثم �أقام ال�صالة ،ثم قال :يا حممد تقدم ف�صل بهم؛
فلما فرغ ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-؛ قال جربيل �-صلى اهلل
عليه و�سلم�( :-سل يا حممد من �أر�سلنا من قبلك من ر�سلنا �أجعلنا
من دون الرحمن �آلهة يعبدون) فقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم( :-ال �أ�س�أل قد اكتفيت).

يحتفل امل�سلمون مبنا�سبة الإ�سراء واملعراج؛ ملا
لهذه الذكرى اجلليلة من دالالت ،و�أبعاد ،ودرو�س،
وعرب ،فهي �آية عظيمة بكل املقايي�س
الإ�سراء واملعراج معجزة �إلهية �أكرم بها النبي
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -وقعت العام العا�شرللبعثة النبوية ،وهي �آية جمعت بني العامل
الأر�ضي والعامل العلوي؛ فكانت �إ�سرا ًء وارتقا ًء

مر الع�صور ،و�ستبقى هكذا �إىل �أن تقوم ال�ساعة ،فالإ�سالم لي�س
وعلى َّ
�سلعة تباع وت�شرتى ،ولي�س ب�ضاعة تعر�ض للبيع ،و�إمنا هو حبل
اهلل املتني ،ونوره املبني ،و�رصاطه امل�ستقيم ،وهو العروة الوثقى ال
انف�صام لها ،الغاية من الدعوة هي هداية النا�س� ،أي جعلهم عبا ًدا
هلل تعاىل؛ لإ�سعادهم يف الدنيا والآخرة ،فالداعي ال يريد من وراء
دعوته حظً ا من حظوظ الدنيا� ،إمنا يحت�سب �أجره عند اهلل تعاىل.
نعم؛ الدعوة الإ�سالمية مل تنت�رش بالإغراء ب�أي حظ من حظوظ
من�صب �أو �سلطةٍ  ،كما �أنها مل تن�رش بالإكراه
كمال �أو جاهٍ �أو
الدنيا،
ٍ
ٍ
�أي بالقوة وال�سيف؛ فالإ�سالم وا�ضح و�ضوح ال�شم�س يف رابعة
أج�ساما.
أرواحا ال �
النهار ،واهلل تعاىل يريد قلو ًبا ال قوالب ،ويريد � ً
ً
فالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -مل يغر �أح ًدا ليعتنق الإ�سالم ،ومل
يجرب �إن�سا ًنا على اعتناق الإ�سالم.
بل كان يدعو النا�س �إىل ربهم تعاىل باحل�سنى ،ويتحمل �أذى من
�آذاه ،وكان يقابل الإ�ساءة بالإح�سـان ،فبلغ ر�سالـة ربه ب�أخالقـه،
ِنت َل ُه ْم ۖ َول َْو
ويف هذا ال�سياق يقول ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي :كيف يقول اهلل تعاىل يف �ش�أنهَ } :فب َِما َر ْح َمةٍ مِّ َن اللَّـ ِه ل َ
ي�س�ألهم ر�سول اهلل وهم �أموات؟
ا�س َت ْغف ِْر
كُ َ
نت فَظًّ ا غَ لِيظَ ا ْل َقل ِْب اَلنف َُّ�ضوا مِ ْن َح ْولِكَ ۖ ف ْ
َاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
َّ
او ْر ُه ْم فيِ ْالأَ ْم ِر ۖ َف�إِذَا َع َز ْم َت َف َت َوكَّ ْل َعلَى اللَّـ ِه �إِ َّن اللَّـ َه ُيحِ ُّب
هي�أ احلق �سبحانه هذه الفر�صة لنبيه �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ل ُه ْم َو َ�ش ِ
أنبياء
ل
ا
إخوانه
�
ب
ع
ف
التقى
حيث
واملعراج
إ�رساء
ل
ا
رحلة
يف
لاً
}و�إِ َّنكَ
المْ ُ َت َو ِّك ِل َ
ني{ �ســورة �آل عمـران الآيــة ( )159ويقـول تعالـىَ :
إماما يف بيت املقد�س.
ال�سابقني ،واجتمع بهم و�صلى بهم � ً
يم{ �سـورة القلـم الآيـة (.)4
َل َعلَى ُخلُقٍ َعظِ ٍ
لكـن �أ�سـ�ألَ ر�سـولَ اهلل َم ْن قبلـه مـن الر�سـل عـن هــذه امل�س�ألــة
ون{ �سورة
قال اهلل تعاىل}�أَ َج َع ْل َنا مِ ن ُد ِ
لر ْح َم ِـن �آ ِل َه ًة ُي ْع َب ُد َ
ال�س�ؤال املحوري لهذه املعجزة ملاذا الإ�رساء واملعراج؟
ون ٱ� َّ
الزخرف الآية ()45؟ الواقع �أنه مل ي�س�أل ،ملاذا؟ لأن عنده من اليقني
والإجابة عن هذا ال�س�ؤال �سهلة ووا�ضحة؛ تتمثل يف ثالث كلمات
ما يجعله يف غِ ًنى عن هذا ال�س�ؤال ،فر�سول اهلل لي�س يف حاجة مل َْن جاءت يف �آية الإ�رساء� .إنها �إجابة جامعة بالغة بليغة خمت�رصة.
ي�ؤكد له �أنه لي�س مع اهلل �آله ٌة ُتعبد.
وهي }لرنيه من �آياتنا{ �أي ليطلع اهلل تعاىل النبي �-صلى اهلل
وجمعت هذه املعجزة بني امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�صى؛ عليه و�سلم -على بع�ض �آياته وعجائب قدرته ،وهذا تكرمي للنبي
ت�أكي ًدا للرابطة الوثقى بني امل�سجدين ال�رشيفني؛ ومن هذا كله �-صلى اهلل عليه و�سلم -من قبل ربه تبارك وتعاىل ،وبيان لعلو
يتجلى بو�ضوح �أن الدعوة الإ�سالمية دعوة جامعة؛ تت�سع زما ًنا؛ قدره ومقامه ومكانته ودرجته عند اهلل تعاىل ،وهو ما يجب �أن
لت�ستوعب كل الأزمنة ،ومتتد مكا ًنا؛ لتغطي كل الأمكنة ،وت�شمل ندركه نحن امل�سلمني فنقدر النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -ون�ضعه
اخللق جمي ًعا ،وهذا الدعوة �إمنا تنت�رش بالأخالق الكرمية ،وال�شمائل يف مقامه الذي ي�ستحقه ،وذلك بحبنا ل�شخ�صه الكرمي ،وطاعتنا له
احلميدة ،والف�ضائل الرفيعة ،ال تنت�رش بالإغراء وال بالإكراه ،وال �-صلى اهلل عليه و�سلم -الطاعة املطلقة.
باملتاجرة وامل�ساومة و�رشاء الذمم؛ وذلك منذ بزوغ فجر الإ�سالم
ُتعد الإ�رساء واملعراج من املعجزات التي �أيد اهلل تعاىل بها
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نبينا حمم ًدا �-صلى اهلل عليه و�سلم -فالإ�رساء �آية �أر�ضية؛ بدايتها
امل�سجد احلرام ونهايتها امل�سجد الأق�صى ،وبينهما م�سافة تقدر
ب�أكرث من (1200كم) وقد ذكر اهلل تعاىل الإ�رساء يف كتابه العزيز
وت�رصيحا ،وذلك فـي �أول �سـورة الإ�رساء ،يقـول اهلل تعالـى:
ن�صا
ً
ً
ان ا َّلذِي �أَ�سرْ َ ى ِب َع ْب ِد ِه ل َْيلاً مِّ َن المْ َْ�س ِج ِد الحْ ََر ِام �إِلىَ المْ َْ�س ِج ِد
}�س ْب َح َ
ُ
ْ أَ
َ
يع
ال�س
و
ه
ه
ن
�
إ
ا
ن
ت
ا
ي
�
آ
ن
ه
ي
ل
ه
ل
و
ح
ا
ن
ار
ب
ِي
ذ
ل
ا
ى
�ص
ق
َّ
كْ
مِ
ِ
مِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
نرُ
ِ
َ ْ ُ
ُ ُ َ َّ ُ
َُ ْ َ
ال ْ َ
َ َ
ري{.
ا ْل َب ِ�ص ُ
بينما املعراج �آية �سماوية؛ بدايتها امل�سجد الأق�صى ونهايتها
ال�سماوات العال ،وقد ذكر اهلل تعاىل املعراج يف كتابه العزيز �إ�شار ًة
وتلميحا ،وذلك يف الآيات الأوىل من �سورة النجم ،على ر�أي كثري من
ً
}وال َّن ْج ِم �إِذَا َه َوى • َما َ�ض َّل َ�صاحِ ُبك ُْم َو َما
تعاىل:
اهلل
يقول
العلماء،
َ
اَّ
وحى • َعل ََّم ُه َ�شدِي ُد
ي
ي
ح
و
ل
�
إ
و
ه
ن
�
إ
•
ى
غَ َوى • َو َما َينطِ قُ َع ِن ا ْل َه َو
ِ
ِ
ْ
ُ َ َ ْ ٌ ُ َ
َا�س َت َوى • َو ُه َو ب ْ أُ
ِالفُقِ ْالأَ ْعلَى • ث َُّم َد َنا َف َت َدلىَّ •
ا ْل ُق َوى • ذُو مِ َّرةٍ ف ْ
اب َق ْو َ�سينْ ِ �أَ ْو �أَ ْد َنى • َف�أَ ْو َحى �إِلىَ َع ْب ِد ِه َما َ�أ ْو َحى • َما كَ ذ ََب
َفك َ
َان َق َ
ُ
َ
َ
ارو َن ُه َعلَى َما َي َرى • َو َل َق ْد َر�آ ُه َن ْز َل ًة �أ ْخ َرى • عِ ن َد
ا ْل ُف�ؤَا ُد َما َر�أى • �أ َف ُت َم ُ
�سِ ْد َر ِة المْ ُن َت َهى • عِ ن َد َها َج َّن ُة المْ َ �أْ َوى • �إِ ْذ َي ْغ َ�شى ال�سِّ ْد َر َة َما َي ْغ َ�شى •
ات َر ِّب ِه ا ْل ُكبرْ َ ى{ �سورة
َما َزاغَ ا ْل َب�صرَ ُ َو َما طَ َغى • َل َق ْد َر�أَى مِ ْن �آ َي ِ
النجم الآيات (.)18-1
�أر�ض الإ�سراء واملعراج يف �صدر الإ�سالم
كانت �أر�ض الإ�رساء واملعراج حا�رض ًة وبقوة يف �صدر الإ�سالم،
فقد �أ�رسي بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إيل بيت املقد�س ،وكان قبلة
امل�سلمني الأوىل ،وقد �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�شد الرحال
�إليه؛ �إذ ال�صالة فيه �أجرها �أجر خم�سمائة �صالة يف غريه من
امل�ساجد عدا امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
وبعد �أن توطدت �أركان الدولة الإ�سالمية يف املدينة املنورة
اجتهت �أنظار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أر�ض الإ�رساء واملعراج،
فبعث احلارث بن عمري الأزدي بر�سالة �إىل �أمري ب�رصى ال�شام يدعوه
فيها �إىل الإ�سالم ،بيد �أن عامل البلقاء من قبل هرقل الروم ،وهو
�رشحبيل بن عمرو الغ�ساين اعرت�ض احلارث وقتله ،فغ�ضب النبي
جي�شا قوامه ثالثة
�صلى اهلل عليه و�سلم وا�شتد به الأمر ،ف�أر�سل َ
�آالف مقاتل لت�أديب الروم ،وعني له ثالثة قادة الواحد بعد الآخر �إن
ا�ست�شهد ،فكانت معركة م�ؤتة ال�شهرية ،وبعد حجة الوداع بعث النبي
جي�شا لقتال الروم فيه كبار ال�صحابة بقيادة
�صلى اهلل عليه و�سلم ً
�أ�سامة بن زيد -ر�ضي اهلل تعاىل عنهما� -إال �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم تويف واجلي�ش يف الطريق.
وعندما ويل �أبو بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل تعاىل -عنه اخلالفة
جي�شا بقيادة يزيد بن �أبي
بعث �أربعة جيو�ش لفتح بالد ال�شام؛ ً
وجي�شا بقيادة �أبي عبيدة عامر بن اجلراح لفتح
�سفيان لفتح دم�شق،
َ
وجي�شا
وجي�شا بقيادة �رشحبيل بن ح�سنة لفتح الأردن،
حم�ص،
َ
ً
بقيادة عمرو بن العا�ص لفتح فل�سطني ،ويف عهد �أبي بكر ال�صديق
فُتحت عدة مدن من فل�سطني منها نابل�س وع�سقالن واللد والرملة
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الدعوة الإ�سالمية دعوة جامعة؛ تت�سع زمانًا؛
لت�ستوعب كل الأزمنة ،ومتتد مكانًا؛ لتغطي كل
جميعا
الأمكنة ،وت�شمل اخللق
ً
ويافا ورفح وغزة ،ومات �أبو بكر وجيو�ش امل�سلمني مرابطة هناك.
وعندما ويل عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل تعاىل -عنه اخلالفة
عاما للجيو�ش الإ�سالمية يف
وا�صل الفتح ،فعني �أبا عبيدة قائ ًدا ً
فورا لفتح
أمرا
ً
�رصيحا �أن يتجه ً
ال�شام خلفًا خلالد بن الوليد ،و�أمره � ً
مدينة القد�س ،فحا�رصها امل�سلمون �أربعة �أ�شهر حتى ا�ست�سلم �أهلها،
وطلبوا �أن ي�أتي اخلليفة بنف�سه ليت�سلم مفاتيح القد�س ،فجاء اخلليفة
الرا�شد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه وا�ستلم مفاتيح مدينة القد�س
و� َّأمن �أهلها ،وكتب العهدة العمرية ،و�أمر ببناء امل�سجد الأق�صى.
من الدرو�س امل�ستفادة من الإ�سراء واملعراج
�إن الدار�س لهذه املعجزة ،واملت�أمل يف جمرياتها ،واملتفح�ص
لتفا�صيلها ،يجد نف�سه �أمام درو�س عظيمة ،وعرب جليلة ،متثل له
منهاج ًا يف حياته ،و�إ�ضاءة له يف �أعماله ومعامالته ،ونربا�س ًا له
يف �سلوكياته وت�رصفاته ،ومن تلك الدرو�س ما يلى:
�أو ًال� :أن قدرة اهلل تعاىل مطلقة ال يحدها زمان وال مكان ،وال
�أي �شيء كان ،ف�إرادته ع َّز وج َّل نافذة ،وم�شيئته يف الكون جارية،
تتال�شى �أمامها مقايي�س الب�رش ،وموازين النا�س ،وقوانني املادة،
فاهلل تعاىل �إذا �أراد �شيئ ًا �إمنا يقول له كن فيكون ،فالكون كله حتت
قب�ضته يت�رصف به كيف ي�شاء ،ويفعل به ما يريد ،بيد �أن اهلل تعاىل
ال يفعل �شيئ ًا �إال حلكمة جليلة علمها الإن�سان �أو مل يعلمها ،ظهرت
للإن�سان �أو مل تظهر.
ثاني ًا� :إن اهلل نا�رص ومعني �أوليائه من الأنبياء وامل�ؤمنني،
فامل�ؤمن �أحيان ًا يبتلى فقد ت�شتد به الأزمات والكريات ،وحتيط
به املحن وال�شدائد ،وحتل به امل�صائب والكوارث� ،إال �أنه ب�إميانه
باهلل تعاىل يقابل ذلك بال�صرب اجلميل ،ويتعامل معه بروح من
التفا�ؤل واليقني ،واثق ًا باهلل ،متوك ًال عليه ،مفو�ضا �أمره �إليه ،را�ضي ًا
بق�ضائه ،قاب ًال حلكمه ،ال ملج�أ من اهلل �إال �إليه ،ف�إذا �أغلقت الأبواب،
وتقطعت الأ�سباب ،وعز النا�رص واملعني ،وتخلى احلبيب والقريب،
ف�إن اهلل قريب يجيب دعوة الداعي ،ف�إذا قال العبد :يا اهلل! يا رباه!
يا �سيداه !� ،أجابه تبارك وتعاىل :لبيك لبيك ،فباب اهلل تعاىل مفتوح
لكل من �أناب �إليه؛ فمن كان مع اهلل كان اهلل معه ،ومن كان اهلل
معه فقد كفاه ،ومن هنا كانت هذا املعجزة ت�أييداً وتثبيتاً ،وت�سلية
وموا�ساة ،وعون ًا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقد واجه ما واجه
من املحن وامل�صائب ،حيث ا�شتد به الأذى من قبل �أهل مكة و�أهل
الطائف ،حدث له هذا بعد وفاة عمه �أبي طالب ،وزوجه ال�سيدة
الطاهرة خديجة بنت خويلد -ر�ضي اهلل عنها -يف العام العا�رش
للبعثة حتى �سمي ذلك العام بعام احلزن.
ثالث ًا :وجوب املحافظة على ال�صلوات املفرو�ضة ،فهي معراج

