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نهج حميد ،وحكمة عميقة بالغة ،ملن �أراد �أن ي�ستقي من معني الفكر ال�سديد ،ويرتقي �سلم املجد،
وي�ضع خططه امل�ستقبلية الهادفة �إىل ا�ستثمار قدرات الإن�سان و�إمكاناته يف خدمة الوطن ،عليه �أن ي�ستنري
بالر�ؤى احلكيمة والتوجيهات ال�سديدة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -ملا خ�ص به الإن�سان ال ُعماين من رعاية واهتمام ،فقد
�شاءت �إرادته ال�سامية الكرمية �أن يكون املواطن �أحد مكونات منظومة النه�ضة ال ُعمانية احلديثة ،و�أحد
�أركانات بناء الوطن ،ولنا �أن نقر�أ يف هذا ال�ش�أن النطق ال�سامي «�إن الأمم ال ُتبنى �إال ب�سواعد �أهلها ،و�إن
رقيها يف مدارج احل�ضارة والتقدم ال يتم �إال عن طريق العلم واخلربة والتدريب والت�أهيل ،ولي�س بخاف
�أن الرثوة احلقيقية لأية �أمة �إمنا تتمثل يف مواردها الب�رشية القادرة على دفع عجلة التطور �إىل الأمام يف
جميع جماالت احلياة ،ومبا يحقق �آمالها ،ويوقد جذوة الطموح املتجدد فيها ،و�صوال �إىل ما نن�شده من
عزة وكرامة وجمد و�س�ؤدد».االنعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان 2001م.
من هذا املنطلق �أولت قوات ال�سلطان امل�سلحة جل اهتمامها وعظيم رعايتها مبنت�سبيها ،ومل يقت�رص
�إعدادها لهم على ميادين الواجب الوطني والذود عن حيا�ض ُعمان الطاهرة وحماية منجزات النه�ضة
املباركة ،الذي هو �أمر م�سلم به ،وال منا�ص عنه ،فهو �رشف حملوه على �أعناقهم �أمانة ،و�سيبقون حمافظني
عليه دائما و�أبدا ،و�إمنا تعداه �إىل االهتمام بت�أهيلهم وتدريبهم يف كافة املجاالت العلمية والثقافية
والريا�ضية ،م�سخرة كافة �إمكاناتها يف �سبيل االرتقاء بقدراتهم الفكرية واملعرفية ،مما جعلتهم �أمنوذجا
م�رشفا يف العطاء الوطني لي�س فقط على ال�صعيد الداخلي ،و�إمنا على ال�صعيد الدويل من خالل م�شاركتهم
ومتثيلهم لل�سلطنة يف العديد من امل�شاركات ،والذين مت َّكنوا عن جدارة وا�ستحقاق الوقوف على من�صات
التتويج ،وكان لهم ق�صب ال�سبق يف حتقيق املنجزات لل�سلطنة ورفع علمها عاليا خفاقا.
ويف هذا ال�صدد وعلى �سبيل املثال ال احل�رص� ،شهد اجلانب الريا�ضي الع�سكري منجزات عديدة ومتنوعة،
وهو يعد م�صدر فخر واعتزاز للمواطن يف الإ�سهامات الريا�ضية التي ت�ضطلع بها قوات ال�سلطان امل�سلحة،
تعزيزاً للحركة الريا�ضية ال ُعمانية ،ودعم تطور وت�ألق هذه الريا�ضة من خالل رفد الأندية واملنتخبات
الوطنية بالالعبني املجيدين يف خمتلف املجاالت الريا�ضية ،بل تعد قوات ال�سلطان امل�سلحة الداعم
الأول للأن�شطة الريا�ضية يف البالد التي جعلت من �ضمن �أولوياتها �أن تكون الأولوية دائما ملن ميثل
الوطن يف جميع املحافل ،وت�ضع الربامج املثلى التي من �ش�أنها حتقيق هذا الهدف الأ�سمى والأج ِّل.
م�شهد �آخر من م�شاهد االهتمام متثل بقدرات الإن�سان ال ُعماين يف ما �أفرزته امل�سابقة الثقافية لقوات
ال�سلطان امل�سلحة يف دورتها الثالثة ع�رشة هذا العام ،والتي �أ�صبح لها دور بارز يف الإعداد والت�أهيل
يف خمتلف املجاالت الثقافية الأدبية والفنية ،وذلك برفد امل�شهد الثقايف ال ُعماين ب�أ�سماء بارزة يف هذه
املجاالت ،مما يعزز املكانة املرموقة للحركة الثقافية يف ال�سلطنة.
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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يف هذا العدد

الفريـق الركن� /أحمد بن حارث بن نا�صر النبهانـي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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الإ�شراف العام
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املـــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شـــــــي
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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

 تنمية الذات 95-94........................................................................................ -اال�سرتاحة 97-96..........................................................................................

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
• ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد الن ُعماين وزير املكتب ال�سلطاين يوم
� 10/10سعادة حمند �صالح لعجوزي �سفري
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
املعتمد لدى ال�سلطنة ،وذلك للتوديع
�سفريا لبالده
مبنا�سبة انتهاء مهام عمله
ً
لدى ال�سلطنة.
وقد �شكر معايل الفريق �أول �سعادة
ال�سفري على اجلهود التي بذلها لتعزيز
العالقات الثنائية القائمة بني البلدين
ال�شقيقني �أثناء ت�أدية عمله ,متمنيا له دوام
عب �سعادته عن امتنانه
التوفيق ،من جانبه رّ
وتقديره للتعاون الذي حظي به خالل فرتة
عمله يف ال�سلطنة .
• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين يوم  10/14معايل كي
�شامنوجام وزير الداخلية وزير القانون
بجمهورية �سنغافورة والوفد املرافق له،
وقد قدم معايل ال�ضيف �شكره وتقديره
لل�سلطنة يف تعزيز �أطر التعاون القائم بني
البلدين ال�صديقني.
• وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين يوم  10/21مايكل
باتريك مولروي نائب م�ساعد وزير الدفاع
الأمريكي لل�رشق الأو�سط.
ح�رض اللقاء �سعادة �سفري الواليات
املتحدة الأمريكية املعتمد لدى ال�سلطنة.
• كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين يوم  10/22الفريق ال�سري
جون لورميري كبري م�ست�شاري الدفاع بوزارة
الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط،
يرافقه �سعادة �سفري اململكة املتحدة املعتمد
لدى ال�سلطنة والوفد املرافق له.
• وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين يوم  10/24معايل الفريق
�أول طيار راجي�ش كومار �سنج رئي�س �أركان
القوات اجلوية الهندية.
ح�رض اللقاء اللواء الركن طيار قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،و�سعادة �سفري
جمهورية الهند املعني لدى ال�سلطنة .
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رحب معايل
•• يف بداية املقابالت ّ
الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيوف
الزائرة الذين ق َّدموا �شكرهم وتقديرهم
لل�سلطنة ،يف كل ما من �ش�أنه تعزيز �أطر
التعاون القائم بني ال�سلطنة ودولهم ,كما
مت خالل املقابالت تبادل الأحاديث الودية
وا�ستعرا�ض م�سرية العالقات الطيبة التي
تربط ال�سلطنة بدولهم يف كافة املجاالت
وتطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة,
�إىل جانب التطرق �إىل عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.

ال�سلطنة وجمهورية كوريا توقعان على مذكرة تفاهم يف جمال التعاون الع�سكري
بني وزارتي الدفاع يف البلدين ال�صديقني

وقعت يوم  10/7ال�سلطنة وجمهورية
كوريا مبقر وزارة الدفاع ببيت الفلج على
مذكرة تفاهم يف جمال التعاون الع�سكري
بني البلدين ال�صديقني.
وقد وقع املذكرة من اجلانب ال ُعماين
معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع ،فيما وقعها من اجلانب الكوري
معايل جوجن كيوجن دو وزير الدفاع الوطني
الذي قام بزيارة لل�سلطنة ا�ستغرقت عدة �أيام.
وتهدف هذه املذكرة �إىل ت�أطري �أوجه
التعاون الع�سكري بني ال�سلطنة وجمهورية
كوريا مبا يعزز عالقات التعاون القائمة
ويخدم امل�صلحة امل�شرتكة للبلدين
ال�صديقني.
عقب ذلك عقد معايل ال�سيد الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع جل�سة مباحثات
ر�سمية مع معايل وزير الدفاع الوطني

بجمهورية كوريا ،مت خاللها ا�ستعرا�ض
عالقات التعاون الع�سكري القائمة بني
البلدين ال�صديقني و�سبل تعزيزها وتطويرها،
كما مت بحث عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.
ح�رض جل�سة املباحثات والتوقيع على
مذكرة التفاهم من اجلانب ال ُعماين معايل

حممد بن نا�رص الرا�سبي الأمني العام
بوزارة الدفاع ،والفريق الركن �أحمد بن
حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،كما ح�رضها من اجلانب الكوري
�سعادة �سفري جمهورية كوريا املعني لدى
ال�سلطنة ،والوفد املرافق ملعايل الوزير
ال�ضيف.
7

العــدد 514
�أكتوبر 2019

ا�ستقباالت معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
• ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يوم 10/23
مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج معايل الدكتور عبد اللطيف بن
را�شد الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
وقد رحب معايل ال�سيد الوزير بال�ضيف ،ومت خالل اللقاء
ا�ستعرا�ض التح�ضريات اجلارية الجتماع �أ�صحاب املعايل
وال�سعادة وزراء الدفاع بدول جمل�س التعاون يف الدورة
ال�ساد�سة ع�رشة ملجل�س الدفاع امل�شرتك.
• كما ا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع مبكتبه يوم  10/21الفريق ال�سري جون لورميري كبري
م�ست�شاري الدفاع بوزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق
الأو�سط.
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت التعاون الع�سكري
بني البلدين ال�صديقني ،وبحث عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك .
ح�رض اللقاء �سعادة �سفري اململكة املتحدة املعتمد لدى
ال�سلطنة ،وملحق الدفاع الربيطاين ب�سفارة اململكة املتحدة
مب�سقط ،والوفد املرافق لل�ضيف.
• وا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع مبكتبه يوم  10/23مايكل باتريك مولروي نائب
م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي لل�رشق الأو�سط رئي�س اجلانب
الأمريكي يف اللجنة الع�سكرية ال ُعمانية الأمريكية امل�شرتكة.
مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عمل اللجنة وجماالت التعاون
الع�سكري القائمة بني البلدين ال�صديقني ،وبحث عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك .
ح�رض اللقاء معايل حممد بن نا�رص الرا�سبي الأمني العام
بوزارة الدفاع رئي�س اجلانب ال ُعماين يف اللجنة ،ومن اجلانب
الأمريكي �سعادة �سفري الواليات املتحدة الأمريكية املعتمد
لدى ال�سلطنة ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية مب�سقط ،والوفد املرافق لل�ضيف.
• كما ا�ستقبل معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع يوم  10/24مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج الفريق �أول
طيار راجي�ش كومار �سنج رئي�س �أركان القوات اجلوية الهندية
والوفد املرافق له.
وقد رحب معايل ال�سيد الوزير بال�ضيف ,ومت خالل اللقاء
ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة ،وبحث عدد من جماالت التعاون
القائم بني �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين والقوات اجلوية
الهندية و�سبل االرتقاء بها ,وتبادل وجهات النظر يف الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني .
ح�رض اللقاء اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،و�سعادة �سفري جمهورية
الهند املعني لدى ال�سلطنة ،والوفد املرافق لل�ضيف.
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معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يطلع على �سري فعاليات الربنامج املوازي الأول بكلية الدفاع الوطني
قام معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع،
يرافقه الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم 10/2
بزيارة �إىل كلية الدفاع الوطني لالطالع على �سري
فعاليات الربنامج املوازي الأول والذي نظمته
الكلية ,مب�شاركة عدد من �أ�صحاب ال�سعادة الوكالء
ومن يف حكمهم بامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وعدد من
كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى.
وقد ا�ستمع معايل ال�سيد الوزير خالل الزيارة
�إىل �إيجاز عن الربنامج والذي يعنى بتعزيز وتطوير
املهارات والقدرات القيادية العليا .حيث يهدف
الربنامج املوازي الأول �إىل الدرا�سة والتحليل

والتخطيط الإ�سرتاتيجي� ،إىل جانب تنمية �أ�س�س
العمل الوطني امل�شرتك ،وتوجيه اجلهود الوطنية
لتعزيز القدرات يف خمتلف املجاالت.

وقد �أ�شاد معاليه ب�سري الربنامج ونتائجه
ووجه با�ستمرار هذه الربامج وتطويرها
الأوليةَّ ,
اً
م�ستقبل.

انعقاد اجتماع اللجنة الع�سكرية ال ُعمانية الأمريكية امل�شرتكة مب�سقط
ا�ستقبل معايل حممد بن نا�رص الرا�سبي
الأمني العام بوزارة الدفاع مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  10/22مايكل باتريك
مولروي نائب م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي
لل�رشق الأو�سط رئي�س اجلانب الأمريكي
امل�شارك يف االجتماع اخلام�س ع�رش للجنة
الع�سكرية ال ُعمانية الأمريكية امل�شرتكة،
والوفد املرافق له.
وقد رحب معايل الأمني العام بوزارة
الدفاع بال�ضيف الأمريكي متمنيا له زيارة
موفقة لل�سلطنة .من جانبه عرب ال�ضيف
الأمريكي عن �رسوره بهذه الزيارة التي
ت�أتي يف �إطار العالقات التاريخية بني
ال�سلطنة والواليات املتحدة الأمريكية والتي
متتد لقرون من العالقات املتبادلة والتعاون
امل�شرتك ،وقد تبادل اجلانبان خالل املقابلة
الأحاديث الودية ،وبحث �سبل تعزيز التعاون
الع�سكري ،وتبادل اخلربات بني القوات
امل�سلحة يف كال البلدين.
وقد عقد االجتماع اخلام�س ع�رش للجنة
الع�سكرية ال ُعمانية الأمريكية امل�شرتكة
يومي  22و  ،10/23حيث تر�أ�س اجلانب
ال ُعماين معايل الأمني العام بوزارة الدفاع,
بينما تر�أ�س اجلانب الأمريكي نائب م�ساعد
وزير الدفاع الأمريكي لل�رشق الأو�سط ،وقد
مت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض م�سرية �أعمال
اللجنة� ،إىل جانب مناق�شة املو�ضوعات

املدرجة على جدول الأعمال ،وبحث عدد من
املجاالت ذات العالقة بدعم التعاون القائم
بني اجلانبني.
ويف ختام االجتماع وقع معايل الأمني
العام بوزارة الدفاع ونائب م�ساعد وزير

الدفاع الأمريكي لل�رشق الأو�سط على حم�رض
االجتماع بح�ضور �أع�ضاء اللجنة من البلدين
ال�صديقني ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة
الواليات املتحدة الأمريكية مب�سقط.
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رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يلتقي بدولة رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�صديقة

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

قام يوم  10/14الفريق الركن �أحمد بن
حارث بن نا�رص النبهاين بزيارة ر�سمية �إىل
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�صديقة ا�ستغرقت
عدة �أيام .وقد التقى الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  10/17دولة عمران
�أحمد خان رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان
الإ�سالمية ال�صديقة وذلك مبكتبه يف مقر رئا�سة
الوزراء يف �إ�سالم �أباد .
جرى خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،وبحث عدد من جماالت التعاون
الع�سكري القائم بني البلدين ال�صديقني .

• ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  10/6اللواء
�ستيفن ماهون م�ساعد رئي�س الأركان
الربيطاين للإ�سرتاتيجيات الع�سكرية وال�ش�ؤون
الدفاعية.
• وا�ستقبل الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه يوم 10/14
الفريق �إدوارد �سرتينجر مدير عام القوة
امل�شرتكة الربيطاين.

االجتماع الت�شاوري لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
قام يوم  10/3الفريق الركن �أحمد بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة والوفد الع�سكري املرافق
له بزيارة �إىل اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من
معايل الفريق �أول الركن فيا�ض بن حامد
الرويلي رئي�س هيئة الأركان العامة للقوات
امل�سلحة باململكة العربية ال�سعودية ،وذلك
للم�شاركة يف االجتماع الت�شاوري لأ�صحاب
املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان القوات
امل�سلحة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ,والذي عقد يف مدينة الريا�ض.
ي�أتي هذا االجتماع بناء على طلب
القوات امل�سلحة باململكة العربية ال�سعودية،
للت�شاور بهدف حتقيق املزيد من �أوجه
التن�سيق الع�سكري اخلليجي امل�شرتك.
بد�أ االجتماع بكلمة لرئي�س االجتماع

• كما ا�ستقبل الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه يوم 10/22
مايكل باتريك مولروي نائب م�ساعد وزير
الدفاع الأمريكي لل�رشق الأو�سط ،والوفد
املرافق له الذي قام بزيارة ال�سلطنة تر�أ�س
خاللها وفد بالده يف اجتماعات اللجنة
الع�سكرية ال ُعمانية الأمريكية امل�شرتكة.

الفريق الركن �أحمد بن حارث بن نا�رص
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ,ثم قدم معايل رئي�س هيئة الأركان
العامة للقوات امل�سلحة باململكة العربية
ال�سعودية كلمة رحب من خاللها ب�أ�صحاب
مقدرا تلبيتهم الدعوة
املعايل وال�سعادة,
ً
بعقد االجتماع وامل�شاركة يف فعالياته.

ومت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض ومناق�شة
التطورات والأو�ضاع الراهنة باملنطقة,
حيث دعا �أ�صحاب املعايل وال�سعادة يف
ختام االجتماع �إىل زيادة توحيد اجلهود
بني القوات امل�سلحة بدول املجل�س و�أوجه
التن�سيق والت�شاور فيما بينها.

رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�شارك يف م�ؤمتر الأمن والدفاع بالريا�ض

•• �شارك يوم  10/21الفريق الركن �أحمد بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة والوفد الع�سكري املرافق له ،يف م�ؤمتر
(الأمن والدفاع لر�ؤ�ساء �أركان الدفاع) لعدد من
الدول ال�شقيقة وال�صديقة الذي عقد يف العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض ،وذلك تلبية للدعوة الر�سمية
التي تلقاها من الفريق �أول الركن فيا�ض بن
حامد الرويلي رئي�س هيئة الأركان العامة
للقوات امل�سلحة ال�سعودية.
العــدد 514
�أكتوبر 2019

10

•• يف بداية املقابالت رحب رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيوف،
ومت خالل املقابالت تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض م�سرية العالقات الثنائية
القائمة بني ال�سلطنة وكل من اململكة املتحدة
والواليات املتحدة الأمريكية .

رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يلتقي الفرق الريا�ضية الع�سكرية
التقى الفريق الركن �أحمد بن حارث بن
نا�رص النبهاين يوم  10/8مب�رسح �صندوق
تقاعد وزارة الدفاع بالفرق الريا�ضية الع�سكرية,
قبل مغادرتها ال�سلطنة للم�شاركة يف دورة
الألعاب الع�سكرية يف جمهورية ال�صني ال�شعبية
ال�صديقة.
حيث ا�ستمع الفريق الركن رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة �إىل �إيجاز عن
اال�ستعدادات التي اتخذت من قبل مديرية
الريا�ضة الع�سكرية للم�شاركة يف هذه الدورة,
والوقوف على جاهزية الفرق امل�شاركة حتقيقا
للنتائج امل�رشفة.

حث الفريق الركن رئي�س �أركان قوات
وقد َّ
ال�سلطان امل�سلحة جميع الفرق الريا�ضية
الع�سكرية على بذل مزيد من اجلهد واال�ستعداد

التام واملتوا�صل من �أجل حتقيق الإجنازات
الدولية ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح خالل هذه
امل�شاركة واال�ستحقاقات القادمة.
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 10/23الفريق �أول طيار راجي�ش كومار
�سنج رئي�س �أركان القوات اجلوية بجمهورية
الهند ال�صديقة.

تخريج عدد من الدورات التخ�ص�صية
والفنية باخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
احتفلت يوم  10/13مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
بتخريج دورات دبلوم التمري�ض الع�سكري ودبلوم املهن الطبية امل�ساعدة،
وعدد من الدورات الفنية يف خمتلف املجاالت الطبية ،وذلك حتت رعاية
اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
حيث �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور عر�ضا مرئيا تناول ن�ش�أة
وتطور مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،وما حتتويه من خدمات
وكفاءات م�سخرة خلدمة قوات ال�سلطان امل�سلحة.
ويف اخلتام ،قام اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين راعي
املنا�سبة بت�سليم ال�شهادات للخريجني ،واجلوائز التقديرية لأوائل الدورات
املتخرجة.

• وا�ستقبل اللواء الركن طيار قائد
العماين يوم 10/30
�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
الفريق جوزيف جي كو�ستال قائد القوات
اجلوية بالقيادة الو�سطى الأمريكية والوفد
املرافق له.

تكرمي احلا�صلني على املراكز الأوىل من منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف امل�سابقة الثقافية لقوات ال�سلطان امل�سلحة

كرم اللواء الركن مطر بن �سامل بن را�شد البلو�شي قائد اجلي�ش
ّ
ال�سلطاين ال ُعماين مبع�سكر املرتفعة يوم  10/24فريق اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين احلا�صل على املركز الأول على امل�ستوى العام يف
امل�سابقة الثقافية الثالثة ع�رشة لقوات ال�سلطان امل�سلحة 2019م،
وكذلك حتقيق منت�سبي ال�سالح للعديد من املراكز املتقدمة يف
كرم عد ًدا من املحكّمني والقائمني على برنامج
امل�سابقة ذاتها ،كما ّ
التح�ضري واال�ستعداد لإ�سهامهم يف ت�أهيل و�إعداد املت�سابقني
للمناف�سة ,من خالل عقد حلقات عمل تخ�ص�صية يف خمتلف املجاالت
التي �شملتها امل�سابقة ,وقد �أ�شاد اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين مب�ستويات املجيدين العالية يف خمتلف املجاالت وعطائهم
املتوا�صل ,حاثا �إياهم على بذل املزيد من �أوجه العطاء والتفاين.

تكرمي احلا�صلني على املراكز الأوىل من منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف امل�سابقة الثقافية لقوات ال�سلطان امل�سلحة

ا�ستقباالت قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين
• ا�ستقبل اللواء الركن طيار مطر بن
علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 10/21الفريق ال�سري جون لورميري كبري
م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط والوفد املرافق له.
• كما ا�ستقبل اللواء الركن طيار قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين مبكتبه يوم
 10/22مايكل باتريك مولروي نائب
م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي لل�رشق
الأو�سط والوفد املرافق له.
• وا�ستقبل اللواء الركن طيار قائد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بنادي ال�شفق يوم
العــدد 514
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•• وقد رحب اللواء الركن طيار قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بال�ضيوف،
ومت خالل املقابالت تبادل الأحاديث
الودية ووجهات النظر ،ومناق�شة عدد من
الأمور يف املجاالت الع�سكرية ذات االهتمام
امل�شرتك.

كرم اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
• ّ
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بقاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية يوم  10/30فريق البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية احلا�صل على املركز الثالث على امل�ستوى العام
يف امل�سابقة الثقافية الثالثة ع�رشة لقوات ال�سلطان
امل�سلحة 2019م ،وكذلك حتقيق منت�سبي ال�سالح للعديد
من املراكز املتقدمة يف هذه امل�سابقة.
و�أ�شاد اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بامل�ستويات املتقدمة التي ظهر بها منت�سبو
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف امل�سابقة �سواء على
م�ستوى الفرق �أو امل�ستوى الفردي يف املجاالت
املختلفة للم�سابقة .

عدد من �أ�صحاب ال�سعادة والقادة الع�سكريني وامل�ست�شارين يزورون مركز الأمن البحري
قام يوم  10/28عدد من �أ�صحاب ال�سعادة
�سفراء الدول ال�صديقة مب�سقط ،ومندوبية
االحتاد الأوروبي لدى ال�سلطنة ،وعدد من القادة
الع�سكريني يف االحتاد الأوروبي وامل�ست�شارين
بزيارة ملركز الأمن البحري ،حيث كان يف
ا�ستقبالهم اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
وقد ا�ستمع الوفد خالل الزيارة �إىل �إيجاز
عن مهام و�أدوار املركز ،كما اطلع على الأجهزة
واملعدات احلديثة امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات
الأمن البحري.
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ا�ستقباالت قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية
• ا�ستقبل اللواء الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم � 10/10سعادة
ال�سفري ميكلي ت�شريفوين دور�سو
رئي�س مندوبية االحتاد الأوروبي
والوفد املرافق له.
• كما ا�ستقبل اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
مبكتبه يوم  10/20العميد بحري
�إدوارد �ألغرين قائد قوة املهام
امل�شرتكة بقيادة القوة املختلطة
(. )150
• وا�ستقبل اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 10/21
الفريق ال�سري جون لورميري كبري
م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية
ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط.

وفد من دار�سي دورتي الدفاع الوطني واحلرب العليا بجمهورية ال�سودان يزور كلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والأركان
• قام يوم  10/1وفد من دار�سي دورتي الدفاع
الوطني واحلرب العليا بجمهورية ال�سودان برئا�سة
اللواء الركـن (متقاعد) �أحمد حممد عو�ض الكرمي بزيارة
�إىل كلية الدفاع الوطني ،وكان يف ا�ستقبالهم لدى
و�صولهم مقر الكلية اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر
كلية الدفاع الوطني.
وقد ا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز عن كلية الدفاع الوطني
وما حتتويه من مرافق وجتهيزات �أكادميية ،كما اطعلوا
على �أق�سام الكلية ومرافقها املختلفة وما حتويه من
قاعات متنوعة �صممت وفق �أحدث املوا�صفات وزودت
ب�أف�ضل النظم التعليمية وامل�ساعدات التدريبية ،و�أنظمة
ال�شبكات الإلكرتونية املتعددة الأغرا�ض.
• كما قام الوفد يوم  10/1بزيارة �إىل كلية
القيادة والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر بيت
الفلج.
وقد ا�صطحب الوفد خالل الزيارة م�ساعد �آمر
كلية القيادة والأركان لل�ش�ؤون الإدارية ،وعدد من
�ضباط هيئة التوجيه بالكلية يف جولة �شملت القاعات
والف�صول واملرافق بالكلية ،وا�ستمعوا �إىل �إيجاز عن
الكلية ومنهاجها العام وما زودت به من تقنيات
معلوماتية حديثة ،وما ت�ضمه من مرافق متنوعة.

زيارات مركز الأمن البحري

•• وقد رحب اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
بال�ضيوف الزائرة ،ومت خالل
املقابالت تبادل وجهات النظر
وبحث عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.

�آمر كلية الدفاع الوطني ي�ستقبل مدير عام القوة امل�شرتكة الربيطاين
ا�ستقبل اللواء الركن �سامل بن م�سلم
قطن �آمر كلية الدفاع الوطني مببنى الكلية
مبع�سكر بيت الفلج يوم  10/14الفريق
�إدوارد �سرتينجر مدير عام القوة امل�شرتكة
الربيطاين والوفد املرافق له.
وقد رحب اللواء الركن �آمر كلية الدفاع
الوطني بال�ضيف الربيطاين ،ومت خالل
املقابلة تبادل الأحاديث الودية ،ووجهات
النظر يف عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.
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• قام يوم  10/2وفد دار�سي كلية الدفاع الوطني واحلرب العليا
بجمهورية ال�سودان بزيارة ملركز الأمن البحري.
• وقام يوم  10/20العميد بحري �إدوارد �ألغرين قائد قوة املهام
امل�شرتكة بقيادة القوة املختلطة ( )150بزيارة ملركز الأمن البحري.
• كما قام يوم � 10/22سكوت تايلور الع�ضو ال�سابق يف الكوجنر�س
الأمريكي والوفد املرافق له بزيارة ملركز الأمن البحري.
•• وقد كان يف ا�ستقبال ال�ضيوف العميد الركن بحري من�صور بن
حممد اخلرو�صي رئي�س مركز الأمن البحري ،حيث ا�ستمعوا خالل الزيارة
�إىل �إيجاز عن مهام و�أدوار املركز املتمثلة يف �إدارة وقيادة عمليات
الأمن البحري �ضد املخاطر البحرية ،ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ،

واحلفاظ على البيئة البحرية من خمتلف املخاطر ،كما اطلعوا على الأجهزة
واملعدات احلديثة امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات الأمن البحري.
15
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ؤمترا طبيًا
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة تنظم م� ً
نظمت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة يوم
 10/8م�ؤمت ًرا طب ًيا بعنوان (مكافحة العدوى
والوقاية منها يف عملية �إعادة معاجلة املعدات
الطبية وم�ستهلكاتها وتكنولوجيات العمليات يف
ُعمان) حتت رعاية العميد طبيب علي بن نا�رص
امل�سكري رئي�س اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة،
وبح�ضور �سعادة ال�سيد الدكتور �سلطان بن يعرب
البو�سعيدي م�ست�شار وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون ال�صحية.
ويهدف امل�ؤمتر الذي �أقيمت فعالياته يف
فندق �شرياتون  -م�سقط �إىل جمع املخت�صني يف
الرعاية ال�صحية للنظر يف املمار�سات والتحديات
التي يواجهها مركز التعقيم ( )CSSDوالبيئة
املحيطة بالعمليات اجلراحية ,وتبادل وجهات
النظر يف التطورات احلديثة القائمة على الأدلة
والتجارب العلمية ،وذلك حول �سل�سلة من
املو�ضوعات املتعلقة ب�إعادة معاجلة الأجهزة
الطبية القابلة لإعادة اال�ستخدام ،ومكافحة

تد�شني املوقع الإلكرتوين (جتنيد) اخلا�ص باجلهات الع�سكرية والأمنية
د�شنت الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة يوم  10/27املوقع الإلكرتوين اجلديد (جتنيد)
واخلا�ص بعر�ض فر�ص العمل املتوفرة لدى اجلهات الع�سكرية والأمنية ,وذلك حتت رعاية العميد
الركن بحري �شام�س بن حممد احلب�سي م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للإدارة .
يهدف املوقع ت�سهيل �إجراءات الباحثني عن عمل يف احل�صول على الوظائف املعلن عنها
يف خمتلف اجلهات الع�سكرية والأمنية من خالل الدخول يف املوقع.)TAJ.PAMR.GOV.OM( :
ويوفر النظام خا�صية االطالع على مواعيد االختبارات واملقابالت ال�شخ�صية مع خدمة
الر�سائل الن�صية امل�صاحبة للموقع الإلكرتوين ,وي�أتي تد�شني هذا املوقع ليفتح �آفاقا للتحول
الإلكرتوين والأنظمة الرقمية يف ال�سلطنة.

العدوى والوقاية منها ،وجودة رعاية املر�ضى
يف العمليات اجلراحية واملناظري .
و�شارك يف امل�ؤمتر عدد من اال�ست�شاريني
الطبيني والأطباء واخلرباء واملخت�صني يف جمال
الرعاية ال�صحية من داخل ال�سلطنة وخارجها،
وقد �شهد امل�ؤمتر تقدمي عدد من �أوراق العمل
واملحا�رضات مق�سمة �إىل عدد من املحاور

م�ست�شفى القوات امل�سلحة يحتفل بيوم الب�صر العاملي

الرئي�سية� ,إىل جانب عدد من جل�سات املناق�شة،
وي�ستهدف امل�ؤمتر الكوادر الطبية العاملة يف
جوانب �إعادة معاجلة الأجهزة الطبية واملعدات
والبيئة املحيطة باجلراحة يف غرفة العمليات,
وفنيي معاجلة التعقيم ,وفنيي مكافحة العدوى،
واخت�صا�صيي �إدارة املخاطر ,وفنيي الهند�سة
ال�رسيرية والطبية احليوية ,واخت�صا�صيي اجلودة.

احتفل يوم  10/24م�ست�شفى القوات امل�سلحة ممثال يف مركز طب العيون بيوم الب�رص
العاملي حتت رعاية العميد طبيب علي بن نا�رص امل�سكري رئي�س اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة ،وبح�ضور ممثلة منظمة ال�صحة العاملية بال�سلطنة.
وقد �ألقت ممثلة ال�صحة العاملية بال�سلطنة كلمة �أ�شارت فيها �إىل دور منظمة ال�صحة
العاملية يف مكافحة الأمرا�ض ب�شكل عام و�أمرا�ض العيون ب�شكل خا�ص ،ودورها يف دعم
الربامج ال�صحية يف دول العامل ب�شكل عام وال�سلطنة على وجه اخل�صو�ص.
ويف اخلتام افتُتح املعر�ض امل�صاحب للفعالية ،والذي �أقيم لتوعية موظفي ومراجعي
م�ست�شفى القوات امل�سلحة واملرافقني لهم ب�أهمية �إجراء الفحو�صات الطبية للعيون.

الهيئة الوطنية للم�ساحة توقع على برنامج (تعاون )مع جامعة ال�سلطان قابو�س
وقعت الهيئة الوطنية للم�ساحة يوم 10/29
مبقرها ببيت الفلج على برنامج (تعاون) مع
جامعة ال�سلطان قابو�س ,حيث وقعها من جانب
الهيئة العميد الركن جوي �أحمد بن �سيف البادي
رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة ,ومن جانب
اجلامعة �سعادة الدكتور علي بن م�سعود البيماين
رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س.
ويهدف الربنامج �إىل تلبية م�ساعي الهيئة
واجلامعة ,والهادفة �إىل تعزيز وتطوير التعاون
بينهما ،وتبادل اخلربات واملجاالت التي تعمل
على تطوير القدرات التعليمية ،والربامج البحثية
امل�شرتكة ،ومبا ي�سهم يف االرتقاء مب�ستوى الأداء.
وي���أت��ي التوقيع ب�ين اجلانبني لتكري�س
وتوثيق التعاون يف �شتى املجاالت الأكادميية
والبحثية وكذلك اال�ست�شارية مما �سي�سهم يف

تنظيم الن�سخة الثانية من ور�شة القيادة االبتكارية يف املجال ال�صحي  -م�سقط2020م

اال�ستفادة البحثية والأك��ادمي��ي��ة والتعليمية
للجامعة وكذلك للهيئة.
كما ي�أتي من �أج��ل بناء القدرات العلمية
وتطوير الربامج البحثية امل�شرتكة بينهما,
بحيث ت�ستفيد الهيئة الوطنية للم�ساحة من
امل��راف��ق التابعة جلامعة ال�سلطان قابو�س

الأكادميية والتدريبية وكذلك البحثية من �أجل
بناء قدراتها وتطوير �أعمالها اليومية ,وكذلك
ا�ستفادة جامعة ال�سلطان قابو�س من حيث
الباحثون والطلبة والأكادمييون من البيانات
املوجودة لدى الهيئة الوطنية للم�ساحة.