الإ�سراء واملعراج من املعجزات التي �أيد اهلل تعاىل بها نب َّينا حمم ًدا �-صلى اهلل عليه و�سلم -
فالإ�سراء �آية �أر�ضية؛ بدايتها امل�سجد احلرام ونهايتها امل�سجد الأق�صى بينما املعراج �آية �سماوية؛
بدايتها امل�سجد الأق�صى ونهايتها ال�سماوات العال
امل�ؤمن �إىل ربه ،وهي الركن الثاين من �أركان الإ�سالم وهي خري
دليل على �صدق الإميان فمن �أقامها فقد �أقام الدين ومن تركها
فقد هدم الدين ،ف�إن �أول ما ُي�سئل عنه امل�سلم يوم القيامة ويحا�سب
عليه ال�صالة ،ف�إن �صلحت �صالته �صـلحت �سائر �أعماله ،و�إن ف�سدت
�صالته ف�سدت �سائر �أعماله؛ ولأهمية ال�صالة فقد �رشعت متكررة
يف كل يوم خم�س مرات دون غريها من العبادات ،يقول �سماحة
ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي يف تف�سريه جواهر التف�سري( :وهي بهذا
التكرار ت�سد جانب ًا مهم ًا من الفراغ الروحي ذلك لأن للروح مطالب
كمطالب اجل�سد ،وقد هي�أ اهلل �سبحانه لكل منهما مطالبه بح�سب
مقت�ضى �رضورته �إليها ،فاجل�سم احلي �أحوج ما يكون �إىل الهواء
فاملاء فالطعام فالدواء ،وكل ما كانت احلاجة �إليه �أدعى كان
�أي�رس من غريه  ...وذلك مثل مطالب الروح وهي العبادات امل�رشوعة
فما كانت ال�رضورة �إليه �أبلغ كانت ممار�سته �أي�رس ومن هنا كرر
وجوب ال�صالة يف اليوم وجعلت �أي�رس من �سائر العبادات كال�صيام
والزكاة واحلج ) ج�2ص ،141ومن جهة �أخرى تظهر �أهمية ال�صالة
من كونها تعد جامعة العبادات املفرو�ضة و�أمها �إذ �إنها تت�ضمنها،
فامل�صلي ي�أتي يف �صالته ببقية �أركان الإ�سالم .
رابع ًا :الرابطة الوثيقة بني امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�صى،
فالإ�رساء كان من مكة املكرمة ب�أر�ض احلجاز �إىل القد�س ال�رشيف
ببالد ال�شام ،ويف هذا ربط وثيق ،وجمع وطيد بني مهبطي الوحي،
ومهدي النبوات والر�ساالت وال�رشائع ال�سماوية ،فهي �أر�ض طاهرة
مقد�سة� ،أر�ض �إ�سالمية مباركة ،و�أن الإ�رساء بدايته امل�سجد احلرام
ونهايته امل�سجد الأق�صى املبارك ،فهذه الرابطة الوثيقة بني

امل�سجدين حتتم على امل�سلمني املحافظة على امل�سجد الأق�صى
املبارك كاملحافظة على امل�سجد احلرام ،فهو �أوىل القبلتني،
وثاين امل�سجدين ،وثالث احلرمني ال�رشيفني ،وم�رسى �سيد الكونني
والثقلني والفريقني من عرب ومن عجم ،و�إذا كان امل�سجد احلرام �أول
بيت و�ضع للنا�س ،ف�إن امل�سجد الأق�صى بني بعده ،فقد بناه �سيدنا
�إبراهيم عليه ال�سالم ب�أمر اهلل تعاىل ،وذلك بعد �أن رفع هو وابنه
}و�إِ ْذ
�إ�سماعيل عليهما ال�سالم قواعد البيت العتيق ،يقول اهلل تعاىلَ :
نت
يم ا ْل َق َواعِ َد مِ َن ا ْل َب ْيتِ َو ِ�إ ْ�س َماعِ يلُ َر َّب َنا َت َق َّب ْل مِ َّنا ۖ �إِ َّنكَ �أَ َ
َي ْرف َُع �إِ ْب َراهِ ُ
ِيم{ �سورة البقرة الآية ( ،)127و�إذا كان النبي �صلى
ال�سمِ ُ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
اهلل عليه و�سلم ُولد يف مكة املكرمة وبعث فيها ،ف�إنه �أ�رسي به �إىل
القد�س ال�رشيف و�صلى فيها ،ومن هنا ونحن نحتفل بهذه الذكرى
العطرة علينا �أن جنتهد يف غر�س حب القد�س والأق�صى يف قلوب
امل�سلمني جميع ًا خا�صة النا�شئة ،وتوعيتهم دائم ًا بهذه الق�ضية
الإ�سالمية اجلوهرية املركزية.
املراجع:
 �صحيح م�سلم. تف�سري الرازي. تف�سري القرطبي. تف�سري ال�شعراوي. جواهر التف�سري لل�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي. �سرية ابن ه�شام. البداية والنهاية البن كثري.69
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

ان لمِ ُ �ؤْمِ ٍن �أَ ْن َي ْق ُتلَ ُم ؤْ�مِ ن ًا ِ�إ َاّل َخطَ �أً َو َم ْن َق َتلَ ُم�ؤْمِ ن ًا َخطَ �أً
} َو َما كَ َ
ير
َف َت ْح ِر ُ
ير َر َق َبةٍ ُم�ؤْمِ نَةٍ َو ِد َي ٌة ُم َ�س َل َّم ٌة ِ�إلىَ َ �أ ْه ِل ِه �إِ َاّل َ �أ ْن َي َّ�ص َّد ُقوا َوتحَ ْ ِر ُ
ان
ام َ�ش ْه َر ْي ِن ُم َت َتا ِب َعينْ ِ َت ْو َب ًة مِ َن َهّ ِ
َر َق َبةٍ ُم�ؤْمِ نَةٍ ف ََم ْن لمَ ْ َي ِج ْد ف ِ
الل َوكَ َ
َ�ص َي ُ
َهّ ُ
الل َعلِيم ًا َحكِيماًَ ،و َم ْن َي ْق ُت ْل ُم�ؤْمِ ن ًا ُم َت َعمِّ داً ف ََج َزا�ؤُ ُه َج َه َّن ُم َخالِداً فِ ي َها
َو َغ ِ�ض َب َهّ ُ
الل َعل َْي ِه َو َل َع َن ُه َو�أَ َع َّد َل ُه َع َذاب ًا َعظِ يم ًا{

					

�صدق اهلل العظيم
�سورة الن�ساء (  14ـ )15

�آداب اجللو�س واملرور يف الطرقات

الطرقات هي مبثابة �رشايني اجل�سم تنب�ض فيها الروح ،فكيف
�إذا تف�شى يف هذه ال�رشايني داء ،فال�رسعة هي الداء الع�ضال ،وهي
الداء الذي ال ي�ستهان به ،وال�رسعة حت�صد املئات ال بل الآالف من
الأرواح الربيئة �سنوياً ،ويكاد عدد �ضحاياه يتجاوز �أعداد �ضحايا
احلروب والأمرا�ض بني الب�رش جمتمعة.
فال�سيارة �أداة قتل خطرية ،ويف الوقت نف�سه هي و�سيلة نقل
رائعة� ،إذا البد من ا�ستعمالها اال�ستعمال الر�شيد ،حيث ي�ستعملها
بع�ض النا�س ب�صورة تهدد بها �أرواح الآخرين ،فكرثت احلوادث
ب�صورة خطرية ،و�أ�صبح امل�صابون بها ما بني ك�سري وجريح
ومقتول ،ثم يرتتب على هذه احل��وادث خ�سائر مادية ومعنوية

حــوادث ال�سيـــر
ح���وادث ال�سري ه��ي احل���وادث الناجتة
عن ا�صطدام �سيارة ب�أخرى� ،أو ب�إن�سان،
�أو بحيوان� ،أو مبن�ش�آت و�أ�شياء �أخ��رى يف
ال��ط��رق ،والتي حت��دث ب�سبب جمموعة من
العوامل املتمثلة يف قيادة ال�سيارة على
�رسعة عالية ،وتخطي الإ���ش��ارة احلمراء،
املرورية� ،أو التكلم
وعدم االلتزام بالقواعد
ّ
بالهاتف واالن�شغال عن الطريق خالل قيادة
ال�سيارة ،وهناك بع�ض الأم��ور التي تزيد
اخلطر الناجت عن هذه احلوادث ،وهو عدم ربط
حزام الأمان ،وي�شار �إىل � ّأن الأطفال الذين
تقل �أعمارهم عن ع�رش �سنوات ،وكبار ال�سن،
والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
هم الأكرث عر�ض ًة ملثل هذه احلوادث ،وذلك
كونهم ال ميلكون اخل�برة الالزمة للتعامل
عند امل�شي �أو قطع الطريق ،واحلاجة لوجود
من ي�ساعدهم �أثناء ذلك.
من نتائج حوادث ال�سري:
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ومعاناة �أ�رسية واجتماعية ،وعلينا �أن نفهم �أن الطرقات وجدت
مل�صلحة الب�رش ،ولتقريب امل�سافات ،وت�سهيل التوا�صل بني النا�س،
وقوانني ال�سري يف جممل بلدان العامل و�ضعت لتنظم ا�ستعمال
هذه الطرقات ،وذلك لي�س عبثا� ،إمنا لدفع الأخطار عن �سالكيها
وجتنيبهم �رش حوادثها� ،إن كل ما �صنعه الإن�سان لرفاهيته
وتقدمه ،يوجب املحافظة عليه بح�سن ا�ستعماله ،لأنه �إذا �أخط�أنا �أو
�أ�س�أنا ا�ستخدام الطرقات ف�سيكون الطريق �سالحا ذا حدين ،وي�شكل
بالتايل خطرا حمدقا على حياتنا ميكننا تفاديه باالنتباه والرتوي
واليقظة والوقاية .فالتقيد ب�أنظمة ال�سري جزء من الدين لأنه يحقق
بع�ض ًا من مقا�صده ،ال�رشيعة م�صلحة كلها.

النتائج النف�سية:
ال�����ش��ع��ور ب��الإح��ب��اط وال��ع��ج��ز اللذين
ميتلكان الفرد نتيجة �إ�صابته ب�إعاقة ما
ب�سبب احلادث� ،أو ب�سبب جلو�سه يف امل�شفى
�أو املنزل حتى ي�شفى من �إعاقته ،كما � ّأن
امل�صاب ينتابه �شعور الي�أ�س ،وذلك ب�سبب
حتوله من معيل للعائلة �إىل عالة عليها،
ّ
وكذلك الغ�ضب ب�سبب �إح�سا�سه ب��أن غريه
ينظرون �إليه نظرة ح��زن ،و�شفقة وكذلك
عطف.
النتائج االجتماعية:
تتم ّثل النتائج االجتماعية حل��وادث
ال�سري يف فقدان الأ�رس لأحد �أفراد �أ�رستهم،
�أو فقدانهم مل�صدر رزقهم كال�سيارة� ،أو حتى
فقدانهم ملن ي�رصف عليهم �سواء باملوت
�أو ب�إ�صابته ب�إعاقة ،كما ينجم عن حوادث
ال�سري انقطاع يف العالقات بني الأفراد..
النتائج االقت�صادية:
تتجلى النتائج االقت�صادية يف �رضر
املركبات� ،أو يف �رضر يف البنية الأ�سا�سية،

�أو فقدان املواهب والأيدي العاملة ،وكذلك
اخلربات العلمية واملدربة ،وهذا الفقدان ي�ؤ ّثر
على تطور ومنو املجتمع.
من �أ�سباب حوادث ال�سري:
• جتاوز القواعد املرورية� ،أو اجلهل بها
كال�سائق اجلديد.
• عدم القدرة على الت�رصف يف حلظة ما
مما ي�ؤدي �إىل وقوع احلادث
قبل احل��ادثّ ،
بد ًال من منعه.
• ال�رسعة الزائدة وخلل يف املركبة.
•الأحوال اجلوية ال�سيئة امل�ؤدية لعدم
الر�ؤية وهطول الأمطار والأودية.
• خط�أ �سائقٍ �آخر ،كانحراف �سائقٍ عن
م�ساره ،وت�صادمه مع غريه من املركبات
• ت��ه��اون بع�ض ال�سائقني ب�أهمية
االنتباه �أثناء القيادة ،كالتدخني� ،أو التحدث
عرب الهاتف.
• جتاهل الأخذ يف احل�سبان �إج��راءات
ال�سالمة العامة ،كو�ضع ح��زام الأم��ان� ،أو
جلو�س الأطفال يف املقاعد الأمامية.

احلديث ال�شريف

�إماطة الأذى من الطريق �صدقة

عن �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه� :أن النبي �صلى
ات»،
ُو�س َعلَى الطُّ ُر َق ِ
اهلل عليه و�سلم قال�« :إِ َّياكُ ْم َوالجْ ُ ل َ
َف َقالُواَ :ما َل َنا ُب ٌّد �إِنمَّ َ ا هِ َي مجَ َ ال ُِ�س َنا َن َت َح َّد ُث فِ ي َها ،قَالَ :
« َف�إِذَا �أَ َب ْي ُت ْم ِ�إ اَّل المْ ََجال َِ�سَ ،ف َ�أ ْعطُ وا الطَّ رِيقَ َح َّق َها»َ ،قالُوا:
الَذَىَ ،و َر ُّد
�ض ا ْل َب�صرَ ِ َ ،وكَ ُّف ْ أ
َو َما َح ُّق الطَّ رِيقِ ؟ قَالَ « :غَ ُّ
وفَ ،و َن ْه ٌي َع ِن المْ ُ ْنكَر).
ال�سلاَ ِمَ ،و�أَ ْم ٌر ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َّ
�صدق ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

احلديث النبوي ال�رشيف الذي رواه ال�شيخان �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال« :الإميان ب�ضع و�سبعون عند البخاري ب�ضع و�ستون� -شعبة (زاد م�سلم)� :أعالها
قول ال �إله �إال اهلل ،و�أدناها �إماطة الأذى عن الطريق ،واحلياء �شعبة من �شعب الإميان.
�إن مفهوم �إماطة الأذى ال ينبغي ح�رصه يف ذلك املفهوم الب�سيط� :إزاحة حجر،
�أو �شوك ي�ؤذي املارين من طريقهم .بل �إن الأمر ي�شمل جماالت �أو�سع تهم الإن�سان
يف حياته الدنيا ،والأخرى �إن �إماطة الأذى معناه تنحية و�إبعاد كل ما ي�رض بامل�سلم
من طريقه �سواء كان ذلك حجرا �أو �شوكا �أو مدرا �أو غريه ،ومن ثم فكل ما يت�أذى منه
الإن�سان ب�صفة عامة وامل�سلم ب�صفة خا�صة فهو �أذى �أي �رضر ينبغي �إبعاده ،بنية
التقرب �إىل اهلل عز وجل بالعمل ال�صالح».

رواه البخاري وم�سلم

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
}ف�إن �أح�رصمت{ �سورة البقرة الآية
(�( )196أح�رصمت) �أي منعتم.
}ف�إن �أمنتم{ �سورة البقرة الآية ()196
�أمنتم� :أي قدرمت على البيت من غري مانع
عدو وغريه.
ون{ �سورة القلم
} َو ُّدوا ل َْو ُت ْدهِ ُن َف ُي ْدهِ ُن َ
ون:
الآي��ة (ُ )9ت� ْدهِ ��نَ :ت ِل َ
ني َل ُه ْم َف ُي ْدهِ ُن َ
ون لَك .
َيلِي ُن َ
ني{ �سورة القلم
} َوال ُتطِ ْع كُ َّل َحال ٍَّف َّم ِه ٍ
الآية ( )10كَ ثِري الحْ َ لِف بِا ْل َباطِ لِ َم ِهني:
َحقِري
يم{ �سورة القلم الآية
} َه َّم ٍاز َّم َّ�شاء ِبنَمِ ٍ
(َ )11ه� َّ�م��ازَ :ع َّياب �أَ ْي ُم ْغ َتاب َم َّ�شاء
اع بِا ْلكَلاَ ِم َبينْ ال َّنا�س َعلَى
يم� :أَ ْي َ�س ٍ
ِب َنمِ ٍ
نهم
َو ْجه ْ إِ
الف َْ�ساد َب ْي ْ
ِيم{ �سورة القلم الآية
} ُع ُت ٍّل َب ْع َد َذلِكَ َزن ٍ
اف .
(ع ُتلّ) غَ لِيظ َج ٍ
(ُ )13
اب الجْ َ َّن ِة ِ�إ ْذ
}�إِ َّنا َبل َْو َن ُ
اه ْم كَ َما َبل َْو َنا �أَ ْ�ص َح َ
ني{ �سورة القلم
�أَ ْق َ�س ُموا َل َي�صرْ ِ ُم َّن َها ُم ْ�صبِحِ َ
اه ْمْ :ام َت َح َّناهم ِل َي�صرْ ِ ُم َّن َها
الآية (َ )17بل َْو َن ُ
ون ث ََم َرت َها .
َي ْقطَ ُع َ
امل�صدر :
تف�سري اجلاللني.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rلقد وقع ل�شخ�ص حادث تدهور نتج عنه وفاة �شخ�صني
و�إ�صابة �آخر بغيبوبة وكان �سبب وقوع احلادث �سهو قائد
املركبة فهل على قائد املركبة �إثم؟ وماذا عليه؟
� rrإن كان تهور يف قيادته �أو �أتى ب�شيء من خمالفات نظام ال�سري فهو �آثم ،و�إال فال،
وعليه عن قتل كل واحد كفارة قتل اخلط�أ مع الدية ،واهلل �أعلم.
 rما حكم �سائق ال�سيارة �إن مات بحادث كان �سببه الإفراط يف ال�رسعة؟
 rrحكمه �أنه قاتل نف�سه وهو هالك �إن مل يتب قبل �أن يلفظ �أنفا�سه ،واهلل �أعلم.
 rما قولكم يف رجل يقود �سيارة ف�صدم بها رجال عن طريق اخلط�أ فتوفى الرجل يف حينه ثم
دفع الدية لورثة الرجل �,أيبقى عليه �ضمان هلل تعاىل �أو النا�س؟
 rrنعم عليه �أن يعتق رقبة �إن وجدها ف�إن مل يجدها ي�صوم �شهرين متتابعني ،واهلل �أعلم.
 rيف �أوج زحمة ال�سيارات هناك من يذهب مينة وي�رسة يتخطى كل هذا الركب املتقدم ثم
يدخل بنف�سه بني �سيارتني ويزاحمهم للح�صول على �أ�سبقية قبلهم ،فما هو قولكم يف مثل هذه
ال�صنيع ؟
 rrهذه فو�ضى ،وهذه الفو�ضى هي من �أ�سباب احلوادث ،وعلى �أي حال هي حمرمة وغري
جائزة ،وفيما �أح�سب �أن النظام مينعها  ،فال يجوز لأحد �أن يت�رصف هذا الت�رصف.
 rال�رسعة التي تحُ دد من قبل خرباء املرور لي�ست هي ال�رسعة املنا�سبة فاالن�ضباط عليها
يزعج النف�س وزيادتها بح�سب �إجابتكم �أن قواعد املرور موافقة للم�صالح املر�سلة  ،فماذا
ي�صنع ؟
 rrعلى �أي حال مبا �أن هناك نظام ًا نرى �أنه يجب االلتزام بذلك النظام وعدم اخلروج
عنه ،لأنه لو كان كل واحد يقي�س الأمور بعقله ومبوازينه لأدى ذلك �إىل عدم االن�ضباط،
فاملوازين تختلف بني هذا وذاك ،قد يرى هذا ما ال يراه ذاك ،ومبا �أن هذا النظام و�ضعه
خرباء ف�إنه يجب �أن يلتزم النظام الذي و�ضعه �أولو اخلربة.
يعر�ض نف�سه من جراء هذا
 rهناك من يقود ال�سيارة وهو ي�شعر بالنعا�س �أو اخلمول وقد ّ
ال�شعور �إىل حادث ب�سبب عدم �سيطرته على ال�سيارة ب�سبب �سلطان النوم ،فما هو قولكم ؟
يعر�ض نف�سه للخطر  ،ف�إذا �أح�س الإن�سان بنعا�س �أو بخمول �أو بعجز
 rrلي�س للإن�سان �أن ّ
عن �ضبط ال�سري �أو خوف عن �شغل البال فلي�س له �أن يقود ال�سيارة  ،بل عليه �أن يتجنب ذلك،
و�أن يحذر كل ما ي�ؤدي به �إىل اخلطر .
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�إعداد :املالزم �أول /نا�صر بن خمي�س الكلباين  -الرقيب �أول /وليد بن را�شد املجريف

ُ
ُ
ِّ
ُ
ُ
املـجتمعـــــــــي
كابـــو�س يهــــــــــــــدد اال�ستقــــرا َر
احلوادث الـمروريـــة
ٌ
َّ

هاج�سا وقلقًا لكافة �أف��راد املجتمع،
�أ�صبحت احل��وادث املرورية متثل وب�شكل كبري
ً
و�أ�صبحت واحدة من �أهم امل�شكالت التي ت�ستنزف امل��وارد املادية والطاقات الب�شرية،
�إ�ضافة �إىل ما تكبده من م�شاكل اجتماعية ونف�سية وخ�سائر مادية �ضخمة ،مما �أ�صبح
لزاما العمل على �إيجاد احللول واالق�تراح��ات وو�ضعها مو�ضع التنفيذ للحد من هذه
احلوادث �أو على �أقل تقدير معاجلة �أ�سبابها والتخفيف من �آثارها ال�سلبية.
وانطالقا من �أهمية احلد من احلوادث املرورية جملة جند عمان ت�سلط ال�ضوء يف هذا
العدد على احلوادث املرورية وم�سبباتها وما تخلفه من �آثار ج�سيمة.

حت�صد احلوادث املرورية ع�رشات الأرواح من الب�رش يوم ًيا حول العامل،
�إىل جانب وقوع العديد من اجلرحى ،والأ�رضار اجل�سيمة التي تلحق بو�سيلة
النقل ،وذلك رغم تزايد حمالت التوعية يف �أ�سابيع املرور العاملية ،وعلى
أي�ضا ،وتتعدد �أ�سباب حوادث ال�سري ،فيما ُيقابلها بع�ض احللول
مدار العام � ً
التي تحُ اول امل�ؤ�س�سات املعنية تفعيلها لتقليل ال�رضر وحجم اخل�سائر
الب�رشية واملادية.
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بع�ض من م�سببات احلوادث املرورية
هناك العديد من الأ�سباب امل�ؤدية حلوادث الطرق ،وميكن ح�رص هذه
الأ�سباب على امل�ستوى الدويل يف الآتي:
 oجتاوز القواعد املرورية� ،أو اجلهل بها كال�سائق اجلديد.
مما ي�ؤدي �إىل
 oعدم القدرة على الت�رصف يف حلظة ما قبل احل��ادثّ ،
وقوع احلادث بدلاً من منعه.

 oال ُبنية الأ�سا�سية ال�سيئة للطرقات.
 oال�رسعة الزائدة.
 oخلل يف املركبة.
 oالأحوال اجلوية ال�سيئة.
مما ُيفقد ال�سائق ال�سيطرة على
 oتناول الكحوليات التي ُتذهب العقلّ ،
املركبة.
 oخط�أ �سائقٍ �آخر ،كانحراف �سائقٍ عن م�ساره ،وت�صادمه مع غريه من
املركبات.
 oخط�أ تقني يف عمل �إ�شارات املرور ،خا�ص ًة عند املُفرتقات املُتعددة.
 oعدم التخطيط لطبيعة الطُ رقات ،كفتح الطرقات جلميع �أنواع املركبات،
كال�شحن الثقيل مع املركبات ال�صغرية ،مما يزيد فاجعة احلوادث وحجم
اخل�سائر.
 oتهاون بع�ض ال�سائقني ب�أهمية االنتباه �أثناء القيادة ،كالتدخني� ،أو
التحدث عرب الهاتف.
 oغياب الرقابة العامة على الطرقات ،ك�ضعف ت�شغيل الرادارات.
 oجتاهل الأخ��ذ يف احل�سبان �إج��راءات ال�سالمة العامة ،كو�ضع حزام
الأمان� ،أو جلو�س الأطفال يف املقاعد الأمامية.
 oالقيادة يف حالةٍ نف�سيةٍ �سيئة.
كبريا من امل�س�ؤولية.
جزءا ً
حمل الأهل ً
 oقيادة ال�صغار �أو املراهقني ،ما ُي ّ
�أنواع حوادث ال�سري
تتعدد �أنواع احلوادث املرورية �أثناء القيادة ،لذلك يجب على م�ستخدمي
الطريق االنتباه التام لتجنب هذه احلوادث التي تتعدد �أنواعها يف الآتي:

احلوادث املرورية حت�صد ع�شرات الأرواح
من الب�شر يوميًا حول العامل� ،إىل جانب وقوع
العديد من اجلرحى ،والأ�ضرار اجل�سيمة
التي تلحق بو�سيلة النقل

���س��ي��ارات متقابلة.
��ادم ب�ي�ن
ٍ
 iت�������ص� ٌ
�ارات عند التقاطعات.
i
ت�صادم ب�ين ���س��ي� ٍ
ٌ
ت�صادم �أثناء الدوران.
ت�صادم جانبي.
ت�صادم من اخللف.
i
ٌ
ٌ
ٌ
� iصدم �سيارةٍ متوقفة.
ثابت.
ج�سم ٍ
� iصدم ٍ
حادث ذاتي ،كانقالب املركبة.
i
ٌ
 iده�س امل�شاة.
ت�صادم مع و�سائل نقلٍ �صغرية ،كالدراجة مثال.
i
ٌ
بع�ض من جهود اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
للم�ساهمة يف احتواء احلوادث املرورية
تقوم اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة بدور جليل يف التعامل مع
احلوادث املرورية التي يتعر�ض لها من�سبيها جنبا �إىل جنب ومع باقي
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى من خالل رعاية م�صابي احلوادث املرورية
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ِّ
املهنــي و�أهم َّي ُتـــ ُه
الط ُّـب
ُّ
امل�صاب الرقيب
�سعيد بن ح�سن بيت �سعيد

�ضابط مدين طبيب
هيثم بن حممد املحروقي

اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
تقوم بدور جليل يف التعامل مع
احلوادث املرورية جنبا �إىل جنب
ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية
الأخرى
واحل�����االت ال��ط��ارئ��ة وت��وف�ير
ال��ع�لاج ال�ل�ازم للحاالت ح�سب
نوعية الإ�صابة.
وع��ل��ى ���ض��وء ذل���ك �أج����رت جملة
(ج��ن��د ع��م��ان) ع����د ًدا م��ن ال��ل��ق��اءات
مع املعنيني وامل�صابني ج��راء احل��وادث امل��روري��ة على النحو الآت��ي:
�ضابط مدين طبيب /هيثم بن حممد املحروقي حتدث قائلاً « :الكل مدرك
�أن ال�سلطنة من �أعلى الدول التي لها ن�سب مرتفعة يف احلوادث املرورية
وعدد الوفيات ،فالإح�صائيات يف ال�سنوات املا�ضية كانت مرتفعة ،وال
نن�سى جهود �رشطة عمان ال�سلطانية
يف التعامل م��ع ه��ذه احل���وادث
من خالل تنظيم قوانني املرور
مبا ي�ضمن احل��د والتقليل من
ه���ذه ال��ن�����س��ب امل��رت��ف��ع��ة ،وهلل
احل��م��د �سجلت الإح�صائيات
خالل العام املا�ضي
ت��ن��اق�����ص��ا
ً
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امل�صاب نائب العريف
علي بن عبد اهلل ال�صخبوري

امل�صاب اجلندي
�صالح بن حممد املقبايل

ملحوظً ا يف �أع��داد الوفيات ويف احل��وادث امل�سجلة� ،أم��ا احل��وادث التي
يتعر�ض لها منت�سبو وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة فيتم التعامل
معها من خالل نوع الإ�صابة ،وت�صنيفها ،ونقل احلالة �إىل م�ست�شفى
اخلو�ض الع�سكري لتلقي العالج الالزم �إذا ا�ستدعت الإ�صابة ،ويوجد حاالت
مل�صابني جراء احلوادث املرورية ما زالوا �إىل الآن يتلقون العناية ،ونن�صح
جميع م�ستخدمي الطريق االلتزام بالقوانني واتباع الإر�شادات املرورية،
ون�س�أل اهلل ال�شفاء للجميع».
امل�صاب الرقيب� /سعيد بن ح�سن بيت �سعيد :ي��روي ق�صته عندما
تعر�ض حلادث م�أ�ساوي عام 1996م حيث كان متوجها �إىل املغ�سيل
مبحافظة ظفار وا�صطدامه بجمل كان يعرب الطريق ليال ،ونقل �سعيد �إىل
امل�ست�شفى ،وقد نتج عن احلادث �إ�صابته بك�رس يف العنق ،وت�أثر النخاع
ال�شوكي ،و�إ�صابته ب�شلل رباعي يف ج�سده ،وم��ازال �سعيد يتلقى العالج
الالزم والعناية الطبية مب�ست�شفى املرتفعة.
امل�صاب نائب العريف/علي بن عبد اهلل ال�صخبوري :يروي ق�صته بعدما
كان يحلم باال�ستقرار وتكوين عائلة ولكن �شاءت الأقدار �أن يتعر�ض حلادث
مروري م�أ�ساوي عندما كان يف طريقه �إىل نزوى وا�صطدامه ب�شاحنة كانت
تعرب الطريق ،وقد نتج عن احلادث وفاة ثالثة ممن كانوا يف املركبة ،وقد
نقل علي ال�صخبوري �إىل م�ست�شفى نزوى ثم �إىل م�ست�شفى خولة ،حيث �أ�صيب
بقطع يف النخاع ال�شوكي ،مما �أدى �إىل �شلل رباعي يف ج�سده ،وما زال يتلقى
العالج والعناية الالزمة منذ تعر�ضه للحادث يف عام 1992م مب�ست�شفى
املرتفعة ،وين�صح علي م�ستخدمي الطريق بربط حزام الأمان ،والتقييد
بالأنظمة املرورية وعدم ال�رسعة؛ حفاظا
على �سالمتهم.
امل�صاب اجلندي� /صالح بن حممد
املقبايل :تعر�ض حلادث مروري بعدما
�صدمه �سائق �سيارة �أخرى ب�رسعة عالية
مما �أدى �إىل �إ�صابته بنزيف يف الدماغ نتج
عنه �شلل بع�ض �أج��زاء اجل�سم ،و�صعوبة النطق
وحاالت الن�سيان وال�رصاخ والهذيان ،وما زال يتلقى
العالج منذ تعر�ضه للحادث عام 2013م ،حيث بد�أ العالج
يف م�ست�شفى الر�ستاق ،ثم م�ست�شفى خولة ،ثم مت حتويله �إىل م�ست�شفى
املرتفعة ملتابعة العالج وتوفري العناية الالزمة له.

يق�ضي املوظفون ما يقارب من ( )%50من �ساعات
النهار يف بيئة العمل .وبذلك ،ف�إن التعر�ض لأي عامل
خطر يف بيئة العمل يكون عادة ملدة �أطول و �أكرث تكررا
ورمبا �أكرث تركيزا من التعر�ض لذات العامل اخلطر يف
�أي بيئة �أخرى .وت�أكيدا لهذا الأمر ،ف�إن الدرا�سات العلمية
ت�شري �إىل �أن هناك �أكرث من مليوين حالة وفاة �سنوية
ناجتة عن مر�ض مهني ،و�أكرث من (� )350ألف حالة وفاة
�سنوية ناجتة عن �إ�صابة مهنية .هذا يعني �أن هناك ما
يقارب ( )6500حالة وفاة يوميا حول العامل تت�سبب
بها بيئة العمل� .أي�ضا ت�شري الدرا�سات الدولية �إىل �أن
هناك �أكرث من ( )313مليون �إ�صابة عمل و( )166مليون
حالة مر�ض مهني ال ت�ؤدي �إىل الوفاة ت�سجل �سنويا
على م�ستوى العامل .ما ي�سرتعي االنتباه يف هذه
الإح�صائيات �أن الأمرا�ض التي تت�سبب بها بيئة العمل
هي �أكرث خطرا من الإ�صابات واحلوادث التي حتدث يف
بيئة العمل كما يو�ضحه املخطط رقم  ،1و هو عك�س
املعتقد ال�سائد لدى الأغلبية.

الأمرا�ض املهنية
تعد العوامل اخلطرة يف بيئة العمل �أحد �أهم م�سببات الأمرا�ض
مبختلف ت�صنيفاتها و�أنواعها .وحتى يتم متييز الأم��را���ض التي
تنتج ب�سبب التعر�ض لعامل خطر يف بيئة العمل عن بقية الأمرا�ض
الروتينية ،ف ��إن ه��ذه الأم��را���ض يطلق عليها الأم��را���ض املهنية.
على �سبيل املثال ،ف�إن مر�ض الربو الذي ينتج عن التعر�ض ملواد
كيميائية معينة يف بيئة العمل يتم ت�سميته مبر�ض الربو املهني ،كما
�أن مر�ض ال�رسطان الناجت عن التعر�ض لإ�شعاعات معينة يف بيئة
العمل يتم متييزه مب�سمى مر�ض ال�رسطان املهني .هذا الت�صنيف يف

الرائد طبيب/
في�صل بن مبارك البدري

ت�سمية الأمرا�ض املهنية وت�شخي�صها هو �أمر حيوي ومهم جدا ،حيث
�إن �أ�سلوب التعامل مع هذه الأمرا�ض وطرق عالجها خمتلف متاما
عن طرق عالج الأمرا�ض الروتينية الأخرى.
من الناحية النظرية ،ف�إن غالبية الأمرا�ض املعروفة ميكن �أن
تت�سبب بها بيئة العمل وميكن �أن ت�شخ�ص ب�أنها �أمرا�ض مهنية .ويف
هذا ال�سياق ،اجلدول يو�ضح �أهم الأمرا�ض املهنية والأك�ثر انت�شارا
ح�سب الدرا�سات العلمية .وكما يو�ضح اجلدول ،ف�إن ( )%100من حاالت
مر�ض �رسطان املتو�سطة (املي�سوثيليوما) )%16( ،من حاالت نق�صان
ال�سمع و( )%11من حاالت مر�ض الربو هي ب�سبب التعر�ض
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لعوامل معينة يف بيئة العمل ،ولذلك يطلق عليها
�أم��را���ض مهنية� .أم��ا املخطط رق��م ( )2فيو�ضح
�أك�ثر الأم��را���ض املهنية امل�سببة للوفيات ح�سب
الإح�صائيات امل�سجلة حول العامل .من هذا املخطط،
يت�ضح لنا �أن الأمرا�ض ال�رسطانية و �أمرا�ض القلب
وال�رشايني و�أم��را���ض اجلهاز التنف�سي هي �أخطر
الأمرا�ض املهنية امل�سجلة و�أكرث الأمرا�ض املهنية
�سببا للوفاة.

الرجال()٪

الن�ساء ()٪

كال اجلن�سني ()٪

املر�ض املهني
التهاب اجللد التما�سي
نق�صان ال�سمع
مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن

76
22
14

74
11

75
16
13

�رسطان املتو�سطة (املي�سوثيليوما)

12
14
10
5
2

0.6

14

7
5
32
2

11
9
9
2

الربو
�رسطانات اجلهاز التنف�سي
الأمرا�ض املعدية
�رسطان الدم (الليوكيميا)

تكلفة الأمرا�ض و الإ�صابات املهنية
�إن التعامل مع كل هذه احلاالت من �أمرا�ض
و�إ�صابات مهنية يكَلف ما يقدر ب�أكرث من ()%4
من �إجمايل الناجت املحلي العاملي ( .)GDPهذه التكلفة ت�شمل تكلفة
الغياب عن العمل للموظف ،وتكلفة �إيجاد وتدريب موظف بديل ل�سد
النق�ص ،وتكاليف الفحو�صات والعالج والت�أهيل للم�صاب �أو املري�ض
وكذلك التكلفة الناجمة عن التعوي�ضات والعمل الإداري املرتتب على
ذلك .على �سبيل املثال ،ف�إن الإح�صائيات ت�شري �أن هذه التكلفة تقدر
ب ( )250بليون دوالر �أمريكي يف الواليات املتحدة ،و( )43بيليون
دوالر �أمريكي يف �أ�سرتاليا و ( )3400بيليون دوالر �أمريكي هو حجم
التكلفة يف دول االحتاد الأوربي.

6

�أهم الأمرا�ض املهنية ون�سبة ح�صولها يف كال اجلن�سني باملقارنة بالأمرا�ض الروتينية

• تعزيز ال�شعور باالنتماء واالرتباط للموظف بامل�ؤ�س�سة التي
يعمل بها حني يت�ضح له اجلهد الذي تبذله امل�ؤ�س�سة حلمايته من
خطر الأمرا�ض والإ�صابات املهنية مما ينعك�س �إيجابا على �إنتاجية
املوظف يف العمل وحر�صه على موارد امل�ؤ�س�سة.
• زي��ادة الإنتاجية وتقليل امل�صاريف من خ�لال احل��د من
الإج��ازات املر�ضية والأع��ذار املر�ضية املزمنة وتقليل تكلفة عالج
الأم��را���ض والإ���ص��اب��ات املهنية وتعوي�ضاتها لو حدثت ال �سمح
اهلل .حيث تو�ضح الدرا�سات العلمية �أن تكلفة اال�ستثمار يف تهيئة
منظومة جيدة لل�صحة وال�سالمة املهنية يوفر على امل�ؤ�س�سات دفع
(� )10أ�ضعاف التكلفة هذه ،والتي ي�ستنزفها التعامل مع الأمرا�ض
والإ�صابات املهنية.