الكلية الع�سكرية التقنية تنظم امل�ؤمتر الدويل للهند�سة البحرية والتكنولوجيا 2019م
تنظم الكلية الع�سكرية التقنية خالل �شهر نوفمرب
2019م امل�ؤمتر الدويل للهند�سة البحرية والتكنولوجيا
ب��ال��ت��ع��اون م��ع معهد ال��ه��ن��د���س��ة ال��ب��ح��ري��ة وال��ع��ل��وم
والتكنولوجيا ( )IMarESTباململكة املتحدة ،وي�أتي
هذا امل�ؤمتر ا�ستمرارا ل�سل�سلة امل�ؤمترات الهند�سية التي
تتبناها الكلية الع�سكرية التقنية� ,سعيا منها لت�سليط
ال�ضوء على ج��وان��ب البحث والتطوير واالب��ت��ك��ار يف
الهند�سة البحرية من خالل تبادل املعارف وزيادة الوعي
يف هذا املجال.
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و�سيكون عنوان امل�ؤمتر (احللول املبتكرة الحتياجات
امل�ستقبل) وي�ستمر ملدة ثالثة �أيام.
ويعد هذا امل�ؤمتر نقطة جذب لعدد كبري من كبار
امل�س�ؤولني والتنفيذيني واخل�براء والتقنيني من قطاع
الهند�سة البحرية والأكادمييني ،حيث �سي�ستقطب �أكرث من
( )250م�شاركً ا ميثلون �أكرث من ( )18دولة حول العامل
ملناق�شة �أك�ثر من ( )50ورق��ة علمية ,ولالطالع على
تفا�صيل امل�ؤمتر فقد مت تد�شني موقع �إلكرتوين عنه.
()www.icmetoman.com

ال�سلطانية ال ُعمانية ومب�شاركة
ُتنظِّ م البحر َّية ُّ
وزارة ال�صحة ،واملجل�س ال ُعماين لالخت�صا�صات
الطبية ،وم�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س،
واخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،واخلدمات
الطبية بديوان البالط ال�سلطاين ،واخلدمات الطبية
ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،وبال�رشاكة مع جامعة
هارفارد مي�سي الأمريكية الن�سخة الثانية من
ور�شة (القيادة االبتكارية يف املجال ال�صحي -
م�سقط  )2020خالل الفرتة من ( )4-2فرباير
2020م.
ويت�ض َّمن برنامج الور�شة التدريب النظري
والعملي على �أ�س�س القيادة االبتكارية والإدارة

ال�صحية ،وحتديث الأدوات الإدارية التكنولوجية،
وتطوير املنظومة ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل تطوير
مهارات العاملني يف تقدمي اخلدمات ال�صحية،
واحلر�ص على �إك�سابهم �أف�ضل املهارات التي
متكنهم من تقدمي خدمات �صحية جيدة ،ويهدف
القائمون على تنظيم هذه الور�شة �إيجاد البيئة
امل�شرتكة للخربات ذات الكفاءة املتميزة يف جمال
العمل الإداري والقادرة على مواكبة التطورات
احلديثة.
و ُيحا�رض يف الور�شة نُخبة من �أبرز القيادات
وقادة التطوير يف املجال ال�صحي حمل ًّيا ودول ًّيا.
وي�شارك يف الور�شة على مدى الأيام الثالثة نحو

( )70م�شاركا من الفئات الطبية والإدارية العليا،
عالوة على ذلك مت تقدمي الدعوة لعدد من القيادات
ال�صحية من خمتلف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

ال�سلطنة ت�ست�ضيف الور�شة التح�ضريية للندوة البحرية لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي
يف �إطار التعاون امل�شرتك بني الدول الأع�ضاء لرابطة الدول املطلة
على املحيط الهندي ،ونظرا ملا تتميز به ال�سلطنة من موقع �إ�سرتاتيجي
مطل على املمرات البحرية املهمة ،ا�ست�ضافت ال�سلطنة يوم  10/14ممثلة
مبركز الأمن البحري الور�شة التح�ضريية للندوة البحرية لرابطة الدول
املطلة على املحيط الهندي واملزمع �إقامتها يف اجلمهورية الفرن�سية يف
عام 2020م.
وتهدف الور�شة التي �أقيمت بفندق جراند ميلينيوم مب�سقط ومب�شاركة
الدول الأع�ضاء يف الرابطة والدول املراقبة �إىل تعزيز التعاون ,ومناق�شة
الق�ضايا البحرية يف املحيط الهندي ،و�إيجاد احللول امل�شرتكة يف �سبيل
مواجهة التحديات التي تهدد الأمن البحري يف املنطقة .
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ختام فعاليات بطولة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين الريا�ضية لل�ضباط
اختتمت يوم  10/1فعاليات بطولة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين الريا�ضية
لل�ضباط حتت رعاية العميد الركن جوي �سامل بن خلفان الرحبي كبري �ضباط
الأركان اجلويني ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
وقد ت�ضمنت البطولة التي �أقيمت بقاعدة �أدم اجلوية العديد من الأن�شطة
الريا�ضية �شملت خما�سيات كرة القدم لل�صاالت والكرة الطائرة والبولينج.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بت�سليم ك�أ�س البطولة لفريق قاعدة غال
اجلوية ،وتوزيع اجلوائز على الفرق احلا�صلة على املراكز الأوىل يف خمتلف
امل�سابقات .

فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للدوريات يحقق امليدالية الف�ضية يف م�سابقة (كامربيان)
حقق فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للدوريات امليدالية الف�ضية يف
م�سابقة مترين الدوريات (كامربيان) والذي �أقيم يف جبال ويلز باململكة
املتحدة خالل الفرتة ( )10/15-13مب�شاركة ( )122فري ًقا من خمتلف
دول العامل من �ضمنها ( )35فري ًقا دول ًيا.
وقد �أقيمت م�سابقة مترين الدوريات (كامربيان) يف منطقة جبلية
وعرة تعد من �إحدى املناطق الباردة وال�صعبة ،وتقت�ضي �رشوط امل�سابقة
و�صول الفرق امل�شاركة �إىل �آخر مرحلة من مراحل التمرين ،واجتياز
املعا�ضل التعبوية املختلفة على م�سافة ( )50كيلومرتا خالل فرتة زمنية
�أق�صاها (� )48ساعة ,وقد متكن فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من اجتياز
التمرين يف زمن قيا�سي وقدره (� )39ساعة فقط .

الفريق الوطني للرماية يح�صل على عدد من امليداليات امللونة بدولة قطر
�أنهى الفريق الوطني للرماية مع�سكره التدريبي الذي �أقامه يف العا�صمة
القطرية الدوحة خالل الفرتة من ( ،)10/7-9/25وقد تخلل املع�سكر التدريبي
م�شاركة الفريق الوطني للرماية يف البطولة املحلية التي نظمها االحتاد القطري
للرماية والقو�س وال�سهم على ميدان الرماية (بلو�سيل) ،حيث متكن رماة ال�سلطنة
من �إحراز مراكز متقدمة ،وح�صدوا العديد من امليداليات امللونة يف خمتلف
م�سابقات البطولة �شملت ( )6ميداليات ذهبيات من �أ�صل ( )14ميدالية ذهبية،
و( )9ميداليات ف�ضيات من �أ�صل ( )14ميدالية ف�ضية و( )8ميداليات برونزيات
من �أ�صل ()14ميدالية برونزية.

مراكز متقدمة يف ختام م�سابقات الرماية يف الدورة ال�ساد�سة لريا�ضة املر�أة اخلليجية
مت َّكنت راميات الفريق الوطني للرماية من حتقيق مراكز متقدمة وميداليات ملونة
يف ختام م�سابقات الرماية يف الدورة ال�ساد�سة لريا�ضة املر�أة اخلليجية التي �أقيمت
يف دولة الكويت ال�شقيقة ،والتي اختتمت فعالياتها يوم  ,10/24حيث جاءت نتائج
الفريق على النحو الآتي:
على م�ستوى الفرق حقق فريق امل�سد�س (� )10أمتار هوائي امليدالية الف�ضية،
و�أحرز فريق امل�سد�س ( )25مرتا امليدالية الف�ضية ،كما ح�صل فريق (ال�شوزن تراب) على
امليدالية الف�ضية� ،أما فريق البندقية (� )10أمتار هوائي فقد �أحرز امليدالية الربونزية.
وعلى امل�ستوى الفردي حقَّقت الرامية فخرية اجلحافية املركز الثالث وامليدالية
الربونزية يف م�سابقة (ال�شوزن تراب) بعد املناف�سة القوية مع راميات املنتخب
الكويتي.
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الهيئة الوطنية للم�ساحة ت�شارك يف امل�ؤمتر العربي الثامن للخرباء العرب يف الأ�سماء اجلغرافية

�شاركت ال�سلطنة ممثلة يف الهيئة الوطنية للم�ساحة يف امل�ؤمتر العربي
الثامن للخرباء العرب يف الأ�سماء اجلغرافية الذي عقد يف العا�صمة الأردنية
عمان خالل الفرتة من ( )10/3-1والذي حمل عنوان (تهويد الأ�سماء
ّ
اجلغرافية يف القد�س).
�شارك يف امل�ؤمتر ( ) 12دولة عربية ،وقدمت فيه �أكرث من (  )35ورقة
علمية منها (� )4أوراق قدمتها ال�سلطنة تطرقت �إىل �إجنازات ال�سلطنة يف جمال
الأ�سماء اجلغرافية ،وجمع للأ�سماء اجلغرافية ال ُعمانية من امليدان ومراجعتها
واعتمادها ،والنظام العربي لنقل الأ�سماء اجلغرافية من العربية �إىل الالتينية،
والورقة الرابعة تطرقت �إىل اللغات غري املكتوبة يف �سلطنة ُعمان.

االحتفـــــــال بيــــــــوم املــــــــر�أة ال ُعمانيــــــة

•• مبنا�سبة يوم املر�أة ال ُعمانية الذي يوافق ال�سابع ع�رش من
�أكتوبر من كل عام نظم �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين احتفاال يوم
 10/21حتت رعاية املكرمة مرمي بنت عي�سى الزدجالية ع�ضو
جمل�س الدولة.
•• كما نظمت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  10/23احتفاال

مماثال حتت رعاية العميد الركن بحري �سيف بن حممد احلب�سي
قائد قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية.
وت�ضمن احلفالن العديد من الفقرات املتنوعة التي تتناول
�إ�سهامات املر�أة ال ُعمانية �ضمن منت�سبي هذين ال�سالحني وجهودهن
املقدرة يف خدمة الوطن وت�أدية املهام املوكلة بهن.

�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين جـهـود و�أدوار �إن�سـانيـة

يف �إطار اخلدمات الإن�سانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الوطن جن ًبا �إىل
جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى:
�إخالء طبي
•• قامت �إحدى الطائرات التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يوم  9/30بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من ظروف �صحية
طارئة .
حيث مت نقلها من م�ست�شفى مدينة (خورفكان) ب�إمارة ال�شارقة
بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين
مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
•• وقامت �إحدى الطائرات التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يوم  10/5بعملية �إخالء طبي لطفل حديث الوالدة كان يعاين من
م�شاكل �صحية ،وقد مت نقله من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل
امل�ست�شفى ال�سلطاين لتلقي العالج الالزم. .
•• كما قامت يوم  10/12طائرة عمودية تابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملري�ض من �إحدى اجلن�سيات الآ�سيوية يعاين
من م�شاكل �صحية ,حيث مت نقله من م�ست�شفى م�صرية مبحافظة جنوب
ال�رشقية �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم .

•• وقامت يوم  10/14طائرة عمودية تابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملري�ض من �إحدى اجلن�سيات الآ�سيوية يعاين
من م�شاكل �صحية ,حيث مت نقله من املركز ال�صحي بليما �إىل م�ست�شفى
خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم .
•• ونفذت يوم � 10/14إحدى الطائرات التابعة ل�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين عملية �إخالء طبي ملقيم من اجلن�سية الآ�سيوية كان
يعاين من م�شاكل �صحية يف القلب .وقد مت نقله من م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين لتلقي العالج الالزم.
البحث والإنقاذ
•• قامت �إحدى الطائرات املروحية التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين وبالتن�سيق من مركز تن�سيق البحث والإنقاذ التابع لل�سالح يوم
 10/18بعملية بحث و�إنقاذ خلم�سة مواطنني تاهوا �أثناء ممار�ستهم
لريا�ضة امل�شي اجلبلي ومل يتمكنوا من العودة �إىل نقطة انطالقهم ,مما �أدى
�إىل تعر�ض �أج�سادهم جلفاف �شديد ودخول �أحدهم يف حالة حرجة ,حيث
مت نقلهم من جبل نخل �إىل قاعدة امل�صنعة اجلوية ,ومت بعدها نقل �أحدهم
�إىل م�ست�شفى الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة لإجراء الفحو�صات وتلقي
العالج الالزم ,وذلك بالتن�سيق مع خمتلف اجلهات الع�سكرية والأمنية ذات
العالقة.
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ال�سلطنـة ت�ست�ضيف �أعمـال الدورة ال�ساد�سـة ع�شـرة ملجل�س الـدفــــــــــــــــــــــاع امل�شتـرك بـدول جملـ�س التعـاون لدول اخلليج العربية
برقية �شكر وعرفان للمقام ال�سامي
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم� ،سلطان عُ مان
رئي�س الدورة احلالية للمجل�س الأعلى

 qqا�ست�ضافت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الدفاع يوم � 10/30أعمال الدورة ال�ساد�سة ع�رشة ملجل�س الدفاع
امل�شرتك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لأ�صحاب املعايل ور�ؤ�ساء الوفود ممثلي وزراء الدفاع بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف فندق ق�رص الب�ستان مب�سقط برئا�سة معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن
حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع وبح�ضور كل من معايل حممد �أحمد البواردي الفال�سي
وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية املتحدة ،و�سعادة الفريق الركن عبدهلل بن ح�سن النعيمي وزير
�ش�ؤون الدفاع مبملكة البحرين ,ومعايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل العاي�ش م�ساعد وزير الدفاع باململكة العربية
ال�سعودية ،و�سعادة الدكتور خالد بن حممد العطية نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة
قطر ،ومعايل �أن�س خالد ال�صالح نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء بدولة الكويت،
ومعايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربيةqq .
 mmو�ألقى معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع رئي�س
االجتماع كلمة رحب فيها ب�ضيوف ال�سلطنة من �أ�صحاب املعايل ور�ؤ�ساء
الوفود ممثلي وزراء الدفاع بدول املجل�س ,و�أ�شاد خاللها بالإجنازات التي
حتققت يف جمال التعاون الع�سكري بني دول املجل�س ترجمة للتوجيهات
من لدن �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،كما �أو�ضح معاليه �أن هذا االجتماع يعد توا�صال الجتماعات
�سابقة من �أجل الوقوف على ما حتقق من �إجنازات ونتائج يف املجال
الع�سكري اخلليجي ,وملوا�صلة اجلهد امل�شرتك ترجمة للأهداف ال�سامية
والنبيلة التي ر�سمها قادة دول املجل�س �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو حفظهم
اهلل ورعاهم.
كما �أكد معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع خالل كلمته �أن
هذا االجتماع ي�أتي ملناق�شة موا�ضيع غاية يف الأهمية ،تت�ضمن تو�صيات
اللجنة الع�سكرية العليا لر�ؤ�ساء الأركان لتدار�سها والتو�صل �إىل القرارات
املنا�سبة ب�ش�أنها ،مما �سي�سهم يف تعزيز م�سرية التعاون وتطويرها مبا
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يحقق طموحات �شعوب دول املجل�س يف املجاالت الدفاعية.
ويف ختام كلمته �أكد معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
على �أهمية موا�صلة العمل لالرتقاء بقدرات القوات امل�سلحة لدول املجل�س
وتطويرها �إىل جانب تذليل كافة التحديات وال�صعاب التي تواجهها
لتحقيق الأهداف امل�شرتكة التي يطمح لها اجلميع.
كما �ألقى معايل الدكتور الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية كلمة �أكد فيها �أن �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س،
يحفظهم اهلل� ،أولوا العمل الدفاعي امل�شرتك اهتماما كبريا ،وحر�صوا على
تقدمي كافة �أ�شكال الدعم والرعاية له ،ووجهوا دائما �إىل تعزيز التكامل
الدفاعي بني الدول الأع�ضاء� ،إميانا منهم ب�أن الدفاع عن دول املجل�س
واحلفاظ على �سيادتها وا�ستقاللها وحماية م�صاحلها واجب وطني والتزام
ثابت تنفيذا التفاقية الدفاع امل�شرتك بني الدول الأع�ضاء ،وت�أكيدا لعمق
الروابط التاريخية التي جتمعها ،و�أوا�رص الأخوة وامل�صري الواحد.
وقال معاليه �إن جمل�س الدفاع امل�شرتك لأ�صحاب ال�سمو واملعايل

حفظه اهلل ورعاه

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�شرفنا ونحن نختتم �أعمال االجتماع ال�ساد�س ع�شر ملجل�س الدفاع امل�شرتك الذي عقد يف رحاب مدينة م�سقط العامرة ب�سلطنة
ُعمان العزيزة� ،أن نرفع ملقامكم ال�سامي بالغ ال�شكر والعرفان ،و�أطيب م�شاعر الود واالمتنان على ما لقيناه من حفاوة بالغة ،وح�سن
وفادة ،وكرم �ضيافة يف بلدنا الثاين �سلطنة ُعمان.
واليفوتنا يف هذا املقام �أن ن�شيد بح�سن التنظيم والإعداد املتميز الذي قامت به وزارة الدفاع يف �سلطنة ُعمان ،مبتابعة حثيثة من
معايل ال�سيد  /بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي ،الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ،وفقا لر�ؤيتكم وتوجيهاتكم ال�سامية ،الأمر الذي
�أ�سهم يف تو�صلنا �إىل النتائج والتو�صيات التي ن�أمل �أن حتقق طموحات وتطلعات جاللتكم ،و�إخوانكم �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة
دول املجل�س (حفظهم اهلل ورعاهم) �إىل مزيد من التكامل والرتابط الدفاعي بني القوات امل�سلحة يف دول املجل�س.
حفظ اهلل �سلطنة ُعمان و�شعبها يف ظل قيادتكم احلكيمة وتوجيهاتكم ال�سديدة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
وزراء الدفاع
					
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
							

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع رئي�س االجتماع:

«تعزيز م�سرية التعاون
وتطويرها مبا يحقق
طموحات �شعوب دول
املجل�س يف املجاالت
الدفاعية»
وال�سعادة وزراء الدفاع كان عند م�ستوى امل�س�ؤولية والواجب املقد�س ،فقد
حر�ص الوزراء دائما على بذل جهود خمل�صة لتطوير وتعزيز العمل الدفاعي
اخلليجي امل�شرتك ،والو�صول به �إىل مرحلة الرتابط والتكامل املن�شود،
م�شريا �إىل االهتمام والدعم الكبريين ملنظومات التعاون الدفاعي امل�شرتك،
لت�صبح منوذجا فريدا وفعاال يحقق التعاون ،وير�سخ التكامل ،ويعزز جهود
دول املجل�س ملواجهة خمتلف التهديدات والتحديات ،منوها �إىل �أنها اليوم
حمل فخر واعتزاز وثناء من مواطني دول املجل�س.
وقال معايل الأمني العام ملجل�س التعاون يف كلمته �إن م�سرية العمل
الدفاعي اخلليجي امل�شرتك حققت بف�ضل توجيهات �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو
قادة دول املجل�س� ،أيدهم اهلل ،واملتابعة احلثيثة لأ�صحاب ال�سمو واملعايل
وال�سعادة �إجنازات متعددة �شملت خمتلف جوانب العمل الدفاعي ،معربا
عن مباركته انطالق �أعمال القيادة الع�سكرية املوحدة ،التي متثل مرحلة
مهمة يف م�سرية التعاون امل�شرتك ،ودليال نا�صعا على ح�سن اال�ستعداد

والتخطيط امل�ستقبلي ،والرغبة ال�صادقة يف حتقيق الرتابط والتكامل بني
القوات امل�سلحة يف دول املجل�س ،م�شيدا بجهود �أ�صحاب املعايل وال�سعادة
ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة بدول املجل�س �أع�ضاء اللجنة الع�سكرية
العليا ،ومتابعتهم امل�ستمرة لتطوير وتعزيز التعاون اخلليجي امل�شرتك،
واالرتقاء به �إىل امل�ستوى امل�أمول ،حتقيقا للأهداف ال�سامية ملجل�س
التعاون وم�سريته املباركة ،وعلى جهدهم الوا�ضح يف التح�ضري والإعداد
لالجتماع.
هذا ،وقد ناق�ش االجتماع العديد من املو�ضوعات التي تدعم وتعزز
م�سرية التعاون الع�سكري القائم بني دول املجل�س وتطويرها مبا يتنا�سب
وتفعيل اتفاقية الدفاع امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربي واتخاذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة.
وقد اختتم �أ�صحاب املعايل وزراء الدفاع بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية انعقاد �أعمال الدورة ال�ساد�سة ع�رشة ملجل�س الدفاع
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الت�صوير - :الوكيل� 1/سعيد بن علي الكلبانـــــــي  -الرقيب� 1/سليمان بن حممد العربي

معايل الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية:
«م�سرية العمل الدفاعي اخلليجي امل�شرتك
حققت بف�ضل توجيهات �أ�صحاب اجلاللة
وال�سمو قادة دول املجل�س �إجنازات متعددة
�شملت خمتلف جوانب العمل الدفاعي»
امل�شرتك ،وبهذه املنا�سبة �ألقى معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع رئي�س االجتماع كلمة �شكر
فيها �أ�صحاب املعايل ور�ؤ�ساء الوفود ممثلي وزراء الدفاع بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية على املناق�شات البناءة التي �أخرجت عددا
من القرارات والتو�صيات مبا يحقق التوجهات والغايات ال�سامية لأ�صحاب
اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س – حفظهم اهلل ورعاهم – نحو مزيد من
�أوجه التعاون ،ومبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة لدول املجل�س ،ويعزز التعاون
الع�سكري القائم ،حفاظا للأمن واال�ستقرار يف دول جمل�س التعاون.
هذا ،وقد و�صل �إىل البالد يوم  10/30كل على حدة �أ�صحاب املعايل
ور�ؤ�ساء الوفود ممثلي وزراء الدفاع بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،وذلك للم�شاركة يف �أعمال الدورة ال�ساد�سة ع�رشة ملجل�س الدفاع
امل�شرتك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،حيث و�صل كل من معايل
حممد �أحمد البواردي الفال�سي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،و�سعادة الفريق الركن عبدهلل بن ح�سن النعيمي وزير �ش�ؤون
الدفاع مبملكة البحرين ,ومعايل الأ�ستاذ حممد بن عبدهلل العاي�ش م�ساعد
وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ,و�سعادة الدكتور خالد بن حممد
العطية نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر,
ومعايل �أن�س خالد ال�صالح نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء بدولة الكويت ,ومعايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين
الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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هذا ،وكان يف مقدمة م�ستقبليهم لدى و�صولهم مطار م�سقط الدويل
معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع ،والفريق الركن �أحمد بن حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة،
كما كان يف اال�ستقبال معايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين الأمني
العام مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،و�أ�صحاب ال�سعادة �سفراء دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املعتمدين لدى ال�سلطنة.
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رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
رئيــ�س االجتمـاع:
االجتماع ي�سعى �إىل حتقيق
املزيد من التعاون الع�سكري
القائم لإ�ضافة مكا�سب �أخرى
مبا يخدم منظومة العمل
الع�سكري اخلليجي امل�شرتك

ال�سلطنــة ت�ست�ضيف اجتمــاع اللجنـة الع�سكريـة العليا لأ�صحـاب املعالـي وال�سعــــــــــــــــــــــــــــادة ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ا�ست�ضافت ال�سلطنة ممثلة يف رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة اجتماع اللجنة الع�سكرية العليا لأ�صحاب املعايل
وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون
لـدول اخلليج العربية ،وقد تر�أ�س االجتماع الفريق الركن
�أحمد بن حارث بن نا�صر النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة وبح�ضور �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء الأركان
بدول املجل�س �أع�ضاء اللجنة الع�سكرية العليا ،كما �شارك يف
االجتماع معايل الفريق الركن قائد القيادة الع�سكرية املوحدة
ملجل�س التعاون ،و�سعادة اللواء الركن الأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي.
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يف بداية االجتماع الذي عقد يوم  10/10بنادي ال�شفق
بقوات ال�سلطان امل�سلحة �ألقى الفريق الركن رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة رئي�س االجتماع كلمة يف اجلل�سة االفتتاحية
رحب خاللها ب�أ�صحاب املعايل وال�سعادة يف بلدهم الثاين
�سلطنة ُعمان ،متمنيا لهم طيب الإقامة وق�ضاء �أوقات طيبة،
ولالجتماع التوفيق والنجاح.
و�أ�شاد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مب�سرية التعاون
الع�سكري القائمة بني دول املجل�س ،والتي حققت العديد من
الإجنازات يف خمتلف املجاالت ،والتطور الكبري والنوعي الذي
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 الوكيل� 1/سعيد بن علي الكلبانـــــــيالت�صوير - :الرقيب 1/وليد بن را�شد املجرفــــــي
 -الرقيب� 1/سليمان بن حممد العربي

متابعة :املالزم �أول�/سعيد بن نا�صر ال�شبيبي

الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي ي�شيد بجهود
ال�سلطنة احلثيثة يف دعم وم�ؤازرة العمل الع�سكري امل�شرتك بني دول املجل�س
ت�شهده القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية يف خمتلف القطاعات الب�رشية منها واملادية والفنية
والإلكرتونية ،وي�سعى هذا االجتماع لتحقيق املزيد من خطوات
م�سرية التعاون الع�سكري القائم بني دول املجل�س ،من �أجل
�إ�ضافة مكا�سب �أخرى من تلك التي حققتها وال تزال حتققها،
وتعزيزها مبا يخدم منظومة العمل الع�سكري اخلليجي امل�شرتك،
ترجمة للتوجهات والأهداف ال�سامية التي يتطلع �إليها �أ�صحاب
اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون حفظهم اهلل ورعاهم.

ويف ختام كلمته �أكد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
على �أهمية هذه االجتماعات لتبادل الأفكار وا�ستعرا�ض وجهات
النظر ،وبحث �سبل التعاون الع�سكري امل�شرتك بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
كما �ألقى �سعادة اللواء الركن �أحمد بن علي �آل علي الأمني
العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س
التعاون اخلليجي كلمة قدم خاللها �شكره وتقديره لل�سلطنة
على جهودها احلثيثة لدعم وم�ؤازرة العمل الع�سكري امل�شرتك

بني دول املجل�س ،ولكافة اجلهات املعنية يف وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة التي �أ�رشفت على الإعداد والتح�ضري
لهذا االجتماع ,م�شريا �إىل �أهمية ت�رسيع عملية التعاون يف
خمتلف املجاالت الع�سكرية ،متطل ًعا �إىل �إدامة التعاون يف
العمل الع�سكري امل�شرتك وا�ستمراره و�صوال �إىل اتخاذ القرارات
والتو�صيات التي �سيكون لها الأثر الكبري يف دعم م�سرية
التعاون الع�سكري بني دول املجل�س �ضمن منظومة جمل�س
التعاون اخلليجي.
وفـي ختـام االجتمـاع �ألقـى الفريــق الركــن �أحمـد بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
رئي�س االجتماع كلمة �شكر فيها جميع الوفود امل�شاركة من
دول املجل�س ،و�أثنى على جهودهم من �أجل العمل على جناح
هذا االجتماع ،وما طرح فيه من مو�ضوعات عديدة ومتنوعة
ُتعنى بتطوير التعاون الع�سكري امل�شرتك ،وتعزيزه مبا يحقق
طموحات �شعوب ودول املجل�س ،حيث كان للمناق�شات الطيبة
والهادفة �أثر يف حتقيق مزيد من التعاون الع�سكري بني الدول
يف �إطار منظومة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وقد �شارك يف االجتماع معايل الفريق الركن حمد حممد
ثاين الرميثي رئي�س �أركان القوات امل�سلحة بدولة الإمارات

اجتماع اللجنة التح�ضريية مل�ساعدي ر�ؤ�ساء الأركان للعمليات والتدريب
بدول جمل�س التعاون اخلليجي
وك��ان��ت اللجنة التح�ضريية الج��ت��م��اع اللجنة
الع�سكرية ال ُعليا لر�ؤ�ساء الأركان بدول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية قد عقدت اجتماعاتها خالل
الفرتة ( )10/9-7بنادي ال�شفق برئا�سة العميد الركن
عبدالعزيز بن عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط ،وبح�ضور
م�ساعدي ر�ؤ�ساء الأرك��ان للعمليات والتدريب للقوات
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العربية املتحدة ،و�سعادة الفريق الركن ذياب بن �صقر النعيمي
رئي�س هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين ،ومعايل الفريق �أول
الركن فيا�ض بن حمد بن رقاد الرويلي رئي�س هيئة الأركان
العامة باململكة العربية ال�سعودية ،و�سعادة الفريق الركن طيار
غامن بن �شاهني الغامن رئي�س �أركان القوات امل�سلحة القطرية،
و�سعادة الفريق الركن حممد خالد اخل�رض رئي�س الأركان العامة
للجي�ش الكويتي ،كما �شارك يف االجتماع معايل الفريق الركن
عيد بن عوا�ض ال�شلوي قائد القيادة الع�سكرية املوحدة ملجل�س
التعاون اخلليجي ،و�سعادة اللواء الركن �أحمد بن علي �آل علي
الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س
التعاون اخلليجي ،هذا ،وقد و�صل �إىل البالد يوم � 10/9أ�صحاب
املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،ومعايل الفريق الركن قائد القيادة
الع�سكرية املوحدة ملجل�س التعاون اخلليجي.
وقد كان يف ا�ستقبالهم لدى و�صولهم كال على حدة بقاعدة
ال�سيب اجلوية الفريق الركن �أحمد بن حارث بن نا�رص النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من كبار �ضباط
قوات ال�سلطان امل�سلحة.

امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
واللواء الركن الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية
بالأمانة العامة لدول املجل�س.
وقد بحث االجتماع عد ًدا من املو�ضوعات �ضمن
جدول �أعماله لرفعها الجتماع اللجنة الع�سكرية العليا
لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ���س��اء �أرك��ان القوات
امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

27

العــدد 514
�أكتوبر 2019

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تنظم احتفاال ر�سميا ل�سفينتها (�شـــــــــــــــــــــــــــــباب ُعمان الثانية ) بعد عودتها من رحلتها الدولية لقارة �أوروبا
بعد مشاركتها في السباقات واملهرجانات وزيارة العديد من املوانئ واملراسي الدولية
في إطار رحلتها الدولية الرابعة للقارة األوروبية (صواري اجملد والسالم) ،والتي جاءت
تنفي ًذا لألوامر السامية حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
القائد األعلى للقوات املسلحة حفظه اهلل ورعاه ،رست السفينة (شباب ُعمان الثانية)
يوم  10/7مبيناء السلطان قابوس مبطرح ،وبهذه املناسبة نظمت البحرية السلطانية
العمانية حفل استقبال رسمي للسفينة حتت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن
ُ
طارق آل سعيد مستشار جاللة السلطان.

�صاحب ال�سمو ال�سيد م�ست�شار جاللة ال�سلطان:
العمانية (�شباب ُعمان الثانية)وطاقمها
«�سفينة البحرية ال�سلطانية ُ
عادوا من رحلة م�ؤزرة بالإجنازات ،وتخليد هذه الرحلة بدول العامل
ملد ج�سور ال�صداقة وال�سالم والتي يحر�ص عليها م��والي ح�ضرة
�صاحب اجلاللة بتوجيهاته لهذه ال�سفينة للم�شاركة يف املحافل
الدولية والتجمعات البحرية»

�إجنازات �سفينة (�شباب عُ مان الثانية)
يف رحلتها الدولية الرابعة:
م
1

متابعة:
 املالزم �أول /بدر بن حمود الناعبي -املالزم �أول�/سعيد بن نا�صر ال�شبيبي

2

الت�صوير:
 الوكيل� 1/سعيد بن علي الكلبانــــي  -الرقيب 1/مقبول بن �سامل الرحبي -الرقيب 1/بدر بن نا�صر الكلبانــــي  -العريف� /أحمد بن فهد الوهيبــــــي
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3

امل�سابقة

الإجناز

مهرجان احلرية لل�سفن  -جائزة ال�صداقة الدولية
ظهورا
ال�������ش���راع���ي���ة ال��ط��وي��ل��ة  -جائزة ال�سفينة الأف�ضل
ً
مبملكة هولندا
املهرجان البحري مبدينة  -املركز الأول على امل�ستوى العام يف
�آلبورج مبملكة الدمنارك �سباق ال�سفن ال�شراعية الطويلة
 جائزة �أكثـر ال�سفن ظهورا ج��ائ��زة �أك��ث��ـ��ر �سفينة دول��ي��ةم�شاركة يف املهرجان
م��ه��رج��ان خ��ت��ام �سباقات جائزة ال�صداقة الدولية ل�سباقات
ال�سفن ال�شراعية الطويلة ال�سفن ال�شراعية الطويلة لعام
مبدينة �آرهو�س مبملكة 2019م.
الدمنارك

ب��د�أت فعاليات احلفل بالتحية الع�سكرية ل�صاحب ال�سمو ال�سيد
م�ست�شار جاللة ال�سلطان راعي املنا�سبة ،الذي قام بتفتي�ش ال�صف
الأمامي من طابور حر�س ال�رشف ،ولدى ر�سو ال�سفينة ،قام قائد ال�سفينة
بدعوة �سموه ،و�أ�صحاب املعايل والقادة وكبار املدعوين لل�صعود على
ظهر ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ،مل�صافحة وحتية طاقم ال�سفينة
وتهنئتهم على الإجن���ازات التي حققوها ،وم�شاركتهم الفاعلة يف
ا�ستمع �سموه وكبار املدعوين �إىل �إيجاز عن ال�سفينة وم�سار
الرحلة ،وقد
َ
رحلتها والأهداف والإجنازات التي حققتها ،بعد ذلك قام �صاحب ال�سمو
ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد م�ست�شار جاللة ال�سلطان واحل�ضور
بجولة يف املعر�ض امل�صاحب ،والذي �أقيم على هام�ش حفل ا�ستقبال
�صورا حتكي جانبا
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ،وقد �ضم املعر�ض
ً
من تاريخ الأجماد البحرية لل�سلطنة ،و�أخرى جت�سد دور ال�سفينة يف
ن�رشها لر�سائل ال�صداقة وال�سالم يف خمتلف املحطات واملوانئ التي
زارتها خالل رحلتها الأخرية.
ح�رض املنا�سبة عدد من �أ�صحاب املعايل الوزراء ،وعدد من قادة
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد
من املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد
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من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة
والأج��ه��زة الع�سكرية والأم��ن��ي��ة ،وع��دد من
امللحقني الع�سكريني ب�سفارات الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ،وجمع من املدعوين.
وبهذه املنا�سبة �أدىل �صاحب ال�سمو ال�سيد
م�ست�شار جاللة ال�سلطان بت�رصيح ملندوب
التوجيه املعنوي قال فيه« :هذا اليوم جميد
وعزيز على قلوبنا جمي ًعا ،وكما هو معروف
دائما �أن القادم من البحر النا�س ت�ستقبله
ً
بفرح وب�شغف وحب وحنني ,و�سفينة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)
وطاقمها عادوا من رحلة م�ؤ َّزرة بالإجنازات،
وتخليد هذه الرحلة ب��دول العامل ملد ج�سور
ال�����ص��داق��ة وال�����س�لام وال��ت��ي يحر�ص عليها
م��والي ح�رضة �صاحب اجلاللة بتوجيهاته
لهذه ال�سفينة للم�شاركة يف املحافل الدولية
والتجمعات البحرية ،ونحمد اهلل على �سالمة
ال�سفينة وطاقمها ،و�أنا �سعيد وفخور ،و�أفتخر
مبا �أجنزه طاقم ال�سفينة ،و�أمتنى كل التوفيق
لقائد ال�سفينة وطاقمها وامل�شاركني يف
�إجنازات وم�شاركات �أخرى م�ستقبلية ،ونعتز
ك ُعمانيني بوجود هذه ال�سفينة بال�سلطنة يف
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
هذا وتعد ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
�سفري ال�سلطنة املتنقل لل�صداقة وال�سالم بني
دول العامل من خالل ح�ضورها البارز يف كافة
املهرجانات واملوانئ الدولية التي تزورها،
فقد زارت ال�سفينة خ�لال رحلتها والتي
ا�ستمرت �ستة �أ�شهر عددا من املوانئ والدول
الأوروبية ،قطعت خاللها م�سافة () 15364
ميلاً بحر ًيا ،و�أرخت �أ�رشعتها يف ( )12دولة
و( )17ميناء ،وزار ال�سفينة خ�لال رحلتها
( )210700مئتان وع�رشة �آالف و�سبعمائة
زائ��ر  ،كما �أق��ام��ت ال�سفينة ع��دة معار�ض
متنقلة ،و�شاركت يف �سباقات ال�سفن ال�رشاعية
الطويلة وع��دد من الفعاليات واملهرجانات
البحرية الدولية ،وح�صدت العديد من اجلوائز
وامل���راك���ز امل��ت��ق��دم��ة ،وح��ق��ق��ت ال��ك��ث�ير من
الإجنازات البحرية الدولية ،فقد فازت بجائزة
ال�صداقة الدولية ملهرجان احلرية لل�سفن
ال�رشاعية الطويلة مبملكة هولندا ،وح�صلت
على املركز الأول على امل�ستوى العام يف
�سباق ال�سفن ال�رشاعية الطويلة ،وجائزة �أكرث
ال�سفن ظهورا ،وجائزة �أف�ضل �سفينة دولية
م�شاركة يف املهرجان البحري مبدينة �آلبورج
مبملكة الدمنارك ،كما حققت ال�سفينة جائزة
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وانطباعات بع�ض امل�شاركني يف هذه الرحلة
الدولية:
وقال العميد الركن بحري �سيف بن حممد
احلب�سي قائد قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية:
«بتوفيق من اهلل حتتفل البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية اليوم بعودة �سفينتها (�شباب ُعمان
الثانية) من رحلتها الدولية الرابعة (�صواري
املجد وال�سالم) ،التي زارت خاللها العديد من
الدول نا�رشة ر�سالة ال�سالم و�أوا�رص ال�صداقة

والثقافة العربية الأ�صيلة بني خمتلف �شعوب
العامل ،وذل��ك توثي ًقا للنهج ال�سامي ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظه اهلل ورعاه  -وقد �شاركت ال�سفينةيف عدة حمافل دولية  ،حققت خاللها العديد
من اجلوائز ،كان خلفها جمموعة من البحارة
املجيدين من �أبناء ُعمان نق�شوا ا�سم الوطن
على جبينهم ،و�أق�سموا �أن تظل راي��ة ُعمان

عالية يف �سماء العز واملجد».
وقال العقيد الركن بحري �سليمان بن خلف
احلو�سني قائد ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية):
«تنفيذًا ل�ل�أوام��ر ال�سامية حل�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه ،-
�أبحرت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(�شباب ُعمان الثانية) من قاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية بتاريخ � 15أبريل 2019م ،يف

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يكـرم طاقـم ال�سفينـة (�شبـاب عُ مـان الثانيـة) واملتدربني على متنهـا
كرم اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
ّ
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بقاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية ي��وم  10/30طاقم �سفينة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) واملتدربني
امل�شاركني من كافة اجلهات يف الرحلة الدولية الرابعة
(�صواري املجد وال�سالم) �إىل القارة الأوروبية.