منظومة ال�صحة و ال�سالمة املهنية
�إن التكلفة املادية واملعنوية واالجتماعية الباه�ضة والناجمة
عن الأمرا�ض والإ�صابات املهنية ت�ستوجب وجود منظومة متكاملة
الطب املهني
عالية الكفاءة يف ال�صحة وال�سالمة املهنية حتمي وتقي العاملني من
الطب املهني فرع من فروع الطب يهتم بتقييم املخاطر ال�صحية
خطر الإ�صابات والأمرا�ض املهنية لتحد من عدد احلاالت اجلديدة يف بيئة العمل ،وربط بيئة العمل ب�صحة العاملني ،وت�شخي�ص وعالج
امل�سجلة .كما ينبغي لهذه املنظومة �أن حتوي عيادة للطب املهني الأمرا�ض والإ�صابات املهنية.
يديرها طبيب خمت�ص يف الطب املهني لتكون قادرة على ت�شخي�ص
ورغ��م �أن املخت�صني يف الطب املهني يعاجلون الأم��را���ض
الأمرا�ض املهنية مبكرا حتى تتمكن من احلد من امل�ضاعفات الطبية والإ�صابات املرتبطة بالعمل� ،إال �أن هدفهم الأهم هو الوقاية واحليلولة
وامل�ضاعفات املادية واملعنوية الناجتة عن ت�أخر ت�شخي�ص هذه
الأمرا�ض.
لهذه املنظومة مردود �إيجابي كبري لأي م�ؤ�س�سة كانت ع�سكرية
�أو مدنية ،حكومية كانت �أو خا�صة ي�ساعدها يف حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية والعامة لقادة هذه امل�ؤ�س�سات� .أبرز هذه الفوائد على
�سبيل املثال ال احل�رص ما يلي:
• جتنب امل�ساءالت القانونية من خالل االلتزام بالقوانني
والقرارات احلكومية التي تن�ص على حماية املوظف من �أي خطر
ي�ؤثر على �صحته.
• عك�س �صورة �إيجابية عن �أخالقيات وم��ب��ادئ امل�ؤ�س�سة
للمجتمع وال���ر�أي ال��ع��ام م��ن خ�لال حماية امل�ؤ�س�سة ملوظفيها
ومنت�سبيها ،واالهتمام بهم وب�صحتهم وم�ساعدتهم لو تطلب الأمر.
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تعد العوامل اخلطرة يف
بيئة العمل �أحد �أهم م�سببات
الأمرا�ض مبختلف ت�صنيفاتها
و�أنواعها والتي يطلق عليها
بالأمرا�ض املهنية
الطب املهني فرع من فروع
الطب يهتم بتقييم املخاطر
ال�صحية يف بيئة العمل ،وربط
بيئة العمل ب�صحة العاملني،
وت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض
والإ�صابات املهنية
دون وق��وع �إ�صابات العمل و�أمرا�ضه عن طريق حت�سني وتعديل ونتيجة لذلك ،اتخذت ال�رشكات يف جميع �أنحاء العامل تدابري ملنع
بيئة العمل .لذلك ،فهم يتميزون عن غريهم يف التخ�ص�صات بتقدمي املر�ض بتخفي�ض تعر�ض العمال لهذا الغاز.
خدمات �صحية �أولية وثانوية وحتى فوق الثانوية .كما �أن الطبيب
اخلال�صة
متقدما يف علمي
الذي يقرر التخ�ص�ص يف الطب املهني يتلقى تدري ًبا
ً
�إن منظومة ال�صحة و ال�سالمة املهنية هي �أم��ر حيوي ومهم
ال�سميات ،والأوبئة ،والأ�ساليب الإح�صائية ،وال�صحة العامة �إ�ضافة
�إىل الطب ال�رسيري .هذه املهارات متكن �إخ�صائي الطب املهني من جدا يف هيكل �أي م�ؤ�س�سة كانت ،حكومية �أو خا�صة ،مدنية كانت �أو
االنتباه للأمرا�ض التي حتدث نتيجة التعر�ض للمواد الكيميائية �أو ع�سكرية ملا لها من �إيجابيات يف مردود هذه امل�ؤ�س�سات .و�إميانا
العمليات ال�صناعية ومتييزها عن قريناتها من الأمرا�ض الروتينية .بهذا املبد�أ ،ف�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة من �أوائل اجلهات احلكومية
هذه اخلطوة مهمة جدا يف عالج الأمرا�ض ،حيث �إن عزل املري�ض عن التي �سارعت �إىل �إن�شاء ق�سم خا�ص ُيعنى بال�صحة وال�سالمة املهنية
التابع للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة .تطور هذا الق�سم على مدى
امل�سبب الفعلي للمر�ض هو اخلطوة الأهم يف عالجه.
فعلى �سبيل املثال ،الحظ �أحد الأطباء �أن عدة عمال يعانون من �سنوات �إىل �أن و�صل �إىل وحدة م�ستقلة ت�سمى وحدة �صحة البيئة .كما
نوع نادر من �رسطان الكبد .ه�ؤالء العمال يتعاملون خالل عملهم �أن اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،ب�صدد افتتاح �أول عيادة حكومية
مع (كلوريد الفينيل) وه��و غ��از ي�ستخدم يف �صناعة البال�ستيك .متخ�ص�صة يف الطب املهني ُتعنى بت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض املهنية
وبا�ستخدام الأ�ساليب اخلا�صة بعلم الأوبئة وعلم ال�سميات ،ت�أكد لتكون �إ�ضافة مهمة للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة ب�شكل خا�ص
الأطباء �أن التعر�ض لـ (كلوريد الفينيل) قد ي�سبب هذا ال�رسطان .ولقوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل عام ،ولت�ضاف �إىل ر�صيد الإجنازات
التي د�أبت على حتقيقها اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة على كافة
الأ�صعدة ويف �شتى امليادين حمليا و�إقليميا خالل م�سرية النه�ضة
املباركة بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل و رعاه.
املراجع

خمطط رقم � : 2أ�سباب الوفيات املهنية امل�سلجة حول العامل

• Takala J, Hämäläinen P, Saarela KL, Yun LY, Manickam
K, Jin TW, Heng P, Tjong C, Kheng LG, Lim S, Lin GS.
Global estimates of the burden of injury and illness at
work in 2012.
• Hämäläinen P, Takala J, Kiat TB. Global estimates of
occupational accidents and work-related illnesses 2017.
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هل ت�ستخدم الإنرتنت كم�صدر لثقافتك ال�صحية؟

مرحبا بكم؛ وكلما جت� ّدد لقا�ؤنا نطمح
للمزيد من املعرفة النافعة ،والأخبار الطبية
من امل�صادر املوثوقة حول نتائج الدرا�سات
الطبية املو ّثقة؛ نختارها لكم بدقة وعناية،
معتمدين �أف�ضل معايري اجلودة وامل�صداقية.
لقد كان طالب العلم الأوائل يقطعون �آالف
الأميال يف طلب العلم �سواء لتعلّم اجلديد �أو
للت�أكد من �صحة حديث �أو م�س�ألة .بينما ننعم

�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

اليوم بتمكننا من الو�صول ب�أق�صى �رسعة �إىل
كم هائل من املعلومات واخلربات والتجارب
مبجرد ات�صالنا بالإنرتنت.
�إن املعلومات يف تزايد م�ستمر وتتوفر
مقروءة �أو ُم�شاهدة �أو َم�سموعة ،و�إن �سهولة
الو�صول للمعارف وتعدد م�صادرها يتحتم
علينا التحقق من م�صداقيتها وانتقاء ما هو
�أقوى م�صداقية و�أكرث جودة وحداثة.

اخرتنا لك هذا ال�شهر

�صورة ومعلومة طبية
 اخ��ت��ب��ارم��ع� ّدل ال�سكر ال�تراك��م��ي� ،أو الهيموجلوبني(: )HBA1C
يعطي مع ّدل ال�سكر يف الدم ( املع ّدل املتو�سط خالل ال�شهرين
�أو الثالثة �أ�شهر ال�سابقة).
يحتاج الأ�شخا�ص امل�صابون بال�سكري �إىل هذا االختبار
بانتظام ملعرفة ما �إذا كانت م�ستويات �سكر الدم �ستبقى �ضمن
النطاق الآمن ،وذلك ملعرفة ما �إذا كانوا بحاجة �إىل �ضبط �أدوية
ال�سكري لديهم .كما ي�ستخدم اختبار ( )HbA1cلت�شخي�ص مر�ض
ال�سكري.
 معدل ال�سكر الرتاكمي (: )HBA1Cمن (� )% 5.6إىل ( )% 6.4يعني الإ�صابة مباقبل ال�سكري.
�أما �إذا و�صل �إىل ( )% 6.5فما فوق فيعني الإ�صابة بال�سكري،
و�أما بالن�سبة ملر�ضى ال�سكري احلاليني فيعني ب�أن العالج غري
كاف ،ويلزم تعديل العالج لتجنب امل�ضاعفات.
�إذا كنت مبرحلة ما قبل ال�سكري فتحتاج �إىل تغيري يف منط
حياتك ورمبا حتتاج �إىل تدخل عالجي:
 - ١ريا�ضة ( )١٥٠دقيقة يف الأ�سبوع.
 - ٢فقدان ( % )٧من وزنك.
� - ٣إذا ظ ّل �سكر الدم مرتفعا ،فيمكن �رصف عالج دوائي �إىل
جانب اال�ستمرار يف حت�سني منط احلياة.
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العثور على املعلومات
املوثوق ب�صحتها وا�ضحة امل�صدر
ميكن لل�شبكة �أن تكون موردا
هائال عندما تريد معرفة املزيد
ع��ن م��ر���ض �أو ح��ال��ة �صحية ما.
وميكنك �أي�ضا العثور على ن�صائح
حول جودة احلياة واملحافظة على
ال�صحة وال�سالمة ولكن (ال ت�صدق
كل ما تقر�أ �أو ت�سمع �أو ت�شاهد).
بني املاليني من املواقع التي تقدم
تلك املعلومات هناك العديد من
املغالطات والإ�شاعات ،والأكاذيب
ُتق ّدم ب�شكل ج ّذاب لتبدو كما لو �أنها
حقائق م�ؤكدة .ولكي تتحقق من
املعلومات التي ميكنك االعتماد
عليها ،ال بد �أن ت�س�أل نف�سك الأ�سئلة
الآتية:
• من �أين ت�أتي هذه املعلومات:
ما امل�صدر الأ�صلي؟
�إذا كانت امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة
ر�سميا عن تقدمي الرعاية ال�صحية
وال�سالمة املهنية يف ال��دول��ة مل
تكتب هذه املعلومات ،فهل قامت
مبراجعتها �أو مت االط�ل�اع عليها
م��ن قبل خمت�ص طبي ر�سمي �أو
ثقة ومعتمد �آخ���ر؟ و�إذا ت�ضمنت
�إح�صائيات و�أرق��ام� ًا جم��ردة فهل

�أتت من م�صدر موثوق؟
• ه��ل ه��ي ت�رصيح �أو ر�أي
�شخ�ص م�ؤهل معروف �أو منظمة
ر�سمية �أو منظمة معتربة موثوقة؟
وه��ل ذل��ك الت�رصيح مثبت ب�أدلة
ودرا�سات طبية حقيقة ؟
• هل تلك املعلومات حديثة �أم
مت حتديثها؟ لأن احلقائق املعروفة
�سابقا ميكن �أن تتغري.
تذكر دائما� :أن املعلومات التي
جتدها على مواقع الإنرتنت ال حتل
حمل ن�صيحة الطبيب فهو امل�ؤهل
للرد على �أ�سئلتكم ح��ول ال�صحة
وال�سالمة .اخرب طبيبك قبل �أن تبد�أ
بتطبيق �أي ن�صيحة جديدة.
• م���ن ه���و امل�������س����ؤول عن
حمتويات املوقع؟ ابحث عن الرابط
املعنون ب��ـ (م��ن ن��ح��ن) �أو (ح��ول
املوقع).
قد تكون بع�ض املواقع مملوكة
م��ن قبل ��شرك��ة �أو �أن��ه��ا مت�صلة
مبواقع ربحية لبيع املنتجات �أو
اخلدمات(.مواقع جتارية).
ك����ن ح������ذرا ف���ق���د ال ت��ك��ون
املعلومات دقيقة ونزيهة �إذا كانت
ال�رشكة التي تدعم �أو تدفع لذلك
املوقع لديها ما تك�سبه من ذلك.

ما هي م�صادر البحث اجليدة «الأ�صيلة» ؟
املرجعية «املراجع» التي ت�ستمد قوتها من م�صادر ووثائق
هي امل�صادر العلمية
ّ
�أ�صيلة ومبا�رشة .وفيما يلي بع�ض الأمثلة:
 wالكتب وامل�ؤلفات الطبية الأكادميية.
 wالدوريات واملقاالت العلمية املتخ�ص�صة :ت�صدر عن م�ؤ�س�سات �أكادميية وم�ؤ�س�سات
نزيهة وحمايدة.
 wالر�سائل العلمية الأكادميية :املتخ�ص�صة والبحوث والدرا�سات العلمية واجلامعية.
 wاملو�سوعات ودوائر املعارف والقوامي�س الطبية :ويجب الت�أكد من حداثة املعلومة
نتيجة ال�ستمرار الأبحاث ،وبالتايل ظهور حقائق جديدة مل تكن معروفة �سابقا فقد
ُيكت�شف عالج جديد و ُيلغى �آخر.

ال�صحية على الإنرتنت؟
ماهي معايري جودة املعلومات ِّ
تعطي املكتبة القومية الطبية الأمريكية ( )4معايري �أ�سا�سية
1

Authority

«ال�سلطة» امل�س�ؤول عن املعلومات؟
من هي ُّ

2

Objectivity

ما الغر�ض من عر�ض املعلومات ،هل جتاري؟

3

Accuracy

دقة و�صحة املعلومات ،هل ت�صدر عن خمت�صني؟

4

Currency

ما مدى التحديث للمعلومات /حداثتها؟

ما مدى جودة املحتوى ودقة املعلومات؟
1

هل يعطى املوقع روابط مل�صادر مهمة .هل ميكن االعتماد عليها؟

2

توفر م�صدر �آخر يعطى املعلومات ذاتها� ،سيكون قوة ل�صحة املعلومة؟

3

هل توجد قائمة بامل�صادر بتوثيق جيد؟ وميكن االعتماد عليها؟

4

الغر�ض من �إن�شاء املوقع .ميثل توجّ هات �سيا�سية ؟ �أو لأغرا�ض جتارية ؟

وينبغي �أي�ضا معرفة مدى متابعة �أو حتديث املوقع من قبل النا�رش ،عن طريق
الت�سا�ؤالت الآتية :هل املوقع يعطي بو�ضوح تاريخ ت�أ�سي�س املوقع؟ وتاريخ التحديث
الأخري؟ .هل املعلومات املعطاة متثل التطورات احلديثة يف التخ�ص�ص �أو يف الطب؟
وهل ميكن الرجوع �إىل امل�صادر والنظر يف تاريخ الن�رش وهل ميكن �س�ؤال املخت�صني يف
املجال �أو بحث يف موقع خمت�ص؟

املنا�سبات ال�صحية يف
هذا ال�شهر :مار�س
 rال���ي���وم ال��ع��امل��ي للكلى
13م��ار���س :هو مبادرة م�شرتكة
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���دول���ي���ة لأم���را����ض
الكلى ( )ISNواالحت���اد ال��دويل
مل�ؤ�س�سات الكلى ( )IFKFوهو
نا�سبة للتوعية ب�أمرا�ض الكلى
ُم َ
والوقاية منها.
 rالأ�سبوع اخلليجي املوحد
لتعزيز �صحة الفم والأ�سنان :التي
هي جزء مهم من ال�صحة العامة.
ولأن ن�سبة الإ�صابة ب�أمرا�ض الفم
والأ�سنان يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية �أعلى منها
يف الدول املتقدمة ،فذلك ي�ستلزم
تظافر اجل��ه��ود م��ن �أج��ل خف�ض
ن�سب الإ�صابة.
 rال���ي���وم ال��ع��امل��ي لل�سل
(الدرن 24 )TB:مار�س :ذكرى
اكت�شاف ال��دك��ت��ور روب���رت كوخ
1882م ،ال��ع�����ص��ي��ة البكتريية
امل�سببة لل�سل ،وك��ان��ت اخلطوة
الأوىل نحو ت�شخي�ص املر�ض
وعالجه ،وي�صاب ما يقارب ()9
ماليني �شخ�ص �سنويا ثلثهم ال
يح�صل على خ��دم��ات املكافحة
الالزمة ،ويعي�ش العديد منهم يف
املجتمعات الأكرث فقرا.

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 قِ َبلِ الطبيب.
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(ال�شارخة)...
ثروة طبيعية كبرية تتميز بقيمتها االقت�صادية والغذائية العاملية
مو�سم �صيد ال�شارخة

تتنوع موا�سم ال�صيد البحري يف ال�سلطنة
خالل العام الواحد ،وذلك بهدف املحافظة
على ه��ذه ال�ثروة وتنظيم عملية �صيدها،
فهناك ف�ترات مينع فيها ال�صيد وخا�صة
يف مو�سم التكاثر والبي�ض ،ويبد�أ مو�سم
ال�صيد يف مياه ال�سلطنة خالل الفرتة من
مار�س وحتى �أبريل يف الواليات ال�ساحلية
مب��ح��اف��ظ��ات ظ��ف��ار وال��و���س��ط��ى وج��ن��وب

�إعداد/
املالزم �أول /زايد بن حممد املهري

تنعم مياه ال�سلطنة بالعديد من الأ�سماك القاعية
وال�سطحية والق�رشيات والرخويات التي متثل ثروة
كبرية وتتميز بقيمتها الغذائية العاملية ،وتعد
ال�شارخة من �أهم الرثوات البحرية التي تزخر بها
مياه ال�سلطنة ،وقد ت�أثرت م�صائدها ب�سبب ا�ستهداف
هذه ال�ثروة خالل ال�سنوات املا�ضية ب�سبب خمالفة
�أنظمة ال�صيد وموا�سمه نظرا لكرثة الطلب عليها يف
الأ�سواق العاملية ولقيمتها الغذائية ومذاقها اجليد.
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ال�رشقية ،وي�ستمر مو�سم ال�صيد ملدة �شهرين
متتاليني ،حيث يتوجه ال�صيادون احلرفيون
يف الواليات ال�ساحلية بتلك املحافظات �إىل
�أماكن جتمع ثروة ال�شارخة ل�صيد ال�شارخة
وجتميعها.

القيمة الغذائية

(ج��راد البحر) �أو ال�شارخة كما يعرف
حمليا :هو حيوان مف�صلي من الق�رشيات
نتيجة احتوائه على ق�رشة �صلبة وذي ع�رشة

�أرجل ،ويعد من الرثوات البحرية التي تزخر
م�صدرا
بها بحار ال�سلطنة ،وتعد ال�شارخة
ً
�أ�سا�س ًيا للربوتني ،وغنية بالبوتا�سيوم
والزنك والنيكوتني واحلديد ،ويحتوي (جراد
البحر) على كمية منا�سبة من الكال�سيوم
واملغني�سيوم وال�����ص��ودي��وم ،وع���دد من
الفيتامينات ،حيث ترتكز القيمة الغذائية يف
ذيل جراد البحر �أكرث من الأع�ضاء الأخرى،
فاللحم ميثل ( %)25من وزنها الكلي.

القيمة الغذائية لل�شارخة ترتكز يف الذيل �أكرث من الأع�ضاء
الأخرى ،فاللحم ميثل ( )٪25من وزنها الكلي
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مو�سم �صيد ال�شارخة يف مياه ال�سلطنة
تبد�أ من مار�س وحتى �أبريل
�أن����������واع
ال�شارخة

يوجد ثالثة �أنواع
م���ن ال�����ش��ارخ��ة ،وه���ي:
ال�شارخة ال�صخرية ،وال�شارخة الزرقاء ،و�أم
الروبيان ،ويعمل ال�صيادون على ا�صطياد
هذه الرثوة بعدة طرق خمتلفة منها طريقة
ال�صيد بالأقفا�ص ،وهي الطريقة ال�سليمة
ال�صطياد ه��ذه ال�ث�روة ،حيث ت�ساعد على
حفظ الإنتاج حيا ،ومتكِّن من �إعادة ال�صغار
والإناث املحملة بالبي�ض �إىل البحر ،حيث
�إن �أنثى ال�شارخة حتمل البي�ض يف املنطقة
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ال�سفلية جهة البطن ،وي�تراوح عدد البي�ض
يف ال�����ش��ارخ��ة ال��واح��دة ب�ين (� )100أل��ف
و(� )900ألف ،وكذلك متكِّن هذه الطريقة من
احل�صول على جودة عالية للإنتاج ويحافظ
على ا�ستمرارية ه��ذه ال�ثروة ،وم��ن الطرق
واملمار�سات اخلاطئة التي يتم بها �صيد هذه
الرثوة ك�صيدها بال�شباك اخلي�شومية ،حيث
تعلق فيه ال�شارخة املحملة بالبي�ض وكذلك
ال�صغار منها ،وتعلق �أج���زاء من ال�شباك
بال�صخور ويعجز ال�صياد عن �إخراجه وتدمري
بيئة ه��ذه ال�ث�روة .وكذلك �صيد ال�شارخة
باحلراب وهي من الطرق اخلاطئة ،وتعمل
على قتل ال�شارخة قبل الت�أكد من احلجم �إن

كانت �أنثى حمملة بالبي�ض و�إحداث �أ�رضار
بال�شارخة نتيجة الطعن.

دور وزارة الزراعة والرثوة
ال�سمكية خالل مو�سم �صيد ال�شارخة

مع بداية املو�سم تقوم وزارة الزراعة
وال��ث�روة ال�سمكية ب��اجل��ه��ود الإر���ش��ادي��ة
والتوعوية والرقابية والبحثية والإح�صائية،
وذلك لإجن��اح مو�سم �صيد ثروة ال�شارخة،
وللمحافظة ع��ل��ى ه���ذه ال��ث�روة الوطنية
وا�ستغاللها ب��ال��ط��رق املثلى وتنميتها
وا�ستدامتها للأجيال القادمة تقوم دائرة
الرقابة والرتاخي�ص ال�سمكية باملديرية

�سعادة ال�شيخ
املنذر بن �أحمد املرهون

العامة لتنمية امل��وارد ال�سمكية بالوزارة
بتكثيف الدور الرقابي لتنظيم العمل خالل
املو�سم بالتعاون مع ال�صيادين ،حيث نفذت
دوائر الإر�شاد واللجان ال�سمكية باملديريات
ع��د ًدا من املحا�رضات العلمية واللقاءات
الإر�شادية لتعريف ال�صيادين عن مو�سم
�صيد ال�شارخة .ومعدات ال�صيد امل�سموح،
ويف اجلانب الإح�صائي يتم ت�سجيل كميات
ال�شارخة التي يتم �صيدها خالل املو�سم
وجمعها يف ق��اع��دة معلومات وبيانات
خا�صة بذلك.
كما ت��ق��وم امل��راك��ز البحثية التابعة
للمديرية العامة للبحوث ال�سمكية بالوزارة
مثل :مركز العلوم البحرية وال�سمكية ،ومركز
اال���س��ت��زراع ال�سمكي ،ب��ع��دد م��ن البحوث
والدرا�سات العلمية عن ثروة ال�شارخة بهدف
�إكثار وا�ستزراع ،وحتقيق الإدارة والتنمية
امل�ستدامة لها كرثوة بحرية تزخر بها املياه
العمانية.
ولت�سليط ال�ضوء �أك�ثر على مو�سم
ال�شارخة �أجرت جملة (جند عمان) عددًا من
اللقاءات الآتية:
�سعادة ال�شيخ املنذر بن �أحمد املرهون
اً
قائل�« :إن مو�سم �صيد
وايل �سدح حتدث
ال�شارخة يعد من �أهم املوا�سم التي يعول
عليه كثري من ال�صيادين وي�شكل م��ردو ًدا
اقت�صاد ًيا جيدا لل�صيادين ،وقد بذلت جهود
�إر�شادية ورقابية للمحافظة على هذه الرثوة
الوطنية الثمينة وا�ستغاللها بالطرق املثلى
وتنميتها ال�ستدامتها للأجيال القادمة،
حيث تتمتع والية �سدح ب�شواطئ وخلجان
ور�ؤو�س جبلية وبحرية وت�شتهر مبو�سم �صيد
ال�شارخة ،حيث يتوافد ال�صيادون من جميع
واليات املحافظة خالل فرتة املو�سم ل�صيد
ال�شارخة ،ويعد مو�سم �صيد ال�شارخة من �أهم
موا�سم ال�صيد بالوالية ،كما يتم حتديد مدة

الفا�ضل
�أحمد بن عبود بيت كمت

الفا�ضل
عامر بن �سهيل العمري

البحار ال ُعمانية تنعم بالعديد من الرثوات
والتي ازدهرت م�صائدها منذ القدم
املو�سم لفرتة حمددة ،وذلك للحفاظ عليها
من االنقرا�ض ،ويتم ذلك بالتن�سيق مع وزارة
ال�سمكية� ،إذ � ّأن الن�سبة الأكرب
الزراعة والرثوة
ّ
من �أبناء الوالية يعملون يف هذه املهنة،
كما � ّأن وزارة ال��زراع��ة وال�ث�روة ال�سمكية
ومكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار يقدمان
الدعم امل�ستمر لل�صيادين ،و�أن ا�ستمرارية
وجود هذه الرثوة وحمايتها من االنقرا�ض
م�س�ؤولية اجلميع ويف مقدمتهم ال�صياد،
حر�صا حلمايتها والعمل
وعليه �أن يكون �أكرث ً
على ا�ستمرارها لكونها م�صدر رزقه».
وم��ن جانبه ق��ال الفا�ضل �أح��م��د بن
عبود بيت كمت م�رشف الرقابة ال�سمكية
مبحافظة ظفار�« :إن برنامج العمل الرقابي
يتم عن طريق توزيع فرق الرقابة ال�سمكية
على كافة املناطق ال�ساحلية باملحافظة
وبالتعاون م��ع �رشطة عمان ال�سلطانية
يف م�ساندة فرق الرقابة ال�سمكية لت�أدية
واجب العمل املنوط بهم ،حيث تقوم الفرق
الرقابية بتفتي�ش ال�صيادين يف عر�ض البحر
واملوانئ ،ويتم ذلك عن طريق الت�أكد من
ت�صاريح مزاولة ال�صيد البحري ،وت�رصيح
أي�ضا ب�إر�شاد
�صيد ال�شارخة ،ويقوم الفريق � ً
ال�صيادين لاللتزام بقانون ال�صيد البحري
والئحته التنفيذية واحل��ف��اظ على ال�ثروة
املائية احلية».
كما قال عامر بن �سهيل العمري �إخ�صائي
متابعة بدائرة التنمية ال�سمكية بوالية
�سدح« :يعد جراد البحر �أو كما هو معروف
حمليا بال�شارخة من الرثوات البحرية التي
تزخر بها مياهنا الإقليمية العمانية ،وقد

ازده��رت م�صائدها منذ القدم ،وتتم عملية
�صيد ال�شارخة ب�إنزال القف�ص �إىل �أعماق
ويثبت
البحر يف املواقع القريبة من ال�ساحلَّ ،
ب�ين ال�صخور التي تعد البيئة املنا�سبة
حلياتها ،حيث يتم تثبيته بكتلة من احلديد
�أو الإ�سمنت بعد �أن يتم و�ضع الطعم داخله
وهو عبارة عن خملفات الأ�سماك �أو قطع
من �أ�سماك ال�رسدين ،كما يتم ربط القف�ص
بحبل طويل توجد يف نهايته عوامة تطفو
على �سطح البحر ت�ساعد على معرفة موقع
القف�ص».
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

جمل�س املناق�صات ي�سند م�شاريع تنموية بـ ( )118مليون ريال عماين
� rrأ�سند جمل�س املناق�صات ع��ددا من
امل�شاريع التنموية بقيمة الـ()118مليون ريال
عماين ،وذل��ك خ�لال جل�سته ي��وم  3/14برئا�سة
معالـي الدكتور رئي�س جمل�س املناق�صات ،مت خالل
االجتماع �إ�سناد عدد من امل�شاريع التنموية ذات ال�صلة
باحتياجات املواطنني ومتطلبات التنمية واالقت�صاد يف عـدة
قطاعـات.
وبلغــت قيمـة املناق�صات التــي �أ�سنـدهـــا ( )118مليو ًنا
و(�)504آالف و( )976ريالاً عمان ًيا ،ومتثلت يف م�رشوع �إن�شاء مبنى
ا�ستثماري متعدد اال�ستخدامات يحتوي على مكاتب وفندق ووحدات
�سكنية وجتارية وملحقاتها مبرتفعات غالء
مبحافظة م�سقط ل�صندوق تقاعد موظفي
اخلدمة املدنية بقيمة ( )54مليو ًنا و()663
�ألفًا و( )537ري�الاً عمان ًيا ،وم�رشوع �إن�شاء
�سد احلماية من خماطر الفي�ضانات يف منطقة
وادي ع��دي مبحافظة م�سقط بقيمة ()35
مليو ًنا و(�)970أل � ًف��ا و( )564ري �الاً عمان ًيا،
و�إ���س��ن��اد املناق�صة اخلا�صة بتوفري فنيني
لت�شغيل و�صيانة املعدات ال�صحية التابعة
لوزارة ال�صحة مبحافظة جنوب ال�رشقية بقيمة

( )4ماليني و(� )939ألفًا و( )164ريالاً عمان ًيا ،و�إ�سناد املناق�صة
اخلا�صة بتوفري فنيني لت�شغيل و�صيانة املعدات ال�صحية التابعة
ل��وزارة ال�صحة مبحافظة ظفار بقيمة ( )5ماليني و(� )845ألفًا
و( )616ريالاً عمان ًيا.
هذا ،وقد ت�ضمنت املناق�صـات �إ�سناد املمار�سة املتعلقة بتقدمي
خدمات ال�صيانة الدورية مع توفري قطع الغيار للأجهزة الطبية
املوجودة يف عدد من امل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة،
و�شملت املناق�صات �أي�ضا �إ�سناد املمار�سة املتعلقة بتجديد عقد
�إيجار عدد من املباين والأعمال الإ�ضافية الأخ��رى من اخلدمات
اال�ست�شارية للت�صميم والإ�رشاف.

م�شروع لإنتاج  500ميجاوات من الكهرباء بالطاقة ال�شم�سية يف عربي بتكلفة ( )400مليون دوالر
� rrأعلنت ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة
وامل��ي��اه �إح����دى ��شرك��ات جم��م��وع��ة من���اء عن
تر�سية م����شروع �إن��ت��اج ( )500ميجاوات من
الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف والية
ع�بري مبحافظة الظاهرة ،وال��ذي يقام تلبية
لالحتياجات املتزايدة على الطاقة الكهربائية
يف ال�سلطنة ،ومتا�شيا مع ر�ؤية ال�سلطنة لتنويع
م�صادر الطاقة م��ن خ�لال ا�ستخدام الطاقة
النظيفة لإنتاج الكهرباء.
وتقدر التكلفة التقديرية للم�رشوع الذي
�سيتم تنفيذه بالكامل من قبل القطاع اخلا�ص
ب�أكرث من ( )400مليون دوالر �أمريكي� ،أي ما
يقارب من ( )154مليون ريال عماين .ويت�ضمن

انتهاء الأعمال الإن�شائية باملحطة الرئي�سية مل�شروع رباب ـ هرويل والت�شغيل الفعلي يوليو املقبل
� rrأن��ه��ت �رشكة تنمية نفط عمان يوم
 3/13الأع��م��ال الإن�شائية للمحطة الرئي�سية
مل�رشوع (رباب ـ هرويل) مع بدء ربط الآبار بهذه
املحطة ،الذي يعد الأ�ضخم بني م�شاريعها بتكلفة
ا�ستثمارية تبلغ ( )4.7مليار دوالر ،بينما جتاوز
جمموع القوى العاملة يف امل�رشوع (� )8آالف
عامل يف مرحلة الإن�شاءات .على �أن يبد�أ الإنتاج
الفعلي يف �شهر يوليو املقبل م��ع احتفاالت

وزارةالنفط والغاز توقع على اتفاقية مع (�أوك�سيدنتال ُعمان) للتنقيب يف منطقة االمتياز رقم ( )72بقيمة ( )59مليون دوالر
 rrوقعت وزارة النفط والغاز يوم  2/28مع �رشكة �أوك�سيدنتال
ُعمان على اتفاقية برتولية للح�صول على حق التنقيب عن النفط
والغاز يف منطقة االمتياز رقم ( )72البالغ م�ساحتها ()3530
كيلو مرتا مربعا ،وت�شتمل االتفاقية على مرحلتني تبلغ قيمتهما
اال�ستثمارية الإجمالية ( )59مليون دوالر �أمريكي ،وذلك يف مبنى
وزارة النفط والغاز.
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ن��ط��اق عمل امل����شروع �إن�����ش��اء ومتلك
وت�شغيل حمطة لتوليد الكهرباء بطاقة
�إنتاجية تبلغ ( )500ميجاوات ،والذي
�سي�ساهم يف تزويد ما يقدر بـ (� )33ألف
منزل بالكهرباء ،والتقليل من انبعاثات
غاز ثاين �أك�سيد الكربون بحوايل ()340
�ألف طن �سنويا.
و�سيتم ت�شغيل امل����شروع جتاريا
بداية ع��ام 2021م ،و�ستقوم ال�رشكة
املقدمة على املجموعة اال�ستثمارية املكونة
الكهربائية
العمانية لنقل الكهرباء بنقل الطاقة
من �رشكة �أك��واب��اور ال�سعودية بن�سبة ()٪50
املنتجة من املحطة عرب �شبكة الكهرباء الرئي�سية وم�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار الكويتية ()٪40
حيث متت تر�سية املناق�صة (ب�شكل م�رشوط) و�رشكة م�شاريع الطاقة البديلة الكويتية (.)٪10
بعد �إجراء حتليل فني ومايل وقانوين للعرو�ض

وقع االتفاقية معايل وزي��ر النفط والغاز والرئي�س التنفيذي
واملدير العام ل�رشكة (�أوك�سيدنتال برتوليوم).
وتن�ص االتفاقية على التزام ال�رشكة خالل فرتة العمل بتنفيذ
امل�سوحات الزلزالية و�إج���راء العديد من الدرا�سات اجليولوجية
واجليوفيزيائية وحفر عدد من الآبار اال�ستك�شافية .و�أعربت وزارة
النفط والغاز �أن تكلل جهود هذه ال�رشكة بالنجاح وت�ساهم يف زيادة
االحتياطي البرتويل ،ورفع معدالت الإنتاج يف ال�سلطنة ،وت�شتمل
االتفاقية على مرحلتني تتمثل املرحلة الأوىل التي تبلغ مدتها ()4
�سنوات يف عمل م�سوحات زلزالية ثالثية الأبعاد مب�ساحة �ألف كيلو
مرت و�إعادة حتليل امل�سوحات الزلزالية ال�سابقة ،وحفر (� )3آبار بعمق
ال يقل عن (� )9آالف قدم ،وتبلغ القيمة الإجمالية لال�ستثمار يف هذه
املرحلة ( )35مليون دوالر �أمريكي.
�أما املرحلة الثانية لالتفاقية اال�ستثمار يف هذه املرحلة يبلغ
( )24مليون دوالر �أمريكي وت�صل مدتها �إىل (� )3سنوات ،وتركز على
حفر (� )3آبار �إ�ضافية.