ال�صداقة الدولية ل�سباقات ال�سفن ال�رشاعية
الطويلة لعام 2019م مبدينة �آرهو�س مبملكة
الدمنارك.
كما مت ا�ستقبال ال�سفينة يف خمتلف
حمطاتها التي توقفت بها من قبل جمهور من
الزوار والباحثني واملهتمني بال�سفن ال�رشاعية
الذين �شاهدوا خمتلف املعرو�ضات التقليدية
ال ُعمانية التي تعك�س طبيعة حياة الإن�سان
ال ُعماين وما�ضيه العريق ،ومبا يحقق �أهداف

وقد �أ�شاد اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية بجهود طاقم ال�سفينة خ�لال ف�ترة الرحلة
واملتمثل يف �إي�صال ثقافة الإبحار ال�رشاعي وتعريف
املجتمع بتاريخ ُعمان البحري العريق من خالل ما
قدمه الطاقم من م�شاركات جمتمعية وتعريفه بالفنون
البحرية ال ُعمانية اجلميلة.

هذه الرحلة يف التعريف بتاريخ ُعمان البحري
املجيد ،ودور �سفنها يف ن�رش ال�سالم واملحبة
بني �شعوب العامل على مر التاريخ واحلا�رض
امل����شرق ،بقيادة ح����ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
وبهذه املنا�سبة �أجرى مندوب التوجيه
املعنوي ع��ددًا من اللقاءات حول االحتفاء
بعودة ال�سفينة حمملة بالعديد من الإجنازات
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العقيد الركن بحري/
�سليمان بن خلف احلو�سني

العميد الركن بحري/
�سيف بن حممد احلب�سي

رحلتها الدولية الرابعة (�صواري املجد وال�سالم)
�إىل القارة الأوروبية ،وقد زارت ال�سفينة خالل
رحلتها �أكرث من ( )12دولة ،ور�ست يف �أكرث من
( )17ميناء ،و�شاركت يف العديد من املهرجانات
واملحافل الدولية ،ومن �أهمها مهرجان �أرمادا
يف مدينة (روان) باجلمهورية الفرن�سية،
بعد ذلك �شاركت ال�سفينة يف �أوىل ال�سباقات
البحرية (�سباق احلرية) ،حيث مت ت�سليم ال�سفينة
�أرف��ع جائزة يف ال�سباق يف مهرجان حافل
يف مدينة الهاي مبمكلة هولندا ،كما �شاركت
ال�سفينة يف مهرجان ال�سفن ال�رشاعية الطويلة
لعام 2019م ،والذي نفذ بني مملكتي الدمنارك
والرنويج وكان على مرحلتني ،ومتكنت ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) من احل�صول على جائزة
ال�صداقة الدولية يف �سباق ال�سفن ال�رشاعية
الطويلة وال��ذي اختتمت فعالياته يف مملكة
الدمنارك ،وقد عادت ال�سفينة �إىل الوطن مكللة
رشفة  ،وخملدة �أجم��اد ُعمان
ب��الإجن��ازات امل� ِّ
البحرية ،ومعززة لدور ال�سلطنة يف مد ج�سور
�أوا�رص املحبة وال�سالم».
وحت��دت النقيب بحري عي�سى بن �أحمد
البلو�شي �ضابط الأ�رشعة قائال« :ال�سفينة
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النقيب بحري/
عي�سى بن �أحمد البلو�شي

(�شباب ُعمان الثانية) عادت وهلل احلمد �إىل
�أر���ض الوطن بعدما جابت عباب البحار
واملحيطات حامل ًة معها ر�سالة ال�سالم،
لت�ضع مر�ساها يف موانئ العامل ،مل�شاركتهم
فعالياتهم وثقافاتهم املختلفة  ،وتن�رش عبق
عاليا
التاريخ ال ُعماين ،وترفع علم ال�سلطنة
ً
خفا ًقا يف املحافل الدولية ،فقد ا�ستطاعت
ال�سفينة �أن ت�ضع لها مكانة و�سمعة عالية
يف املهرجانات البحرية و�سباقات ال�سفن
ال�رشاعية الطويلة بف�ضل اهلل وجهد طاقمها
الأ�شاو�س ،وقد ر�ست �سفينة ال�صداقه وال�سالم
م��ع��ززة وم ��ؤك��دة على ا�ستمرارية العطاء،
مفتخرة مبا �أجنزته خالل رحلتها ،وخملدة
ب��ذل��ك �إجن���ازا ك��ب�يرا بعد �أن ح�صلت على
�إجنازات دولية رفيعة ت�ضاف �إىل �إجنازاتها
ال�سابقة.
وقال النقيب بحري �أ�صيلة بنت دروي�ش
الريامية (ممر�ضة قانونية) من اخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة« :على عباب ميناء
ال�سلطان قابو�س تطل �سفينة ال�صداقة وال�سالم
(�شباب ُعمان الثانية) �شاخمة بعزتها بعد �أن
خلدت م�سرية ال�سالم على �سواحل وموانئ

النقيب بحري/
�أ�صيلة بنت دروي�ش الريامية

العامل ،معلنة بذلك للعامل �أجمع ب�إجنازاتها
و�أهدافها الرائعة ،وبعد �أن جابت العديد من
الدول م�ؤكدة ب�أن ُعمان العز واملجد مازالت
م�ستمرة وحمافظة على �إجنازاتها البحرية،
حيث حققت ال�سفينة �إجنازات ُعمانية م�رشفة
يف املحافل الدولية ،رفع فيها علم ال�سلطنة
خفاقا عاليا ب�سواعد �شبابها البوا�سل وطاقم
املتدربني الأبطال لتحكي م�سرية �إجن��ازات
عظيمة ،و�إن��ه ل�رشف عظيم �أن �أك��ون �إح��دى
امل�شاركات م��ع طاقم ال�سفينة ،و�أخ��و���ض
جتربة �شخ�صية جديدة وف��ري��دة واكت�ساب
خربات جديدة ومهارات عملية من حيث تقدمي
اخل��دم��ات من الرعاية الطبية جلميع طاقم
ال�سفينة من �أفراد ومتدربني يف عر�ض البحار
واملحيطات ،كوين ممر�ضة قانونية منت�سبة
للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،فهذه
امل�شاركة لها انعكا�س �إيجابي على طبيعة
عملي».
الوكيل بحري علي بن حممد اجلابري قال:
«ت�رشفت بااللتحاق يف الرحلة الدولية الرابعة
ل�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب
ُعمان الثانية) ،والتي كانت بحق رحلة عظيمة

الوكيل بحري/
علي بن حممد اجلابري

الرقيب/
عادل بن عبا�س العجمي

ملا حتمله من دالالت املحبة والإخ���اء ،وقد
اكت�سبت خالل هذه الرحلة العديد من املهارات
العلمية والعملية ،متمنيا تكرار هذه التجرية
الفريدة».
وق��ال الرقيب ع��ادل بن عبا�س العجمي
(متدرب) من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين�« :إن
العمل على منت (�شباب ُعمان الثانية) �أ�شبه
بخلية النحل ،ف ��إن نظام العمل بها دقيق
ومنظم ،تعلمت منه العمل بروح الفريق الواحد،
ومع نهاية الرحلة يختلط معي ال�شعور بالفرح
بعودتي �إىل �أر�ض الوطن واحلزن على فراق
املكان الذي �صار مثل بيتي الثاين ،و�أتقدم
بال�شكر للبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية لإتاحتها
يل هذه الفر�صة والتي �أفتخر بها».
العريف بحري مرمي بنت حمد الفزارية
قالت« :لقد كان التحاقي بال�سفينة عالمة
فارقة يف حياتي املهنية وال�شخ�صية ،فقد
تعلمت خالل امل��دة التي ق�ضيتها على منت
ال�سفينة ال�صرب والأم���ل ي��دا بيد مع �إخوتي
املتدربني و�أخ��وات��ي امل��ت��درب��ات ،حيث كنا
كعائلة واحدة نتقا�سم الأعمال املنوطة بنا
ونكت�سب معا م��ه��ارات الإب��ح��ار ال�رشاعي،

املتدربة/
�سماهر بنت خلفان الناعبية

العريف بحري/
مرمي بنت حمد الفزارية

وغريها من املهارات احلياتية الأخرى ،وبحق
كانت جتربة فريدة ومميزة».
�سماهر بنت خلفان الناعبية ( متدربة)
من املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات قالت
« :تتعاظم الأم��ور �سعادة حني تتاح الفر�ص
لك�سب معرفة �أو تعلم جديد �أو �إقامة دورات
ت�صقل مواهب امل�ستفيدين ،ولقد ان�ضممت

ل��دورة تدريبية عملية يف ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) تعرفت فيها عن ق��رب على
�أهم املحاور وال�صعوبات التي تواجه طاقم
ال�سفينة ،فمثل هذه ال��دورات تك�سب مهارات
الإبحار املختلفة ،ولها دور فعال يف بناء
ال�شخ�صية واالعتماد على ال��ذات ومواجهة
ال�صعوبات وكيفية التغلب عليها».

تعد ال�سفينة (�شباب عُ مان الثانية) �سفري ال�سلطنة املتنقل لل�صداقة
وال�سالم بني دول العامل من خالل ح�ضورها البارز يف كافة املهرجانات
واملوانئ الدولية التي تزورها
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تنظم م�سريًا لطاقم �سفينتها (�شباب عُ مان الثانية)
احتفاء بعودتها من رحلتها الدولية للقارة الأوروبية
ً

احتفاء بعودتها من رحلتها الدولية الرابعة (�صواري املجد
ً
م�سريا
10/8
يوم
مانية
ع
ال
ال�سلطانية
البحرية
نظمت
وال�سالم)،
ُ
ً
لطاقم �سفينتها (�شباب ُعمان الثانية) على الطريق البحري بوالية
مطرح مبحافظة م�سقط.
وق��د �شمل امل�سري معزوفات ومقطوعات مو�سيقية قدمتها
مو�سيقى البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية عك�ست خمتلف الفنون
ال ُعمانية البحرية وثقافتها العريقة ال�ضاربة يف القدم ،وجم�سدة
�أهمية البحر كلغة توا�صل بني �شعوب العامل ،وخملدة لرتاث الأجداد
وارتباط الإن�سان ال ُعماين بالبحر على مدى الع�صور.
وقد �شهد م�سري طاقم (�سفينة �شباب ُعمان الثانية) تفاعال من
احل�ضور والزوار الذين �أ�شادوا مبا تقوم به ال�سفينة من �أدوار جليلة
لن�رش ر�سائل املحبة والوئام واخلري وال�سالم بني خمتلف �شعوب
العامل  ،وما حتققه من �إجنازات م�رشفة.
وخالل رحلتها الدولية الرابعة �إىل القارة الأوربية �شاركت
ال�سفينة يف م�سري طواقم ال�سفن ال�رشاعية الطويلة يف العديد من
املهرجانات البحرية و�سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة يف الدول
التي زارتها هذا العام ،حمققة العديد من النتائج امل�رشفة ،كما
�ساهمت يف مد ج�سور التعاون والإخاء بني �شعوب العامل امتدادا
حل�ضارة ُعمان البحرية وتاريخها العريق.
وحول امل�سري وم�شاركة طاقم �سفينة (�شباب ُعمان الثانية) قال
الرائد بحري فار�س بن الل بخ�ش البلو�شي (نائب قائد �سفينة �شباب
ُعمان الثانية)« :هذا امل�سري ي�أتي ك�شكر لطاقم ال�سفينة واجلماهري
التي ا�ستقبلتها ،وتقوم ال�سفينة مبثل هذه امل�سريات يف خمتلف
املهرجانات البحرية و�سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة ،بهدف ن�رش
ثقافة الإبحار ال�رشاعي ،وتعريف املجتمع بتاريخ ُعمان البحري».
وقال ديف كومار�س (�سائح من مملكة هولندا )�« :سعيد بوجودي
يف �سلطنة ُعمان  ،وقد حالفني احلظ ب�أن �أ�شاهد �سفينة �شباب ُعمان
الثانية وهي عائدة من رحلتها الدولية ،و�سعدت كثريا مبا تقدمه من
فنون ُعمانية رائعة ،ودورها الرائد يف ن�رش املحبة وال�سالم».
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الرائد بحري
فار�س بن الل بخ�ش البلو�شي

ديف كومار�س

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

ختـــام امل�سابقـــة الثقافيــة الثالثــــة ع�شـــــــــــــــــــرة لقوات ال�سلطان امل�سلحـــــة 2019م

يف �إطار احلر�ص الذي توليه قوات ال�سلطان امل�سلحة على �صقل وتنمية املواهب واملبدعني،
وانطال ًقا من االهتمام امل�ستمر باجلوانب الثقافية الأدبية والفنية ،اختتمت يوم 10/23
امل�سابقة الثقافية لقــــوات ال�سلطان امل�سلحة 2019م يف ن�سختها الثالثة ع�رشة حتت
رعاية معايل الدكتورة راوية بنت �سعود البو�سعيدية وزيرة التعليم العايل ،بح�ضور الفريق
الركن �أحمد بن حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وق��د ب��د�أ االحتفال ال��ذي نظمه التوجيه
امل��ع��ن��وي برئا�سة �أرك����ان ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة على م�رسح الكلية الع�سكرية التقنية
ب�آيات من الذكر احلكيم تالها احلا�صل على
املركز الأول يف جم��ال حفظ ال��ق��ر�آن الكرمي
وجت��وي��ده ،بعد ذل��ك مت عر�ض م��ادة فيلمية
تاريخية عن امل�سابقة منذ انطالقتها يف عام
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2002م ،كما ت�ضمن الفيلم نتائج امل�سابقة
لهذا العام يف خمتلف جماالتها ،واجلهات
امل�شاركة فيها ،واملتمثلة يف مكتب الوزير
امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ،ومكتب الأمني
العام ب��وزارة الدفاع ،ورئا�سة �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،واجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
و���س�لاح اجل��و ال�سلطاين ال� ُع��م��اين ،والبحرية

ال�سلطانية ال ُعمانية ،واحل��ر���س ال�سلطاين
ال ُعماين ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،واخلدمات
الهند�سية ب���وزارة ال��دف��اع ،وكلية ال��دف��اع
الوطني ،بعد ذلك �ألقى الفائز باملركز الأول يف
ال�شعر الف�صيح ق�صيدته الفائزة يف هذا املجال
بعنوان (ترتيلة يف حمراب الوطن) ،تال ذلك
عر�ض م�رسحي بعنوان (اللوحة غري مكتملة)

قدمه عدد من امل�رسحيني من منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وق��د ناق�ش ه��ذا العر�ض
امل�رسحي ظاهرة انت�شار ال�شائعات عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،و�سبل تفنيدها للت�أكد
من م�صداقيتها ،و�ضمان ا�ستقاء املعلومات
من م�صادرها ،ثم قدمت الفرقة احلما�سية
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين فن (العازي) ،بعد
ذلك بد�أت امل�سابقة اخلتامية للأ�سئلة العامة
(�س�ؤال وج��واب) والتي جمعت فريق اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين وفريق �سالح اجلو ال�سلطاين
ال� ُع��م��اين لتحديد امل��رك��زي��ن الأول وال��ث��اين،
وا�ستطاع فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين الفوز
باملركز الأول� ،أعقبتها جمموعة من الأ�سئلة
املتنوعة والعامة للجمهور عن طريق الفرز
باحلا�سب الآيل مبا�رشة ،حيث تفاعل اجلمهور
مع الأ�سئلة املقدمة ب�شكل حما�سي وتناف�سي،

بعدها قدمت جمموعة م��ن منت�سبي ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة �أوبريت بعنوان (يا ُعمان)،
ويف ختام احلفل قامت معايل الدكتورة وزيرة
التعليم العايل راعية املنا�سبة بت�سليم اجلوائز
للفائزين يف خمتلف جماالت امل�سابقة على
امل�ستوى ال��ف��ردي وال��ف��رق وامل�ستوى العام
وتكرمي جلان التحكيم .
ح����ضر امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ادة �أ���س��ل��ح��ة ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من املكرمني �أع�ضاء
جمل�س الدولة ،وع��دد من �أ�صحاب ال�سعادة،
وع���دد م��ن ك��ب��ار ال�ضباط ب��ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،و�رشطة
ُعمان ال�سلطانية ،وكبار ال�ضباط املتقاعدين،
وحمكمو امل�سابقة ،وجمع من املدعوين من
خمتلف اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية.
وبهذه املنا�سبة �أدل��ت معايل الدكتورة

وزي���رة التعليم ال��ع��ايل بت�رصيح للتوجيه
املعنوي قالت فيه« :ن�ؤمن جمي ًعا ب�رضورة
�إيالء اجلوانب الثقافية بالغ االهتمام والأخذ
ب�أيدي الكفاءات ال�شابة يف خمتلف املجاالت
الثقافية لأرق��ى امل�ستويات ،فالثقافة منو
معريف تراكمي ،وتنتقل مب�ضامينها من جيل
�إىل جيل ،فهي تنمو مع التطور احل�ضاري
للأمم وال�شعوب ،وبالتايل فقد �أ�ضحى كذلك
من الأهمية للإن�سان �أن يكون مدركا وواعيا
ملا يجري ويدور حوله نتيجة تعدد الثقافات
وتداخالتها وتطورها ،كما يطيب يل �أن �أ�شيد
باجلهود املبذولة يف وزارة الدفاع وق��وات
ال�سلطان امل�سلحة ،والإ���س��ه��ام��ات الوطنية
الرائدة يف املجال الثقايف جنبا �إىل جنب ومع
باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى واخلا�صة،
وما �شهدناه اليوم يف احلفل اخلتامي للم�سابقة
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معايل الدكتورة وزيرة التعليم العايل راعية احلفل:

الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة:

«يطيب يل �أن �أ�شيـد باجلهـود املبذولـة يف وزارة الدفاع وقــوات ال�سلطان امل�سلحة والإ�سهامات
الوطنيــة الرائدة فـي املجال الثقايف جنبًا �إلــى جنب مــع امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخـــرى واخلا�صـــة»

«�ساهمـت امل�سابقـة الثقافيـــة طـــــــــــــوال ال�سنــوات املا�ضيــــــــة فـــي رفــد امل�شهـــد
الثقافــي ال ُعماين ب�أ�سماء بارزة فـي جماالت الإبداع الأدبي والفنـــي»

اجليــ�ش ال�سلطانــي ال ُعماين
يحقق املركز الأول على امل�ستوى
العام للم�سابقة و�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين يح�صل على
املركز الثانــي والبحريـــة
ال�سلطانية ال ُعمانية حتتل
املركـــــز الثالث

العماين يح�صل على املركز الأول على امل�ستوى العام للم�سابقة
اجلي�ش ال�سلطاين ُ

العماين يح�صل على املركز الثاين على امل�ستوى العام للم�سابقة
�سالح اجلو ال�سلطاين ُ

العمانية حت�صل على املركز الثالث على امل�ستوى العام للم�سابقة
البحرية ال�سلطانية ُ
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الثقافية لقوات ال�سلطان امل�سلحة ليدعونا
للفخر ،ف�شكرا جلميع املنظمني لهذه امل�سابقة
التي تربز املواهب من منت�سبي وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين يف خمتلف
املجاالت ،و�أمتنى كل التوفيق لقوات ال�سلطان
امل�سلحة يف �أداء ر�سالتها ال�سامية يف ظل
ال��ق��ي��ادة احلكيمة مل��والن��ا ح����ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل
ورعاه».
من جانبه �أك��د الفريق الركن �أحمد بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة على �أهمية الثقافة يف تنمية
وازدهار املجتمعات ،وما ت�شتمل عليه من قيم
وعادات وتقاليد ومعتقدات وخمتلف اجلوانب
احلياتية ،وال��ذي يتحتم علينا �إعطاء �أهمية
للجوانب الثقافية الأدبية والفنية ،والأخ��ذ
ب��أي��دي الكفاءات ال�شابة ،ل�صقل مواهبها
ومهاراتها ،وتطوير املعارف لديها ،وحتفيز
الإبداع واالبتكار والإجادة يف �شتى املجاالت.
وق��ال الفريق الركن رئي�س �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة «�إن امل�سابقة الثقافية
�ساهمت طوال ال�سنوات املا�ضية يف رفد امل�شهد
الثقايف ال ُعماين ب�أ�سماء ب��ارزة يف جماالت
الإبداع الأدبي والفني ،مواكبة للم�شهد الثقايف
الذي ت�شهده ال�سلطنة يف خمتلف �أنواع الإنتاج
الأدبي والفني» ،م�ؤكدا على املتابعة امل�ستمرة
ملخرجات هذه امل�سابقة والعمل على تقييمها،
وفقا لالحتياجات واملتطلبات ،والعمل على

حتقيق الأهداف املتوخاة من امل�سابقة والتي
ت�شهد مزيدا من التطوير ،وتعمل على االرتقاء
ب�إبداعات امل�شاركني ،وتعزيز جودة �إنتاجهم
الفكري واملعريف.
وقد جاءت نتائج امل�سابقة الثقافية يف
خمتلف جماالتها على النحو الآتي:
جمال حفظ القر�آن الكرمي وجتويده كامال:

فاز باملركز الأول امل��دين �إبراهيم بن مرهون
الغافري م��ن البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
وح�صل على املركز الثاين الرقيب �أول ماجد بن
عبداهلل املرزوقي ،وجاء يف املركز الثالث الوكيل
�أول هالل بن خدمي املقبايل وكالهما من اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين.
جم��ال حفظ ال��ق��ر�آن الكرمي وجتويده ()18
جزءً ا متتاليًا :فاز باملركز الأول الرقيب طارق بن

حممد اجلنيبي ،وح�صل على املركز الثاين الرقيب
�أول �أحمد بن حممد املزيني وكالهما من اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،بينما جاء يف املركز الثالث
املدين عماد بن خلفان الرواحي من �ش�ؤون البالط
ال�سلطاين.
جمال حفظ القر�آن الكرمي وجتويده ()10
�أج���زاء متتالية :ف��از باملركز الأول امل��دين

�سيف بن �سعيد اللويهي من اجلي�ش ال�سلطاين
ال� ُع��م��اين ،وح�صل على امل��رك��ز الأول مكرر
الرقيب �أول جوي غالب بن �سعيد ال�شيادي من
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،بينما ح�صل على
املركز الثاين املدين عبداهلل بن حمدان الري�سي
من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،وجاء يف املركز
الثالث امل��دين حمود بن �سعيد الناعبي من
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
جمال حفظ القر�آن الكرمي وجتويده ()5
�أجزاء متتالية :فاز باملركز الأول الرقيب �أول

عمر بن علي املعمري من اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،وح�صل على املركز الثاين املدين
عبداهلل بن خمي�س ال�شحي من احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين ،وجاء يف املركز الثالث الوكيل �أول
جوي �صالح بن جمعة العنبوري من �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
جائزة جلنة التحكيم الت�شجيعية يف القر�آن
الكرمي وجتويده :نالتها مدين (مهند�سة) موزة

بنت عبداهلل ال�ساملية من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين,
كما نال جائزة جلنة التحكيم الت�شجيعية يف
الن�ص امل�رسحي الرقيب عادل بن �سامل الرديني
من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
جمال ال�شعر الف�صيح :فاز باملركز الأول
الرقيب نا�رص بن �سعيد الغ�ساين من اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،بينما فازت باملركز الثاين
ال�ضابط مدين دالل بنت زايد اجل�سا�سية من
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وجاء يف املركز
الثالث املدين �سعود بن حمد الظفري من �ش�ؤون
البالط ال�سلطاين.
جمال ال�شعر النبطي :فاز باملركز الأول
امل��دين �أحمد بن �سيف الأ�شخري من اجلي�ش
ال�سلطاين ال� ُع��م��اين ،وج��اء ال�ضابط مر�شح
را���ش��د ب��ن خلفان ال�سعدي م��ن ���س�لاح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الثاين ,يف حني
ح�صل على املركز الثالث املدين �سليمان بن
عبداهلل اجلهوري من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين.

اللوحة الفائزة باملركز الأول مل�سابقة اخلط العربي

جم��ال البحث العلمي بعنوان (الت�أثريات
املزدوجة لو�سائل التوا�صل االجتماعي) :ح�صل

على املركز الأول الدكتور �سليمان بن خليفة
املعمري ،يف حني فاز باملركز الثاين مدين
�سامل بن را�شد الفار�سي ،وج��اءت يف املركز
الثالث الدكتورة بثينة بنت عبداهلل الهدابية
وجميعهم من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين.

اللوحة الفائزة باملركز الأول مل�سابقة الت�صميم اجلرافيكي

جمال البحث العلمي بعنوان (الوظيفة �أمانة
وم�س�ؤولية) :ح�صلت على املركز الأول ال�ضابط

مدين ب�رشى بنت ربيع الفهدية من �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ،وحل يف املركز الثاين الرائد
بحري (مهند�س) طالل بن خمي�س ال�شبلي من
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،فيما جاء املدين
يون�س بن بدر اجلهوري من اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع يف املركز الثالث.

اللوحة الفائزة باملركز الأول مل�سابقة الت�صوير ال�ضوئي

جمال البحث العلمي بعنوان (م�سندم تاريخ
وح�ضارة) :ح�صل عـلى املركز الأول الوكيل

بدر بن خمي�س الفار�سي ،ونال املركز الثانـي
امل��دين ح�سني بن علي العمـوري ،فيـما جاء
الوكيل �أول �سيف بن حممد العربي يف املركز
الثالـث وجميعهم مـن اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعمانـي.

اللوحة الفائزة باملركز الأول مل�سابقة الر�سم
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جمال املقال العلمي بعنوان (اخلطابات ال�سامية ثوابت ور�ؤى) :جاءت
يف املركز الأول املدين عزاء بنت عبداهلل ال�شملية من �ش�ؤون البالط
ال�سلطاين ،بينما حل يف املركز الثاين الوكيل �أول حمد بن هالل احلو�سني،
وح�صل على املركز الثالث النقيب عبداهلل بن �سامل اجلامودي ،وكالهما
من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.

جمال املقال العلمي بعنوان (املجتمع العُماين بني الهوية واملعا�صرة):

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة القر�آن الكرمي وجتويده (كامال)

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة ال�شعر الف�صيح

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال البحث العلمي بعنوان (الت�أثريات املزدوجة لو�سائل التوا�صل االجتماعي)

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال املقال العلمي بعنوان (اخلطابات ال�سامية ثوابت ور�ؤى)
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جمال الت�صوير ال�ضوئي :فاز باملركز الأول املدين �سامل بن حمود
املعمري من مكتب الأمني العام بوزارة الدفاع ،بينما جاء يف املركز
الثاين العريف عبدالرحمن بن �أحمد بيت فرج اهلل من اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،و�أحرز املركز الثالث الوكيل �أول جوي حمد بن �سالم ال�سليمي
من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين .
جمال الت�صميم اجلرافيكي :ح�صل على املركز الأول الرقيب جوي
با�سم بن خلفان ال�شكري ،يف حني فاز باملركز الثاين الرقيب جوي
�أ�سعد بن �سليم احلب�سي وكالهما من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،بينما
جاء يف املركز الثالث املدين �سلطان بن را�شد القطيطي من البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية.
جمال الإجادة يف الأعمال الفردية :ح�صل على املركز الأول املدين
يو�سف بن �سامل ال�سناين من رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وفاز
باملركز الثاين املدين يحيى بن حبيب اجلابري ،بينما جاء يف املركز
الثالث ال�ضابط املدين �أحمد بن عبداهلل اجلهوري ،وح�صل ال�ضابط مدين
يون�س بن حمدان الهنائي على املركز الثالث مكرر وجميعهم من
اخلدمات الهند�سية بوزراة الدفاع.
م�سابقة الأ�سئلة العامة (�س�ؤال وجواب) :حقق فريق اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين املركز الأول ،وح�صل فريق �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين على
املركز الثاين ،وجاء فريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الثالث.
امل�ستوى العام للم�سابقة :حقق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين املركز الأول،
وجاء يف املركز الثاين �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وح�صلت البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية على املركز الثالث.

جاء يف املركز الأول الرائد الركن هارون بن �سامل احل�سني من اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،وح�صل على املركز الثاين الرقيب جوي ع�صام بن
را�شد املغيزوي من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،فيما جاء الرقيب �أول
بحري عادل بن حمود ال�سعيدي من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف
املركز الثالث.
جمال املقال العلمي بعنوان (عُ مان تاريخ وح�ضارة) :جاءت يف املركز
الأول املدين لبنى بنت �سعيد العامرية ،بينما حققت املدين �سحر بنت
�سليمان اخلرو�صية املركز الثاين ،وح�صل على املركز الثالث الوكيل �أول
هالل بن �سامل الغ�سيني وجميعهم من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
جمال الر�سم :فاز الوكيل �أول علي بن خلفان املر�شودي باملركز
الأول ،بينما ح�صل على املركز الثاين الرقيب �سامل بن خمي�س ال�سالمي
وكالهما من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وجاء يف املركز الثالث العريف
بحري جمعة بن �سامل البطا�شي من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
جمال اخلط العربي :فاز باملركز الأول الرقيب �أول عادل بن مبارك
الكلباين من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،بينما جاء يف املركز الثاين الوكيل
بحري حممد بن ح�سن الأن�صاري من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية� ،أما
الرقيب �أول عبدالرحمن بن �أحمد اجلابري من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
فقد ح�صل على املركز الثالث.
جمال الن�ص امل�سرحي :فاز باملركز الأول الوكيل حممد بن �سيف
املنذري ،وح�صل على املركز الثاين الرقيب �سعيد بن علي الها�شمي
وكالهما م��ن اجلي�ش ال�سلطاين ال� ُع��م��اين ،وج��اء امل��دين يو�سف بن
عبدالرحمن البلو�شي من اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع يف املركز
الثالث.
جمال الق�صة الق�صرية :ح�صل على املركز الأول املدين خالد بن
�سيف الري�سي ،وجاء يف املركز الثاين الرائد بحري (مهند�س) طالل بن
خمي�س ال�شبلي وكالهما من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وح�صل الوكيل
جوي هالل بن مكتوم البلو�شي من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين على
املركز الثالث.

املكرم �أحمد بن عبداهلل الفالحي�« :أنا �سعيد ج ًدا بهذه املنا�سبة
اجلميلة ،وكما عهدناها قوات ال�سلطان امل�سلحة جنودا �أوفياء لهذا
رسنا اليوم ما �شهدناه من املهارات الأدبية والفنية يف
الوطن ،وقد � َّ
خمتلف اجلوانب الثقافية الأخرى ،والتي ميتلكها ه�ؤالء اجلنود البوا�سل،
و�أحب �أن �أ�شكر رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة على دعوته الكرمية
حل�ضور هذه الفعالية الرائعة».
املقدم الركن /حممد بن نا�رص ال�سعيدي رئي�س فريق اجلي�ش
العماين احلا�صل على املركز الأول على امل�ستوى العام« :متثل
ال�سلطاين ُ
هذه امل�سابقة فر�صة �سانحة ملنت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لإبراز
مواهبهم الواعدة و�إمكاناتهم الفنية والأدبية والعلمية ،ويزخر ال�سالح
بالعديد من املواهب ،وبال �شك �أن مثل هذه امل�سابقة فر�صة كبرية لهم

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال الق�صة الق�صرية

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال الر�سم

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال الت�صوير ال�ضوئي

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال الت�صميم اجلرافيكي

وبهذه املنا�سبة �أجرى مندوب التوجيه املعنوي اللقاءات الآتية:

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال اخلط العربي

الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال الن�ص امل�سرحي
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املكرم/
�أحمد بن عبداهلل الفالحي
الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال الإجادة يف الأعمال الفردية

الفائز باملركز الثاين يف م�سابقة جمال الأ�سئلة العامة (�س�ؤال وجواب) �سالح اجلو ال�سلطاين العُ ماين

الفائز باملركز الثالث يف م�سابقة جمال الأ�سئلة العامة (�س�ؤال وجواب) احلر�س ال�سلطاين العُ ماين

لإبراز هذه املواهب».
الفا�ضلة بدرية بنت �أحمد الهطالية من جلنة التحكيم بامل�سابقة
الثقافية�« :إن عملية التحكيم تتم من قبل كفاءات وخربات من خمتلف
اجلهات احلكومية واخلا�صة ،بحيث ال ينتمي جميع املحكمني �إىل
اجلهات الع�سكرية ،وتراعى فيها مبد�أ ال�شفافية واحليادية يف جانب
التقييم ،وتنظم عملية التقييم جمموعة من اال�شرتاطات والآليات والتي
تعني املحكم على �آلية التحكيم ،وي�شمل التحكيم جميع بنود امل�سابقة
الثقافية بداية من الأ�سئلة الثقافية ،و�صوال �إىل جميع البنود الأخرى،
كما �أن امل�سابقة تتنوع لت�شمل كافة املجاالت واملهارات والقدرات
التي يتمتع بها امل�شاركون ،الفنية والعلمية ،والأدبية ،حيث يت�ضح يف
كل مرة تنوع �أكرب من حيث جماالت امل�سابقة ،و�أي�ضا ارتفاع مل�ستوى
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الفائز باملركز الأول يف م�سابقة جمال الأ�سئلة العامة (�س�ؤال وجواب) اجلي�ش ال�سلطاين العُ ماين

املهارات ،وازدياد املناف�سة ،لتخرج لنا يف النهاية �أعمال ذات جودة
و�إتقان �أكرب».
النقيب طارق بن طالب اخلوالدي من اللجنة املنظمة للم�سابقة:
«ي�أتي تنظيم الن�سخة الثالثة ع�رشة من امل�سابقة الثقافية لهذا العام
وهي تكت�سي حلة جديدة من امل�شاركات املتميزة التي احتوت عليها
جماالت امل�سابقة الفردية ،وقد مت الإعداد واال�ستعداد للم�سابقة بوقت
رشف ،ووفقا ملا خطط له من
مبكر ,الأمر الذي �أظهر امل�سابقة ب�شكل م� ِّ
خالل حتقيق الأهداف املرجوة منها ،وي�سعى التوجيه املعنوي �إىل مزيد
من التطور والتحديث يف امل�سابقات القادمة».
املالزم �أول جوي الزبري بن يا�رس ال�سدراين من �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين« :ي�أتي تنظيم امل�سابقة الثقافية الثالثة ع�رشة لهذا العام انطالقًا
ُ
من االهتمام الذي توليه قوات ال�سلطان امل�سلحة لالرتقاء باملنا�شط
الثقافية ،وتنمية القدرات ،و�صقل املواهب ،وتطوير املهارات املختلفة،
وقد �أ�سهمت هذه امل�سابقة يف رفد وتعزيز املنظومة الثقافية والفنية
والعلمية لدى منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين نحو م�ستويات �أكرث
�إجادة من خالل امل�شاركات الفردية الفاعلة ،وامل�ساهمات البناءة يف
جماالت امل�سابقة كافة».
املدين �سامل بن حمود املعمري من مكتب الأم�ين العام بوزارة
الدفاع« :بحمد اهلل وتوفيقه ح�صلت على املركز الأول على م�ستوى قوات
قوات ال�سلطان امل�سلحة يف جمال الت�صوير ال�ضوئي ،ويعد هذا �أكرب
�إجناز يل يف م�سريتي يف هذا املجال ,حيث �شهدت امل�سابقة مناف�سة
قوية ومتكنت وهلل احلمد من الظفر باملركز الأول».
املدين يو�سف بن �سامل ال�سناين من رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة احلا�صل على املركز الأول يف الإجادة يف الأعمال الفردية:
«يف البداية �أتوجه بال�شكر للقائمني على هذه امل�سابقة ،و�إنني فخور
بهذا الإجناز الذي �أعده مفتاحا يل ،وحافزا �إ�ضافيا يف جمال الإجادة
الفردية ،وال �شك �أن مثل هذه الفعاليات لها انعكا�س �إيجابي يف تنمية
املواهب ،وتعزيز �إبداعاتها ،وحمفزة للقدرات الإيجابية ،لتكون قادرة
على الإبداع والتجديد واالبتكار».
العماين
الرقيب �أول عادل بن مبارك الكلباين من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
 احلا�صل على املركز الأول يف م�سابقة اخلط العربي« :لقد ت�رشفتبح�صويل على املركز الأول يف جمال اخلط العربي يف امل�سابقة الثقافية
على م�ستوى قوات ال�سلطان امل�سلحة لعام 2019م ،وهذا بف�ضل من اهلل
وتوفيقه ،وتعد هذه امل�سابقة دافعا كبريا يل يف موا�صلة االهتمام بهذه

املقدم الركن/
حممد بن نا�صر ال�سعيدي

املوهبة ،و�أ�شكر القائمني على هذه امل�سابقة ،فهو جهد
ي�ستحق الثناء والتقدير».
امل��دين خالد بن �سيف الري�سي من البحرية
العمانية  -احلا�صل على املركز الأول
ال�سلطانية ُ
يف م�سابقة الق�صة الق�صرية « :ت�رشفت مب�شاركتي
يف امل�سابقة الثقافية الثالثة ع�رشة لقوات ال�سلطان
امل�سلحة على م�ستوى امل�سابقات الفردية يف جمال
الق�صة الق�صرية ،وبال �شك �أن هذه امل�سابقة تبعث يف
نفو�س املنت�سبني روح املناف�سة ال�رشيفة ،والتحدي».
املدين عبداهلل بن خمي�س ال�شحي من احلر�س
العماين -احلا�صل على املركز الثاين
ال�سلطاين ُ
يف م�سابقة حفظ القر�آن الكرمي وجتويده (� )5أجزاء
متتالية�« :أوال �أود �أن �أ�شكر رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة وب�صفة خا�صة التوجيه املعنوي القائم على
هذه امل�سابقة ،وعلى التنظيم الرائع ومرونة و�رسعة
تقييم املت�سابقني ،وه��ذه امل�شاركة الأوىل يل ،وقد
�شعرت �أن املناف�سة كانت قوية مب�شاركة عدد كبري من
املجيدين يف قراءة القر�آن الكرمي وحفظه من منت�سبي
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،و�أرج��و التوفيق والنجاح
جلميع امل�شاركني يف امل�سابقات القادمة».
امل��دين يون�س بن بدر اجلهوري من اخلدمات
الهند�سية بوزارة الدفاع – احلا�صل على املركز الثالث
يف م�سابقة البحث العلمي (الوظيفة �أمانة وم�س�ؤولية):
«�إن امل�شاركة يف مثل هذه امل�سابقات فخر يل ،وزرعت

املدين/
يون�س بن بدر اجلهوري

الفا�ضلة/
بدرية بنت �أحمد الهطالية

النقيب /
طارق بن طالب اخلوالدي

يف قلوبنا روح التناف�س يف �صقل اجلوانب الثقافية
وامل��ه��ارات الفنية ،مما يعزز فينا ال��ق��درات ،وينمي
اخل�ب�رات ،ويزيد من املعنويات والطموح يف هذه
املجاالت ،للو�صول �إىل �أعلى املراكز ،وحتقيق �أف�ضل
النتائج امل�رشفة».
املدين عزاء بنت عبداهلل بن حمد ال�شملية من
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين  -احلا�صلة على املركز
الأول يف م�سابقة املقال العلمي (اخلطابات
ال�سامية ثوابت ور�ؤى)« :تعد امل�سابقة بادرة طيبة
من املعنيني يف وزارة الدفاع ممثلة يف التوجيه
املعنوي ،وتعد هذه امل�سابقة �إثراء معرفيا للفرد
املوظف �سواء �أكان مدنيا �أم ع�سكريا ،بالإ�ضافة
�إىل العناية امل�ستمرة بالتدريب والتحديث ،وت�أتي
العناية باملوهبة من خالل هذه امل�سابقة ،من
�أجل ا�ستمرار عملية تطوير م�ستوى الأف��راد� ،أما
ع��ن امل��ق��ال فقد ت�رشفت بالكتابة ح��ول بع�ض
خطابات موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه
 يف �أبعاد خمتلفة ،م�ستلهمة من فكره امل�ستنري،وتوجيهاته ال�سامية ،متوقفة عند عظمة الأب القائد
العمانية
وحكمته ،وفكره ال�سديد يف بناء الأم��ة ُ
التي ن�شهدها اليوم يف كل منجز من منجزات هذا
الوطن املعطاء».

املدين/
عبداهلل بن خمي�س ال�شحي

املالزم �أول جوي/
الزبري بن يا�سر ال�سدراين

املدين/
�سامل بن حمود املعمري

املدين/
يو�سف بن �سامل ال�سناين

الرقيب �أول/
عادل بن مبارك الكلباين

املدين/
خالد بن �سيف الري�سي
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�أ�سلحـة قـوات ال�سلطـان امل�سلحـة تنفـذ �سل�سلـة مـن التمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارين ،والتمارين امل�شرتكـة مـع عـدد مـن الــدول ال�صديقة
 mmيف �إطار الربامج التدريبية ال�سنوية التي تنفذها �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،والتي تهدف �إىل �إدامة امل�ستوى العايل يف الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية،
وتنمية املهارات القيادية امليدانية ،وتبادل اخلربات مع الدول ال�صديقة ،وتفعيل خطط
التدريب والتمارين امل�شرتكة ،نفذت �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة هذا ال�شهر عد ًدا
من التمارين والتمارين امل�شرتكة مع الدول ال�صديقة.
والتقرير الآتي يتناول هذه التمارين و�أهميتها يف �إدامة الكفاءة واجلاهزية ،ودورها
يف دعم �أوا�صر التعاون الع�سكري امل�شرتك بني ال�سلطنة والدول ال�صديقةmm .
ال��ت��م��ري��ن ال�� ُع��م��اين ال�بري��ط��اين
امل�شرتك (قلعة م�سندم ) ١/
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• نفذ اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ممثال يف قوة �أمن م�سندم
متري ًنا م�شرتكً ا مع وحدات من قوات املارينز الربيطانية خالل
الفرتة من ( ،)10/٢7 - ١٦وال��ذي نفذ باملناطق اجلبلية
مبحافظة م�سندم.
وت�ضمن التمرين عد ًدا من الفعاليات امل�شرتكة ،وفقا للخطط
املر�سومة ل��ه ،مبا يحقق الأه���داف التدريبية املتوخاة من
فعاليات التمرين من خالل العمل امل�شرتك املوحد مع القوات
ال�صديقة ،لتطوير التمازج يف العمليات الع�سكرية ،ومبا ي�سهم
يف رفع امل�ستوى التدريبي للجانبني .

واختتم التمرين يوم ( )10/27ببيان عملي نفذته قوة
�أمن م�سندم ووحدات من قوات املارينز الربيطانية وب�إ�سناد
من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وذلك حتت رعاية اللواء
الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
جرت فعاليات البيان العملي للتمرين امل�شرتك بوحدة
التدريب يف املناطق اجلبلية التابعة للجي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين يف محُ افظة م�سندم ،ولقد �أظهر 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�ستوى التدريب والت�أهيل
العايل ،والقدرة على االن�سجام يف تنفيذ املهام امل�شرتكة.
ح�رض فعاليات البيان العملي امل�شرتك ال ُعماين/
الربيطاين عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين والقوات الربيطانية.
وي�أتي تنفيذ التمرين بهدف تطوير التعاون الع�سكري
القائم بني اجلانبني ،وتنفيذ تدريبات م�شرتكة يف خمتلف
الظروف املناخية والت�ضاري�س اجلغرافية والتنوع البيئي،
ومبا يحقق تبادل اخلربات وك�سب املهارات بني اجلانبني
امل�شاركني يف التمرين.
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اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي َُن ِّف ُذ البيان العملي (احل�سم ال�سريع) لتمرين قوة التدخل ال�سريع
• كما نفذ اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
ممثال بلواء امل�شاة( )١١يوم  10/23البيان
العملي (احل�سم ال�رسيع ) لتمرين قوة التدخل
ال�رسيع بالذخرية احلية ،وب�إ�سناد من �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،والبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية� ،إىل جانب كل من مدرعات �سلطان
عمان ،ومدفعية �سلطان عمان ،وذل��ك حتت
رعاية اللواء الركن عامر بن �سامل العمري قائد
قوة ال�سلطان اخلا�صة ،وبح�ضور اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،وع��دد من كبار ال�ضباط وال�ضباط
بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،واجلهات الع�سكرية
والأمنية الأخرى .
وقد جرت فعاليات البيان العملي اخلتامي
يف م��ن��اط��ق ال��ت��دري��ب ب��ل��واء امل�����ش��اة ()11
مبحافظة ظفار ،والذي نفذ خالله امل�شاركون
اخلطط املر�سومة ل��ه ،ومب��ا يحقق الأه��داف
التدريبية املتوخاة ،والذي �أظهر امل�شاركون
فيه م�ستوى عاليا من الكفاءة والقدرات الدالة
على م�ستوى التدريب واجلاهزية ،والقدرة على
االن�سجام يف تنفيذ املهام با�ستخدام �أحدث
الأ�سلحة واملعدات.
ويف اخلتام قام اللواء الركن قائد قوة
ال�سلطان اخلا�صة راعي املنا�سبة واحل�ضور
ب��االط�لاع على املعر�ض امل�صاحب ال��ذي
�أق��ي��م على هام�ش التمرين ،وال���ذي ا�شتمل
على معرو�ضات للمعدات والآليات احلديثة
امل�ستخدمة يف التمرين ،والتي زودت بها
وحدات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وا�ستمع �إىل
�رشح واف عنها.
هذا ،وقد �أ�شاد اللواء الركن قائد اجلي�ش
ال�سلطاين العماين مب�ستوى �أداء امل�شاركني من
خمتلف الأ�سلحة يف فعاليات التمرين ،الأمر
الذي مكنهم من تنفيذ كافة املهام العملياتية
امل�شرتكة مب�ستوى متقدم �أظهر مدى ما تلقوه
من مهارات وق��درات تدريبية عالية ،حاثا
جميع امل�شاركني �إىل اال�ستمرار يف تقدمي كل
ما من �ش�أنه �أداء املهام والواجبات الوطنية
التي ي�ضطلعون بها حفاظً ا على �أمن البالد
وا�ستقرارها.
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي َُن ِّف ُذ التمرين ال ُعماين الهندي امل�شرتك (اجل�سر ال�شرقي )5/
• نفذ �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين التمرين امل�شرتك (اجل�رس
ال�رشقي  )5/مع �سالح اجلو الهندي بقاعدة م�صرية اجلوية خالل
الفرتة من ( ،)10/24 - 20وقد �شهد اللواء الركن طيار مطر بن
علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  10/20انطالق
جمريات التمرين ،والذي حظي مبتابعة مبا�رشة منه حتى مراحله
الأخرية.
وي�أتي التمرين �ضمن �سل�سلة التمارين الدورية التي ينفذها �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،ومب�شاركة عدد من الطائرات من �سالح اجلو
بجمهورية الهند ال�صديقة ،وال��ذي يقام كل �سنتني بالتناوب بني
البلدين ،ويهدف �إىل توطيد ال�صداقة ال ُعمانية الهندية يف املجاالت
الع�سكرية ،وتنفيذ مهام عملياتية م�شرتكة� ،إىل جانب تبادل اخلربات
مع القوات ال�صديقة يف كل ما من �ش�أنة العمل على االرتقاء مب�ستويات
منت�سبي ال�سالح.
واختتم التمرين يوم ( )10/24ببيان عملي نفذه �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين مع �سالح اجلو الهندي ،وذلك حتت رعاية اللواء
الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وبح�ضور الفريق �أول
طيار راجي�ش كومار �سنج رئي�س �أركان القوات اجلوية الهندية.
وقد ا�شتمل التمرين الذي ي�أتي يف �إط��ار التعاون امل�شرتك بني
ال�سلطنة وجمهورية الهند ال�صديقة على تنفيذ عمليات جوية تدريبية
م�شرتكة ،بهدف اال�ستمرار يف تطوير قدرات ال�سالح ،وتعزيز الكفاءة
القتالية واجلاهزية العملياتية للكوادر الفنية والأجهزة واملعدات،
�إ�ضافة �إىل تعزيز التدريب امل�شرتك من �أجل حتقيق التمازج يف تنفيذ
العمليات اجلوية امل�شرتكة ،وتبادل اخلربات مع الدول ال�صديقة.
هذا ،وي�أتي التمرين (اجل�رس ال�رشقي )٥/يف �إط��ار اخلطط التي
تنتهجها قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين والهادفة �إىل ا�ستمرار
عمليات تطوير وتعزيز ق��درات ال�سالح ،ومب��ا يتواكب مع مهامه
اً ً
و�صول �إىل حتقيق امل�ستويات املن�شودة ،خدمة
وواجباته الوطنية،
للوطن الغايل.
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي َُن ِّف ُذ مترين العموديات لعام 2019م
• يف �إطار اخلطط التدريبية التي ينتهجها �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين ،واال�ستمرار يف �إدامة منت�سبيه وطائراته ،نفذ ال�سالح
خالل الفرتة ( )10/17-6مترين العموديات لتحقيق االن�سجام
التام والكفاءة الدائمة من هذا النوع من الطائرات و�أطقمها
العمانية.
امل�شاركة ،ومب�شاركة البحرية ال�سلطانية ُ
وقد ا�شتمل التمرين الذي اختتم يوم  10/17على عدد من

املراحل التدريبية يف خمتلف الواجبات التي ت�ؤديها الطائرات
امل�شاركة ،ومبا يحقق الأه��داف العملياتية التي ي�ضطلع بها
العماين ,وما تقوم به العموديات من مهام
�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
متنوعة يف هذا ال�ش�أن.وتفعيل مفهوم العمليات امل�شرتكة ,و�إدامة
الكفاءة القتالية لدى الأطقم الفنية والإدارية ،واال�ستمرارية يف
العماين .
تطبيق �أ�ساليب العمل امل�شرتك يف �سالح اجلو ال�سلطاين ُ

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ُت َن ِّف ُذ التمرين البحري ( �أ�سد البحر)2
• نفذت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
فعاليات التمرين البحري (�أ�سد البحر)2
مبنطقة الباطنة البحرية خ�لال الفرتة
( )10/10-6مب�شاركة ع��دد من قطع
�أ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
وب�إ�سناد جوي لعدد من طائرات �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
وق��د ق��ام ي��وم  10/8ال��ل��واء الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية وعدد من
ك��ب��ار ال�ضباط بالبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية وكبار ال�ضباط املتقاعدين
بزيارة ملوقع التمرين ,حيث ا�ستمعوا �إىل
�إيجاز عن �سري فعالياته وطرق وو�سائل
و�أ�ساليب تنفيذها مبا يحقق الأه��داف
املتوخاة ،كما �شاهدوا رماية حية على
�أه���داف جوية ،وق��د متت عملية �إط�لاق
ال�صواريخ على الأه���داف بنجاح ،مما
�أثبت ذلك كفاءة �أطقم ال�سفن امل�شاركة
يف التمرين ودقة �أجهزتها يف التعامل
مع الأهداف اجلوية.
وي�أتي تنفيذ هذا التمرين يف �إطار
اخلطط التدريبية ال�سنوية التي تنتهجها
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف كل ما من

�ش�أنه �إدامة م�ستويات اجلاهزية لأ�سطول
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ومنت�سبيها

يف خمتلف التخ�ص�صات البحرية ،ومبا
يحقق املهام الوطنية املنوطة بها.

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين واخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ي�شاركان يف مترين دولفني 2019م
• �شارك كل من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين واخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة يوم  10/17يف التمرين (دولفني
2019م) ال��ذي يحاكي �سقوط طائرة مدنية يف البحر
الإقليمي لل�سلطنة ،وال��ذي نفذته �رشكة مطارات عمان
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
وق��د متثلت م�شاركة �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
يف التمرين من خالل الإ�سناد اجلوي ملجريات و�أحداث
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التمرين ،مما يعزز من تنفيذ التمرين ومراحله املختلفة
بكل كفاءة ،وفقا ل�سري �أحداثه وخطط تنفيذه بالتن�سيق مع
كافة اجلهات امل�شاركة يف التمرين.
فيما جاءت م�شاركة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
من خالل تقدمي الإ�سناد والدعم الطبي وفقا ملا تتطلبه
�أحداث وخطط �سري التمرين وتنفيذه ,جنبا �إىل جنب مع
امل�ؤ�س�سات الطبية امل�شاركة يف التمرين ذات العالقة.
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قوات ال�سلطـان امل�سلحــة ت�شارك يف دورة الألعـــــــــــــاب الع�سكريــــة بجمهورية ال�صني ال�شعبيـة
�إعداد :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي  -ت�صوير :الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبي

�شاركت ال�سلطنة ممثلة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة يف دورة الألعاب الع�سكرية والتي
ا�ست�ضافتها مدينة يوهان بجمهورية ال�صني ال�شعبية خالل الفرتة ( )10/27-14والتي
تقام كل �أربع �سنوات ومب�شاركة �أكرث من(  )110دول .وقد تناف�ست الدول امل�شاركة يف هذه
الدور ة يف ( )28لعبة ريا�ضية� ،شاركت فيها قوات ال�سلطان امل�سلحة بخم�س فرق ريا�ضية،
وهي كرة القدم ،والكرة الطائرة ال�شاطئية ،والرماية ،و�ألعاب القوى ،والقفز املظلي.
وقد جاءت م�شاركة قوات ال�سلطان امل�سلحة يف هذه الدورة للمرة الثانية على التوايل
بهدف االرتقاء بالريا�ضة الع�سكرية يف امل�شاركات املحلية والدولية ،وت�أكيدا على �أن الريا�ضة
الع�سكرية ت�سهم يف دعم العالقات والتقارب بني جيو�ش العامل ،كما تهدف �إىل تبادل اخلربات
بني الالعبني و�صقل مهاراتهم الفنية والبدنية ،من �أجل اختيار �أف�ضل العنا�صر لتمثيل
املنتخبات الوطنية لال�ستحقاقات القادمة يف خمتلف املحافل املحلية والدولية.

عادت البعثة الع�سكرية الريا�ضية لقوات ال�سلطان امل�سلحة �إىل �أر�ض
الوطن يوم  10/28على منت �إحدى طائرات النقل ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،بعد م�شاركتها يف دورة الألعاب الع�سكرية مبدينة يوهان
بجمهورية ال�صني ال�شعبية ،والتي تكللت بح�صول املنتخب الع�سكري
لكرة القدم على جائزة اللعب النظيف ،وحتقيق املنتخب الع�سكري لألعاب
القوى امليدالية الف�ضية يف �سباق (  100 x 4مرت ) تتابع ،وح�صد
الفريق (�أ) من منتخب الكرة الطائرة ال�شاطئية على امليدالية الربونزية،
�إ�ضافة �إىل حتقيق نتائج طيبة يف املناف�سات وامل�شاركات الأخرى يف
هذا املحفل العاملي الع�سكري الدويل.
ومبنا�سبة م�شاركة قوات ال�سلطان امل�سلحة قال العميد الركن طيار
خمي�س بن حماد الغافري م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
للتدريب والتمارين امل�شرتكة«:حظيت الريا�ضة الع�سكرية باهتمام كبري
من قبل املعنيني بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،من خالل �إقامة العديد من
امل�سابقات الريا�ضية وامل�شاركات الدولية ،كما د�أبت قوات ال�سلطان
امل�سلحة على امل�شاركة يف مثل هذه املنا�سبات الع�سكرية الريا�ضية
الدولية بكفاءات عالية ،تعك�س مدى االن�ضباط والربط الع�سكريني
اللذين تتميز بهما قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ورفع م�ستوى اللياقة البدنية
ملنت�سبيها ،كما �أن امل�سابقات الع�سكرية الريا�ضية تدعم روابط ال�صداقة
بني دول العامل والتي اتخذ منها االحتاد الدويل للريا�ضة الع�سكرية
�شعارا له ( ال�صداقة عرب الريا�ضة).
كما حتدث املقدم الركن في�صل بن �إبراهيم الزعابي رئي�س البعثة:
«�شاركت قوات ال�سلطان امل�سلحة يف هذه الدورة بخم�س منتخبات ،وهي
املنتخب الع�سكري لكرة القدم والذي و�صل �إىل الدور الثمانية من هذه
امل�سابقة ،واملنتخب الع�سكري للكرة الطائرة ال�شاطئية والذي ح�صل
على املركز الثالث وامليدالية الربونزية ،من بني ( )19فريقا من ()12
دولة ،وهذه الفرق تعد من �أقوى الفرق يف الكرة الطائرة ال�شاطئية على
م�ستوى العامل ،منها الربازيل حامل لقب هذه الدورة ،و�أملانيا الو�صيف
لهذه الدورة ،وال�صني والتيفيا ،كما �شاركنا يف مناف�سات �أم الألعاب
باملنتخب الع�سكري لألعاب القوى ،والتي �ضمت �أكرث من ( )35فريقا من
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خمتلف دول العامل ،ا�ستطاع خاللها منتخبنا من احل�صول على امليدالية
الف�ضية يف �سباق (  100 x 4مرت) تتابع ،بعد �أن ت�أهلنا �إىل الت�صفيات
النهائية لهذا ال�سباق مع ( )76مت�سابقا من ( )17دولة ،وتعد هذه امليدالية
�إجنا ًزا جدي ًدا للريا�ضة ال ُعمانية ،كما ا�ستطاع فريق القفز احلر احل�صول
على املركز احلادي ع�رش يف م�سابقة الدقة على الهدف التي �شارك فيها
( )35فريقا ميثلون ( )28دولة ،كما �شارك فريق الرماية يف عدد من
امل�سابقات �ضمن مناف�سات الرماية ،ا�ستطاع خاللها الرامي الدويل
�سعيد بن م�سلم الها�شمي من حتقيق رقم عربي جديد مبجموع ()585

نقطة يف مناف�سات رماية امل�سد�س ال�رسيع ( 25مرتا) ،والذي ي�ضاف �إىل
�إجنازات قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وتعد امل�شاركة يف مثل هذه البطوالت
مك�سبا للفرق الع�سكرية الريا�ضية ،الكت�ساب
الريا�ضية الع�سكرية الدولية
ً
املزيد من اخلربات من خالل االحتكاك بالفرق العاملية و�أبطال العامل
يف خمتلف امل�سابقات ،وكذلك لتكون راف ًدا للمنتخبات الوطنية ،لتمثيل
ال�سلطنة يف خمتلف امل�سابقات والبطوالت املحلية والإقليمية والدولية».
املنتخب الع�سكري لألعاب القوى
�شارك منتخبنا الع�سكري لألعاب القوى يف مناف�سات �ألعاب القوى
فــــي الـــدورة يف خم�س م�سابقات وهــــي ( 100مرت) ،و ( 200مرت)،
( 100 X 4تتابع) 400 X 4( ،تتابع) ،والوثب الطويل ،و�شارك يف هذه
امل�سابقة العداء الدويل بركات احلارثي حامل ذهبية ( 100مرت) يف
الن�سخة الأخرية من هذه الدورة ،والتي �أقيمت بجمهورية كوريا اجلنوبية
عام 2015م.
فقد ا�ستطاع منتخبنا الع�سكري �أن يح�صد امليدالية الف�ضية يف �سباق
( 100 X 4تتابع) ،يف زمن وقدره (  39.51ثانية) وهي من �أف�ضل
الأرقام التي حتققت يف م�سابقات �ألعاب القوى� ,ضمن دورة الألعاب
الع�سكرية مبدينة يوهان بجمهورية ال�صني ال�شعبية.
وقد دخل املنتخب الع�سكري يف هذا ال�سباق بت�شكيلة جديدة

ومب�شاركة العداء الدويل بركات بن مبارك احلارثي ,والعداء فاتك بن
عدنان بيت قي�سان ،والعداء حممد بن عبيد ال�سعدي ،و�سمري بن خلف
الريامي ،و�شهد ال�سباق مناف�س ًة �شديد ًة بني الفرق امل�شاركة لي�أتي
ثانيا بعد املنتخب الربازيلي يف زمن وقدره (  38.68ثانية)،
منتخبنا ً
ويحل منتخب الدومينيكان ثالثا بزمن وقدره ( 39.54ثانية).
وكانت اجلولة الأوىل قد �شهدت مناف�س ًة قوي ًة بني �أكرث من () 76
مت�ساب ًقا ،من ( )17دولة ،ا�ستطاع منتخبنا �أن يحتل املركز الأول يف
الت�صفيات النهائية للفرق.
وقال مدير املنتخب الع�سكري لألعاب القوى الرائد را�شد بن خمي�س
احلكماين« :بداية �أ�شكر اجلهاز الإداري والفني والالعبني على ما قدموه
للح�صول على امليدالية الف�ضية ،وحقيقة �أن البطولة كانت قوية جدا
و�صعبة �إذا ما علمنا �أن معظم الفرق امل�شاركة فيه� ،أتت بعدائني �شاركوا
يف بطولة العامل الأخرية ،والتي �أقيمت بدولة قطر ،و�سجلوا خاللها
أرقاما �شخ�صية جديدة ،و�أمتنى من الأخوة الالعبني اال�ستمرار يف بذل
� ً
املزيد من اجلهد يف امل�سابقات القادمة ،حتى يتمكنوا من مقارعة �أبطال
العامل يف مناف�سات �ألعاب القوى ،وهم جديرون بتحقيق �أف�ضل النتائج
�إن �شاء اهلل ،و�أ�شكر كل من دعم املنتخب الع�سكري للو�صول به �إىل هذا
امل�ستوى امل�رشف».
الكرة الطائرة ال�شاطئية حت�صد امليدالية الربونزية
ح�صد منتخبنا الع�سكري للكرة الطائرة ال�شاطئية امليدالية الربونزية
بعد تغلبه على م�ست�ضيف البطولة منتخب ال�صني يف مباراة حتديد
املركز الثالث.
فقد جاء فوز الفريق (�أ) مبنتخبنا الع�سكري للكرة الطائرة ال�شاطئية،
بعد مناف�سة �شديدة من قبل نظريه ال�صيني للح�صول على املركز الثالث،
وا�ستطاع الفريق (�أ) �أن يك�سب ال�شوط الأول بنتيجة (  ) 17- 21نقطة،
فيما تعادل املنتخب ال�صيني يف ال�شوط الثاين بنتيجة ( ) 21 -14
نقطة ،وا�ستطاع منتخبنا ك�سب اللقاء بفوزه امل�ستحق يف ال�شوط الفا�صل
بنتيجة (  ) 10- 15نقاط.
وقد �شارك فريق الكرة الطائرة ال�شاطئية بقوات ال�سلطان امل�سلحة
يف دورة الألعاب الع�سكرية بفريقني �ضمن ( )12دولة م�شاركة
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ميدالية ف�ضية يحققها
املنتخب الع�سكري لألعاب
القوى و�أخرى برونزية يف
الكرة الطائرة ال�شاطئية
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املنتخب الع�سكري لكرة
القدم يح�صل على جائزة
اللعب النظيف

ومبجموع ( )19فري ًقا ،وح�سب نظام البطولة مت تق�سيم الفرق امل�شاركة
ح�سب الت�صنيف العاملي لكل فريق ،ومت تق�سيمهم �إىل ( )6جمموعات،
حيث ي�صعد فريقان من كل جمموعة ،و�أربع فرق ك�أف�ضل من بني �ست
جمموعات �إىل الدور ( ،)16اجلدير بالذكر �أن هذه امل�سابقة �شارك فيها
�أف�ضل ( )8فرق على م�ستوى العامل يف الكرة الطائرة ال�شاطئية ،وهما
فريقان من ال�صني ،وفريقان من الربازيل وفريق من كل من �أملانيا
و�سوي�رسا ورو�سيا و�إيران ،وقد �شارك منتخبنا الع�سكري للكرة الطائرة
ال�شاطئية بفريقني ،الفريق (�أ) والذي �ضم الالعب نوح بن را�شد اجللبوبي،
والالعب مازن بن را�شد الها�شمي ،والفريق ( ب) والذي �ضم كال من
الالعب هيثم بن خلفان ال�رشيقي ،والالعب �أحمد بن خادوم احلو�سني.
ا�ستطاع الفريقان �أن يت�أهال ويتقابال وج ًها لوجه يف الدور الربع
النهائي ،حيث ت�أهل الفريق (�أ) �إىل الدور الن�صف النهائي بعد تغلبه
على الفريق (ب) ,ومل ي�ستطع الفريق (�أ) بلوغ نهائي هذه امل�سابقة بعد
خ�سارته �أمام املنتخب الأملاين ،ليخو�ض بعدها مباراة حتديد املركز
الثالث مع املنتخب ال�صيني ،حيث ا�ستطاع العبو الفريق (�أ) هزمية
املنتخب ال�صيني يف ال�شوط الفا�صل باملباراة ،وبذلك نال املنتخب
الع�سكري للكرة الطائرة ال�شاطئية املركز الثالث وامليدالية الربونزية.
ويف ختام م�شاركة املنتخب الع�سكري للكرة الطائرة ال�شاطئية قال
النقيب �سامل بن �سعيد اجلامودي مدير املنتخب « :اختتمنا مناف�سات
وم�رشف للمنتخب الع�سكري للكرة الطائرة
هذه امل�سابقة ب�إجناز جديد
ِّ
ال�شاطئية ب�إحرازه املركز الثالث وامليدالية الربونزية ،رغم م�شاركة
منتخبات م�صنفة عامليا ،بالإ�ضافة �إىل م�ست�ضيف هذه امل�سابقة ،فقد
�صعبا للو�صول �إىل من�صة التتويج ،بعد
م�شوارا
خا�ض منتخبنا بفريقيه
ً
ً
�إزاحته ملنتخبات قوية مثل رو�سيا والتفيا والربازيل يف دور املجموعات،
�إىل �أن �شاءت الأقدار �أن يلتقي الفريقان ( �أ) و (ب) يف الدور الثمانية،
لنخ�رس فريقا ونبعده من املناف�سة ،لي�صل الفريق (�أ) �إىل املربع الذهبي،
وهنالك مل نتوفق يف الو�صول �إىل نهائي هذه امل�سابقة بعد خ�سارتنا
�أمام املنتخب الربازيلي حامل لقب هذه امل�سابقة لهذه الدورة ،ولكن
فريقنا عاد وا�ستطاع �أن ينتزع ميدالية ثـمينة جدا من املنتخب ال�صيني
�صاحب الأر�ض ،فنحن �سعيدون جدا مبا قدمه منتخبنا ،كما �أ�شكر جميع
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رقم عربي جديد لقوات
ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة يف
م�سابقة رماية امل�سد�س
ال�سريع ( 25مرتا)

القائمني على �إعداد هذا املنتخب الع�سكري ودعمهم املتوا�صل» .
املنتخب الع�سكري لكرة القدم مينح جائزة اللعب النظيف
ا�ستهل منتخبنا الع�سكري م�شاركته بدورة الألعاب الع�سكرية يف
املجموعة الثانية ،والتي �ضمت كال من منتخبات م�رص وكندا واليونان،
حيث ا�ستطاع املنتخب ت�صدر جمموعته بعد فوزه يف جميع مباريات
املجموعة وك�سبه النقاط الت�سع ،حيث قابل يف اجلولة الثانية املنتخب
البحريني ،وخ�رس من املنتخب البحريني بهدف مقابل ال�شيء.
ويف ختام لعبة كرة القدم ،ح�صل منتخبنا الع�سكري على جائزة
اللعب النظيف والتي متنح للمنتخب ذي الأقل �إنذارات ،وذي الروح
الريا�ضية العالية يف �أر�ضية امللعب.
ومبنا�سبة ختام م�شاركة منتخبنا قال الرائد علي بن را�شد الغيثي
مدير املنتخب الع�سكري لكرة القدم « :احلمد هلل على كل �شيء ،كنا نطمح
احل�صول على لقب البطولة و�إ�سعاد منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
ب�شكل خا�ص والو�سط الريا�ضي ب�شكل عام ،و�أعتقد �أننا خرجنا من هذه
البطولة بدرو�س م�ستفادة ،و�سن�ستفيد منها يف اال�ستحقاقات القادمة،
وكذلك ي�ستفيد منها املنتخب الوطني يف الت�صفيات املزدوجة لت�صفيات
ك�أ�س العامل وك�أ�س �آ�سيا وم�شاركته يف ك�أ�س اخلليج ،ونتقدم بال�شكر
اجلزيل جلميع اجلماهري ال ُعمانية املتابعة واملحبة للمنتخب الع�سكري».
م�سابقة الرماية
�شارك فريق الرماية بقوات ال�سلطان امل�سلحة يف مناف�سات الرماية
�ضمن دورة الألعاب الع�سكرية بالفئتني (رجال  -ن�ساء ) ،يف البندقية
( 300مرت رجال ) ،وامل�سد�س ال�رسيع (25مــرتا رجال) ،ورماية الأهداف
الطائرة (رجال ون�ساء) ،حيث حقق الرامي الدويل �سعيد بن م�سلم
عربيا جدي ًدا مبجموع ( )585نقطة يف مناف�سات رماية
رقما
ً
الها�شمي ً
امل�سد�س ال�رسيع ( 25مرتا) ،كما ح�صل فريق رماية امل�سد�س ال�رسيع (25
مرتا) على املركز الثامن بني ( )43دولة م�شاركة بهذه امل�سابقة ،فيما
ح�صل فريق البندقية (ثالثة �أو�ضاع) مب�سافة ( 300مرت) على املركز
دوليا من بني ( )65دولة م�شاركة مب�سابقة رماية البندقية،
الرابع ع�رش ً
وا�ستطاع الرامي الدويل �سليم بن حممد املالكي من الت�أهل للإعادة
دوليا ،وح�صل فريق رماية الأهداف الطائرة
راميا ً
�ضمن �أف�ضل (ً )28

العميد الركن طيار
خمي�س بن حماد الغافري

املقدم الركن/
في�صل بن �إبراهيم الزعابي

(رجال ون�ساء) على املركز الثامن ،وح�صل فريق رماية الأهداف الطائرة
(ن�ساء) على املركز اخلام�س من بني الدول امل�شاركة.
وقال املقدم الركن را�شد بن �سامل البلو�شي رئي�س وحدة الرماية
الدولية « :لقد كانت املناف�سة بدورة الألعاب الع�سكرية بال�صني قوية
جدا بني الفرق ،فقد ناف�س رماتنا يف هذه الدورة بح�صولهم على �أرقام
�شخ�صية جديدة لهم ،و�أرقام عربية جديدة ،ولكن مل يحالفهم احلظ يف
احل�صول على ميداليات من هذه امل�سابقة ,وتعد م�شاركتنا يف هذه الدورة
مقارنة مع الفرق الأخرى جيدة ،حيث �شارك يف هذه البطولة معظم
�أبطال العامل يف الرماية ،و�إن �شاء اهلل �ستبذل فرقنا للرماية جهدها
امل�ضاعف للح�صول على نتائج �أف�ضل يف امل�شاركات واال�ستحقاقات
القادمة».
م�سابقة القفز احلر
كما �شارك فريق القفز احلر يف هذه الدورة يف م�سابقة الدقة على
الهدف ،وم�سابقة التما�سك مع ( )35دولة م�شاركة ،حيث ح�صل الفريق
على املركز احلادي ع�رش يف م�سابقة الدقة على الهدف من بني ()28
فري ًقا م�شاركً ا.
وقال مدير فريق القفز احلر املالزم �أول عبداهلل بن �سعيد ال�سعدي:
«كانت م�شاركتنا يف هذه البطولة من �أجل املناف�سة وحتقيق �أف�ضل
النتائج للفريق ،واحلمد هلل ا�ستطعنا �أن نح�صل على املركز احلادي ع�رش
من بني ( )35فري ًقا من ( )28دولة ،وقد بذل الفريق كل جهده لتحقيق
مركز متقدم ي�ضاف �إىل �إجنازات الفريق خا�صة وقوات ال�سلطان امل�سلحة
كبريا للفريق من خالل احتكاكه
ب�شكل عام ،وتعد هذه امل�شاركة
ً
مك�سبا ً
بالفرق العاملية ،وكذلك لتبادل اخلربات مع �أبطال العامل للقفز احلر».