ال�سلطنة بيوم النه�ضة املباركة ،و�سوف ي�ؤدي
هذا امل�رشوع �إىل تطوير ( )240مليون برميل من
النفط ،و( )100مليون من املكثفات ،و�أكرث من
تريليون قدم مكعب من الغاز.
وه��ذا يت�أتى تطوير حقل رب��اب بالتدوير
اجلزئي وبعملية حقن الغاز املخلوط يف حقلي
(�سخية) و(دفق) ،ويتزامن مع هذا مرافق ملعاجلة
الغاز احلم�ضي ،وجتميع الغاز ،بالإ�ضافة �إىل
�أنظمة حقن الغاز و�أنابيب الت�صدير،
وحم���ط���ة ج���دي���دة ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة
الكهربائية �ضمن م��راف��ق امل����شروع،
وثمة نظم ال�سرتجاع احلرارة املهدرة
لتوليد البخار حلاجة ه��ذا امل�رشوع
احليوي والواعد للطاقة احلرارية.
ويت�ضمن م�رشوع (رباب ـ هرويل)
( )3قاطرات للإنتاج ،وميكن اعتبار هذا
امل�رشوع كثالثة م�شاريع يف م�رشوع

واح��د ،القاطرة الأوىل لتكرير الغاز ،وتخلي�ص
ال��غ��از م��ن ال��غ��از احلم�ضي وه��و ث��اين �أك�سيد
الكربيت الذي يعد غازاً �سام ًا بالإ�ضافة �إىل ثاين
�أك�سيد الكربون كذلك ،ليت�سنى ا�ستخدام الغاز يف
املناطق ال�صناعية مبحافظة ظفار� ،أو للت�صدير.
�أما القاطرة الثانية فهي ل�ضغط الغاز وهي
عبارة عن طاقة �إنتاجية قدرها ( )525مليون
ق��دم مكعب م��ن ال��غ��از ،وي�ضخ ه��ذا ال��غ��از يف
املكامن لتعزيز االنتاج� ،أم��ا القاطرة الثالثة
فهي للتعامل مع ال�سوائل (املكثفات ـ املاء)
لتنقيتها وجعلها �صاحلة للت�صدير ،وتبلغ الطاقة
اال�ستيعابية مل�رشوع رب��اب ـ هرويل ()700
مليون قدم مكعب من الغاز ،ونحو (� )50ألف
برميل من املكثفات ،وكل هذه الأرق��ام يومية،
بالإ�ضافة �أن حمطة هرويل الأوىل التي تبلغ
طاقتها الإنتاجية (� )50ألف برميل يومي ًا ت�سهم
يف املحافظة على م�ستويات الإنتاج.

«كهرباء جمان» تفتتح حمطة حموالت فرعية بجهد  11/33ك.ف ب�شمال الباطنة بتكلفة مليون و�ستمائة �ألف ريال عماين
احتفلت �رشكة كهرباء جمان يوم 3/10
بتد�شني حمطة حموالت جمز الفرعية جهد
 11/33ك.ف (كيلوفولت) ،بوالية �صحار
مبحافظة �شمال الباطنة ،حيث بلغت التكلفة
اال�ستثمارية للم�رشوع مليونا و�ستمائة �ألف
ريال عماين.
وجاء الهدف الأ�سا�سي للم�رشوع حتويل

احل��م��ول��ة ال��زائ��دة م��ن حمطتي العوينات وقدره مليون ومائتان �ألف ريال عماين� .أما
واخل�شدة الفرعية ،ويعد من امل�شاريع املهمة اجلزء الثاين ،فهو �إن�شاء اخلطوط الكهربائية
يف املنطقة ،وذلك لتلبية احتياجات طلبات (كابالت) بطول ( )13كيلومرتا من حمطة
الطاقة املتزايدة و�إ�ضافه �سعة �إ�ضافية العوينات الرئي�سية جهد  33/132ك.ف
ملنطقة العوينات .وقد مت تق�سيم الأعمال �إىل حمطة جمز اجلديدة جهد  11/33ك.ف،
الإن�شائية �إىل جزءين؛ الأول هو �أعمال �إن�شاء حيث مت �إ�سنادها بتكلفة بلغت �أربعمائة �ألف
حمطة حم��والت جهد  11/33ك.ف مببلغ ريال عماين.
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�إعداد :املالزم/خالد بن �سبيل البلو�شي

الر�شا�ش ()6p62
يوروفايرت تايفون

()Eurofighter Typhoon

رغم �أن (يوروفايرت تايفون) ال ت�صنف كمقاتلة خفية �إال �أن عنا�رص
يف الت�صميم �سمحت بخف�ض مقطعها الراداري مقارنة باجليل ال�سابق
من املقاتالت الأوروبية ،فقد �صممت مداخل الهواء بحيث تخفي واجهة
املقطع الأمامي ملروحة تربينة املحرك النفاث ،وهو يعد واحدا من �أهم
العواك�س الرادارية يف �أي طائرة نفاثة ،ومع توفر القدرة على ا�ستخدام
مواد ما�صة للموجات الرادارية يف بع�ض مناطق الهيكل اخلارجي جنح
يف التخفي�ض من املقطع الراداري يف الواجهة الأمامية من املقاتلة
ولكن لي�س مل�ستوى املقاتالت اخلفية.

تدفع هذه املقاتلة بزوج من املحركات النفاثة التوربينية عالية
الأداء من طراز ( ،)EJ200وهي من �إنتاج �رشكة (يوروجت توربو) يولد كل
حمرك مقدراه ( )20،250رطل ( 90كيلو نيوتن) ،من الدفع عند ا�ستخدام
احلارق اخللفي .وب�إمكانهما دفع املقاتلة التحليق ب�رسعة تفوق �رسعة
ال�صوت دون احلاجة �إىل حرق وقود �إ�ضايف تطبيقا ملفهوم «التطواف
الفائق» وعلى العك�س من املقاتلة الأمريكية (�إف  22 -رابتور) ف�إنه ال
يعرف مدى فعالية تطبيق التطواف الفائق يف املقاتلة الأوروبية

راجمة ال�صواريخ الرتكية «جباريا»
تعد راجمة ال�صواريخ متعددة املن�صات «جباريا» التي طورتها �رشكة
«روكت�سان» الرتكية من �أكرب و�أقوى راجمة من عيار ( )122ملم يف العامل.
وراجمة ال�صواريخ «جباريا» مكونة من ()4من�صات �صواريخ عيار ()122
ملم ،حمملة على مقطورة ذات (� )10إطارات ،وميكنها �إطالق (� )240صاروخ ًا عيار
( )122مليمرتا يف الرمية الواحدة خالل دقيقتني فقط.
ويبلغ مدى �صواريخ الراجمة ( )37كيلومرتاً ،وميكنها �إ�صابة منطقة م�ساحتها
( )4كيلومرتات مربعة ،وجنحت «جباريا» يف دخول مو�سوعة (غيني�س) للأرقام
القيا�سية عام 2018م.

امل�سد�س ()P99
بد�أت �أملانيا يف ت�صميم امل�سد�س (walther
� )P99إنتاج �سالح �شخ�صي للقوات امل�سلحة

وقوات الأمن يت�ضمن كل التقنيات احلديثة مع
انخفا�ض التكلفة الإجمالية ،وامل�سد�س املنتج
يف �أملانيا عيار ( )9مم �أما املنتج يف الواليات
املتحدة فعيار ( )0.4بو�صة ،ويعمل امل�سد�س
بقوة ارتداد الأجزاء املتحركة ،وبه ثالث و�سائل
�أمان ,هي �آلية �أمان للطارق ،و�آلية �أمان للزناد،
و�آلية �أمان يف عدم وجود اخلزينة.
 lبلد املن�ش�أ� :أمل��ان��ي��ا و ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية بت�رصيح خا�ص.
 lاال�ستخدام :م�سد�س متطور للت�سليح ال�شخ�صي.
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 lالدول امل�ستخدمة� :أملانيا و الواليات املتحدة
االمريكية.
املوا�صفات العامة والفنية
 lالنوع :م�سد�س ن�صف �آيل ذو �ضغطتني للزناد
 lالعيار )9( :مم للنموذج الأملاين )0.4( ،بو�صة
للنموذج الأمريكي.
 lن��وع ال��ذخ�يرة )para( :للنموذج الأمل��اين،
( )swللنموذج الأمريكي.
 lالطول )180( :مم.
 lالعر�ض )28( :مم.
 lاالرتفاع )135(:مم.
 lطول ال�سبطانة  )102( :مم.

�سالح رو�سي غريب �إذ �إنه يندرج حتت فئة خا�صة به ،يجمع
بني فئتني :الر�شا�ش الهجومي «مثل الكال�شنكوف» والر�شا�ش
الآيل الثقيل املحمول «مثل ك��ورد عيار ن�صف بو�صة» ،كل
�سالح يندرج حتت فئة مثل الر�شا�ش الهجومي �أو ر�شا�ش الدعم
النرياين �أو الر�شا�شات اخلفيفة �أو الثقيلة ،ولها ا�ستخدام
معني يف �أر���ض املعركة ،ويتعلم القادة واملخططون
وظيفة كل فئة وكيفية توزيع اجلنود على املهام يف �أر�ض
املعركــة ،يف عام 1944م عند اخرتاع �أول ر�شا�ش هجومي مل
يعرف القادة ت�سمية ال�سالح فادرجوه حتت ا�سم ر�شا�ش خفيف
( )MP44مثل ال�شمايزر و()MP5احلديث حتى جاء هتلر بت�سمية تكتيكات معينه للجنود امل�سلحني به ،ما �أدى لإك�سابهم ميزة على
ر�شا�ش هجومي ( )STG44وقام القادة واملخططون بت�صميم عدوهم ،وهذا ما كان يخطط له الرو�س عند ت�صميم هذا ال�سالح.

الدبابة «�أرماتا» الرو�سية

تعد هذه الدبابة اخرتاقا حقيقيا يف �صناعة الدبابات
الرو�سية ،علما �أن املوا�صفات الفنية والقتالية للدبابة اجلديدة
ال تق ّل عن مثيالتها امل�ستخدمة يف حلف (الناتو) بل تتفوق
عليها يف بع�ض املوا�صفات ،وبينها وجود برج غري م�أهول
�أ�صغر حجما ،وكب�سولة مدرعة للطاقم ،وبعد الذخرية عن الطاقم،

�إ�ضافة �إىل �إمكانية الإدارة الآلية الرقمية عن بعد لال�شتباك ،ويفرت�ض
�أن تزود الدبابة مبدفع ( )125ملم ذي ما�سورة مل�ساء ين�صب خارج
كب�سولة الطاقم ويتحكم فيه عن بعد حتكما �آليا ورقميا ،وتبلغ قدرة
حمرك الدبابة ( )2000 – 1500ح�صان.
وتزود الدبابة بـ (� )40شكال للذخرية خمتلفة الوظائف ،كما تتوفر
يف الدبابة ر�شا�شات تفوق موا�صفاتها موا�صفات كل �سابقاتها.
فيما تعد غالبية موا�صفات الدبابة �رسية.
يذكر �أن «�أرماتا» هي قاعدة ملركبة قتالية جمنزرة تركّ ب عليها
�أنواع متعددة من املدرعات ،مبا فيها دبابة «�أرماتا» القتالية والعربة
القتالية الثقيلة والقاطرة .وقد مت ت�صنيع العربة املجنزة اجلديدة عام
2009م يف �رشكة «�أورال فاغون زافود» يف مدينة (نيجني تاغيل) يف
منطقة (الأورال) الرو�سية.

�سالح امل�ستقبل مدفع الليزر اخلارق

()Laser Weapon System LaWS

وفعال ,قادر
جنحت البحرية الأمريكية لأول مرة يف تطوير مدفع ليزر قوي ّ

 lقطر ال�سبطانة )9( :مم
 lالوزن واخلزينة معب�أة )875( :جم.
 lالوزن واخلزينة فارغة )720( :جم.
� lسعة اخلزينة )16( :طلقة للنموذج الأملاين،
( )12طلقة للنموزج الأمريكي.

على �إطالق دفقات ليزر مدمرة وحارقة ،ومت تركيب مدفع الليزر على ال�سفينة
احلربية (يو ا�س ا�س بون�س  ،)USS Ponceوتبلغ قوة املدفع ( )30كيلو وات،
وا�ستغرق تطويره (� )10سنوات بتكلفة بلغت ( )40مليون دوالر ،وت�أمل البحرية
�أن يتم تركيب مدفع الليزر على عدد كبري من �سفنها بحلول عام 2020م.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

خيوط عنكبوت �صناعية� ..أقوى من الفوالذ

قطار بخاري عتيق يعود �إىل اخلدمة يف رو�سيا
دخل قطار قدمي الطراز يعمل مبحرك بخاري ال�رسور �إىل قلوب
امل�سافرين يف حمطة (بولوجوي) مبنطقة (تيفر�سكايا) التي تبعد حوايل
( )350كيلومرتا من مو�سكو .وعاد القطار للعمل مرة �أخرى لي�صبح
�أول قطار يعمل بطاقة البخار وله مواعيد تقاطر يف رو�سيا منذ عام
1976م .و�أٌقيم خط ال�سكك احلديدة من (بولوجوي) �إىل (�أو�ستا�شكوف)
يف عام 1907م .وكان يف ال�سابق م�سارا �إ�سرتاتيجيا ،ولكنه اليوم
�أ�صبح �شبه مهجور وال ت�سري عليه �سوى ب�ضعة قطارات تعمل بالديزل
والكهرباء .ويبدو �أن هذا الأمر �صب يف �صالح امل�رشوع اجلديد ،وكانت
املنطقة حتت الق�صف النازي خالل احلرب العاملية الثانية ،لكن العديد
من املباين التاريخية على طول خطط ال�سكك احلديدة ظلت �سليمة،

اكت�شف باحثون �سويديون بجامعة العلوم ،ومعهد
(كارولن�سكا) ،طريقة جديدة لتطوير �صناعة حرير العنكبوت،
والذي يعد من �أقوى املواد الطبيعية التي عرفها الإن�سان.
وكانت هناك حماوالت عدة يف وقت �سابق ال�ستخدام العناكب
يف ت�صنيع كميات من احلرير كبرية ولكن النتائج جميعها
كانت غري مر�ضية ،ويدخل احلرير �ضمن اال�ستخدامات الطبية،

ومل يتم حتديثها �أبدا ،وهي تبدو متاما كما كانت قبل ( )100عام
عندما بد�أ ع�رص البخار.

احلم�ضية والربوتني من �أجل تطوير النوع اال�صطناعي من حرير
العنكبوت لتكون بنف�س موا�صفات احلرير الطبيعي ولكنه �أقل قوة
من الطبيعي.

(� )100ألف دوالر ملن ينجح يف االبتعاد عن هاتفه املحمول عاما كامال
للم�رشوبات �أنها �ستمنح (� )100ألف دوالر لل�شخ�ص الذي ي�ستطيع
االبتعاد عن ا�ستخدام هاتفه الذكي عاما كامال ،و�ستختار ال�رشكة
املت�سابقني ،كما �ستوفر ال�رشكة هاتفا (بدائيا) يعود �إىل فرتة
الت�سعينيات ،لال�ستخدام من �أجل �إجراء املكاملات الهاتفية.
و�ستت�أكد ال����شرك��ة م��ن ���ص��دق امل�شرتكني يف امل�سابقة
ب�إجبارهم على الإجابة عن عدة �أ�سئلة ،با�ستخدام جهاز ك�شف
الكذب ،و�ستكافئ ال�رشكة ال�شخ�ص الذي ي�ستطيع ال�صمود ن�صف
�سنة فقط ،دون ا�ستخدام هاتفه الذكي ،مببلغ ع�رشة �آالف دوالر.
دعت �رشكة �أمريكية النا�س �إىل الدخول يف م�سابقة هاتفية
وقالت ال�رشكة �إن ب�إمكان ال�شخ�ص ا�ستخدام جهاز الكمبيوتر،
(غريبة) ،مقابل مكاف�أة مادية �ضخمة ،ملن ينجح يف االبتعاد
لكن مينع عليه ا�ستخدام الهواتف الذكية �أو الألواح الإلكرتونية،
عن هاتفه الذكي عاما كامال .و�أعلنت �رشكة (فيتامني ووتر)
مثل (�آيباد).

�أول دليل جيولوجي على وجود �شبكة مياه يف املريخ
قال علماء �إن �صورا لفوهات التقطتها م�سبارات �أمريكية
و�أوروبية �أظهرت على الأرجح �أن كوكب املريخ كانت عليه �شبكة
من البحريات حتت الأر�ضية يف ال�سابق .و�أظهرت بيانات جمعتها
م�سبارات تابعة لوكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) ووكالة الف�ضاء
الأوروبية� أول دليل جيولوجي على وجود �شبكة مياه حتت �أر�ضية
املريخ ،وفقا لدرا�سة �أعدها باحثون يف �إيطاليا وهولندا.
والنتائج ت�ؤكد �أن البحريات حتت الأر�ضية رمبا كانت مرتبطة.
ولطاملا �أذهلت فكرة وجود مياه على املريخ العلماء ب�سبب احتمال
�أن يكون الكوكب الأحمر �شهد يف مرحلة ما ظروفا �أ�شبه بتلك التي
�أجازت تطور احلياة على كوكب الأر�ض.
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ويعرف ب�أنه �أخف من القمح و�أقوى من الفوالذ ،وي�سعى العلماء
لإيجاد طريقة جتعل احلرير ال�صناعي بنف�س جودة
الطبيعي ،والباحثون لديهم �إ�رصار للتو�صل
للطريقة التي يلف بها العنكبوت حريره يف
الداخل ،حيث قاموا بت�رشيح غدد احلرير
اخلا�صة بالعنكبوت ملعرفة ما هي العوامل امل�ؤدية لعملية
“البلمرة” ،وهي عبارة عن تفاعل جزيئات «املواحيد»
مع بع�ضها تفاعال كيميائيا بهدف ت�شكيل �شبكات .وجل�أ
الباحثون ال�ستخدم عنا�رص منها املحاليل

الروبوت ..مر�شد �سياحي يف مدينة تاريخية بال�صني
بد�أت مدينة (بينغياو) التاريخية الواقعة يف مقاطعة (�شان�شي)
�شمال ال�صني ت�شغيل �أول دفعة من املر�شدين ال�سياحيني تتكون
من ( )26جهازا �آليا مربجما (روبوتات) .وذكرت �إدارة الثقافة
وال�سياحة مبدينة (بينغياو) �أن ال�سياح الزائرين للمدينة التي
يعود تاريخها �إىل (� )2700سنة ومدرجة �ضمن مواقع الرتاث
الثقايف العاملي ميكنهم حاليا ا�ستخدام جهاز �آيل روبوت يتم
خاللها توفري خدمات الرتجمة الفورية والتفاعل والركوب مع
�إعطاء معلومات لل�سائح حول املطاعم و�أماكن الإقامة و�رشاء
املنتجات التقليدية املحلية.
وت�شتهر مدينة (بينغياو) املدرجة على قائمة الرتاث الثقايف
العاملي من قبل اليون�سكو يف عام 1997م بهند�ستها املعمارية
القدمية املحفوظة جيدا مبا يف ذلك جدران املدينة.