الرائد /
علي بن را�شد الغيثي

املقدم الركن/
را�شد بن �سامل البلو�شي

الرائد/
را�شد بن خمي�س احلكماين

النقيب/
�سامل بن �سعيد اجلامودي
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

ُد ُر ْو ٌ�س ِم َن َالحْ َ َي ْا ِة َا ْل َع ْ�س َك ِر َّي ِة

لي�س مناملبالغة �إن قلنا �إن الع�سكرية ال ميكن اعتبارها مهنة كاملهن
الأخرى التي ميتهنها الإن�سان ،كما �أنها لي�ست عمال ميار�س،�أو م�صدر ك�سب
معي�ش��ة فقط ،ولكنها حياة ومدر�سة بكل ما تعنيه هذه
الكلمة ،ففيها يتعلم املنت�سب �إليها الكثري من العلوم التي
ق��د ال تتوفر يف املدار���س التقليدية املعروفة ،ويكت�سب
من املعارف م��ا ال يجده يف م�ؤ�س�سات تعليمية �أخرى،
وم��ن ال�صفات والأخالقيات واملمار�سات مما ال يوجد يف غريها ،فهي
مدر�س��ة �شاملة ومت�صلة العطاء ،فمنذ �أن يت�رشف الع�سكري باالن�ضمام
�إىل امل�ؤ�س�س��ة الع�سكرية يبد�أ يف التزود من معينها الذي ال ين�ضب ،وذلك
ال يقت��صر فقط على ما يتعلمه يف بداية حيات��هالع�سكرية من �أ�سا�سيات
�رضوري��ة ومهم��ة ،لتكوين �شخ�صيته وزرع الأ�س�س الت��ي تعمل على بناء
اجلوانب الع�سكرية املختلفة فيها ،و�إمنا ي�ستمر طيلة حياته يف التزود من
العل��وم واملبادئ وال�صفات املهمة الت��ي تتميز بها احلياة الع�سكرية دون
غريها من املهن واملمار�سات احلياتية الأخرى.
 ولع��ل من الدرو���س الأوىل التي يتعلمها املنتم��ي للحياة الع�سكرية،
هي ال�ضبط والربط الع�سكريان ،لأنهما ي�شكالن دليال على احرتام الع�سكري
لذات��ه وللآخرين ،ومعرفة ح��دود ت�رصفاته و�ضبطها ،ونقط��ة �أو �أمر مهم
�آخ��ر بالن�سبة للع�سكري ،وهو التزامه بالأنظمة والقوانني ومراعاة الوقت،
تام��ا باحل�ضور واالن��صراف ،والوجود دائم��ا يف املكان
والتقي��د تقي�� ًدا ً
والزم��ان املحددي��ن ،دون ت�أخ�ير ،مهم��ا كان��ت الأ�سب��اب� ،إال الط��ارئ
خارجا ع��ن �إرادته ،حيث �إن
وامله��م جدا منه��ا ،والذي يك��ون بالت�أكيد
ً
التقيد بال�ضبط والربط الع�سكريني من جانب الع�سكري يعد ت�أكي ًدا على
احرتامه لذاته والآخرين ،ومعرفت��ه حلدود ت�رصفاته و�ضبطها ،وهو
والت�سيب،وبني
امليزان الذي يزن �سلوكه ،ويحدد الفرقبني االلتزام
ُّ
امل�س�ؤولية والالمباالة.
كم��ا ميث��ل االحرتام �أحد الدرو�س املهم��ة التي يتلقاها
رك��ن ��ضروري من
املنتم��ي للحي��اة الع�سكري��ة ،وه��و
ٌ

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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�أركانه��ا ،ويتمث��ل ظاهر ًي��ا يف ت�أدي��ة التحي��ة
الع�سكري��ة م��ن جان��ب �ضب��اط ال�ص��ف والأفراد
لل�ضب��اط مبختل��ف رتبه��م ،وكذل��ك م��ن جان��ب
ال�ضاب��ط لل�ضابط الأعلى منه رتبة،�أو الأقدم من
حيث تاريخ الرتفيع �إذا ت�ساوت الرتب ،ويف الوقت
نف�س��ه ف�إن ال�ضابط ويف �إط��ار التقدير واالحرتام
البد �أن يرد التحية على �ضابط ال�صف �أو الفرد� ،أو
ال�ضابط الأدنى منه رتبة ،فالتحية الع�سكرية تعد
ؤ��شرا ودليلاً على م��دى التزام �أف��راد �أي قوات
م� ً
م�سلح��ة بال�ضبط والرب��ط الع�سكري�ين ،والتقدير
املتبادل بني ال�ضب��اط و�ضباط ال�صف والأفراد،
وكذل��ك بني ال�ضب��اط �أنف�سهم يف �إط��ار الأقدمية
التي تتميز بها احلياة الع�سكرية �أكرث من �سواها،
كم��ا تع��د �أ�سل��وب تعام��ل ب�ين الع�سكري�ين� ،إىل
مهما ومرتك ًزا
جانب كونها كذلك تقلي ًدا ع�سكر ًيا ً
�أ�سا�س ًي��ا لتنظيم ه��ذه العالقات الت��ي تقوم على
االن�ضباط والطاعة واالحرتاموالتقدير .
 ويع��د االلت��زام رك ًن��ا �رضور ًي��ا وواح ًدا من
الأ�س�س املهمة التي تغر�سها احلياة الع�سكرية يف
املنت�سب�ين �إليها ،وااللتزام يعن��ي التقيد بالوقت
املح��دد دائم��ا� ،س��واء كان ذل��ك يف احل�ض��ور
�إىل العم��ل �أو االن��صراف من��ه� ،أو يف ح�ض��ور
الفعالي��ات املختلف��ة ،ب��ل والتبك�ير يف احل�ضور
حت�س ًب��ا لأي ظرف غري متوقع ،وه��و يعني كذلك
االلت��زام بالزي �أو اللبا�س املحدد� ،سواء كان ذلك
يف العم��ل� ،أو الفعاليات و املنا�سب��ات الر�سمية،
و حت��ى املنا�سبات االجتماعي��ة التي يجب فيها

على الع�سكري ارتداء الزي املنا�سب،
واملعت��اد يف مث��ل ه��ذه املنا�سب��ات
حت��ى ال يب��دو خمتلف��ا ع��ن غ�يره من
احل�ضور
مهما من
كم��ا متث��ل الطاع��ة رك ًن��ا ً
�أركان احلي��اة الع�سكري��ة ،والتي يتعلمها
الع�سك��ري من��ذ بدايات��ه الأوىل ،والطاعة
تعن��ي تنفي��ذ م��ا ي�سن��د �إلي��ه م��ن قادت��ه
وم�س�ؤولي��ه م��ن مه��ام و�أعم��ال ،و�إج��ادة
ما يق��وم به ،و�إجنازه عل��ى الوجه الأكمل
دائما قول اهلل �سبحانه
وا�ض ًعا يف اعتباره ً
ِي��ن � َآم ُن��وا �أَطِ ي ُع��وا
وتع��اىلَ } :ي��ا �أَ ُّي َه��ا ا َّلذ َ
الر ُ�س��ولَ َو�أُوليِ ْ أ
ُم{
الَ ْم�� ِر مِ نك ْ
اللهَّ َ َو�أَطِ ي ُع��وا َّ
�س��ورة الن�س��اء  -الآي��ة ( ،)59والطاع��ة
يف احلي��اة الع�سكري��ة دلي��ل عل��ى مت�س��ك
رجاله��ا بال�ضب��ط والرب��ط الع�سكري�ين،
وحبهم لوطنهمووالئهم لقيادتهم العليا،
أر�ضا
ورغبتهم الأكيدة يف حماية الوطن � ً
ومنجزات.
�إن درو���س احلياة الع�سكرية متعددة،
وهي كما �أ�سلفت غري مرهونة بوقت حمدد،
فطاملا وجد الع�سكري على ر�أ�س عمله ف�إنه
در�سا جدي ًدا ،وهذه الدرو�س
يتعلم كل يوم ً
لي�ست مرتبط��ة بوجود الع�سكري على ر�أ�س
عمل��ه فق��ط ،ب��ل ت�ستم��ر معه م��دى احلياة؛
لأنها درو�س ي�ستفاد منها يف احلياة العامة،
كال�ضبط ،وااللتزام ،واالحرتام وغريها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*

عميد ركن متقاعد
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الوطني
الع�سكــــــــــــــري ودور ُه يف ال َّتوجي ِه
إعـالمي
اخلطـاب ال
ُّ
ُ
ُّ
ِّ

اللـــواء الــركن متقاعد الدكتور /
حممد خلف الرقــاد
اململكة الأردنية الها�شمية

ميا �أ َّلفه عامل االجتماع الكندي املعروف (مار�شال
كنت �أطالع كتا ًبا قد ً
م��اك �ل��وه��ان) وه��و ب�ع�ن��وان «ك �ي��ف ن�ف�ه��م و��س��ائ��ل االت �� �ص��ال» ،وال �ك �ت��اب ن�شر
مرتج ًما يف عام 1975م ،ولكن الأفكار التي تناولها امل�ؤلف كان قد طرحها
قبل ذلك ب�سنوات كثرية ،فـ «مكلوهان» هو �أول من تنب�أ ب�أن العامل �سي�صبح
قرية �صغرية بفعل تطور و�سائل االت�صال ،وبف�ضل ثورة التقنية احلديثة
واالت�صال ،وبفعل التفجر املعريف وثورة املعلومات.
يطرح الكتاب �أف�ك��ا ًرا رائعة يف كيفية فهم و�سائل االت�صال وتوظيفها
ل�صالح الب�شرية ،ب�أ�سلوب ق��د ال يرتقي �إل�ي��ه كثري م��ن �أ�ساليب الكتابات
ومنهجيات الت�أليف احلديثة.

�إن مو�ضوع اخلطاب الإعالمي يعد املو�ضوعات التي لها قدر كبري
من الأهمية يف ع�رصنا احلا�رض يف بيئتنا الإعالمية الوطنية بعامة ويف
بيئتنا الإعالمية الع�سكرية بخا�صة ،ولطاملا �أ�شغل هذا املو�ضوع معظم
العاملني والقائمني على العملية االت�صالية (الإعالمية) �سواء �أكان يف
الإعالم الوطني �أم يف الإعالم الع�سكري الذي هو جزء مهم يندرج حتت
مظلة الإعالم الوطني يف �أي دولة ,فاخلطاب الإعالمي الع�سكري له دور
كبري وعلى درجة عالية من الأهمية يف التوجيه الوطني.
ويف ر�أيي املتوا�ضع �أن مثل هذا املو�ضوع ينطوي على �أهمية كبرية
ملا له من ُبعد مهم يف جمال تعزيز قيم االنتماء للوطن والوالء للقيادة
ال�سيا�سية والع�سكرية يف �أي دولة من دول العامل ،والتي ال بد و�أن يكون
يف ح�سبانها ويف تخطيطها الإ�سرتاتيجي للإعالم العمل على توفري كل
ما من �ش�أنه �أن يرتقي بالوطن ،ولي�أخذ املواطن دوره الطبيعي واحلقيقي
لي�سهم ب�شكل فاعل يف منو وتقدم وتطور بالده وقواته امل�سلحة.
وملا كانت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �أي بلد هي �إحدى �أهم امل�ؤ�س�سات
الفاعلة يف الدولة ،فال �شك �أن اخلطاب الإعالمي الع�سكري يف القوات
امل�سلحة �سيكون ذا ت�أثري مهم على جمهوره امل�ستهدف � اً
أول :وهم منت�سبو
القوات امل�سلحة بخا�صة ,ومن ثم على كافة املواطنني بعامة ،ومن ثم
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وقراء و�سائل الإعالم الع�سكري يف البالد
جميع م�ستمعي وم�شاهدي ّ
وخارجها .
وعرب �إحدى و�سائل هذا الإعالم الع�سكري يف �سلطنة ُعمان ال�شقيقة
وه��ي جملة (جند عُمان) العتيدة ،ميكنني �أن �أق��دم بع�ض الأفكار
والإي�ضاحات لقرائها الأعزاء ،حيث تناط مهمة تقدمي اخلطاب الإعالمي
الع�سكري �إىل جمهوره امل�ستهدف بو�سائل الإعالم الع�سكري من خالل
جهة متخ�ص�صة يطلق عليها م�سمى «التوجيه املعنوي» يف بع�ض الدول
واجليو�ش ،وهناك م�سميات �أخرى يف بع�ض اجليو�ش التي تربط بني
ال�سيا�سة والع�سكرية ب�شكل مبا�رش ،وقد تخ�ص�ص بع�ض و�سائل الإعالم
الوطني املدنية جوانب وزوايا وبرامج يف و�سائلها املقروءة وامل�سموعة
واملرئية لإ�سناد الإعالم الع�سكري يف املهمة.
فاخلطاب الع�سكري هو ال�سلوكيات والأخالقيات وال�سيا�سات
والت�رصفات والأعمال والأفعال والإجن���ازات التي تتبعها وتنفذها
القوات امل�سلحة ،والقيم الع�سكرية التي تر�سخها الإ�سرتاتيجية الع�سكرية
يف نف�سية و�شخ�صية من�سوبي القوات امل�سلحة وامل�ؤ�س�سات الأمنية ذات
العالقة بتحقيق �أهداف هذه الإ�سرتاتيجية الع�سكرية ،واخلطاب الإعالمي
الع�سكري هو الو�سيلة التي تنقل هذا اخلطاب الع�سكري لتعزيز ال�شخ�صية

الع�سكرية للقوات امل�سلحة ،وهنا فرق بني اخلطاب الع�سكري واخلطاب
الإعالمي الع�سكري ،وعادة يكون اخلطاب الإعالمي الع�سكري موج ًها
�إىل �أبناء القوات امل�سلحة  -بالدرجة الأوىل  -يف كافة وحداتهم
وت�شكيالتهم ،و�إىل الأجهزة الأمنية يف الدولة ب�شكل عام ،ذلك لأنها
ترتبط بذات الأهداف وباملنظومة الإعالمية الكربى للدولة ,ولأن هذه
الأجهزة ت�شرتك مع القوات امل�سلحة حتت مظلة قيادة �سيا�سية وع�سكرية
واحدة على ر�أ�سها �أعلى �سلطة التي غال ًبا تتمثل بحاكم البالد (�سلطان،
ملك� ،أمري ،رئي�س) �أو غري ذلك من امل�صطلحات يف بع�ض الدول ،حيث
يعد هذا املوقع ال�سيا�سي الع�سكري �أعلى �سلطة يف البالد.
وهناك ع��دة مرتكزات �أ�سا�سية ي�ستند �إليها اخلطاب الإعالمي
الع�سكري يف القوات امل�سلحة ،من �أهمها:
�أولوية الوطن .فالوطن ب�أر�ضه و�شعبه وبقيمه ومبوروثه الديني
والثقايف وال�سيا�سي والع�سكري واالجتماعي وكل ما له عالقة بذلك
وبتاريخه وبجغرافيته ،ال بد و�أن يظل املرتكز الأول يف �إ�سرتاتيجية
القوات امل�سلحة ،هذه القوات التي �ستبقى الوفية واملخل�صة لهذا الثابت
العظيم والذي ميثل �شق املعادلة الرئي�س مع القيادة ،فيكون الوطن
الهاج�س الأول الذي يحرك �ضمري وعاطفة و�سلوك اجلندي ،بحيث يح�س
وي�شعر ب�أنه من الواجب �أن يكر�س كل �إمكاناته البدنية والذهنية والفنية
والعلمية والأدب��ي��ة لالرتقاء بوطنه .فعندها �سيحوز على موثوقية
وم�صداقية تعي�ش يف �ضمري كل مواطن .وتعي�ش القوات امل�سلحة يف
�سويداء قلب هذا املواطن الذي ال بد و�أن يرى يف قواته امل�سلحة درع
الوطن و�سياجه املنيع الذي يحميه ويحمي البالد ويذود عن منجزاتها،
في�صبح املواطن هو الرديف القوي والأ�سا�س والظهري املتني لقواته
امل�سلحة ،فتمتزج نظرة اجلندي ونظرة املواطن وتتوحدان يف �أن:
امل�صلحة الوطنية هي العليا فوق كل االعتبارات.
القيادة .القيادة ال�سيا�سية الع�سكرية هي التي �صنعت للوطن ولقواته
امل�سلحة و�أجهزته املختلفة اخلطاب ال�سيا�سي واخلطاب الع�سكري،
و�أ�س�ست ملنهجية وا�ضحة من خالل ر�ؤى �شفافة لكافة الأ�س�س التي تقوم
ونظرا لهذه الر�ؤى الوا�ضحة ،فالقوات امل�سلحة
عليها القوات امل�سلحة،
ً
والأجهزة (الع�سكرية والأمنية ذات العالقة مب�س�ؤولية توطيد الأمن
واال�ستقرار يف البالد) وذات العالقة بالأهداف الإ�سرتاتيجية الع�سكرية
للدولة �ستظل يف م�سار �صاعد ،ويجب �أن ي�ستمر خطابها الإعالمي
الع�سكري مواك ًبا لهذا امل�سار ال�صاعد ليعك�س كل قيم اجلندية احلقيقية
يف التعامل مع كل املعطيات �سواء �أك��ان يف جمال االنتماء للوطن
والوالء لهذه القيادة �أم يف جمال التم�سك بقيم ال�ضبط والربط ،والنظام
والطاعة ،ودقة التنظيم ،و�أداء الواجبات ،وتنفيذ املهام املنوطة بالقوات
امل�سلحة ،والعدالة يف التوزيع ،واحلقوق يف التعليم والتدريب والت�أهيل
والرتقي وتويل امل�س�ؤوليات ،وغري ذلك.
القيم الع�سكرية .هي التي ت�شكل امل��وروث الثقايف والع�سكري
للجندية ،وتبقى على املدى مدار االعتزاز والفخر لكل جندي يف القوات
امل�سلحة ،وقد عززت ال�سلوكيات الع�سكرية الإيجابية عرب التاريخ مقولة
�أن اجلندية احلقة هي التي تعك�س ال�صورة احلقيقية لل�شخ�صية الع�سكرية
ال�سوية املتوازنة املثقفة الواعية املن�ضبطة املطيعة ،التي مت�سك بزمام
كل القيم الع�سكرية وقيم اجلندية احلقيقية املتمثلة باخللق الع�سكري
الرفيع وال�رشف الع�سكري الكبري والرجولة والبطولة والإخال�ص والوفاء
واالنتماء ،وي�سجل التاريخ لهذه ال�شخ�صية الع�سكرية الوطنية (املتمثلة

ب�����ش��خ�����ص��ي��ة ال���ق���وات
امل�����س��ل��ح��ة ) �سلوكها
وف��ع��ل��ه��ا وت��ع��ام��ل��ه��ا
و�أخ�لاق��ي��ات��ه��ا وواق���ع
جتاربها واملهام التي نفذتها على طريق حماية ومنو وتطور الدولة,
وكل ذلك �سيبقى �شاه ًدا لها على كافة الأ�صعدة الوطنية والإقليمية
والدولية مما يجعلها مو�ضع الثقة لدى ال�شعب يف الداخل والنظام الدويل
يف اخلارج ،والأمثلة على ذلك كثرية ،فاجلنود وال�ضباط الذين ي�شاركون
يف دورات خارجية مع جيو�ش �أخرى ،والذين ي�شاركون يف مهام دولية
منها حفظ ال�سالم الدويل ,يف الأغلب ي�شكلون �سفراء لبالدهم ،ويعك�سون
اخلطاب الع�سكري لقواتهم امل�سلحة ،والذي يج�سد دماثة وخلق و�رشف
وقوة و�شجاعة ال�شخ�صية الع�سكرية الوطنية ،وكذلك الأمر يف الداخل
الوطني ،نرى �أن الع�سكريني والقيادات الع�سكرية الوطنية تكون مو�ضع
االحرتام والتقدير من قبل �شعوبهم ,لأنهم ي�رضبون الأمثلة الرائعة يف
خدمة وطنهم وقيادتهم ،ون�ستطيع القول هنا ب�أن اخلطاب الإعالمي
الع�سكري هو ال��ذي ينجز املهمة بتقدمي ه��ذه ال�شخ�صية الع�سكرية
للقوات امل�سلحة التي �ستكون حمط احرتام اجلميع ،وتظل �صمام الأمان
واملحافظة على حلمة الن�سيج االجتماعي الوطني ،وهي �صمام الأمن
احلقيقي والفاعل يف حفظ الأمن الوطني يف الداخل واخلارج ،فالقيم
الع�سكرية تركز على االحرتاف والتميز وعلى التم�سك ب�أهداف اخللق
والف�ضيلة وال�رشف الع�سكري ،وال�سعي للو�صول �إىل �أعلى مراتب املهنية
واالحرتاف الع�سكري من خالل الت�أهيل والتدريب والتعليم العايل لت�شكل
هذه القيم منظومة الأدبيات الع�سكرية الوطنية التي تعرب عن م�صداقية
وموثوقية اخلطاب الع�سكري.
املرتكز الديني :حيث ي�ستمد اخلطاب الإعالمي الع�سكري يف القوات
امل�سلحة �أ�ساليب خطابه من عقيدتنا الإ�سالمية ال�سمحاء ,،وينبغي �أن
تراعى الناحية الدينية يف �صياغة كل امل�ضامني الإعالمية والأ�ساليب
امل�ستخدمة يف الإعالم الع�سكري ،وعلى الأغلب يكون الإ�سهام الفاعل
هنا يف توظيف النواحي الدينية يف �صياغة اخلطاب الإعالمي الع�سكري
على املديرية املعنية بال�ش�ؤون الدينية يف القوات امل�سلحة بالتن�سيق
مع اجلهاز الإعالمي الع�سكري ،وذلك من خالل التوجيه الديني والوعظ
والإر���ش��اد الديني ال��ذي ينبغي �أن ي�صل �إىل كل امل�ستويات الكربى
وال�صغرى للقيادات امليدانية  ..وهناك مرتكزات �أخرى منها ما يكون
له عالقة بالبعد القومي �أو الإطار اجلغرايف والبعد الدميغرايف ،والبعد
الإن�ساين  ..وغري ذلك من الأبعاد التي ت�شكل مرتكزات ثابتة تقود �إىل
جناح اخلطاب الإعالمي الع�سكري .
املراجع :
	•حممد خلف ال��رق��اد ,الإع�ل�ام الع�سكري الأردين :الإ�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات والو�سائل ,من�شورات مديرية التوجيه املعنوي يف القوات
امل�سلحة الأردنية ,ط,1املطابع الع�سكريةُ ,عمان2006 ,م .
	•ن�سمة البطريق ,الإعالم و�صناعة العقول ,من�شورات املو�سوعة ال�سيا�سية
لل�شباب ( ,)11نه�ضة م�رص للطباعة والن�رش ,القاهرة2007 ,م .
	•مار�شال مكلوهان ,ترجمة خليل �صابات و�آخرين ,مراجعة خليل
�صابات ,املطبعة العربية احلديثة ,ط ,1الهيئة امل�رصية العامة
للكتاب1975 ,م .
	•�سعيد �رساج ,الر�أي العام مقوماته و�أثره يف النظم ال�سيا�سية املعا�رصة,
ط ,1الهيئة امل�رصية العامة للكتاب1986 ,م .
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�إن املعرفة ت�أتي من العمل وكيفية تعليمها للآخرين حيث تتطلب املعرفة التعلم
وال�شرح ،والتعلم ي�أتي عن طريق التجريب والتطبيق مما يح�سن م�ستوى املعرفة
ويعمقها ،وعلى �ضوء ذلك ف�إنه يجب �أن ي�ؤخذ تطبيق املعرفة يف املقام الأول ،كما
على املنظمة �أن ت�ستوعب �أنه ال يوجد عمل بدون �أخطاء ،ويجب عليها تطبيق مبد�أ
ثقافة الت�سامح ،لأن الوحيد الذي ال يخطي هو من ال يعمل ،كما يجب على امل�ؤ�س�سة
�أن تفتح الباب على م�صراعيه على العمل والتجريب و�إخراج كل الطاقات املعرفية
التي ميتلكوها.
�إن اكت�ساب املعرفة ال�ضمنية وتوليدها وتخزينها ونقلها ال يكفي لنجاح املنظمة
وحت�سني الأداء التنظيمي ،لكن ذلك يعد مبثابة خطوة �إيجابية وقاعدة لال�ستخدام
والتطبيق الفعال لتلك املعرفة ،فتطبيق املعرفة ال�ضمنية �أهم من املعرفة ال�ضمنية ذاتها.

�إدارة املعرفة

�إدارة املعرفة مدخل نظمي متكامل لإدارة وتفعيل امل�شاركة يف
كل �أ�صول معلومات امل�رشوع ،مبا يف ذلك قواعد البيانات ،الوثائق،
وال�سيا�سات ،والإج���راءات ،بالإ�ضافة �إىل جتارب وخ�برات �سابقة
يحملها الأفراد العاملون.
ومتار�س املعرفة دوراً جوهري ًا يف امل�ؤ�س�سات ،وتعد الأكرث �أهمية
�سواء يف املنظمات الربحية �أو اخلدمية ،بالإ�ضافة �إىل كونها
اليوم ً
تلعب دوراً حيوي ًا يف التطور التنظيمي وحت�سني الأداء ،وقد تعددت
التعريفات التي تناولت �إدارة املعرفة ،نذكر بع�ضها كما يلي:
املعرفة ب�صفة عامة هي� :أحد الأ�رسار املعنوية والقوى اخلفية
يف عقول الأفراد والتي ال ميكن مل�سها.
وميكن تعريف �إدارة املعرفة ب�أنها:
• عملية تعريف وحت�صيل وتخزين وا�سرتجاع ون�رش وتطبيق
ر�أ�س املال الفكري الظاهر وال�ضمني ملنفعة �أف�ضل للأفراد وال�سوق
واملجتمع.
• توظيف للحكمة املرتاكمة لزيادة �رسعة اال�ستجابة واالبتكار.
• �إن �إدارة املعرفة تت�ضمن �إيجاد بيئة مثرية يف املنظمة ت�سهل
عملية �إبداع ونقل وم�شاركة املعرفة ،بالرتكيز على �إيجاد الثقافة
التنظيمية الداعمة ،وبدعم من القيادة العليا ذات الر�ؤية الثاقبة،
وحتفيز العاملني والعمل على زيادة والء العميل.
• عملية يتم مبوجبها جتميع وا�ستخدام اخلربات املرتاكمة من
�أي مكان يف امل�ؤ�س�سة ،لزيادة فاعلية امل�ؤ�س�سة من خالل تطبيق
وتكامل املعرفة.
وهناك عدة ت�صنيفات للمعرفة ميكن �إدراجها فيما يلي:
 ت�صنيف ( )Zackوالذي �صنف املعرفة �إىل ثالثة �أنواع هي: mاملعرفة اجلوهرية :والتي متثل النوع �أو النطاق الأدنى من
املعرفة الواجب توفرها ك�سمة لدخول �صناعة معينة ،وهي حمفوظة
لدى املنظمات الأع�ضاء يف قطاع معني دون امل�ؤ�س�سات الأخرى
لكنها غري تناف�سية.
 mاملعرفة املتقدمة :وهي النوع �أو النطاق الذي يجعل املنظمة
قابلة للبقاء بتناف�سية ،ذلك �أنها ال تختلف عن الآخرين من حيث الكم
�إال �أنها تختلف من حيث اال�ستخدام برتكيزها على جانب معني.
 mاملعرفة االبتكارية :هي املعرفة التي متكن امل�ؤ�س�سة من �أن
تقود �صناعتها ومناف�سيها ومتيز نف�سها ب�شكل كبري عنهم ،بتبنيها
لكل ما هو جديد يف املعرفة ،مما يعطيها القدرة على تغيري خارطة
الن�شاط يف جمالها.
 ت�صنيف ( )Backmanوقد �صنف املعرفة �إىل �أربعة �أنواع،وهي:
 mاملعرفة ال�رصيحة :هي معرفة جاهزة و�سهلة الو�صول ،ذلك
�أنها موثقة يف م�صادر املعرفة الر�سمية التي عادة ما تكون جيدة
التنظيم الوثائق ،احلا�سوب.
 mاملعرفة ال�ضمنية :هي معرفة �أقل قابلية للو�صول من �سابقتها،
حيث يتم الو�صول �إليها ب�شكل غري مبا�رش عن طريق اال�ستعالم
واملناق�شة ،ولكنها معرفة غري ر�سمية لأنها غري موثقة.

املعرفة ال�ضمنية هي معرفة �أقل قابلية للو�صول من
املعرفة ال�صريحة ،حيث يتم الو�صول �إليها ب�شكل غري
مبا�شر عن طريق اال�ستعالم واملناق�شة ،ولكنها معرفة
غري ر�سمية لأنها غري موثقة
 mاملعرفة الكامنة :هي تلك القابلية للتو�صل ب�شكل غري مبا�رش
فقط ويتم ذل��ك ب�صعوبة من خ�لال �أ�ساليب اال�ستنباط املعريف
ومالحظة ال�سلوك.
 mاملعرفة املجهولة :والتي تعرب عن املعرفة املبتكرة �أو
املكت�شفة من خالل الن�شاط ،املناق�شة ،البحث والتجريب.

مفهوم املعرفة ال�ضمنية

املعرفة ال�ضمنية هي مفهوم ميكن و�صفه بب�ساطه مب�صطلحات
خمت�رصة ،لكنه يكون خادعا ب�صورة �أك�بر عند حماولة و�صفه
بتعريف ملمو�س وقابل للتطبيق ،وهناك العديد من املحاوالت
لتعريف املعرفة ال�ضمنية فمثال جند كوان ( )Cowan,2000يقول «�إن
جذور املعرفة ال�ضمنية تعود �إىل العامل والفيل�سوف املجري (Michael
 )Polanyالذي �أ�شار �إليها با�سم املعرفة ال�شخ�صية يف كتابه املعنون:
( ،»Personal knowledge: Toward a post critical epistemologyوقد
�أراد من ذلك القول ب�أن الفكر والتفكري يف العلم يرتبطان باملعرفة
ال�شخ�صية للإن�سان ،و�إن العواطف تعد من املكونات احليوية للمعرفة
ال�شخ�صية ،و�سميت املعرفة ال�ضمنية كذلك لأنها خمفية غري ظاهرة
للعيان فهي داخل العقل والوجدان وال ميكن لآخرين �أن يعرفوا هذا
ال�صندوق ما مل يفتحه �صاحبه وي�أذن بنهل معرفته وخربته ،وي�ؤكد
(� )Polanyأن املعرفة ال�ضمنية هي مرجعية املعرفة ال�رصيحة لأي
ظاهرة ،غري �أن امل�شكلة يف املعرفة ال�ضمنية هي طبيعتها الغام�ضة.
واملعرفة ال�ضمنية هي معرفة ذاتية وظرفية وتنفيذها يتطلب
التداخل والتن�سيق ،وبالتايل كلما كانت املعرفة �ضمنية كان من
ال�صعب حتويلها وتقا�سمها .ومتتلك املعارف بعدا �ضمنيا مهما وهو
ما يجعل من عمليات البحث عنها واحل�صول عليها ونقلها وتخزينها
وتبادلها �صعب ًا ويف بع�ض الأحيان م�ستحيل التحقيق.
واملعرفة ال�ضمنية هي تلك املعرفة القابلة للتطبيق ،حيث يتم
تطويرها من اخل�برة املبا�رشة عن املعرفة الفنية والعمل الفني
املرتبط بها ،وكذلك عن املعرفة التنظيمية والتي حتمل مواقف
وفهما وتطبي ًقا �أعمق ،ورغم ذلك فهي من
حمددة وواقعية �أعلى
ً
ال�صعب تو�ضيحها ولكنها ع��ادة م��ا يتم م�شاركتها م��ن خالل
التفاعالت املبا�رشة وم�شاركة اخلربات.
وه��ي :تلك املعرفة غري املكتوبة املخزونة يف عقل الأف��راد
وامل�ستقرة يف نفو�سهم ،هي املعرفة التي يحفظها العقل وحتتويها
الذاكرة الإن�سانية وحت��اول يف فرتات متباعدة �أن ت�ستنكرها عرب
�آليات التفكري املعروفة ,وهي املعرفة غري املرمزة وغري املكتوبة
وهي �أ�شبه ما تكون باملعرفة ال�صامتة املكت�سبة وامل�سجلة يف العقل.
وتتمثل املعرفة ال�ضمنية يف املعارف ال�شخ�صية التي ي�صعب
نقلها للآخرين لكونها تتمثل يف الر�ؤية ال�شخ�صية مثل( :القدرة على
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احلكم على الأ�شياء ب�شكل �صحيح ،وكيفية القيام بالعمل ،وح�سن
الت�رصف يف املواقف املختلفة ،و�إدارة الأمور بحكمة) ،والتي قد ال
يكت�سبها ال�شخ�ص �إال من خالل متر�سه يف العمل لفرتة طويلة.