فح�ص للعني يك�شف مر�ض الزهامير
�أفادت درا�سة �أمريكية جديدة لطب العيون� ،أنه ميكن حتديد فروق
(ذات داللة) يف �شبكية العني ملر�ضى الزهامير ،مما ميهد الطريق
مل�ستقبل ميكن فيه ت�شخي�ص املر�ض من خالل فح�ص ب�سيط للعني
قبل ظهور الأعرا�ض الرئي�سية.
واعتمد بحث جامعة (ديوك) الأمريكية على تقنية ت�صوير
غري جراحية ،ت�سمى الت�صوير املقطعي الوعائي للتما�سك الب�رصي
( ،)OCTAالتي تتيح للأطباء �رسعة فح�ص تدفق الدم يف ال�شعريات
الدموية ال�صغرية يف اجلزء اخللفي من ال�شبكية .وقالت الدرا�سة � :إننا
نقي�س الأوعية الدموية التي ال ميكن ر�ؤيتها خالل الفح�ص االعتيادي
للعني ،ونقوم بذلك با�ستخدام تقنية مو�سعة جديدة ن�سبيا تلتقط �صورا
عالية الدقة لأوعية دموية �صغرية للغاية يف �شبكية العني يف ب�ضع
دقائق فقط .و�أ�ضافت من املحتمل �أن تعك�س هذه التغيريات يف كثافة
الأوعية الدموية يف �شبكية العني ما يحدث يف الأوعية الدموية الدقيقة
يف املخ ،رمبا قبل �أن نتمكن من اكت�شاف �أي تغيريات يف الإدراك.
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علماء يكت�شفون لغز اجلبال اجلليدية اخل�ضراء يف القارة القطبية

قامت جمموعة من اجليوفيزيائيني وعلماء اجليولوجيا
برئا�سة �أ�ستاذ يف جامعة وا�شنطن (�ستيف وارن) ،بحل لغز تكوين
اجلبال اجلليدية اخل�رضاء يف �أنتاركتيكا .وجذبت اجلبال اجلليدية
ذات اللون الزمردي العلماء لعقود عديدة ،ولكن الآن متكن اخلرباء
من حل اللغز املثري لالهتمام حيث ات�ضح �أن اللون الأخ�رض
يت�شكل نتيجة ملعادن �أك�سيد احلديد يف املاء ،ووفقا للخرباء،

الفت��ات مروري��ة ذكي��ة ..و�سيل��ة
جديدة للحد من حوادث ال�سيارات
يعكف فريق من املهند�سني يف جامعة (تك�سا�س)
مبدينة (�سان �أنطونيو) الأمريكية على تطوير منظومة
�إلكرتونية حرارية منخف�ضة التكلفة لر�صد ال�سيارات
وحت�سني �إمكانية ر�ؤية الالفتات املرورية عند التقاطعات،
ال�سيما على ال��ط��رق الريفية التي تزيد فيها معدالت
حوادث ال�سيارات .وقد ابتكر فريق الدرا�سة بق�سم الهند�سة
يف اجلامعة �آلية لر�صد ال�سيارات عند تقاطعات الطرق
ومنظومة لتحذير ال�سيارات اع��ت��م��ادا على الالفتات
الإر�شادية.
ويعتمد اجليل املقبل من الفتات التحذير على وحدة
ا�ست�شعار تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء لر�صد ال�سيارة �أثناء
اقرتابها من التقاطع ،وعندما ت�صل ال�سيارة �إىل م�سافة
معينة ،يتم �إ�ضاءة الالفتة التحذيرية ب�شكل �آيل بغر�ض
جذب انتباه ال�سائق.
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يختلط احلديد من القارة القطبية اجلنوبية مع مياه املحيطات ،ثم
يتجمد ويت�شكل اجلليد الأخ�رض الأمر الذي يعني �أنه �إذا مت ت�أكيد
النظرية اجلديدة ،ف�إن ذلك يعني �أن اجلبال اجلليدية اخل�رضاء
تنقل احلديد الثمني من القارة القطبية اجلنوبية �إىل املحيط ،
وعندما تدمر ،ف�إنها توفر املغذيات الرئي�سية للعوالق النباتية
والكائنات البحرية الأخرى التي تتغذى عليها.

نيودلهي �أكرث عوا�صم العامل تلوثا

قالت منظمتان معنيتان مبراقبة تلوث الهواء ومقرهما �سوي�رسا ،و(جرينبي�س
ال�سالم الأخ�رض) ،يف درا�سة عن حجم اجل�سيمات الدقيقة ،املعروفة با�سم جزيئات
(بي�.إم� ،)2.5شملت ( )61مدينة كبرية حول العامل� ،إن (نيودلهي) كانت �أكرث دول
العامل تلوثا يف عام 2018م.
وجاء بعد العا�صمة الهندية ،التي يتجاوز عدد �سكانها ( )20مليون ن�سمة،
(داكا) عا�صمة بنجالدي�ش ثم العا�صمة الأفغانية (كابول) ،وقالت املنظمتان يف
تقريرهما �إن املتو�سط ال�سنوي لرتكيز جزئيات (بي�.إم )2.5يف كل مرت مكعب من
الهواء يف (نيودلهي) بلغ ( )113.5عام 2018م ،وهو �أكرث من مثلي م�ستواه يف
العا�صمة ال�صينية (بكني) ،حيث بلغ ( )50.9مما جعلها يف املرتبة الثامنة �ضمن
�أكرث العوا�صم تلوثا يف العامل .و�أ�شارت املنظمتان �إىل �أن الهند بها ( )15من �أكرث
( )20مدينة تلوثا يف العامل.

�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

“ال ينمو العقل �إال بثالث� :إدامة التفكري ،ومطالعة كتب
املفكرين ،و اليقظة لتجارب احلياة”.
م�صطفى ال�سباعي
							
االبت�سامة �أجمل ما يزين الإن�سان
يمُ كن لالبت�سامة الب�سيطة وال�صادقة �أن جتذب الآخرين ل�شخ�ص ما،
�أكرث مما قد يفعل مظهره اخلارجي ،فالوجه املُبت�سم ُي�شجع الآخرين
التعرف �إىل �صاحبه ،كما � ّأن االبت�سامة الوا�سعة على وجه ال�شخ�ص
على ّ
ُتظهر رغبته بالتح ُّدث وك�شف جزء من �شخ�ص ّيته للطرف املقابل،
ل�صحة ال�شخ�ص،
للتب�سم �أن يكون ُمفي ًدا
وعلى املدى البعيد يمُ كن
ّ
ّ
و�أن ُي�ساعده على التفاهم مع الآخرين ب�سهولة �أكرث ،كما � ّأن له �آثار
�إيجاب ّية يف احلياة االجتماع ّية والعاطف ّية ،و ُتعبرّ االبت�سامة عن الثقة
بالنف�س واالحرتاف ّية
يف بع�ض الأح��ي��ان،
فالأ�شخـا�ص الذيـــن
مي���ت���ل���ك���ون ن���ظ���ر ًة
�إي���ج���اب���ي���ةً ،و�أك��ث�ر
�اح��ا ،وم��رون � ًة
ان��ف��ت� ً
مييلون للتعامل مع
زمالئهم ب�شكل �أف�ضل
من �أولئك املُنعزلني
وغري املُبت�سمني.
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من الأمور التي ت�ساعد على حتقيق الأهداف هي تنظيم الوقت ،واال�ستيقاظ
باكرا؛ لأن ذلك ي�ساعد على حتقيق املزيد من الأمور خالل اليوم ،بالإ�ضافة
ً
�إىل ا�ستغالل �إجازة نهاية الأ�سبوع ،ولتحقيق ذلك يجب �أن يكون الإن�سان
�صبورا مع نف�سه لأنه لن يتمكن من حتقيق ذلك يف ليلة و�ضحاها ،كما �أنه
ً
أي�ضا التوقف عن املماطلة يف القيام بالأعمال املختلفة.
يجب � ً

امل�ستمر
ال ّن�شاط والعمل
ّ
ال ّن�شاط هو اجلهد املبذول يف �سبيل �إجناز
الأعمال و�إمتامها ،وحتقيق الأهداف املن�شودة،
مقومات ال ّنجاح و�أُ�س�سه؛
و ُيع ّد ال ّن�شاط من � ّ
أهم ّ
فعمل ال��ف��رد ون�شاطه و�سعيه ي��ع��ود عليه
بال ّنجاح ،وحتقيق الأه��داف بنف�س م�ستوى
ودرج��ة هذا ال�سعي ،فالأ�شخا�ص الناجحون
مفعمون ب��احل��ي��و ّي��ة وال��داف��ع � ّي��ة ل�ل�إجن��از،
يحث على العمل ال��د�ؤوب وال ّن�شاط
والإ�سالم ّ
الفعال املتوا�صل ،كما ينهى عن اال�ست�سالم
للك�سل وينفر منه ،ويع ّده �صف ًة �س ّيئ ًة ومذمومةً.

حكيما؟
كيف �أكون
ً
املهمة لت�صبح حكي ًما ،حيث ال
 mالتعلم :يع ّد التعلّم من النقاط
ّ
يوجد ح ّد �أو نهاية له.
 mالت�أملّ � :إن احلكمة واملعرفة ال ت�أتي يف ليلة و�ضحاها ،بل
ثم
حتتاج �إىل الكثري من الت� ّأمل يف احلياة والن�شاطات اليوم ّيةّ ،
البدء باتخاذ القرارات الالزمة خلو�ض رحلة املعرفة.
 mاال�ستفادة من الأ�شخا�ص املت�سمني باحلكمة يف دائرة
معارفك :االق�تراب من الأ�شخا�ص الذين يتم ّيزون باملعرفة
واحلكمة ،وحماولة ر�ؤية عاداتهم اليوم ّية ،وكيف ّية ت�رصفهم يف
خمتلف املواقف ،والتعلّم من جتاربهم.
رسع يف احلديث� ،أو التفكري ب�رسعة
 mال تكن مت�رسعً ا :عدم الت� ّ
كاف للتفكري بهدوء
يف الأمور اليوم ّية ،بالإ�ضافة لتحديد وقتٍ ٍ

تنظيم الوقت خالل اليوم

فيما �ستفعله ،مما ي�ساعد على الو�صول �إىل الكثري من احللول
املختلفة .
 mالتوا�ضع واالحرتام :يعد التوا�ضع واالحرتام من املقومات
الأ�سا�س ّية ل�شخ�ص ّية � ّأي فرد ي ّت�سم باحلكمة واملعرفة ،لأ ّنهما
يجعالنه �أقرب �إىل قلوب الأ�شخا�ص.
 mامل�س�ؤولية :احلر�ص على �أن تكون م�س�ؤولاً من ت�رصفاتك،
وق��رارات��ك ،ومواجهة ك ّل الأفعال املرتتبة على قراراتك بك ّل
تتعر�ض له.
�شجاعة ،وعدم �إلقاء اللوم على الآخرين يف ك ّل ف�شل ّ
 mم�ساعدة الآخرين :م�ساعدة الآخرين يف ك ّل ما تعرفه من
مما
معرفة ،وعلوم ،وق��رارات حكيمة ،لك�سب مودتهم ،وح ّبهمّ ،
�سيزيد من حماولة م�ساعدتهم لك.

حب العمل من �أهم �أ�سرار النجاح والتطور
ُحب العمل هو �أف�ضل �شيء يقودنا �إىل النجاح فكلما
�أحببت عملك كلما زاد �إ�رصارك على النجاح والتقدم ،فال
تعمل من �أجل ك�سب املال فقط ،فما يجعلنا متميزين يف
عملنا هو حبنا له ورغباتنا يف التقدم ،ولكن �إذا كنت ال
حتب عملك فهذا �سوف يجعلك تت�أخر لأنك تعمل لك�سب
املال ولي�س لهدف �أف�ضل من ذلك.

كيف تغري منط حياتك ؟

�أمثال وعرب عن �إتقان العمل

هذا ال�س�ؤال من �أ�شهر الأ�سئلة التي ي�س�ألها البع�ض من �أجل
تغيري حياتهم ،وتغيري منط احلياة وذل��ك من خالل تتبع عدة
خطوات لكي يتم ب�صورة جيدة ،ومنها:
mالتخل�ص من الروتني.
 mالتخل�ص من الطاقة ال�سلبية.
 mاملداومة على التعلم و خلق روح جديدة من الإبداع.
 mالعزمية والإرادة.
 mالطاقة الإيجابية واحليوية.
 mالثقة بالذات.

 mال تطلب �رسعة العمل ،بل جودته ،لأن النا�س ال ي�س�ألونك عن
(كم فرغت منه) ،بل ينظرون �إىل �إتقانه و جودة �صنعه.
 mاحلرية هي روح املوقف الأخالقي و بدون احلرية ال �أخالق وال
�إتقان وال �إبداع وال واجب.
� mإن القب�ض على نا�صية العلم والإتقان الفني هو القب�ض على
نا�صية امل�ستقبل.
� mإذا ميكنك القيام به ب�شكل جيد� ،أقل ما ميكننا قوله �إن هذا
يبدو جي ًدا.
 mال يكفي �أن ت�صنع خب ًزا ،عليك �أن حت�سن �صنعه.

مقومات ت�ساعد على ح�سن اال�ستماع
 mال�شعور بالأهمية للمو�ضوع الذي يتم ال�سماع له حتى تزيد
الرغبة يف �إكمال �سماع هذا املو�ضوع.
 mيجب �أن يتم �إعطاء الفر�صة لل�شخ�ص املتحدث حتى يقول كل
ما يريد للو�صول �إىل املراد.
 mيف حالة ت�شتت الذهن �أثناء ال�سماع ،ال حرج يف طلب الإعادة
مرة �أخرى من ال�شخ�ص املقابل حتى يكرر الكالم مع الرتكيز اجليد
من جانبك يف هذه املرة.

 mا�ستخدام حا�سة الب�رص مع ال�سمع ت�ساعد ب�شكل كبري على
الإن�صات ب�شكل �أف�ضل وا�ستيعاب الكالم الذي يقال ،وال يجب
مقاطعة الطرف الآخر �أثناء الكالم ومقاطعة احلديث.
 mيجب فهم املو�ضوع كما يريد الطرف الآخر �أن يو�صله لك ولي�س
كما تريد �أن ت�سمعه �أنت.
 mمن �أهم املقومات التي يجب التدريب عليها هي التحلي بال�صرب
وال�سكون الكامل �أثناء ا�ستماع الطرف الآخر.
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�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

�أقوال م�أثورة عن العمل

بيت املقحم
بيت املقحم يطلق عليه ا�سم (البيت الكبري) ،ويعد �أكرب بيت يف
حارة الفلج بوالية بو�رش مبحافظة م�سقط ،كما ي�سمى بيت ال�سيدة
ثريا بنت حممد بن ع��زان التي عا�شت يف القرن (12ه���ـ18/م)،
ويت�ألف بيت املقحم من عدة مداخل و�أروقة ،وهو مكون من ثالثة
طوابق ,وقد مت ت�صميمه على �شكل قلعة منيعة ورمم البيت يف العهد
الزاهر للنه�ضة العمانية املباركة خالل الفرتة (.)1993-1990

 rيظن كل ف��رد �أن ح��دود جمال
ر�ؤي��ت��ه ه��ي ح���دود ال��ع��امل�( .أرث���ر
�شوبنهاور)
� rأنا �أومن ب�شدة باحلظ ،و�أرى �أنني
كلما اجتهدت يف عملي نلت مقداراً
وفرياً منه( .توما�س جيفر�سون)
 rذوو القدرات العادية ال يتطلعون
�أبداً �إىل الأف�ضل ،لكن املوهبة تدل
ف��وراً على العبقرية�( .أرث��ر كونان
دويل)
 rالغاية غري املخطط لها جمرد
حلم( .دوجال�س ماكجريجور)
 rالعقل كاملظلة -ال يعمل �إال �إذا
كان مفتوحاً( .توما�س ديور)
 rمن ينتظر وقوع �شيء ما ميكنه

�أن يبد أ� بت�شمري �ساعديه(.جارث
هيرني�ش)
 rالت�سويف ي�رسق الوقت�( .إدوارد
يوجن)
 rي�أمل الهواة ،ويعمل املحرتفون.
(جار�سون كانني)
� rإن درجة ال�سلم لي�س هدفها �أبداً
�أن ي�ستقر املرء عليها ،بل لتم�سك
قدمه لوقت يكفي لأن يتمكن من
ال�صعود درجة �أعلى بقدمه الأخرى.
(توما�س هاك�سلي)
 rالنجاح لي�س مكان ًا ت�صل �إليه،
بل هو الرحلة ون�صف املتعة يكمن
يف اج��ت��ي��از ه��ذه ال��رح��ل��ة( .جيتا
بيلني)

معدن الأ�سرار يف علم البحار

�أكرب �صحراء يف العامل
تعد �صحراء (�أنتاركتيكا
الأك�ب�ر يف ال��ع��امل ،وه��ي ت��وج��د يف القطب
املتجمد اجلنوبي ،وتبلغ م�ساحتها نحو ()5.5
مليون ميل مربع ،ومتثل هذه املنطقة القارة
القطبية اجلنوبية؛ وهي القارة الأكرث جفاف ًا
وب���رودة يف ال��ع��امل ،حيث تنخف�ض درج��ات
احلرارة فيها �إىل ( )89 -درجة مئوية يف ف�صل
)Antarctica
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ال�شتاء ،بالإ�ضافة �إىل �أنها متتاز بامتالكها
�أعلى ارت��ف��اع يف العامل مقارن ًة مع ق��ارات
العامل الأخ���رى ،ال يوجد �سكان دائمون يف
(�أنتاركتيكا) ب�سبب درجات احلرارة املتدنية
ونق�ص كميات املياه فيها ،ويقيم بها من �ألف
�إىل خم�سة �آالف �شخ�ص يف العام؛ جميعهم من
العلماء والباحثني وموظفي الدعم.