خ�صائ�ص املعرفة ال�ضمنية

�إذا كانت املعرفة هي ح�صيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومة
واخلربة واملدركات احل�سية والقدرة على احلكم ،فقد اختلف الباحثون
حول خ�صائ�ص املعرفة ،ويف املجمل ميكن �إيجاز خ�صائ�ص املعرفة
والتي تقودنا �إىل خ�صائ�ص املعرفة ال�ضمنية فيما يلي:
 nالرتاكمية :املعرفة تكون �صحيحة وتناف�سية يف الوقت الراهن،
وال ينطبق هذا على امل�ستقبل� ،أي �أن املعرفة متغرية ولكن ب�إ�ضافة
معرفة جديدة للمعرفة القدمية.
 nالتنظيم :املعرفة املتولدة واملرتبة بطريقة �صحيحة تتيح
للم�ستفيد الو�صول �إليها.
 nالبحث عن الأ�سباب� :أي البحث ملعرفة �أ�سباب الظواهر حيث
ميكن التحكم فيها بنحو �أف�ضل.
 nال�شمولية واليقني� :شمولية املعرفة ال ت�رسي على الظواهر التي
تبحثها فح�سب بل على العقول التي تتلقاها ،فاحلقيقة تفر�ض نف�سها
على اجلميع مبجرد ظهورها ،وهي قابلة لالنتقال �إىل اجلميع.
 nالثقة والتجريد :الدقة تعني التعبري عن احلقائق ريا�ضياً.

�أبعاد املعرفة ال�ضمنية

�إن املعرفة الدقيقة لفحوى املعرفة ال�ضمنية و�أبعادها و�أ�رسار
تكوينها وحتركها ومدى ارتباطها بالكفاءات احلاملة لها قد تعطى
ر�أ�س اخليط الذي ميكن املنظمة من بناء �إ�سرتاتيجياتها فيما يخ�ص
املعامالت املعرفية ،و�أ�ساليب ك�شف ال�ستار عن ذلك اجلزء الكبري
املتخفي من املعرفة وجعله يتج�سد �أك�ثر ف�أكرث يف ممار�سات
وتفاعالت الكفاءات لتدعيم املعرفة ال�ضمنية ،وللمعرفة ال�ضمنية
ثالثة �أبعاد رئي�سة ،وذلك كما يلي:

بعد املهارة

املهارة هي :القدرة على �أداء عمل �أو تنفيذ �إجراء �أو حتقيق نتيجة
با�ستخدام �أ�ساليب وطرق تت�سم بالكفاءة والتميز مبا يحقق نتائج
�أعلى و�أف�ضل ملا ا�ستخدم يف الأداء من موارد و�إمكانات .وا�ستطرد
يف قوله ب�أن م�صدر املهارة قد يكون الوراثة (وهي املهارة الطبيعية
�أو الفطرية) التي ت�سمح لبع�ض الب�رش بقدرات ال تتوافر لغريهم دون
جهد �أو �إرادة منهم ،كما قد تكت�سب املهارات من البيئة املادية
واالجتماعية التي يحيا الفرد فيها ،وهذه املهارات املكت�سبة متثل
نتيجة التقليد ،التعليم ،التدريب ،املمار�سة املوجهة حتت �إ�رشاف
خرباء �أو معلمني �أو مدربني.

بعد اخلربة

اخلربة هي م�صطلح عام ،يختزل �ضمنه مفهوم املعرفة �أو املهارة
�أو قدرة املالحظة ،لكن ب�أ�سلوب فطري عفوي عميق ،وعادة يكت�سب
الإن�سان اخلربة من خالل امل�شاركة يف عمل معني �أو حدث معني،
وغالبا ما ي�ؤدي تكرار هذا العمل �أو احلدث �إىل تعميق هذه اخلربة
و�إك�سابها عمقا �أكرب وعقوبة �أكرب ،وترتافق كلمة اخلربة �أي�ضا ب�شكل
خا�ص مع املعرفة الإجرائية� ،أي معرفة كيفية عمل �شيء ما ،لذلك
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املعرفة ال�ضمنية اجلماعية تتمثل يف جميع
املعارف واخلربات املوزعة ب�صورة طبيعية على
الأفراد العاملني باملنظمة ب�صفة عامة وعمال
املعرفة ب�صفة خا�صة
غالبا ما ي�صف الفال�سفة اخلربة على �أنها معرفة جتريبية( (Empir i

.)cal knowledge
وقد ُعرفت اخلربة ب�أنها :معرفة من نوع عالٍ � ،أي معرفة عميقة
ح��ول مو�ضوع معني ،و(اخلبري  )expertهو �شخ�ص ميلك معرفة
لأداء مهام ب�شكل �أف�ضل من الآخرين لكونه ميلك عدة م�ستويات من
املهارات واملعارف.

بعد التفكري املنطقي

يتمثل التفكري يف قدرة الفرد على �إنتاج يتميز ب�أكرب قدر من
الطالقة الفكرية واملرونة التلقائية والأ�صالة وبالتداعيات البعيدة
كا�ستجابة مل�شكلة �أو موقف مثري.
توجد املعرفة ال�ضمنية يف �أ�شكال خمتلفة �أهمها:
• املعرفة ال�ضمنية التقنية ( )Know howالتي تظهر يف �صورة
مهارات عمل وممار�سة لأن�شطة الأع��م��ال ،وه��ذه املعرفة ي�صعب
متكينها ومن ا�ستيعابها ونقلها �إىل معرفة �رصيحة لأنها من حيث
التكون والنمو نتاج الرتاكم امل�ستمر للمعرفة املكت�سبة بالتعلم
باعتبارها متالزمة للممار�سة العملية.
• املعرفة ال�ضمنية املرتاكمة تاريخيا وعرب فرتة طويلة من
التعلم وممار�سة جتارب العمل وحم��اوالت التجدد واالبتكار التي
ي�سعى �إليها �أ�صحاب املعرفة يف املنظمة ،وي�سمى البع�ض هذا النوع
من املعرفة باملعرفة املرجعية ( )Background Knowledgeاملمتدة
يف جتارب وخربات املا�ضي.
• املعرفة ال�ضمنية اجلماعية وتعني املعارف واخلربات املوزعة
ب�صورة طبيعية على الأفراد العاملني باملنظمة ب�صفة عامة وعمال
املعرفة ب�صفة خا�صة ،وهي متثل ما اكت�سبه ه��ؤالء من معارف
نتيجة عملهم الطويل يف املنظمة والت�أثري الإيجابي الذي متار�سه
تقاليد وثقافة وقيم املنظمة عليهم.
وعليه ف�إن املعرفة عندما تنقل من حالتها ال�ضمنية �إىل حالتها
ال�رصيحة وو�ضعها الناطق ف�إنها على �أقل تقدير �ستفقد قدرتها
الذاتية و�سعتها الديناميكية على النمو �ضمن ف�ضاء املنظمة ويف
رحابها ,ذلك لأن خ�سارة املعرفة ال�ضمنية يف بع�ض الأحيان �سي�ؤثر
على �رسعة حتديث عالقة املنظمة بالبيئة ،وبالتايل مواكبة التغري
احلا�صل يف قواعد اللعبة ويف لعبة الأعمال نف�سها ،ولذلك البد من
حتديد �أمن��اط املعرفة ال�ضمنية التي يجب ا�ستقطابها ،كما يجب
و�ضع �ضوابط حتدد �أبعاد عملية حتويل املعرفة ال�ضمنية �إىل معرفة
�رصيحة معلنة ،ومن �أمناط املعرفة ال�ضمنية ما ي�أتي:
• املعرفة ال�ضمنية التقنية التي تظهر يف �صورة مهارات عمل
وممار�سة لأن�شطة الأعمال وي�صعب ا�ستقطابها.
• املعرفة ال�ضمنية املرتاكمة تاريخيا وعرب فرتة طويلة من

التفكري املنطقي يتمثل يف قدرة الفرد على
�إنتاج يتميز ب�أكرب قدر من الطالقة الفكرية
واملرونة التلقائية والأ�صالة وبالتداعيات البعيدة
كا�ستجابة مل�شكلة �أو موقف مثري
التعلم وممار�سة جتارب العمل وحماوالت التجديد واالبتكار التي
ي�سعى �إليها �أ�صحاب املعرفة يف املنظمة.
• املعرفة ال�ضمنية اجلمعية �أو اجلماعية وتعني املعارف
واخلربات املوزعة ب�صورة طبيعية بني الأفراد العاملني يف املنظمة
ب�صفة عامة وعمال و�أ�صحاب املعارف ,واملعرفة ال�ضمنية اجلماعية
متثل ما اكت�سبه الأفراد العاملون من معارف وخربات نتيجة عملهم.
ويتم �إنتاج املعرفة من خالل التفاعل بني املعرفة ال�رصيحة،
واملعرفة ال�ضمنية ،ويدعى التفاعل بني هذين النوعني من املعرفة
“تداول املعرفة” ،وخالل عملية التداول تتو�سع املعرفة ال�رصيحة
وال�ضمنية نوع ًا وكماً ،وحتمل املعرفة ال�رصيحة خ�صائ�ص النظامية،
وجت�سد يف �صيغ عامة كالقوانني والنظريات ،وتنتج من �إعمال العقل
وا�ستخدام التفكري املنطقي.
بينما حتمل املعرفة ال�ضمنية خ�صائ�ص الفو�ضى ،واخل�صو�صية
املميزة للفرد ،وتنتج من املمار�سة ،والعمل ،وا�ستخدام اجل�سد،
وتت�شكل �أفعال الفرد وفقا لعاطفته ،وتتولد املعرفة اجلديدة من
التفاعل بينهما.
واملعرفة ال�رصيحة وحدها ،جمردة وجافة ،خالية من �سياق
�إن�ساين يعطيها معنى خا�ص يف حني �أن املعرفة ال�ضمنية تظل
خليطا من ال��ر�ؤى ال�ضبابية والروتني ال ميكن تطويرها �أو تعديل
�أخطائها دون التعبري عنها بوا�سطة املعرفة ال�رصيحة.
ويو�ضح اجلدول التايل الفرق بني املعرفة ال�ضمنية واملعرفة
الوا�ضحة.

اخلال�صة

ُتعد �إدارة املعرفة من املفاهيم الإداري��ة املعا�رصة التي
كما ونوعاً ،وقد �شهدت ال�سنوات املا�ضية
منت الأدبيات املتعلقة بها ً
معرفة وا�ضحة
معرفة م�صنفة
ت�صاغ املعلومات يف النظريات
وال�صيغ الريا�ضية والإجراءات
تنقل من خالل التعلم
ممكن احل�صول عليها من خالل
الدرا�سة يف العمليات التعليمية
ال ميكن ا�ستخدامها كقوة �أو ميزة
تناف�سية

معرفة �ضمنية
معرفة �ضمنية
اخلربات  ،املهارات  ،االجتاهات
يتم م�شاركتها من خالل
التو�ضيح
ممكن احل�صول عليها من خالل
التقليد واملحاكاة يف العمليات
االجتماعية
ميكن �أن ت�ستخدم كميزه
تناف�سية

اهتماما متزايداً من جانب امل�ؤ�س�سات نحو تبني مفهوم �إدارة املعرفة،
وتكت�سب �إدارة املعرفة �أهمية متزايدة يف ظل التحديات الكبرية
التي تواجهها امل�ؤ�س�سات ،وتزداد هذه الأهمية يف ظل تزايد �أهمية
الأهداف املعرفية التي تركز �إدارة املعرفة على حتقيقها مبا يقود �إىل
تعزيز م�ستويات الإنتاجية والكفاءة والفاعلية يف امل�ؤ�س�سات.
وتعود �أهمية املعرفة ال�ضمنية �إىل �أن املعرفة التي متلكها �أي
منظمة �سوف تفقد بال�رضورة قيمتها مبجرد ترميزها وتخزينها �أو
مبجرد توزيعها يف �أدلة ووثائق مع املنتجات واخلدمات املقدمة
للزبائن وامل�ستفيدين ،كما تتمتع املعرفة ال�ضمنية مبزايا عديدة
مقارنة مع املعرفة ال�رصيحة من بينها اندماج املعرفة ال�ضمنية
بكفاءة وفعالية الأداء وبجودة املنتجات واخلدمات والت�سهيالت
املقدمة للم�ستفيدين ،وبالتايل ف�إن من املهم بالن�سبة للمنظمة �أن
ال ت�ضع عنا�رص امليزة التناف�سية لها يف منط واح��د من املعرفة
املك�شوفة واملكتوبة.
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ال�شـورى يف ُعمان ..

مب ــد�أ �إ�سالم ــي ومنه ــاج دول ــة
جاء الإ�سالم مببد�أ �إن�ساين غاية يف الأهمية ،وهو مبد�أ ال�شورى الذي ُ�سميت �سورة من �سور القر�آن الكرمي
با�سمه داللة على �أهمية حتقق هذا ال�شرط يف �أي �ش�أن من �ش�ؤون امل�سلمني ،وعلى الرغم من اختالف
الفقهاء حول �آليات تنفيذ هذا املبد�أ من ناحية االختيار �أو الوجوب والإلزام ،لكنهم جُ ْم ِم ُعون على �ضرورة
صداقا لقوله تعاىلَ } :و َ�ش ِاو ْرهُ ْم فيِ الأَ ْم ِر{.
تحَ َ ُّققها بني امل�سلمني ،م� ً

زيد بن نا�صر البطا�شي
وزارة الرتبية والتعليم

ال�شورى يف القر�آن الكرمي
وردت كثري من الآيات يف القر�آن الكرمي
تتحدث عن ال�شورى:
• �إما ك�أمر من اهلل لر�سوله ب�أن ي�ست�شري
�أ�صحابه ر�ضوان اهلل عليهم كما يف قوله
�او ْر ُه� ْ�م فيِ الأَ ْم���ر{ �سورة �آل
}و� َ��ش� ِ
تعاىلَ :
عمران  -الآيه (.)159
• و�إم���ا ك�صفة مي��دح اهلل بها عباده
}وا َّل �ذِي� َ�ن
امل�ؤمنني كما يف قوله تعاىلَ :
َ
ال�صلاَ َة َو�أ ْم� ُ�ر ُه� ْ�م
ا�س َت َجا ُبوا ل َِر ِّب ِه ْم َو�أَ َق� ُ
�ام��وا َّ
ْ
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اه ْم ُين ِفقُون{ �سورة
ورى َب ْي َن ُه ْم َوممِ َّ ا َر َز ْق َن ُ
�شُ َ
ال�شورى  -الآيه (.)38
ال�شورى يف ال�سنة النبوية
�أ�س�س النبي امل�صطفى �صلى اهلل عليه
ومنهجا و�سنة عملية،
نظاما
و�سلم لل�شورى
ً
ً
وقد كان يف ذلك مو�ضع الأ�سوة والقدوة،
حتى ق��ال عنه �أ�صحابه ،على ل�سان �أبي
هريرة ر�ضي اهلل عنه« :ما ر�أيت �أح� ًدا �أكرث
م�شورة لأ�صحابه من النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم» .وق��د ثبت �أن��ه �شاور �أ�صحابه يف
�شتى ال�ش�ؤون ،فقد �شاور الأن�صار يف القتال

يف ب��در ،و�شاور امل�سلمني يف �أ��سرى بدر،
ويف �أحد ،ويف اخلندق ،ويف احلديبية ،ويف
الطائف ،كما �شاورهم يف �سن الأذان ،ويف
ق�صة الإف��ك ،وغري ذلك من الأم��ور مما هو
مب�سوط يف كتب ال�سنة.
عرف ال�شورى ب�أنها طلب ال��ر�أي ممن
ُت َّ
هو �أهل له� ،أو هي ا�ستطالع ر�أي الأمة �أو من
ينوب عنها يف الأمور العامة املتعلقة بها،
وعليه فقد اتخذ امل�سلمون ال�شورى �أ�صلاً
وقاعدة من �أ�صول احلكم وقواعده ،وعليها
قام تر�شيح العدول من امل�سلمني ملن يرونه
لتول �أمرهم؛ ومما
للقوة والإم��ام��ة ِيّ
َّ
�أه�ًلااً
ن�صا
ي� ِّؤكد ذلك وي� ِّؤ�صله �أن الر�سول مل يرتك ًّ

ال�شورى هي طلب الر�أي ممن هو �أهل له� ،أو هي
ا�ستطالع ر�أي الأمة �أو من ينوب عنها يف الأمور
العامة املتعلقة بها

.........
ال�شورى تعمق مفهوم امل�ساواة بني النا�س وتعويد
امل�سلمني على اتباع طريقة �سيدنا حممد عليه
ال�صالة وال�سالم ونهجه يف احلياة اليومية
ليتول �إمامة امل�سلمني ،و�إمنا ترك الأمر
مكتو ًبا ،ومل ي�ستخلف �أح ًدا
َىّ
�شورى بينهم ،وقد روى �أبو وائل قال :قيل لعلي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه� :أال ت�ستخلف علينا؟ قال« :ما ا�ستخلف ر�سول اهلل ف�أ�ستخلف،
ولكن �إن ُي ِر ِد ا ُ
خريا ف�سيجمعهم بعدي على خريهم ،كما
هلل بالنا�س ً
جمعهم بعد نبيهم على خريهم».
لل�شورى يف الإ�سالم فوائد عديدة فهي متنع من ال�شعور بالندم،
حيث �إن ال�شخ�ص الذي ي�ست�شري الآخرين يف �أموره ي�شاركهم ر�أيهم
وي�أخذ من خرباتهم وجتاربهم ،لذلك يطلع على الكثري من الأمور قبل
�أن يقدم عليها ،فيقدم عليها بثقة كبرية.
جوا من املحبة والألفة يف املجتمع ،ومتنع
كما ت�شيع ال�شورى ً
احتكار الر�أي وتتيح للآخرين حرية التعبري عن �آرائهم ،وقول ما يدور
يف نف�سهم من ر�أي .وهي تعمق مفهوم امل�ساواة بني النا�س وتعويد
امل�سلمني على اتباع طريقة �سيدنا حممد عليه ال�صالة وال�سالم ونهجه
يف احلياة اليومية ،واال�ست�شارة يف جميع الأمور مهما كانت �صغرية،
وال�شورى ت��وزع امل�س�ؤولية بني الأ�شخا�ص ،وتعفي ال�شخ�ص من
الوقوع حتت اللوم.
�صفات �أهل ال�شورى
البد من �أن يتحلي من يناط عليهم امل�شورة مبجموعة من ال�صفات
حتى يجني املجتمع ثمار ال�شورى الإيجابية ومنها:
 يجب �أن يكونوا من �أ�صحاب اخلربة. يجب �أن يكونوا من �أ�صحاب العلم والدراية الذين يعطونبناء على املعرفة العميقة ،ولن يكون ر�أيهم ع�شوائ ًيا.
ر�أيهم ً
 �أن يت�صفوا بالأمانة والقدرة على حتمل امل�س�ؤولية. االت�صاف بال�شجاعة والقدرة على �إبداء الر�أي دون خوف من�أحد.
 �أن يكونوا من �أهل احلل والعقد ،وقادرين على اتخاذ القرارات. �أن يكونوا راجحي العقل.مناذج �إ�سالمية على ال�شورى
مار�س النبي عليه ال�صالة وال�سالم ال�شورى ممار�سة عملية
نهجا �أ�صيال يف احلكم
لري�سخ هذا املبد�أ يف نفو�س ال�صحابة ويبقى ً
عرب الع�صور ،فقد ا�ست�شار النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم �أ�صحابه
فيما ي�صنع مع �أ�رسى غزوة بدر ،وا�ست�شار �أ�صحابه يف خطط الغزوات

ومنها غزوة اخلندق ،حيث �أ�شار �سلمان الفار�سي عليه بحفر اخلندق
حول املدينة ،وحتدي ًدا من اجلهة الفارغة التي تواجه الغزاة.
واملت�أمل ل�سريته وحياته �صلى اهلل عليه و�سلم رغم علو منزلته
عند ربه ،ومكانته بني �أ�صحابه ،يجده كثري الت�شاور معهم ،بل وحتى
مع زوجاته �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن ثم كان �أ�صحابه ر�ضي اهلل
عنهم يبادرونه بالر�أي وامل�شورة يف الأمور التي مل يرد فيها ن�ص
�رشعي� ،أما ما ورد فيه ن�ص فلي�س �أمام امل�سلم �سوى القبول والت�سليم،
و�إن خالف عقله وهواه ،وم�شاهد ال�شورى يف حياة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم و�سريته املطهرة كثرية.
ففي �أمور احلرب ،تربز مواقف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم التي
�شاور �أ�صحابه فيها ،ابتداء بغزوة بدر ،حيث �شاورهم يف اخلروج
ملالقاة العدو ،واختيار املكان الذي ينزلون فيه ،وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم قولته امل�شهورة�« :أ�شريوا علي �أيها النا�س» ثم حترك ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بجي�شه لي�سبق امل�رشكني �إىل ماء بدر ،ويحول
بينهم وبني اال�ستيالء عليه ،فنزل عند �أدنى ماء من مياه بدر ،وهنا
قام ا ُ
حل َباب بن املنذر كخبري ع�سكري ـ وقال :يا ر�سول اهلل! �أر�أيت هذا
املنزل � ،اً
أمنزل �أنزلكه اهلل ،لي�س لنا �أن نتقدمه وال نت�أخر عنه �أم هو
الر�أي واحلرب واملكيدة؟!
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :بل هو الر�أي واحلرب واملكيدة» فقال
احلباب :يا ر�سول اهلل! �إن هذا لي�س مبنزل فانه�ض بالنا�س حتى ن�أتي
ونغور (نخرب) ما
�أدنى ماء من القوم ـ �أي جي�ش امل�رشكني -فننزله
ِّ
ماء ،ثم نقاتل القوم
وراءه من الآبار ،ثم نبني عليه
ً
حو�ضا فنمل�ؤه ً
أ�رشت
فن�رشب وال ي�رشبون ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه« :لقد � َ
بالر�أي» ف�أخذ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب��ر�أي احلباب ونه�ض
باجلي�ش حتى �أقرب ماء من العدو ،فنزل عليه ثم �صنعوا احليا�ض
وغوروا ما عداها من الآبار.
ويف غ��زوة (�أُح��د) جمع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه،
و�شاورهم يف البقاء يف املدينة والتح�صن فيها �أو اخلروج ملالقاة
امل�رشكني ،وكان ر�أي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم البقاء يف املدينة� ،إال
بدرا �أ�شاروا باخلروج
�أن الكثري من ال�صحابة ـخا�صة الذين مل ي�شهدوا ً
للعدو ،فنزل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على ر�أيهم.
وعندما �أ�شار �سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل عنه بفكرة حفر اخلندق،
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لقد ربَّى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أ�صحابه وع َّودهم على الت�صريح ب�آرائهم
عند م�شاورته لهم حتى ولو خالفت ر�أيه

.........

م�سرية ال�شورى ال ُعمانية تطورات
متالحقة وم�ستمرة على امتداد ال�سنوات
املا�ضية ،و�أ�صبح نظامها امل�ؤ�س�سي
يعمل بنظام املجل�سني :جمل�س الدولة
املعني ،وجمل�س ال�شورى املنتخب اللذين
يجتمعان معًا حتت مظلة جمل�س عُ مان
ا�ستح�سن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فكرته و�أمر بتنفيذها ،فكانت
�سب ًبا رئي�س ًيا من �أ�سباب الن�رص يف تلك الغزوة.
ربى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه وعودهم على
لقد َّ
الت�رصيح ب�آرائهم عند م�شاورته لهم حتى ولو خالفت ر�أيه ،فهو �إمنا
ي�شاورهم فيما ال ن�ص فيه ،تعوي ًدا لهم على التفكري يف الأمور العامة
ومعاجلة م�شاكل الأمة ،ومل يحدث �أن عاتب الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم �أح ًدا لأنه �أخط�أ يف اجتهاده ومل يوفق يف ر�أيه وم�شورته.
أي�ضا يف حياته
ولو ذهبنا بعي ًدا عن املعارك واحلروب ،لوجدنا � ً
و�سريته �صلى اهلل عليه و�سلم الكثري من املواقف التي ظهر من خاللها
اهتمامه وتر�سيخه لل�شورى بني امل�سلمني ،ف�شاور �صلى اهلل عليه
و�سلم كلاً من علي بن �أبي طالب و�أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل عنهما يف
كيفية التعامل مع من �آذاه يف عر�ضه
ق�ضية الإفك ،و�شاور النا�س يف ّ
ّ
ال�رشيف.
ويف �صلح احلديبية كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد عزم على
اخلروج �إىل مكة وال�صحابة يحلمون بعمرة يزورون فيها بيت اهلل
احلرام ،فلما علموا بال�صلح والرجوع حزنوا وتثاقلوا مع �أمر النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم بذبح الهدي واحللق ،ظنا منهم �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أمرهم بالتحلل من الإحرام �أخذا بالرخ�صة يف حقهم،
و�أنه �سي�ستمر هو يف �إحرامه ،ف�أ�شارت عليه زوجته �أم �سلمة ر�ضي اهلل
عنها مببا�رشة النحر وحلق ال�شعر بنف�سه ،ف�سارع ال�صحابة ر�ضوان
اهلل عليهم المتثال �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فكان ر�أيها �سدي ًدا
وم�شورة مباركة.
حتا لها� ،أ�شار
وحني دخل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مكة فا ً
عليه عمه العبا�س لك�سب �أبي �سفيان كونه يحب الفخر ،فوافق الر�سول
وقال قوله امل�شهور( :من دخل دار �أبي �سفيان فهو �آمن) .وبذلك �أعلن
�أبو �سفيان �إ�سالمه بعد ما ر�أى هذا التكرمي من النبي عليه ال�صالة
وال�سالم.
ال�شورى يف �سلطنة عُ مان
حفلت م�سرية ال�شورى يف ال�سلطنة بالعديد من مراحل العمل
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الد�ؤوب ،حيث بد�أت مطلع العقد الثاين من م�سرية النه�ضة املباركة
بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ـ
حفظه اهلل ورعاه  -مع ت�أ�سي�س املجل�س اال�ست�شاري للدولة يف عام
1981م ،وجاء املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )91/ 94ب�إن�شاء (جمل�س
ال�شورى) يف  12نوفمرب 1991م ،بداية دخول العقد الثالث من عمر
النه�ضة املباركة ،ليبقى ويتطور كما جاء يف النطق ال�سامي ،وذلك
يف �إطار املبادئ الثابتة التي توجه �سيا�سة ال�سلطنة بقيادة جاللته
ومن �أبرزها يف هذا املجال ( �إر�ساء �أ�س�س �صاحلة لرت�سيخ دعائم
�شورى �صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه و�رشيعته الإ�سالمية،
معتزة بتاريخه� ،آخذة باملفيد من �أ�ساليب الع�رص و�أدواته.
و�شهدت م�سرية ال�شورى ال ُعمانية تطورات متالحقة وم�ستمرة
على امتداد ال�سنوات املا�ضية ،و�أ�صبح نظامها امل�ؤ�س�سي يعمل بنظام
املجل�سني :جمل�س الدولة املعني ،وجمل�س ال�شورى املنتخب اللذين
يجتمعان م ًعا حتت مظلة جمل�س ُعمان مع متتع كل واحد منهما على
حده بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري .
وقد حددت املادة ( )9من النظام الأ�سا�سي للدولة القيم اجلامعة
واملقومات الأ�سا�سية لنظام احلكم يف ال�سلطنة ،فن�صت على �أن
احلكم يقوم على �أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�ساواة  .وحق املواطنني
بامل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة ،كما ن�صت امل��ادة ( )59على مبد�أ
�سيادة القانون ،ثم و�ضعت املادة ( )10املبادئ الأ�سا�سية املوجهة
ل�سيا�سة ال�سلطنة ومن بينها � :إر�ساء �أ�س�س �صاحلة لرت�سيخ دعائم
�شورى �صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه و�رشيعته الإ�سالمية،
معتزة بتاريخه� ،آخذة باملفيد من �أ�ساليب الع�رص و�أدواته يف �إقامة
نظام �إداري �سليم يكفل العدل والطم�أنينة وامل�ساواة للمواطنني
وي�ضمن االحرتام للنظام العام ورعاية امل�صالح العليا للوطن.
ويبني تطور عملية امل�شاركة وممار�سة ال�شورى يف ال�سلطنة �أنها
تتمتع بعدة خ�صائ�ص عامة� ،أبرزها اخل�صائ�ص الرئي�سية الآتية:
التدرج يف عملية امل�شاركة واملمار�سة الدميقراطية:
يعد مبد�أ التدرج �سمة �أ�سا�سية من �سمات العمل الوطني بوجه

عام خالل ع�رص النه�ضة ال ُعمانية احلديثة ويطبق نف�س املبد�أ فيما
يتعلق بعملية امل�شاركة واملمار�سة الدميقراطية حيث تتطور م�سرية
ال�شورى وامل�شاركة ال�سيا�سية يف ال�سلطنة بالتدرج مراعاة لظروف
وواقع املجتمع ال ُعماين ،وقد �أكد على ذلك جاللة ال�سلطان املفدى يف
افتتاحه للفرتة الثالثة ملجل�س ُعمان بتاريخ � 21أكتوبر 2003م،
حيث و�صفها ب�أنها جتربة يتم بنا�ؤها لبنة لبنة .
عدم التقليد واجلمع بني تراث الوطن و�أ�ساليب و�أدوات الع�رص
ومن امل�ؤكد �أن جتربة ال�شورى ال ُعمانية �إمنا هي نتاج طبيعي للتطور
االجتماعي الكبري الذي حدث يف بيئة املجتمع ال ُعماين التي ت�ضم
بداخلها جمموعة من التفاعالت الكربى ك�شفت عنها و�سمت بها
وامللحمة الوطنية الفريدة للنه�ضة املباركة التي حتياها ال�سلطنة منذ
تويل ح�رضة �صاحب اجلاللة مقاليد احلكم يف بداية ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي ،وما هذه التفاعالت الكربى يف جمموعها �إال حم�صلة
منطقية ل َّتالقي والتناغم الذي حدث بني �شخ�صية القائد والطبيعة
احل�ضارية معلن ًة ل ُعمان بذلك ميالد ُعمان احلديثة ,التي تقوم
انطالقتها الكربى ودولتها احلا�رضة على التكامل واجلمع املتوازن
بني مفهوم �أ�صالة الأمة ال ُعمانية يف احلفاظ على هويتها احل�ضارية
وتقاليدها الأ�صيلة امل�ستمدة من مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء,
وبني مفهوم املعا�رصة التي تعني االنفتاح على جتارب الآخرين
وا�ستيعاب مقومات احل�ضارة احلديثة واال�ستفادة من معطياتها يف
بناء الدولة الع�رصية دولة امل�ؤ�س�سات والقانون .
تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني والنهو�ض باملر�أة وتعزيز م�شاركتها
يف احلياة العامة.
�أقر النظام الأ�سا�سي للدولة مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وعدم
التمييز يف احلقوق والواجبات بني املواطنني كافة اً
رجال ون�ساء ,ويف
هذا الإطار تنعم املر�أة ال ُعمانية بجميع حقوقها املدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية وعلى قدم امل�ساواة مع الرجل
دومنا متييز ,وتتوافق هذه احلقوق مع املعايري العاملية املن�صو�ص
عليها يف االتفاقيات الدولية ب�ش�أن الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة التي ان�ضمت �إليها ال�سلطنة ومن ثم �أتاحت �سبل امل�شاركة
الوا�سعة �أمام كل �أبناء الوطن ويف جميع املجاالت.
اخت�صا�صات املجل�س
ُمنح جمل�س ُعمان بجناحيه الدولة وال�شورى �صالحيات ت�رشيعية
ورقابية وذلك مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم 99/2011م،
و�ضمنت �أحكام هذه ال�صالحيات الت�رشيعية والرقابية يف الباب
ُ
اخلام�س من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
ال�سامي رقم ( ،)101/1996ليتمتع هذا املجل�س يف �سبيل حتقيق
�أهدافه مبجموعة من ال�صالحيات هي:
� mإحالة م�رشوعات القوانني التي تعدها احلكومة �إىل املجل�س
لإقرارها �أو تعديلها و�إ�صدارها بذات �إجراءات م�رشوعات القوانني.
 mملجل�س ُعمان اق�تراح م�رشوعات قوانني و�إحالتها �إىل
احلكومة لدرا�ستها ثم �إعادتها �إىل املجل�س.
 mدرا�سة م�رشوعات خطط التنمية وامليزانية ال�سنوية للدولة
من جمل�س الوزراء �إىل جمل�س ال�شورى ملناق�شتها و�إبداء تو�صياته