عبارات عن التعاون
• النوع الإن�ساين ال يتم وجوده �إلاّ بالتعاون.
• ال يعجز القوم �إذا تعاونوا .نحن جميع ًا
جندف يف القارب نف�سه.
• يد اهلل مع اجلماعة.
• اجتماع ال�سواعد يبني الوطن ،واجتماع
القلوب يخفف املحن.
• التعاون قانون الطبيعة.
• �ساعدوا بع�ضكم بع�ضاً ،فواحدكم لي�س
وحيداً يف الطريق ،بل هو جزء من قافلة
مت�شي نحو الهدف.
• كل النا�س للفرد الواحد والعك�س.
• ال �أحد منا ميكن �أن يحقق النجاح ب�أن
يعمل لوحده.
• وحدنا ميكننا �أن نفعل القليل ،مع ًا ميكننا
�أن نفعل الكثري.
• ال ُيب َنى احلائط من حجر واحد.
• نحلة واحدة ال جتني الع�سل.

 م�سابقات �أل��ع��اب ال��ق��وى تتكون من:م�سابقات العدو ،م�سابقات اجلري ،م�سابقات
امل�شي ،م�سابقات احل��واج��ز ،دف��ع اجللة،
املطرقة ،الوثب الطويل ،الوثب الثالثي،
الوثب العايل� ،سباق املوانع ،رمي الرمح،
امل��اراث��ون ،ال�سباقات املركبة :الع�شاري،
القفز بالزانة.
 م�سابقات ال��ع��دو ت�شمل :مل�سابقاتهااجلري مل�سافات )100( :و( )200و()400
و( )800مرت يف م�سابقات منف�صلة ويتم
ترتيب الالعبني يف م�سارات ح�سب القرعة.
 م�سابقات اجل��ري :ت�شمل م�سابقاتهااجل����ري مل�����س��اف��ات ( )1500و()5000
و( )10000مرت.
 يف م�سابقات امل�شي :ت�شمل م�سابقاتها( )20و( )50كم.
 م�سابقات احلواجز :ت�شمل م�سابقاتها( )1100و ( )400مرت وعلى كل العب �أن
يتخطى ( )10حواجز.
 القفز بالزانة يتخطى الالعب عار�ضةمو�ضوعة على قائمتني م�ستخدم َا بذلك
زانته.

 دفع اجللة :يقوم الالعب بدفع جلة وزنها( )7 ، 26كجم.
 املطرقة :يقوم الالعب برمي مطرقةوزنها ( )7 ، 26كجم.
الوثب الطويل :ويكون عن طريق الوثببطريقة التعلق �أو امل�شي يف الهواء
 الوثب الثالثي :ويكون هذا ال�سباق منثالث مراحل هي :احلجلة ،اخلطوة ،الوثبة.
 ال��وث��ب ال��ع��ايل :يقوم ال�لاع��ب بتخطيعار�ضة مثبتة على حاملني ويتم تنفيذ
ذلك من خالل �أرب��ع مراحل هي :االق�تراب،
االرتقاء ،التعدية ،الهبوط.
 �سباق املوانع :تبلغ م�سافة هذا ال�سباق( )3000مرت وعلى كل العب �أن يتخطى ()9
موانع يتخللها مانع عالٍ .

�أفقي:

 - 1ناد ريا�ضي تون�سي.
 - 2عا�صمتها الدوحة  -من �أ�سماء اهلل احل�سنى.
 - 3كف (معكو�سة) � -شوك (معكو�سة).
 - 4عا�صمة تركيا (معكو�سة)  -للتعريف.
 - 5ناد ريا�ضي قطري (معكو�سة).
� - 6سقى النبات (معكو�سة)  -ي�س�أمه (معكو�سة).
 - 7م��ن ك��واك��ب املجموعة ال�شم�سية  -رب
(معكو�سة).
 - 8مطرب عربي.
 - 9من �أ�شكال املو�سيقى والغناء (معكو�سة).

الكلمـــات املتقاطعـــة

تعد خمطوطة ( معدن الأ�رسار يف علم البحار)
لنا�رص بن علي بن نا�رص بن م�سعود اخل�ضوري
( )1962 – 1870من �أهم املخطوطات العاملية
يف علم البحار ،ومن �أهم املر�شدات البحرية التي
مت اعتمادها يف نوفمرب من عام 2017م يف
برنامج (�سجل ذاكرة العامل) لدى منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو).
وقد كتب املخطوطة التي تعد �أول تراث وثائقي
تنجح ال�سلطنة ممثلة يف وزارة الرتاث والثقافة
يف ت�سجيله يف �سجل ذاك��رة العامل ــ النوخذة
اخل�ضوري وهو من مواليد مدينة �صور مبحافظة
جنوب ال�رشقية ،وكان قبطانا ممار�سا للإبحار

وم�شهورا على م�ستوى ُعمان ،واليمن ،والهند،
وال�سند ،وامللبار و�رشقي �إفريقيا ،وجزر القمر
وج��زر ال�سي�شل ،ودول اخلليج العربي ،وبالد
فار�س ،والعراق وغريها.
وقد كتب اخل�ضوري املخطوطة عن ممار�سة
وخربة بحرية ودرا�سة علمية يف علوم اجلغرافيا
وال��ري��ا���ض��ي��ات ،وال��ف��ل��ك ،وامل�لاح��ة البحرية،
والأر���ص��اد اجلوية والبحرية وحركة الرياح،
والعلم ب�آالت الر�صد والقيا�س كالبو�صلة واملربع
و�آلة ال�سد�س و�آلة قيا�س م�شي ال�سفينة (الباطلي)
ويعد من ربابنة البحر و�أ�ساتذته امل�شهود لهم
بالكفاءة واخلربة واملعرفة بعلوم البحار.

معلومات ريا�ضية (�ألعاب القوى)

� - 10أغنية لفهد الكبي�سي.

عمودي :

 - 1م�سل�سل ل�سيار الكواري  -مل�س.
 - 2يهل (معكو�سة).
 - 3ن�صف (��صري��ر)  -قناة قطرية �إخبارية
(معكو�سة).
� - 4سقى (معكو�سة)  -زمن (معكو�سة).

 - 5مت�شابهان  -رن (معكو�سة)  -نهر  - 7مت�شابهان  -رب  -تكلم.
�سوي�رسي (معكو�سة).
 - 8يعرب  -من �آالت املو�سيقى.
� - 6شح  -عمر (معكو�سة)  -لل�صالة  - 9رف�ض (معكو�سة)  -درج (معكو�سة).
(معكو�سة).
� - 10أغنية لعلي عبد ال�ستار.
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َل َق ْد َذ َه َبتِ ا َ
ان
مل َع ِ
اج ُم ال ُّل َغ ِو َّي ُة فيِ َت ْع ِر ْي ِف ُم ْف َر َد ِة (الإِ َجا َدةِ) مِ ْن كَ ْو ِن َها َم ْ�ص َد ًرا لِـ(�أَ َجا َد) �إِلىَ ِ �أَ َّن َها الإِ ْت َق ُ
َام بهَ ..و(�إِ َجا َدة) هِ ي َم ْ�ص َد ُر (�أَ َجا َد) َف َن ُقولُ �َ :أ َجا َد َع َم َل ُه� ،أَي
َام؛ ف�إِ َجا َد ُة ال َع َملِ هو �إِ ْت َقا ُن ُه والإِلمْ ُ
َوالإِلمْ ُ
و�صيرَّ َ ُه َج ِّي ًدا.
بمِ َ ْع َنى� :أَ َتى بِاجل َِّي ِد مِ َن ال َع َملِ  ،ف�أ ْت َق َن ُه َ
دءا َي ْنطَ ل ُِق مِ ْن ُه َن ْح َو ِ�إنجْ َ ا ِز ا َ
اف
لي ِه َوتحَ ْ ق ِْيقِ �أَ ْه َد ِ
ِ�إ َّن ِا َّت َخا َذ ا ِلإ ْن َ�س ِ
ام املُوكَ َل ِة ِ�إ ْ
ان ا ِلإ َجا َد َة َم ْب ً
مل َه ِّ
اج َ ..و َه َذا َل ُهو
ال�شدِي َد والأَ َما َن َة املُطْ َل َق َة فيِ الأ َداَءِِ ،
�ص َّ
مب َا َي ْ�ض َم ُن َج ْو َد َة الإِ ْن َت ِ
َذلِكَ َل َي َتطَ ل َُّب احل ِْر َ
اج َبا ِت ِه و�أَ ْد َو َار ُه
وهو ُي�ؤ ِّدي َو ِ
ال�ص ِب َع ْي ِنهَِ ،و ِب َذلِكَ فَمِ َن الطَّ بِيع ِِّي حِ ْي َن َما َي ْ�س َت ْح�ضرِ ُ امل َْر ُء ُ
الإِ ْخ ُ
ال�ص � ْأن َي ْ�أتِي َذلكَ بِاجل َْو َد ِة فيِ ال َّن َتائ ِِج.
الأَ َما َن َة وا ِلإ ْخ َ
ورةٍ ُم َبا�شرِ َ ةٍ َم َع
َن ْعل َُم َجمِ ي ًعا ِب�أَ َّن �أَ ْخالقِ َّي ِ
�ص َعلَى َت ْفعِي ِل َها َلترَ ْ َت ِبطُ َوب ُ
ات ال َع َملِ و احل ِْر َ
ِ�ص َ
اج مِ ْن َح ْي ُث َج ْو َد ُة الك َْي ِف والك َِّمَ ،ف َق ْد ُو ِج َد فيِ َذلِكَ �أَ َّن ال َعامِ َل ا َّلذِي يمَ ْ َتا ُز
ُم ْ�س َتوى الإِ ْن َت ِ
َاع فيِ ن ِْ�س َب ِة
ان َع َم ِل ِه َي َن َُ
ال ال ِّز َيا َد َة فيِ ُم ْ�س َت َو َي ِ
بِاحل ِْر ِ
�ص َعلَى �إِ ْت َق ِ
ات الإِ ْن َت ِ
اج َّي ِة َواال ِْر ِتف َ
مي ِة
ا�ص ًة َم َتى َما تحَ َ لّى َذلكَ ال َعامِ لُ باِل َع ِز َ
الو ْقتِ ُ
اجل َْو َدةَِ ،م َع كَ ْ�س ِب َ
ا�ست ْغ َال ِلهَِ ،خ َّ
وح ْ�س ِن ْ
ا�س ال َع َملِ َوطَ ا َق َة ا ِْ�ست ِْم َرا ِر َّي ِتهَِ ،و َق ْد قِ ْي َل ب�أ َِّن:
الو َّثا َبةِ ،وا ِلإ َرا َد ِة ُ
َ
ال�ص ْل َبةِ ،ا َّلتِي ُت َ�شكِّلُ �أَ َ�س َ
ات الأُولىَ َعلَى طَ ِر ْيقِ ال َّن َجاحَ ،وب ِا ُ
ال�صا ِد َق َة هِ ي َما َي ْد َف ُعكَ لل َْخطَ َو ِ
مل َقاِبلِ
الإِ َرا َد َة ّ
ُ�صولِ
َف� َّإن ال َع ِزيمْ َ َة والإِ�صرْ َ َار ُه َما ال ِكف ُ
َاح ا ّلذِي ُي ْبق ِْيكَ َعلَى َذلِكَ الطَّ ِر ْيقِ َح َّت َى احل ُ
اج ٍعَ ،ح ْي ُث َقالَ ا َ
ملولىَ ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ َ } :ف ِ�إ َذا
َعلَى ُم ْب َت َغاكَ َ ،و َذلِكَ ُد ْو َن َتر ُّد ٍِد �أَ ْو َت َر ُ
ال�ش َع َرا ُء:
َع َز ْم َت َف َت َوكَّ ْل َعلَى اهللِ{َ ،و َقالَ �أَ َح ُد ُّ
ي �أ َ ْن تَترَ َ َّد َدا.
�إِ َذا كُ ْن َت َذا َر ْ�أ ٍي َفك ُْن َذا َع ِزيمْ َ ٍة
الر ْ�أ ِ
َف ِ�إ َّن ف ََ�سا َد َّ
ا�س
َعل َْي َنا �أَ ْن َن ْ�ش ُع َر َدائ ًِما بمِ َ ْ�س�ؤول َِّي ِت َنا َ
جتا َه ال َع َملِ َو َ�أ ْن َن ْخل َ
ُ�ص فِ ي ِه كُ ْو ُن ُه الأَ َ�س َ
َا�سلِ َ ،وبِال َّتاليِ ال ُب َّد َو�أَ ْن َن ْع َم َل
َن ْح َو َح َياةٍ كَ ِريمْ َ ٍة َبع ِْيدةٍ َع ِن ال َه َو ِان َوالترَّ َ اخِ ِي َوال َّتك ُ
ال�صَ ،و�أَ َد َوا ُتنا ال َع ِزيمْ َ ُة َوا ِلإ َرا َد ُةَ ،و�أَ ْه َدا ُف َنا اجل َْو َد ُة،
ار َنا ا ِلإ ْت َق ُ
انَ ،و َم ْب َد�أ َنا ا ِلإ ْخ ُ
َو�شِ َع ُ
ِين
ا�س ال َّدائ ُِم بِامل َْ�س�ؤول َِّيةُِ ،م�ؤ ِّكد َ
َو ُ�سلُوكُ َنا احل ِْر ُ
�ص َوامل ْ
ِ�ص َداقِ َّيةَُ ،و َم ْن َه ُج َنا الإِ ْح َ�س ُ
يف�( :إِ َّن ا َ
َق ْولَ ا َ
هلل ُيحِ ُّب �إِذَا َعمِ َل �أَ َح ُدكُ ْم َع َم اًل �أَ ْن ُي ْت ِق َن ُه). ال َب ْي َهقِي
العميد الركن/
ِيث ال�شرَّ ِ ِ
حلد َ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ان ِ�إ َذا َما �أَ َرا َد تحَ ْ قِيق َعامِ لِ (اجل َْو َدةِ) �أَ ْن َي ْ�س َت ْح�ضرِ َ الب ِْي َئ َة
لإ ْن َ�س ِ
َو ِ�إ َّن ُه مِ َن الأَ َهمِ َّي ِة ِل ِ
ا ُ
ال�سلِي ِم فيِ الحْ َ َياةِ،
مل َنا�سِ َب َة ِلال ِْ�س ِتفَا َد ِة مِ ْن َع ِز َ
مي ِت ِه َو ِ�إ َرا َد ِت ِه َو ِ�إ�صرْ َ ا ِرهَِ ،و َذلِكَ باِل َّت ْخطِ يطِ َّ
اخ ِت َيا ِر الطُّ ُرقِ ا ُ
و�ص ُل ُه �إل َْي َهاِ ،ل َت ْحق ِْيقِ َغا َيا ِت ِه
َوتحَ ْ د ِْي ِد الأَ ْه َد ِ
مل َنا�سِ َب ِة ا َّلتِي ُت ِ
اف امل ُْب َت َغاةَِ ،و ْ
ا َ
�ض طَ ِر ْي َق ُه،
اب ا َّلتِي يمُ ْ ك ُِن �أَ ْن َت ْعترَ َ
ال�ص َع ِ
مل ْن ُ�شو َد ِة َ ..ح ْي ُث مِ ْن خِ اللِ ذلِكَ َ�س َي َت َع َّر ُف َعلَى ِّ
َوبِال َّتاليِ َو ْ�ض ُع ُخطَ طِ ال َّت َغل ُِّب َعل َْي َهاَ ،و ِب َه َذا الأَ ْم ِر َت ْن َب ُع ا ِلإ َرا َد ُةَ ،و َتظْ َه ُر ال َع ِزيمْ َ ةَُ ،و َي�أْتِي
ان َو(ا ِلإ َج��ا َدةِ) َوال َن ْن َ�سى
ال�سيرْ ِ ب َِخطَ َو ٍ
و�س ٍةَ ،ن ْح َو ا ِلإ ْت َق ِ
لإ ْن َ�س ِ
ِل ِ
ات َوا ِث َق ٍة َو َم ْد ُر َ
ان ِ�إ�صرْ َ ُار ُه َعلَى َّ
الل ال ِّث َق ِة باِل َّن ْف ِ�س ،ف َِهي َوكَ َما قِ ْي َل ِ�إن َها
ُ�صولَ َعلَى الإِ َجا َد ِة َل َت�أتِي مِ ْن خِ ِ
ا�سىِ ،ب�أَ َّن احل ُ
�أَ َب ًدا � ْأو َن َت َن َ
اج مِ َّنا
ا�س َو�أَ َّولُ ُم ْ�ست ْل َز َم ِ
ات الأَ ْع َمالِ ال َعظِ ْي َمةِ»َ ،وبِال َّتاليِ َف�إِ َّن َذلِكَ  -تحَ ْ ق َ
ِيق اَلجْ َْو َدةَِ -ل َي ْح َت ُ
«�أَ َ�س ُ
اها امل َْولىَ ُ�س ْب َحا َن ُه
اله َم ِمَ ،و َ�ش ْح َن الطَّ ا َق ِ
َجمِ ْي ًعا َ�ش ْح َذ ِ
اج ُق ُد َراتِنا الكَامِ َنةِ ،ا َّلتِي َو َه َب َنا ِ�إ َّي َ
ا�ست ِْخ َر َ
اتَ ،و ْ
ال�ص
اب ِ�إ َرا َدةٍ َق ِو َّي ٍةَ ،و َذوي َع ِزيمْ َ ٍة َثا ِب َت ٍةَ ،و َ�أ ْن َن َت َحلَّى َعلَى ال َّد َو ِام ب ِا ِلإ ْخ ِ
َو َت َعالىَ َ ،و َذلِكَ ِب�أَ ْن َن َ
كون �أَ ْ�ص َح َ
َوالإِ�صرْ َ ا ِرَ ،وال ِّث َق ِة َعلَى تحَ ْ ق ِْيقِ ا ُ
ات.
مل ْن َج َز ِ
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