ب�ش�أنها خالل �شهر على الأكرث من تاريخ الإحالة �إليه ،ثم �إحالتها �إىل
جمل�س الدولة ملناق�شتها و�إبداء تو�صياته ب�ش�أنها خالل خم�سة ع�رش
يوما على الأكرث من تاريخ الإحالة �إليه ،وعلى رئي�س جمل�س الدولة
�إعادتها �إىل جمل�س ال��وزراء م�شفوعة بتو�صيات املجل�سني ،وعلى
جمل�س الوزراء �إخطار املجل�سني مبا مل يتم الأخذ به من تو�صياتهما
يف هذا ال�ش�أن مع ذكر الأ�سباب.
 mدرا�سة م�رشوعات االتفاقيات االقت�صادية واالجتماعية التي
تعتزم احلكومة �إبرامها �أو االن�ضمام �إليها �إىل جمل�س ال�شورى لإبداء
مرئياته وعر�ض ما يتو�صل �إليه ب�ش�أنها على جمل�س الوزراء التخاذ
ما يراه منا�سبا.
 mدرا�سة التقرير ال�سنوي جلهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة.
 mملجل�س ال�شورى بناء على طلب موقع من خم�سة ع�رش ع�ضوا
على الأقل من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ا�ستجواب �أي من وزراء اخلدمات
يف الأمور املتعلقة بتجاوز �صالحياتهم باملخالفة للقانون ،ومناق�شة
ذلك من قبل املجل�س ورفع نتيجة ما يتو�صل �إليه يف هذا ال�ش�أن �إىل
جاللة ال�سلطان.
 mملجل�س ال�شورى درا�سة التقارير ال�سنوية املحالة من وزراء
اخلدمات املتعلقة مبراحل تنفيذ امل�شاريع اخلا�صة بوزاراتهم.
وللمجل�س دعوة �أي منهم لتقدمي بيان عن بع�ض الأمور الداخلة يف
اخت�صا�صات وزارته ومناق�شته فيها.
وجتربة ال�شورى يف وطننا العزيز تتطور ب�شكل م�ستمر ،ف�أ�صبح
ملجل�س ال�شورى رئي�س منتخب من بني �أع�ضاء املجل�س ،وعمل بذلك
بدء منذ 2011م ،وهي الدورة ال�سابعة يف عمر املجل�س �إميانا من
جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -بدور املجل�س الت�رشيعي
والرقابي ،و�أن ي�أخذ مكانته املرموقة �ش�أنه �ش�أن باقي الربملانات
يف الدول املتح�رضة ،وعا�شت ال�سلطنة يوم  27من �أكتوبر 2019م
انتخابات جمل�س ال�شورى للفرتة التا�سعة (2019م2023-م)
لتتوا�صل امل�سرية خلدمة الوطن حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.
املراجع
�[ mآل عمران.]159 :
[ mال�شورى.]38 :
� mصحيح البخاري – كتاب االعت�صام بالكتاب وال�سنة.
� mسنن الرتمذي – اجلزء الثالث.
 mالقرطبي ( اجلامع لأحكام القر�آن ) ج ،2طبعة دار الكتب امل�رصية
– القاهرة(.بت�رصف).
( mمو�سوعة ال�سيا�سة) امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش – بريوت
1981م (بت�رصف)
( mت��راث اال���س�لام) ,ترجمة جري�س فتح اهلل .طبعة ب�يروت �سنة
1972م.
 mجملة ال�شورى – �إ�صدار جمل�س ال�شورى ال ُعماين -العدد (-30
2018 )34 -33م.
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مول ُد ال ُّن ِ
ور ال َّن َبوي

يحتفل امل�سلمون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها مبولد خري الب�شر
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -حيث كان ميالده نو ًرا �سطع يف الكون
لي�ضيئه ب�أ�ضواء احلق والعدالة و الإميان.
وكانت الب�شرية قبل ميالده تعاين من اجلاهلية ب�أق�سى �صورها،
والظلم على الإن�سان من الإن�سان على �أوجه .وكان القتل و الدمار هو ال�سائد
يف الع�صر اجلاهلي حتى قال ال�شاعر �شوقي يف نهج الربدة:
�إال على �صنم قد هام يف �صنم
�أتيت و النا�س فو�ضى ال متر بهم
وعاهل الفر�س من كرب �أ�صم عم
فعاهل الروم يطغى يف رعيته
�إننا عندما نقر�أ كتب ال�سرية ،لن�ستلهم منها
احلياة االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة والإميانية
للع��رب قب��ل مي�لاد الن��ور املحم��دي نلحظ �أن
البع��د ع��ن الفط��رة الب�رشي��ة ه��و ال�سائ��د م��ع
تف�ش��ي الأحقاد وال�ضغائ��ن والتقاتل على �أتفه
الأ�سباب.
�إذ �أن ثالثمائ��ة و�ستني �صنما حول الكعبة
كفيل��ة بتغيري الفطرة الإميانية ،لي�ستجدي �أهل
مكة بالأ�صنام ،ويجعلونها و�سيلة لهم للتقرب
�إىل اهلل.
}م��ا َن ْع ُب ُد ُه ْم �إِ اَّل
قال تعاىل حاكيا عنهمَ :
ِل ُي َق ِّر ُبو َن��ا �إِلىَ اللهَّ ِ ُز ْلفَى{ الزمر الآية ( ،)3ومع
انت�ش��ار احل��روب القبلي��ة وا�شتع��ال �رشارته��ا
عل��ى �أتفه الأ�سب��اب ،فاحلرب ب�ين بكر وتغلب
ا�ستم��رت �أربع�ين �سن��ة وال�سب��ب التاف��ه ناقة
الب�سو�س .واحلرب بني داح�س والغرباء ا�ستمرت
الوقت نف�سه وال�سبب فر�س �سبق فر�س.
والعالقة ب�ين الأو�س واخلزرج يف املدينة
املنورة ي�سودها اخلالف التام والتناحر وعدم
احرتام الآخر.
�أم��ا احلي��اة االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة
في�سوده��ا الفقر واحلاجة .وهناك طبقة الفقراء
وطبق��ة الأغني��اء وب�ين الطبقتني ب��ون �شا�سع
ملا يحمله الفقر م��ن �آالم تعت�رص الفقراء حيث
ي��رون الأغني��اء يتمتعون بال�ثروة وال ن�صيب
لهم فيها.
و�أكرث م��ورد اقت�صادي يق��وم عليه العرب
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ه��و التجارة وق��د ذكرها اهلل يف �س��ورة قري�ش
���ش ()1
}لي�َلااَ ِف ق َُر ْي ٍ
حي��ث ق��ال اهلل تع��اىل ِ :إِ
��ف (َ )2ف ْل َي ْع ُب ُدوا
ال�ص ْي ِ
��م ِر ْحلَ�� َة ِّ
ال�ش َتا ِء َو َّ
�إِيلاَ فِ ِه ْ
َ
وع
َر َّب َه��ذَا ا ْل َب ْي��تِ ( )3الَّ��ذِي �أطْ َع َم ُه��م ِّم��ن ُج ٍ
َو� َآم َن ُهم ِّم ْن َخ ْو ٍف (� {)4سورة قري�ش.
فج��اء الأمر الإلهي لتتحقق الب�شارة للكون
ويكون ذلك �إيذانا بق��دوم املولود اجلديد الذي
ينتظره الع��امل �أجمع لينقذهم من الظلمات �إىل
النور ويعيد احلياة الربانية �إىل الوجود.
�إن مي�لاد الن��ور املحم��دي مل يك��ن ولي��د
ال�صدف��ة و�إمن��ا ج��اء م��ن ب�ش��ارات �سابقة يف
الكت��ب ال�سماوية (التوراة ،الإجنيل) و�أي�ضا مما
ورد يف كتب ال�سري ما كان يح�صل يف املجتمع
املك��ي من �إرها�ص��ات م�ؤذنة مبرحل��ة الإنقاذ
الرباين.
ي�سى ْاب ُن َم ْريمَ َ َيا
قال تع��اىلَ :
}و ِ�إ ْذ قَالَ عِ َ
َبنِ��ي �إِ�سرْ َ ائِيلَ �إِنيِّ َر ُ�س��ولُ اللهَّ ِ ِ�إل َْيكُم ُّم َ�ص ِّد ًقا لمِّ َا
��ن ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب�شرِّ ً ا ب َِر ُ�سولٍ َي�أْتِي مِ ن
َبينْ َ َي َد َّي مِ َ
ات َقالُوا
اء ُهم بِا ْل َب ِّي َن ِ
ا�س ُم ُه �أَ ْح َم ُد ۖ َفل ََّما َج َ
َب ْعدِي ْ
ني (� {)6سورة ال�صف الآية (.)6
َهذَا �سِ ْح ٌر ُّم ِب ٌ
��م
وق��ال تع��اىل ع��ن نبي��هَ } :ل َق�� ْد َج َ
اءكُ ْ
ي�ص
َر ُ�س��ولٌ ِّم ْن َ�أنفُ�سِ ك ُْم َع ِزي ٌز َعل َْي ِه َما َع ِن ُّت ْم َح ِر ٌ
يم (� {)128سورة
ني َر ُء ٌ
َعل َْيكُم ِبالمْ ُ �ؤْمِ ِن َ
وف َّرحِ ٌ
التوبة الآية (.)128
يقول ال�شيخ �أطفي�ش يف تي�سري التف�سري :لقد
جاءك��م يا مع�رش العرب من اهلل ر�سول عظيم مل

الدكتور  /خلفان بن �سنان ال�شعيلي
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

ير�س��ل مثله (من �أنف�سك��م) �أي من العرب ال من
العج��م وال من املالئك��ة وال من اجلن ،تعرفون
�أحوال��ه و�صدقه ولغته وع��زه فكيف ال حتبونه
وال ت�سارع��ون التباعه ون�رصته و�أنتم تعرفون
�أن ن�سبه �أف�ضل �أن�سابكم.
كما قرئ (�أنف�سكم) بفتح الفاء �أي �أ�رشفكم
و�أن��ه و �إياك��م من ول��د �إ�سماعيل اب��ن �إبراهيم
خلي��ل الرحم��ن .ق��ال ر�س��ول اهلل –�صل��ى اهلل
عليه و�سل��م�( :-إن اهلل ا�صطفى من ولد �إبراهيم
�إ�سماعيل ،و ا�صطفى م��ن ولد �إ�سماعيل كنانة،
وا�صطفى من ول��د كنانة قري�شا ،وا�صطفى من
قري�ش بن��ي ها�شم ،وا�صطفاين من بني ها�شم)
رواه م�سلم يف �صحيحه.
�إن املت�أم��ل يف اخل�صائ��ل املحمدي��ة منذ
الن�ش���أة �إىل الوف��اة ي��درك �أن ه��ذه ال�شخ�صي��ة
لي�س��ت �شخ�صية عادية و �إمنا �شخ�صية عظيمة،
ت�ستحق احلب واالتب��اع والوقوف مع جوانبها
احلياتي��ة ،لتعلي��م الأبناء كيفي��ة انطالق هذه
ال�شخ�صية املحمدي��ة يف احلياة لإ�سعاد العامل
�أجمع.
�إن امل�ست�رشق�ين در�س��وا جوان��ب �شخ�صية
الر�س��ول –�صل��ى اهلل علي��ه و �سل��م -فو�صلوا
لنتيج��ة مفاده��ا �إنه��ا �أعظم �شخ�صي��ة عرفها
التاريخ.

حياة حممد � -صلى اهلل عليه و �سلم-

�إن حي��اة الر�سول الك��رمي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -تكتنفها العناية الربانية ،فهي ترعاها
��و َي حممد � -صلى اهلل عليه
م��ن قبل ارتباط �أَ َب َ
و�سل��م -ببع�ضهم��ا ،وم��ن بع��د �أن خ��رج �إىل
الدنيا ،حتى مماته.
و�أن م��ن حتدث عن �س�يرة الر�سول �-صلى
اهلل علي��ه و�سلم -ذكر العظم��ة التي كان يحيا

بها الر�سول الكرمي.
ف�أبوان طاه��ران من ملوث��ات الدنيا ومن
زخ��رف اجلاهلي��ة ،جع��ل قري���ش وم��ن معه��ا
ي�ستقبل��ون املول��ود الق��ادم بالب�ش��ارة والفرح
حتى �أن ج��ده عبد املطلب �سم��اه حممدا وقال
ليحمد يف الأر�ض ويف ال�سماء.
وق��د ن�ش�أ الطف��ل اليتيم وه��و بعيد عن كل
ما يفعله ال�شب��اب يف العهد اجلاهلي .فلم ي�ؤثر
�أن��ه قرب مع�صية �أو قارف �إثم ًا �أو فعل حمرما.
ب��ل �إن خطوات��ه كان��ت خط��وات االبتع��اد عن
اجلاهلي��ة وكل ما فيها من دن�س �أو �إثم .ولذلك
مل ت�ستطع قري�ش �أن تتهمه ب�أي تهمه ت�ؤثر على
�شخ�صيته �أو دعوته.
وقال��وا جميع��ا ر�ضين��ا ب��ه �إن��ه ال�صادق
الأم�ين ،ومل��ا �س���أل هرق��ل عظي��م ال��روم �أبا
�سفيان �أجربتم عليه كذبا قال� :إنه فينا �صادق
�أمني.
وامل�ست�رشق��ون وهم يفت�ش��ون يف التاريخ
الإ�سالم��ي و يف حي��اة حممد خا�صة ،مل يجدوا
ما ي�شوهون به �صورة النبي الكرمي ،بل و�صفوه
ب�أنه �أعظم �شخ�صية تاريخية.

حممد �-صلى اهلل عليه و �سلم-
واملدينة الفا�ضلة

جاء الأمر الرباين للر�سول �-صلى اهلل عليه
و�سل��م  -بالدع��وة �إىل اهلل تع��اىل ،وجمابه��ة
اجلاهلي��ة و �أ�صنامه��ا و عباداته��ا  ،مما جعل
النا���س تدخل يف دي��ن اهلل �أفواجا � ،إذ �أن الدين
ال��ذي دعا �إليه حممد �-صل��ى اهلل عليه و�سلم-
ج��اء لين��شر العدال��ة و امل�س��اواة و الف�ضيل��ة
ويدع��و �إىل عب��ادة رب العب��اد وت��رك عب��ادة
العباد والأوثان.
�إن امل�ؤمن�ين بتعالي��م الدي��ن الإ�سالم��ي،
�أدرك��وا التغي�ير ال��ذي ح�ص��ل يف احلي��اة
االجتماعية فها هي املدينة املنورة ،تبد�أ منها
انطالق الدول��ة الإ�سالمية ،ليتحقق الإخاء بني
الأو�س واخلزرج ،وين�ضم �إليهم املهاجرون يف
�سبيل اهلل تعاىل.
ِين َم َع ُه
قال تعاىل} :محُّ َ َّم ٌد َّر ُ�سولُ اللهَّ ِ َوا َّلذ َ
اه ْم ُركَّ ًعا
��م ۖ َت َر ُ
�أَ�شِ �� َّد ُاء َعلَ��ى ا ْل ُكفَّا ِر ُر َح َم ُاء َب ْي َن ُه ْ
اه ْم
ون ف ْ
ُ�س َّج ًدا َي ْب َت ُغ َ
يم ُ
َ�ضلاً ِّم َن اللهَّ ِ َو ِر ْ�ض َوا ًنا ۖ �سِ َ
َ
فيِ ُو ُجوهِ ِه��م ِّم ْ
ال�س ُجو ِد َذلِ��كَ َم َث ُل ُه ْم فيِ
��ن �أثَ�� ِر ُّ
جنيلِ كَ َز ْر ٍع �أَ ْخ َر َج َ�شطْ �أ ُهَ
ال ِ
��و َرا ِة َو َم َث ُل ُه ْم فيِ ْ إِ
ال َّت ْ
َ��ظَ
َا�س َت َوى َعلَى ُ�سوقِ �� ِه ُي ْع ِج ُب
ف
ل
غ
ت
َا�س
ف
ه
ر
فَ���آ َز َ ُ ْ َ ْ
ْ

�إن االحتفال باملولد النبوي يتطلب منا �أن نعي �سرية الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم -و�سنته ،و �أن نط ِّبق املنهجالقر�آين ،وال نحيد عنه قيد �أمنله
ِين � َآم ُنوا
َّار َو َع�� َد اللهَّ ُ ا َّلذ َ
ال�� ُّز َّر َ
اع ِل َيغِيظَ ب ِِه ُم ا ْل ُكف َ
يما
ال�صالحِ ِ
ِ��ر ًة َو�أَ ْج ًرا َعظِ ً
َو َعمِ لُ��وا َّ
َات مِ ْن ُهم َّم ْغف َ
(� {)29سورة الفتح.
��م
ِ��ر َ
وق��ال تع��اىلَ :
ون َعلَ��ى �أَنفُ�سِ ِه ْ
}و ُي ْ�ؤث ُ
ا�ص ٌة َو َمن ُي��وقَ �شُ َّح َنفْ�سِ ِه
َ��و كَ َ
��م َخ َ�ص َ
ان ب ِِه ْ
َول ْ
ون (� {)9سورة احل�رش.
َف�أُو َلئِكَ ُه ُم المْ ُ ْفل ُِح َ
�إن الدول��ة التي انطلقت من مدينة الر�سول
�صل��ى اهلل علي��ه و�سلم -زرعت ب�ين �أفرادهاالأم��ان الروح��ي واالجتماع��ي واالقت�صادي.
مم��ا جع��ل الفال�سفة يطلق��ون على ذل��ك العهد
(املدينة الفا�ضلة) فهي فا�ضلة بكافة مقومات
الف�ضيل��ة والعدال��ة وامل�س��اواة والإخاء واحلب
واالحرتام.

النبي الكرمي مع �أتباعه

بلَّ��غ الر�سول الكرمي –�صلوات اهلل و �سالمه
علي��ه -دعوت��ه للنا�س ،ودخ��ل النا�س يف دين
اهلل �أفواج��ا مم��ا جعل الدول��ة الإ�سالمية تزداد
ات�ساع��ا و زاد �شوق املقرب�ين والبعيدين الذين
�آمن��وا بالنب��ي الكرمي حتى �أن �أب��ا �سفيان كان
يق��ول( :ما ر�أيت �أحدا يحب �أح ًدا كحب �أ�صحاب
حممد ملحمد).
ويتواىل ح��ب �أ�صحاب حممد ملحمد ،فهذه
ام��ر�أة ي�أتيها خرب ا�ست�شهاد �أبنائها ،فال تلتفت
�إال لت�س�أل عن الر�سول –�صلى اهلل عليه و �سلم-
م��اذا فعل ،فيقال له��ا � :إنه بخري ،فتقول �أروين
�إي��اه ،فعندم��ا نظ��رت �إلي��ه قال��ت :كل م�صيبة
بعدك جلل (�أي هينة).
�أي ح��ب انغر���س يف قلوبه��م و�أرواحه��م،
حتى �أن الواحد ال يكاد ي�سمع بالآية �أو احلديث
�أو الفعل النبوي �إال ويطبقه دون �أن ي�س�أل� .إنها
الطاع��ة العمي��اء ،لتعالي��م اهلل وتعاليم ر�سوله
�-صلى اهلل عليه و �سلم.-

امل�سلمون وواقعهم املعا�صر

يق��ول الر�سول –�صل��ى اهلل علي��ه و�سلم:-
(تركت فيكم ما �إن مت�سكتم به لن ت�ضلوا بعدي
�أبدا ،كتاب اهلل و�سنتي) رواه البيهقي يف ال�سنن
الكربى.

فه��ذا احلدي��ث ير�شد امل�سلم�ين يف الع�رص
احلدي��ث �إىل التم�سك بالنربا���س الرباين القر�آن
الك��رمي واملنه��ج النب��وي ،ففيهم��ا النجاة من
فنت الدنيا.
وحي��ث �إن العامل قد تغ�ير و تطور �رسيعا،
بف�ض��ل التقني��ات احلديث��ة ،كان لزام��ا عل��ى
امل�سل��م �أن يواك��ب التطور و ي�ساي��ر املتغريات
املعا��صرة لك��ن ب��دون امل�سا���س بثوابت��ه
الإمياني��ة ،فاملنه��ج الرباين وا�ض��ح كو�ضوح
ال�شم���س يف رابع��ة النهار .وما عل��ى امل�سلم �إال
�أن يراجع ق�ضاياه املعا��صرة لتكون متوافقة
مع املنهج الرباين.
�إن االحتف��ال باملولد النب��وي يتطلب منا،
�أن نعي �سرية الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم-
و�سنت��ه و �أن نطب��ق املنه��ج الق��ر�آين ،وال نحيد
عنه قيد �أمنله.
و�أن تك��ون ال�صف��ات النبوي��ة وا�ضحة يف
نفو���س امل�سلم�ين ،ميتثل��ون به��ا يف جمي��ع
معامالته��م وعالقاته��م االجتماعي��ة ،كم��ا
�أر�شده��م �إىل ذل��ك النب��ي –�صل��ى اهلل علي��ه
و�سل��م -حيث قال( :امل�سل��م من �سلم امل�سلمون
من ل�سانه و يده) رواه م�سلم يف �صحيحه.
و�أي�ضا جاعلني ن�صب �أعينهم تن�شئة اجليل
الق��ادم ،تن�شئ��ة عل��ى املنه��ج املحم��دي حتى
ي�ستطيع موا�صل��ة امل�سري وفق منهج كتاب اهلل
و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و �سلم.
وه��ذه التن�شئة للجي��ل الإ�سالمي حمتاجة
�إىل �ص�بر ومثابرة ،وق��راءة واعي��ة للن�صو�ص
القر�آني��ة والنبوي��ة من قب��ل الدع��اة واملربني
املخل�ص�ين حت��ى ال يغ��رر به��م يف و�سائ��ل
التوا�ص��ل االجتماع��ي وال�شبك��ة املعلوماتي��ة
فيفقدون الهوية الإ�سالمية.

املراجع

[ القر�آن الكرمي.
[ كتب ال�سنن و ال�صحاح.
[ تي�س�ير التف�س�ير ل�شيخ �أطفي���ش طبع وزارة
الرتاث.
[ كتب ال�سرية النبوية.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
()45و َداعِ ًيا
ِيرا
َ
قال اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي ِ�إ َّنا �أَ ْر َ�س ْل َناكَ َ�شاهِ ًدا َو ُم َب�شرِّ ً ا َو َنذ ً
ِريا
ني ِب�أَ َّن َل ُهم ِّم َن اللهَّ ِ ف ْ
ِريا (َ )46و َب�شرِّ ِ المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
َ�ضال كَ ب ً
اجا ُّمن ً
ِ�إلىَ اللهَّ ِ ِب ِ�إ ْذ ِن ِه َو�سرِ َ ً
َاه ْم َو َت َوكَّ ْل َعلَى اللهَّ ِ َوكَ فَى ِباللهَّ ِ
ين َوالمْ ُ َنافِ ِق َ
(َ )47وال ُتطِ ِع ا ْلكَافِ ِر َ
ني َو َد ْع �أَذ ُ
َوكِ يال(.{)48

					
		

�صدق اهلل العظيم
�صوررة الأحزاب الآيات ()48-45

ميالد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم

نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�س ّلم

فقريا ،فقد ُتوفيّ والده عبد اهلل
يتيما ً
النبي �-صلّى اهلل عليه و�سلّم -ل ّأمه �آمنة ً
ُولد ّ
وراع ،ففي البداية
مر
النبي يف طفولته ب�أكرث من كافلٍ
ٍ
وهو حم ٌل يف بطنها ،ولقد ّ
ّ
ثم �أخذته �إىل البادية ،وكانت تلك عادة العرب �أن
مكث مع والدته حي ًنا من الزمنّ ،
ي�أخذوا �أبناءهم �إىل البادية يتعلّمون فيها الف�صاحة وطالقة الل�سان وتقوى �أبدانهم
النبي
وت�صح فيها ،فكفلته حليمة
ّ
ّ
ال�سعدية وق ًتا مل�ست خالله الربكة واخلري من وجود ّ
النبي �إىل والدته �آمنة ُتو ّفيت وهو يف
عودة
بعد
كنفها،
يف
وال�سالم-
ال�صالة
عليهّ
ال�ساد�سة من عمره ،فكفله ج ّده عبد املطلب الذي رعاه رعاي ًة بالغةً ،لك ّنه مل يلبث � اّإل
النبي -عليه ال�سالم-
و�شب
�أن ُتوفيّ
والنبي يف عمر الثامنة ،فكفله ّ
عمه �أبو طالبّ ،
ّ
ّ
ثم عمل بالتجارة وكان ُيعرف باحلكمة واحلنكة والر�أي
وكان يرعى الغنم لقومهّ ،
الزلت
وح�سن الأخالق والأمانة وال�صدق ،وكان ين�أى بنف�سه عن الوقوع يف اّ
والكرم ُ
كثري من �أبناء قومه �-صلّى اهلل عليه و�سلّم.-
وخ�صال
اجلاهلية التي �سقط فيها ٌ
ّ

النبي �صلى اهلل عيه و�سلّم بعثه اهلل تعاىل �إىل العاملني
�أجمع لنقل ر�سالة الإ�سالم التي تدعو �إىل التوحيد وعبادته
وحده عز وجل ،وقد كان عمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلّم
�سفريا
عاما ،وقد كان
ً
عندما بعثه اهلل عز وجل �أربعني ً
للإ�سالم يف كل حاالته و�أحواله ،كما �أ ّنه بلّغ ر�سالة اهلل
تعر�ض للمحن والأذى
عز وجل بكل ٍ
تفان وح� ٍ�ب ،فكم ّ
من امل�رشكني والإغ��راءات ملحاولة عدوله عن ر�سالته
� اّإل �أنه عليه ال�سالم مل يتزحزح عن ر�أي��ه ومل يعدل عن
الآخرة بالدنيا ،كما
وميزه ب�أنه ر�سولٌ
اخت�صه اهلل تعاىل ّ
ّ
لقوم معينني ،فهو �صلى اهلل عليه
للعاملني جمي ًعا ولي�س ٍ
نبي بعده.
و�سلّم كان �آخر الأنبياء والر�سل وال ّ

نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم قدوتنا يف الأخالق
ل�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلّم مبكارم الأخالق
�شهد اهلل تعاىل ّ
يم{ �سورة القلم الآية
}و�إِ َّنكَ َل َعلى ُخلُقٍ َعظِ ٍ
و�أف�ضلها ،قال عز وجل َ
( ،)4وقد ات�صف �صلى اهلل عليه و�سلّم مبكارم الأخالق منذ والدته
وقبل بعثته ،فلم يعرف عنه الكذب �أو النفاق �أو الغيبة �أو النميمة ،وقد
كان بعي ًدا عن �سفا�سف الأمور والت�رصفات غري الأخالقية التي كانت
منت�رش ًة يف اجلاهلية مثل �رشب اخلمر ،واللهو مع الن�ساء ،والطرب
ُلقية الأخرى التي ات�صف بها �صلى
على املعازف ،ومن ال�صفات اخل ّ
يحرتمهن
اهلل عليه و�سلمُ :ح�سن الع�رشة لأهله من زوجاته ،فقد كان
ّ
ويكرمهن ويح�سِ ن �إليهن ويق�ضي حوائجهن.
ّ

وكذلك العدل بني النا�س ،فقد كان �صلى اهلل عليه و�سلّم �أعدل
الئم ,كيف ال وهو نبي العاملني،
النا�س وال يخاف يف احلق لومة ٍ
وكان يتحدث �صلى اهلل عليه و�سلّم ب�رسعةٍ معتدلة فلي�ست بالبطيئة
وال بال�رسيعة ،والتوا�ضع من �أبرز �صفاته �-صلى اهلل عليه و�سلّم-
مع الفقري واملحتاج وجميع النا�س مهما كانت �أو�ضاعهم ،وال�صفح
وامل�ساحمة كانت من �صفاته �-صلى اهلل عليه و�سلّم -فلم يكن يقابِل
الإ�ساءة بالإ�ساءة و�إمنا كان يعفو وي�صفح� ،أما اللني مع الأطفال
واللعب معهم؛ فلم يكن �صلى اهلل عليه و�سلّم غليظً ا وال خ�ش ًنا معهم
و�إمنا يلعب معهم وي�ضحك معهم.

دالئل حم ّبة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

حب ر�سول اهلل �صلّى
ّ
ثمة العديد من الأعمال التي تدلّ على ّ
ال�صالة
عليهالنبي
ن�رصة
وتكون
الن�رصة:
منها:
ّم،
ل
و�س
عليه
اهلل
ّ
ّ
وال�سالم -بعد وفاته بن�رصة �س ّنته والدفاع عنها ،و� ّأما يف حياته
ّ
خ�ص اهلل تعاىل به ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،وقد ج ّدوا
أمر ّ
فذلك � ٌ
حمبته.
وال�سالم ،و�رضبوا �أروع الأمثلة يف ّ
يف ن�رصته عليه ّ
ال�صالة ّ
املحبة من غري الت� ّأ�سي به وطاعته مبا
وطاعة �أمره� :إذ ال ت�صح
ّ
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�أمر ،وا ّتباع �س ّنته وهديه ،واحلر�ص على الدعوة �إىل �س ّنته وتبليغها،
املحب للر�سول �-صلّى اهلل عليه و�سلّم -يق�ضي عمره يف
حيث � ّإن
ّ
النبوية وتبليغها للنا�س ،والر ّد على ك ّل من يتطاول
الدعوة �إىل ال�س ّنة
ّ
وحمبة �أ�صحابه و�آل بيته ر�ضي اهلل عنهم ،فقد �أو�صى -عليه
عليها،
ّ
بحبهم .عدم الر�ضا بالإ�ساءة �إليه .كرثة ال�صالة
الم-
وال�س
الة
ال�ص
ّ
ّ
ّ
عليه .الت�أ ّدب معه.

احلديث ال�شريف

بع�ض ال�صفات َ
اخللق ّية للنبي �صلى اهلل عليه و�س ّلم

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :كل
�أمتي يدخلون اجلنة �إال من �أبى .قالوا :يا
ر�سول اهلل ومن ي�أبى؟ قال من �أطاعني دخل
اجلنة ،ومن ع�صاين فقد �أبى».

َلقية التي حبا اهلل تعاىل بها �سيدنا حممد �صلى
من ال�صفات اخل ّ
اهلل عليه و�سلّم االعتدال يف القامة ،حيث �إ ّنه مل يكن طويلاً وال
ق�صريا و�إمنا بني هذا وذاك ،وقد كان لون جلده �أبي�ض ،ورائحته
ً
طيبة ،فقد كانت �أم �سلمة جتمع عرقه �صلى اهلل عليه و�سلّم وت�ضعه
يتطيبون به فرائحته كامل�سك .كان وجهه �صلى
مع الطيب الذي
ّ
م�ستديرا كقر�ص ال�شم�س؛ كث اللحية� ،ضخم اليدين،
اهلل عليه و�سلّم
ً
�شيء بار ٌز كال�شامة ،وقد كان
ويوجد بني كتفيه خامت النبوة وهو ٌ
�صلى اهلل عليه و�سلم قو ًيا �أكرث من الآخرين.

�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
(رواه البخاري)

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
ون ِ�إ َاّل
}و َم��ا َل ُه ْم ِب ِه مِ ْن عِ ل ٍْم ِ�إ ْن َي َّت ِب ُع َ
َ
الظ َّن اَل ُي ْغنِي مِ َن الحْ َِّق َ�ش ْي ًئا{.
الظ َّن َو�إِ َّن َّ
َّ
الظ َّن :الوهم� .سورة النجم الآية (.)28
َّ
ون كَ َبائ َِر الإِ ْث ِم َوا ْلف ََواحِ َ�ش
ِين َي ْج َت ِن ُب َ
}ا َّلذ َ
�إِال الل ََّم َم �إِ َّن َر َّبكَ َوا�سِ ُع المْ َ ْغف َِرةِ){� .إِال
الل ََّم َم� :إال �صغائر الذنوب� .سورة النجم
الآية (.)32
} َو�أَ َّن ُه ُه َو �أَ ْغ َنى َو َ�أ ْق َنى{َ .و�أَ ْق َنى :و�أفقر.
�سورة النجم الآية (.)48
}والمْ ُ �ؤْ َت ِف َك َة �أَ ْه َوى{َ .والمْ ُ �ؤْ َت ِف َكةَ :قرى
َ
ق��وم (ل��وط)  -عليه ال�سالم � .-سورة
النجم الآية (.)53
ارى{ � .اَآلءِ :نعم،
} َف ِب�أَ ِّي � اَآل ِء َر ِّبكَ َت َت َم َ
ارى :تت�شكك وتكذب� .سورة النجم
َت َت َم َ
الآية (.)55
ال ِز َفةُ :اقرتبت
ال ِز َفةُ{� .أَ ِزفَتِ ْ آ
}�أَ ِزفَتِ ْ آ
القيامة� .سورة النجم الآية (.)57
ون :الهون.
ون{�َ .سامِ ُد َ
} َو�أَن ُت ْم َ�سامِ ُد َ
�سورة النجم الآية (.)61
امل�صدر� :صفوة التفا�سري

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rهل يجــوز �رصف �أموال الزكاة يف �شــراء كتب مفيدة،
ثــم �رصفها (�أي الكتب) �إىل م�ستحقيها من طلبة العلم؟
 rrال ،و�إمنا ي�صــرف املبلغ من الزكاة لطالب العلــم
املحتاج ،وهو الذي ي�شرتي به ما يحتاجه من كتب وغريها ،واهلل �أعلم.
 rكيف نعرف الذي ي�ستحق الزكاة من غريه؟
 rrالغني هو الذي ال يحتاج �إىل �شــيء زيادة علــى دخله من حيث نفقاتــه ال�رضورية،
فمن كانت نفقاته ال�رضوريــة يكفي دخله لتغطيتها فهو من الأغنياء ،وال يجوز له �أن ي�أخــذ
الزكاة ،وكذلك لو كان قادرا على الك�سب ،و�إمنا يهمل القيام بهذه امل�س�ؤولية من �أجل �إخالده
�إىل الدعة وحبــه للراحة ،ف�إنه ال يعد من الفقراء الذين ي�ســتحقون الزكاة ،واهلل �أعلم.
� rأمار�س هواية التحكيم يف مباريات كــرة القدم ،ومن خالل ذلــك قد حتدث هفوات غيــر
متعمدة كظلم فريق على ح�ســاب الفريق الآخر ،مما يجعــل الفريق املظلوم يكيل ال�شــتائم
بحقي ،وقد ي�صل بهم الأمر لتوجيه ال�شتائم �إىل والدي والأقارب ،وما ي�صربين على ذلك هو
حاجتي �إىل املال ،حيث مننح من ممار�سة مهنة التحكيم مبالغ ت�ساعدنا على التقليل من
�أعباء املعي�شة الغالية.
وعليه من خالل ما �أ�ســلفت فيه ،ما احلكم يف ممار�ســة التحكيم؟ وما حكم املبالغ التي
�أُمنح �إياها من التحكيم؟
� rrإن كان التحكيم واحلكــم عادلني فال حرج عليك يف ممار�ســة ذلك ،وال يف املبالغ
التي متنحها ،ولكن مع جتنب �أي �شيء مما يخالف الأحكام ال�شــرعية والآداب الإ�ســالمية،
وقد يحرم ال�شــيء املباح �إن كان ي�ؤدي �إىل الوقوع يف احلرام ،كالتجني على الوالدين
بال�سباب وال�شتم ،واهلل امل�ستعان.
 rمات والدي و�أنا �أعلم �أنه مل ي�ؤد زكاة ماله ,فهل يجب علي �إخراج الزكاة نيابة عنه .و�إذا
مت ذلك فهل ي�سقط العقاب عنه؟
يو�ص الهالك بحقوق اهلل الواجبة عليه ففي وجوب �أدائها على الوارث من تركة
� rrإذا مل ِ
مورثه خالف والراجح الوجوب لقوله ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ للرجل الذي �س�أله عن حج �أخته
التي نذرت �أن حتج فماتت ومل حتج�( :أر�أيت �أن لو كان على �أختك دين �أكنت قا�ضيه) قال:
نعم ،قال (فدين اهلل �أحق بالق�ضاء) ،اهلل �أعلم.
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السكــــــري
َمــــــرَ ُض
مــــــرض ُّالس َّكــــــرِي

داء ال�سكري هو �أحد الأمرا�ض املزمنة والذي يحدث عندما يعجز البنكريا�س عن
�إنتاج الأن�سولني بكمية كافية �أو عندما يعجز اجل�سم عن اال�ستخدام الفعال للأن�سولني،
والأن�سولني هو هرمون ينظم م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وقامت منظمة ال�صحة العاملية
يوما عامل ًيا لل�سكري ،للتوعية من خماطر داء ال�سكري،
بتحديد يوم 14نوفمرب ليكون ً
وتذكري الأفراد يف املجتمعات املختلفة وزيادة الوعي لديهم مبر�ض ال�سكري .وقد زاد
انت�شار هذا املر�ض يف العقود الأخرية ب�سبب تغيري منط حياة املجتمعات وزيادة الراحة
والرفاهية وقلة احلركة بني الأفراد .ولل�سكري �أنواع خمتلفة :ك�سكري النوع الأول :و�سكري
النوع الثاين :و�سكري احلمل :وغريها من الأنواع املختلفة.

املالزم �أول (طبيب) /حممد مبارك الزدجايل
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

(� )١٦– ١٠سم ،وتت�صل باالثني ع�رش (اجلزء الأول من الأمعاء
�إح�صائيات عن مر�ض ال�سكري
حتدث ن�سبة كبرية من الوفيات ب�سبب مر�ض ال�سكري يف الدقيقة) عرب �أنبوب �صغري ي�سمى قناة البنكريا�س .وت�رشيح ًيا
البلدان املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل ،وذلك لقلة الرعاية ال�صحية يتكون البنكريا�س من الأق�سام الآتية :الر�أ�س ،العنق ،اجل�سم ،الذيل.
يف تلك البلدان ،وت�شري الإح�صائيات يف عام 2014م �أن ن�سبة
وظائف البنكريا�س
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري لدى البالغني ت�ضاعفت من عام 1980م
للبنكريا�س وظائف �إفرازية متعددة ميكن تق�سيمها �إىل نوعني
من (� )%4.7إىل ( )%8.5حول العامل .حيث �إن دول اخلليج العربية
من الدول التي ينت�رش فيها هذا املر�ض ،وتبلغ ن�سبة امل�صابني �أ�سا�سيني:
 mالإفراز اخلارجي :واملق�صود به �إن البنكريا�س تفرز هذا
مبر�ض ال�سكري يف ال�سلطنة ( )٪١٤من �إجمايل �سكان ال�سلطنة
النوع من الإف���رازات للجهاز اله�ضمي عرب (قناة البنكريا�س)
ح�سب �آخر �إح�صائية من�شورة.
املت�صلة باالثني ع�رش .ومن هذه الإفرازات �أنزمي (الأميليز) الذي
البنكريا�س
البنكريا�س عبارة عن غ��دة مزدوجة -خارجية وداخلية
الإف���رازات -توجد خلف التجويف البطني ،ويبلغ طولها بني
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يدخل يف عملية ه�ضم الكربوهيدرات ،و�أنزمي (الاليبيز) امل�س�ؤول
عن تك�سري وه�ضم الدهون وحتويلها �إىل �أجزاء �أقل تعقي ًدا مثل
الأحما�ض الأمينية والكولي�سرتول.
 mالإف��راز الداخلي :واملق�صود به �إن البنكريا�س تفرز هذا
النوع من الإف��رازات �إىل الدم مبا�رش ًة .وهناك نوعان �أ�سا�سيان
لهذة الإف��رازات وهما هرمون الأن�سولني وهرمون اجللوكاجون.
حيث يتم �إفراز الأن�سولني من قِ َبل خاليا بيتا يف البنكريا�س عند
ارتفاع �سكر الدم ،وذلك لتقليل ال�سكر يف الدم ونقله لأن�سجة اجل�سم
املختلفة كم�صدر للطاقة� ،أما هرمون اجللوكاجون الذي تفرزه
خاليا �ألفا يف البنكريا�س عند هبوط م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وذلك
لتحويل خمزون الكبد من اجلاليكوجني �إىل �سكر ب�سيط ،وبالتايل
زيادة ن�سبة ال�سكر يف الدم.

تنظيم ال�سكر يف اجل�سم من خالل عالجات وعقاقري
تختلف يف طرق عملها ،ولكن الهدف الأ�سا�سي منها
جميعا هو املحافظة على ن�سب ال�سكر يف الدم
ً
مبعدلها الطبيعي

يف �أي مرحلة عمرية ،ومل يتو�صل العلماء �إىل الآن ملعرفة ال�سبب
الدقيق وراء مهاجمة جهاز املناعة خلاليا (البيتا) ولكن هناك
عدة عوامل قد ت�ساهم يف تطور هذا املر�ض ومنها:
 rاجلينات الوراثية� :أي �شخ�ص لديه �أحد من �أفراد عائلته
كوالد �أو �شقيق م�صاب بهذا املر�ض يكون عر�ضة ب�شكل �أكرب
للإ�صابة به.
 rالتعر�ض للفريو�سات �أو العوامل البيئية الأخرى.
 rاملناعة الذاتية.
الأمرا�ض التي ت�صيب البنكريا�س
أعرا�ضا معينة
وقد يواجه املر�ضى امل�صابني بهذا املر�ض � ً
هناك العديد من الأمرا�ض التي قد ُي�صاب بها البنكريا�س مثل ال�شعور بالعط�ش واجلوع ال�شديدين ،وكرثة الذهاب �إىل دورة
وهنا �سوف �أقوم بذكر بع�ضها ك�أمثلة فقط ال على �سبيل احل�رص :املياه للتبول ،وانخفا�ض يف ال��وزن ،وال�شعور بالتعب ال�شديد،
 iف�شل البنكريا�س.
وتغيم الر�ؤية.
ّ
� iرسطان البنكريا�س.
وال يوجد عالج نهائي لل�شفاء من مر�ض ال�سكري النوع الأول
� iإلتهاب البنكريا�س احلاد.
ولكن ميكن التحكم يف م�ستوى ال�سكر لدى املر�ضى عن طريق
� iإلتهاب البنكريا�س املزمن.
ا�ستخدام الأن�سولني ،والنظام الغذائي ،والريا�ضة ومنط احلياة
 iت�ضخم البنكريا�س.
ب�شكل عام ،ومن ال�رضوري �أن يتم ت�شخي�ص الأفراد امل�صابني
 iالتكي�س البنكريا�سي.
باملر�ض ،لأن �إهمال املر�ض قد ي�ؤدي �إىل ظاهرة تعرف باحلما�ض
الكيتوين ال�سكري ( )DKA - Diabetic ketoacidosisويدخل
�أنواع �أمرا�ض ال�سكري
املري�ض يف حاله من الغيبوبة من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل وفاته.
يوجد نوعان رئي�سيان لداء ال�سكري؛ (ال�سكري من النوع الأول)
و(ال�سكري من النوع الثاين) .كما يوجد �أي�ضا نوع �آخر من مر�ض
 mال�سكري من النوع الثاين :يعرف ه��ذا املر�ض مبر�ض
ال�سكري ي�صيب الن�ساء فرتة احلمل ي�سمى (�سكري احلمل) .وهناك ال�سكري غري املعتمد على الأن�سولني وهو �أكرث �شيوعا من النوع
�أنواع �أخرى لن نتطرق لذكرها يف هذا املقال.
الأول بحيث ت�صل ن�سبة امل�صابني مبر�ض ال�سكري من النوع
الثاين من (� )%90إىل ( )%95من �إجمايل عدد امل�صابني بال�سكري
انت�شارا لدى الكبار والبالغني
 mال�سكري من النوع الأول :داء ال�سكري الأول والذي يعرف من النوعني .وغال ًبا ما يكون �أكرث
ً
بـ(داء ال�سكري املعتمد على الأن�سولني) �أو (داء ال�سكري ال�شبابي) الذين يعانون من ال�سمنة ب�شكل متزايد.
هو مر�ض ذاتي املناعة ( .)Autoimmune diseaseوالأمرا�ض
وي�ستطيع البنكريا�س لدى ه�ؤالء املر�ضى �أن ينتج الأن�سولني
ذاتية املناعة عبارة عن �أمرا�ض حتدث عندما يهاجم جهاز ولكن امل�شكلة تكمن يف مقاومة اخلاليا عمل الأن�سولني وال
املناعة �أحد الأع�ضاء �أو �أن�سجة حمددة يف اجل�سم .ويف مر�ض ي�ستطيع البنكريا�س �أن ينتج كمية كافية من الأن�سولني للتغلب
ال�سكري من النوع الأول ف�إن جهاز املناعة يهاجم خاليا البيتا على هذه املقاومة والتي تدعى مبقاومة الأن�سولني (Insulin
( )Beta cellsامل�س�ؤولة عن �إنتاج الأن�سولني يف البنكريا�س )resistance ،مما يفقد البنكريا�س القدرة على املحافظة على
وبالتايل ي�صبح البنكريا�س عاج ًزا عن �إنتاج الأن�سولني بكميات م�ستوى طبيعي من اجللوكوز يف الدم.
كافية للج�سم ،فيجب على ال�شخ�ص امل�صاب باملر�ض �أن ي�أخذ
يرتبط هذا النوع من املر�ض بعدة عوامل تزيد من ن�سبة
الأن�سولني ب�شكل يومي طيلة حياته.
�إ�صابة الفرد بداء ال�سكري من النوع الثاين:
يبد�أ هذا املر�ض يف الظهور لدى الأطفال وال�شباب �أو قد يظهر
عاما �أو �أكرب �سنا.
� 4إذا كان عمر الفرد (ً )45
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�إن َت َق ُّب َل املر�ض لدى امل�صاب مبر�ض ال�سكري
�أمر مهم حتى يعي�ش ذلك امل�صاب حياة
كرمية و�صحية قدر الإمكان
 4الوزن الزائد بحيث �إن ( )%80من امل�صابني بال�سكري من
النوع الثاين م�صابون بال�سمنة.
 4قلة الن�شاط البدين.
وخ�صو�صا �إذا كان هناك فرد عائلي من الدرجة
 4الوراثة
ً
الأوىل م�صاب باملر�ض
 4ارت��ف��اع �ضغط ال���دم بحيث ي��ك��ون ال�ضغط �أع��ل��ى من
( )140/90ملم زئبقي.
 4ارتفاع يف م�ستوى الكولي�سرتول ال�سيء يف الدم.
 4ارتفاع يف م�ستوى الدهون الثالثية يف الدم.
 4متالزمة املبي�ض املتعدد التكي�سات.
 4ارت��ف��اع م�ستوى ال�سكر الرتاكمي يف الهيموجلوبني
( )HbA1Cبن�سبة قد ت�صل �إىل (� )%5.7أو �أعلى.
� 4سكري احلمل.
� 4أمرا�ض الأوعية الدموية.
م�ضاعفات مر�ض ال�سكري على اجل�سم
ميكن ملر�ض ال�سكري من النوع الأول والثاين �أن يتطور مع
مرور الوقت وينتج م�ضاعفات قد ت�أثر على الأع�ضاء الرئي�سية
يف اجل�سم كالقلب ،والأوعية الدموية ،والعني ،والأع�صاب ،والكلى
والقدم ،والتف�صيل �أدناه:
� bأمرا�ض القلب والأوعية الدموية :يزيد مر�ض ال�سكري
خطورة الإ�صابة مب�شاكل يف القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع
�ضغط الدم ،وت�ضييق ال�رشايني ،ومر�ض ال�رشيان التاجي مع �أمل

ال�صدر (الذبحة ال�صدرية) ،وال�سكتة الدماغية والنوبات القلبية.
 bتلف يف الأع�صاب (االعتالل الع�صبي) :ميكن �أن ت�صاب
جدار ال�شعريات الدموية التي تغذي الأع�صاب بالتلف ،وخا�صة
يف منطقة ال�ساقني مما ينتج ال�شعور بالوخز� ،أو �أمل �أو خدر غال ًبا
ما يبد�أ عند �أطراف �أ�صابع القدم �أو اليدين وينت�رش �إىل الأعلى
تدريج ًيا.
 bتلف الكلى (�إعتالل الكلى) :ميكن ملر�ض ال�سكري �أن يدمر
نظام التنقية املوجود يف الكلى عن طريق تلف يف الأوعية الدموية
ال�صغرية التي تتلقى الدم يف الكلى .ومع مرور الوقت ي�ؤدي هذا
التلف �إىل ف�شل كلوي غري قابل للعالج .وقد ي�ضطر املري�ض �إىل
غ�سيل الكلى �أو زراعة الكلى.
� bأمرا�ض اجللد والفم :يجعلك ال�سكري �أكرث عر�ضة مل�شاكل
يف اجللد كما يزيد من ن�سبة �إ�صابة املري�ض بالتهابات فطرية
وبكتريية يف اجللد والفم واللثة.
 bتلف العني :ميكن مر�ض ال�سكري �أن يدمر الأوعية الدموية
يف منطقة العني مما ي�ؤدي �إىل وقوع حالة �صحية تعرف باعتالل
ال�شبكية لدى مر�ضى ال�سكري مما قد ي��ؤدي �إىل العمى .ويزيد
مر�ض ال�سكري فر�ص �إ�صابة ال�شخ�ص ب�أمرا�ض �أخرى يف العني
كالنزول الأبي�ض وارتفاع �ضغط العني.
� bرضر بالقدم.
 bم�ضاعفات عند احلمل.
��� mس��ك��ري احل��م��ل :ه��و ن���وع خ��ا���ص م��ن �أن�����واع مر�ض
ال�سكري ي�صيب املر�أة احلامل وذلك ب�سبب التغريات الهرمونية
والف�سيولوجية جل�سم امل��ر�أة خالل فرتة احلمل ،حيث �إن هذه
التغريات تعمل على زي��ادة معدل ال�سكر يف ال��دم وع��دم القدرة
على ا�ستخدامها بطريقة مثلى .ويتم عمل فحو�صات للك�شف
عن مر�ض �سكر احلمل لدى احلوامل يف الفرتة ما بني الأ�سبوع
الرابع والع�رشين والأ�سبوع الثامن والع�رشين للحمل .ويف معظم
الأحيان -ولكن لي�س مع كل املر�ضى -يتال�شى هذا املر�ض بعد
الوالدة .وهناك عوامل م�ساعدة عديدة تزيد من قابلية الإ�صابة
بهذا املر�ض ومنها :زيادة وزن املر�أة ،ووجود مر�ض ال�سكري لدى
�أفراد العائلة ،وغريها من العوامل الأخرى.
ت�شخي�ص مر�ضى ال�سكري
مر�ضا �صام ًتا وقد يكون به �أعرا�ض
قد يكون مر�ض ال�سكري ً
خمتلفة تختلف من �شخ�ص لآخر يف حدتها ونوعها .ومن هذه
الأعرا�ض هو العط�ش املتكرر ،والتبول املتكرر ،ونق�صان يف
الوزن ،وال�شعور بالتعب والإرهاق ،وت�أخر �شفاء اجلروح املختلفة،
وغريها الكثري من الأعرا�ض التي جتعل الطبيب يقوم بالفحو�صات
الالزمة للت�أكد من وجود املر�ض من عدمه يف ذلك الإن�سان.
ويكون الإن�سان م�صا ًبا بداء ال�سكري يف احلاالت الآتية:
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�أثبتت الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض
ال�سكري و�أوزانهم طبيعية تقل ن�سبة تعر�ضهم
مل�ضاعفات مقارنة ب�أ�صحاب الوزن املرتفع
 wعند ال�صيام ملدة (� )٨ساعات على الأقل ويكون م�ستوى
ال�سكر يف الدم �أعلى من  ٧ملمول/لرت (�أي ما يعادل ١٢٦ملجرام/
دي�سيلرت) يف زيارتني خمتلفتني يف يومني خمتلفني
� wأو �إذا كان �سكر الدم الع�شوائي ي�ساوي �أو �أعلى من ()١١.١
ملمول/لرت (�أي ما يعادل  ٢٠٠ملجرام/دي�سيلرت)
� wأو ن�سبة ال�سكر الرتاكمي يف الهيموجلوبني (هيموجلوبني
� )A1cأعلى من (.)٪٦.٥
� wأو معدل ال�سكر يف الدم بعد �ساعتني من تناول ال�شخ�ص
 ٧٥غرام من ال�سكر ي�ساوي �أو �أعلى من ( )١١.١ملمول/لرت (�أي ما
يعادل  ٢٠٠ملجرام/دي�سيلرت).
عالج مر�ض ال�سكري
يتم تنظيم ال�سكر يف اجل�سم من خ�لال عالجات وعقاقري
تختلف يف طرق عملها ،ولكن الهدف الأ�سا�سي منها جمي ًعا هو
املحافظة على ن�سب ال�سكر يف الدم مبعدلها الطبيعي .ويف العادة
ف�إن ال�سكري من النوع الأول يتم عالجه بحقن الأن�سولني .حيث �إن
أنواعا خمتلفة كق�صرية الأمد ومتو�سطة الأمد وبعيدة
للأن�سولني � ً
الأم��د .كما توجد العديد من العقاقري التي يف العادة ُت�ستخدم
لعالج ال�سكري من النوع الثاين وتختلف طريقة عملها ،فمنها
ما يزيد قدرة عمل م�ستقبالت الأن�سولني يف اخلاليا ومنها ما
يقلل ن�سبة امت�صا�ص ال�سكر من اجلهاز اله�ضمي ،ومنها ما يزيد
�إنتاجية الأن�سولني يف اجل�سم عند وجود ال�سكر يف الدم .حيث �إن
الطبيب املخت�ص هو من يقرر النوع الأف�ضل لكل مري�ض على حده
بعد مناق�شته للمري�ض.

�إذا اتبع �سبل وطرق التعاي�ش ال�صحيحة مع هذا املر�ض .ومن هذه
الطرق:
 معرفة امل��ع��دالت الطبيعية مل�ستوى ال�سكر يف ال��دمومتابعتها وت�سجيلها ب�شكل دائم.
 فقدان الوزن الزائد :فقد �أثبتت الدرا�سات �أن الأ�شخا�صامل�صابني مبر�ض ال�سكر و�أوزانهم طبيعية تقل ن�سبة تعر�ضهم
مل�ضاعفات مر�ض ال�سكري مقارنة ب�أ�صحاب الوزن املرتفع.
وفعال.
 ممار�سة الريا�ضة ب�شكل منتظم ّ تناول الطعام ال�صحي واملتوازن. االبتعاد عن العادات ال�صحية ال�سيئة كالتدخني و�رشبالكحوليات.
 االنتظام يف تناول الأدوي��ة امل�رصوفة من قبل الطبيباملعالج وبالطريقة والتوقيت ال�صحيحني.
 االنتظام يف زي��ارة الطبيب املعالج ملناق�شة ومتابعةاملر�ض وعمل الفحو�صات الدورية.
 املحافظة على �صحتك النف�سية اجليدة و�شغفك يف احلياةالكرمية.
 العناية بالقدمني والت�أكد من خلوهما من جروح وفطرياتب�شكل دوري مع لب�س الأحذية الطبية املنا�سبة املو�صى بها من
الكادر الطبي.
املراجع

1 www.medscape.com
1 www.moh.gov.om
1 www.tbeeb.net
1 www.webteb.com
1 www.mayoclinic.org

التعاي�ش مع مر�ض ال�سكري
�إن تقبل املر�ض ل��دى امل�صاب مبر�ض
ال�سكري �أم���ر مهم حتى يعي�ش ذلك
امل�صاب حياة كرمية و�صحية قدر
الإم��ك��ان ،فقد ين�صدم امل��رء بخرب
�إ�صابته بهذا املر�ض وهذا �أمر
طبيعي ولكن يف املقابل يجب
�أن ي���درك �أن الإ���ص��اب��ة بهذا
امل��ر���ض ال تعني ب��ال����ضرورة
�أن��ه �سيعاين من خماطر وم�شاكل
خ�صو�صا
�صحية حال ًيا �أو يف امل�ستقبل
ً
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

�إن التوجه العاملي احلديث هو الرتكيز على تعزيز �صحة الإن�سان ،بدال من الرتكيز على
املر�ض ،وكذلك العمل على الرقي بجودة احلياة بكافة جوانبها ،بدال من املحافظة على م�ستوى
أ�سا�سي يف بنية املجتمعات الب�رشية ومعول منوها ،وجوهر رقيها
املعي�شة .فالإن�سان هو املكون ال
ّ
وازدهارها .وال �شك ب�إن الفرد املعافى بدنيا وال�سوي نف�سيا وعاطفيا ،والن�شط اجتماعيا واقت�صاديا
هو �شعلة التقدم امل�ستدام وم�صدر الفكر اخلالّق .ولكي يقوم بواجباته ومهامه الذاتية واالجتماعية
على �أكمل وجه البد �أن يتمتع بال�صحة اجليدة واملعافاة ( ،)wellbeingبعد ا�ستيفاء حاجاته
البيولوجية (الغذاء اجليد ،واملاء ،والهواء النقي) ،ناهيك عن ا�ستيفاء حاجاته املادية كتو ّفر العمل
والقدرة على الك�سب (الأمن املايل) وتوفر الأمن الأ�رسي واالجتماعي .عندها �سوف يكون متمكننا
من �إدارة حياته ،غري معتمد على غريه ،ون�شطا ومتفاعال مع جمتمعه .عندها َيتمكّن من �إقامة
عالقات اجتماعية بناءة ،وتكوين �أ�رسة �سعيدة .لقد �أ�صبح ي�شعر بالأمن والر�ضى �أ�رسيا واجتماعيا،
ويثق بنف�سه ومبجتمعه ،وال ي�ساوره ال�شك بقدراته فيم�ضي لتحقيق طموحاته وت�صوراته حول حياته
الهادفة .وهذا ما يعزز �شعوره بجودة حياته.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر� :أكتوبر
 oال��ي��وم ال��ع��امل��ي لل�صحة
النف�سية � 10أكتوبر :خ�ص�صه االحتاد
العاملي لل�صحة النف�سية ،للتوعية
ب�أهمية ال�صحة النف�سية.

�صورة ومعلومة طبية

 oاليوم العاملي لغ�سل اليدين
� 15أكتوبر :حددته اجلمعية العامة
ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ت��زام��ن��ا م��ع �إع�لان
الأمم املتحدة ع��ام 2008م عاما
دوليا لل�رصف ال�صحي ،بهدف رفع
الوعي ب�أهمية غ�سل اليدين باملاء
أ�سا�سيا
وال�صابون ،باعتباره عاملاً �
ًّ
يف الوقاية من الأمرا�ض املعدية.

اخرتهدفك لهذا ال�شهر :تعلّم املبادئ الأ�سا�سية جلودة احلياة لتنال املزيد من ال�صحة والراحة وال�سعادة.

ما معنى م�صطلح جودة احلياة؟
ج��ودة احلياة ( )Quality Of Lifeم�صطلح متعدد الأبعاد،
يتمثل يف الرفاهية العامة للأفراد واملجتمعات ،والتي حتدد �سمات
حياتهم .ومن �أهم �سمات �أولئك الأفراد :ال�سعادة والر�ضا عن احلياة
�دءا من ج��ودة ال�صحة وج��ودة التعليم
ال��ذي ي�شمل كل اجلوانب ب� ً
وتوفر العمل اجليد والرتفيه ،م��رورا بال�شعور باحلرية ،والأم��ن
وال�سالمة ،و�صوال �إىل �ضمان احرتام املعتقدات والثقافات .ومن
�سمات املجتمع� :أن ي�سود الر�ضا حول التعامل بنب الأفراد وتزدهر

العالقات الإن�سانية ،وتعزيز الثقة واالح�ترام املتبادلني ،وت�شيع
امل�شاركة والتعاون والعناية مب�سائل املحافظة على موارد البيئة،
وتقليل الهدر ،وحت�سني جودة الهواء ،ومنع التلوث .و ُيعنى املجتمع
عناية ق�صوى برتبية الن�شء على التم�سك بالقيم ال�سامية ،وتزويده
بالعلم والتدريب اجليد ملوا�صلة اجلهد والإجناز والتقدم .تابعونا
يف الأعداد املقبلة من جملة (جند ُعمان) لإلقاء املزيد من ال�ضوء
على اجلوانب املتعددة جلودة احلياة وكيفية الرقي بجودة حياتنا.

كيف ومتى بد�أ االهتمام بجودة احلياة ؟
�ضمن تطوير الرعاية ال�صحية ومع تطور عالجات العديد من
الأمرا�ض تبني ب�أن جمرد عالج مر�ض ما قد يقلل من ت�أثري املر�ض،
حت�سن كبري يف جودة احلياة .وقد ال ي�ستفيد
بدون �أن ي��ؤدي �إىل ّ
الأفراد الأكرب �س ًنا الذين يعانون من �أمرا�ض متعددة من العالجات
اخلا�صة مبر�ض معني �إذا كانت م�شاكل املري�ض ال�صحية الأخرى
تكون مفهوم جودة
تهدد حياته �أو تقلل من جودة احلياة .وعليه ّ
احلياة �سعيا �إىل رفع م�ستوى العي�ش ،والر�ضى والرفاه العام للنا�س.
وجودة احلياة من املنظور ال�صحي :هي م�ستوى جودة ال�صحة
التي يتمتع بها الفرد ،ومتكنه من القدرة على امل�شاركة يف �أحداث
و�أن�شطة احلياة واال�ستمتاع بها ،ولكن م�صطلح جودة احلياة ميكن
�أن ي�شري عند كل فرد بح�سب جتربته ال�شخ�صية �أو ظروفه املعي�شية،
�شخ�صا ما يحدد جودة
فهو تعبري عن الإدراك الذاتي حلياته .قد جند
ً
احلياة وف ًقا للرثوة� ،أو ر�ضاه عن م�ستواه املعي�شي ،يف حني يحددها
�شخ�ص �آخ��ر من حيث ال��ق��درات التي ميتلكها (املعافاة والرفاه
العاطفي واجل�سدي) .فقد ي�شعر ال�شخ�ص املعاق ( ذو عجز ما) بجودة
ؤخرا
حياة عالية ،بينما ي�شعر ال�شخ�ص ال�سليم الذي فقد وظيفته م� ً
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ب�أن جودة حياته متدنية.
وتاريخيا ،منا االهتمام الأكادميي بجودة احلياة بعد احلرب
العاملية الثانية ،عندما �أ�صبح هناك وعي متزايد ،ولكن �أي�ضا كان
هناك نوع من عدم امل�ساواة االجتماعية .وقد و ّفر ذلك قوة دافعة
لإجراء البحوث حول امل�ؤ�رشات االجتماعية ذات العالقة ،ومن ثم
�إج��راء الدرا�سات حول الرفاه ال�شخ�صي وج��ودة احلياة �.إن نظرة
مهما
دورا ً
املري�ض وت�صوره ال�شخ�صي حول تدين �صحته تلعب ً
يف اال�ست�شارات الطبية .وفيما يتعلق بتطور الرعاية ال�صحية مل
يبد�أ الباحثون يف جمع ه��ذه البيانات والإب�ل�اغ عنها بانتظام
حتى ال�ستينيات من القرن املا�ضي؛ ثم على مدى ال�سنوات التالية
تنامت وتخ�ص�صت الدرا�سات والأبحاث التي ُتعنى بجودة احلياة
لت�شمل قاعدة بيانات �شاملة �صحية واقت�صادية واجتماعية .وقد
زاد اهتمام الباحثني مبفهوم جودة احلياة منذ بداية الن�صف الثاين
للقرن الع�رشين كمفهوم مرتبط بعلم النف�س الإيجابي حلياة الأفراد،
والذي جاء كبديل للرتكيز الكبري الذي �أواله علماء النف�س للأمرا�ض
واجلوانب ال�سلبية.

معنى جودة QOL

�شخ�صي
 oال�شعور ال�شخ�صي بجودة احلياة

 oتوفير وقت للعائلة واألصدقاء
 oالرفاه واملعافاة النفسية
 oاإلحساس بالرضا

مو�ضوعي
 oالكفاءة ال�سلوكية
 oأنشطة ترفيهية وتقديرية
 oجودة البيئة
 oهيكلة وتفعيل الرعاية الصحية
واالجتماعية
ال�سكري(  (Diabetic ret i

تت�رضر �شبكية العني ب�سبب مر�ض
 ،)nopathyوه��و �أح��د الأ�سباب الرئي�سية ل�ضعف الب�رص� .إن
�رضرا لأوعية الدم ال�صغرية
م�ستويات �سكر الدم املرتفعة ،ت�سبب
ً
وتورما .كما
�رازات
�
إف
�
و
ًا،
ف
نزي
داخل �شبكية العني مما قد ي�سبب
ً
�أن زيادة تركيز ال�سكر يف الدم يبقي �شبكية العني حمرومة من
الأك�سجني؛ وكر ّدة فعل تن�ش�أ �شعريات دموية ع�شوائية كثيفة ،على
ح�ساب منطقة الر�ؤية ،كمحاولة لتعوي�ض نق�ص الأك�سجني مما
ي�ؤثر على الر�ؤية فت�ضعف تدريجيا.
من هم الأكرث عر�ضة للإ�صابة؟
هم مر�ضى ال�سكري الذين ال يتم ال�سيطرة على م�ستويات ال�سكر
العالية لديهم ،ول��ذا يجب على �أي �شخ�ص يعاين من الأعرا�ض
التالية زي��ارة طبيب العيون� :ضبابية الر�ؤية� ،أوفقدان مفاجئ
للر�ؤية من عني واحدة .كذلك الر�ؤية املزدوجة� ،أو ر�ؤية بقع �سوداء،

 oاليوم العاملي ملر�ض ه�شا�شة
العظام� 20 :أكتوبر :لتعزيز الوعي
ب��خ��ط��ورة امل��ر���ض وال��وق��اي��ة منه.
واله�شا�شة ت�سبب �ضعفًا تدريج ًيا يف
العظام مما ي�ؤدى �إىل �سهولة ك�رسها.

�أو ر�ؤية هاالت حول الأ�ضواء .مع العلم �أنه ينبغي املبادرة ب�إجراء
الفح�ص الدوري ل�شبكية العني بالن�سبة ملر�ضى ال�سكري بانتظام.
كيف يتم العالج؟
برغم �أن التلف الميكن �شفا�ؤه بالكامل �إال �أن هناك �أدوية تقلل
من تورم البقعة امل�صابة .ويتم ا�ستخدام جراحة الليزر لإغالق
أي�ضا من
الأوعية الدموية الع�شوائية املت�رسبة ,وهذا الإجراء يقلل � ً
تورم ال�شبكية ويقل�ص الأوردة النا�شئة ،ويوقف تزايدها ،ب�رشط
املبادرة بالعالج .ولكن الوقاية تبقى الأه��م وتكون عن طريق
اتباع �إر�شادات الطبيب ،ونظام التغذية اخلا�ص مبري�ض ال�سكري
ال��ذي ي ��ؤدي �إىل حت�سني م�ستويات ال�سكر يف ال��دم .ويكون ذلك
بالعالج املنا�سب ،وااللتزام بالأكل ال�صحي والعي�ش ب�أ�سلوب حياة
�صحي ،وبذلك مينع تقدم تلف ال�شبكية مما يبطئ �أو ي�ؤخر �ضعف
الب�رص.

تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات تهدف �إىل ن�رش الوعي ال�صحي و�إثراء الثقافة ال�صحية العامة فقط ،و يجب �أال ت�ستخدم لأي
�أهداف �أخرى مثل الت�شخي�ص �أو العالج ،وهي ال تغني ب�أي حال من الأحوال عن اال�ست�شارة الطبية املتخ�ص�صة من قبل الطبيب.
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ريا منذ فرتة لي�ست بالق�صرية فكرة �أن �أنقل املعرفة
لقد راودتني كث ً
والعلوم التي �أبحث فيها ،يف ملخ�ص ي�ستطيع الو�صول �إليه �شريحة وا�سعة
من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة والقراء ال�شغوفني ،وذلك عن طريق
الباب الذي تطرحه جملة (جندعُ مان) با�سم (قراءة يف كتاب) ،حيث
�إنني �أنقل ع�صارة فكر الكاتب يف جماله دون حتيز �أو تعليق �أو �إ�ضافة بعد
قراءتي للكتاب � اًأول وت�أمله.

يف كتاب

املقدم الركن بحري (مهند�س)
�أحمـد بـن خمي�س الكيـومـــي
البحرية ال�سلطانية العُمانية

لطاملا قيل الكثري وكتب ب�إ�سهاب عن التخطيط الإ�سرتاتيجي للأفراد
وامل�ؤ�س�سات ،وهو �أم��ر متجدد ويخ�ضع للت�أويل والت�ضليل �أحيانا �إن
�صح القول ،حتى �إنه بات متداخال يف الفهم لدى البع�ض ما ي�أتي به
االقت�صاديون وما يقدمه مدربو التنمية الب�رشية.
ويف هذا الكتاب «الإ�سرتاتيجية الناجحة والإ�سرتاتيجية الفا�شلة»
للباحث والكاتب االقت�صادي «ريت�شارد روميلت» وال��ذي تتوفر ن�سخته
باللغة الإجنليزية ،ويت�ألف من (� )336صفحة ،يقدم تعريفًا خمت� ًرصا
ومنهجا �سهل االتباع للتخطيط الإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات ،خالفًا للعرف
ً
ال�سائد الذي يقوم على االكتفاء ب�صياغة ر�سالة ور�ؤية امل�ؤ�س�سة مع املوارد
املتاحة والأه���داف .والتي يخت�رصها يف حم��اور ثالثة �أولها ت�شخي�ص
طبيعة التحديات وال�صعوبات التي تواجهها امل�ؤ�س�سة ،وثانيها ت�صميم
�سيا�سات ومناهج عمل ملواجهتها ،وثالثها و�ضع خطط العمل املحكمة
ومتابعة تنفيذها.
تعريف الإ�سرتاتيجية
تعرف الإ�سرتاتيجية ح�سب تعريف «هرني منتزبرج» ب�أنها «اخلطة»
�أو «االجتاه» �أو «منهج» العمل املو�ضوع لتحقيق هدف ما ،وهي «املمر»
�أو «اجل�رس» الذي ي�أخذنا من هنا �إىل هناك ،وهي «الأ�سلوب» ونعني بذلك
«منط» �أو «طريقة العمل» .الإ�سرتاتيجية هي «مكان» �أو «موقع»� ،أي حتديد
مكانة للو�صول �إليها ،وهي «منظور» �أو «�صورة» تطمح امل�ؤ�س�سة �إليها
م�ستقبال.
ماذا يجب �أن تعرف عن الإ�سرتاتيجية الناجحة والإ�سرتاتيجية الفا�شلة؟
• الإ�سرتاتيجية الناجحة لي�ست ر�ؤية �أو �أهدافًا فقط� ،إمنا هي خطة عمل
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مبنية على �أبحاث ودرا�سات بعناية وبفكر متقد �صمم لتخطي التحديات
املحدقة.
• ي�ستبدل بع�ض القادة الإ�سرتاتيجية عادة بالأهداف والت�شجيع وال�شعارات.
• الإ�سرتاتيجية الفا�شلة هي �شكل من �أ�شكال التفكري احلامل ،حيث حتتوي
على �أوهام �أخطار حمدقة و�أهداف خاطئة العقالنية.
• تركز الإ�سرتاتيجية الناجحة على امل�ؤ�رشات املهمة وتقرر كيفية �إبرازها
والتعامل معها ،وهي تتطلب البحث والتحليل واتخاذ القرارات احل�سا�سة
وال�صعبة والتخطيط احلا�سم وخطط العمل ومتابعة تنفيذها.
• يعد تعريف ورعاية مزايا امل�ؤ�س�سة التناف�سية ورعايتها �أوىل اخلطوات
اجلادة يف و�ضع الإ�سرتاتيجيات.
• ي�شكل «ت�شخي�ص املع�ضلة» و«�سيا�سات العمل» و«املهام امللزمة» النواة
احلقيقية للإ�سرتاتيجية اجليدة.
• يجب �أن ي�صمم املخططون الإ�سرتاتيجيون مناهجهم اخلا�صة حلل

الإ�سرتاتيجي��ة الناجحة لي�ست ر�ؤي��ة �أو � ً
أهدافا فقط� ،إمنا

الإ�سرتاتيجي��ة الفا�شلة هي �شكل م��ن �أ�شكال التفكري

هي خطة عم��ل مبنية على �أبحاث ودرا�س��ات بعناية وبفكر

احل��امل ،حي��ث حتتوي عل��ى �أوه��ام �أخط��ار حمدقة

متقد �صمم لتخطي التحديات املحدقة

و�أهداف خاطئة ال عقالنية

املعا�ضل ،وعدم اللجوء للخيارات املتاحة العامة.
• يجب �أن تكون الأهداف الإ�سرتاتيجية منطقية وذات جدوى.
• متثل الإ�سرتاتيجية الناجحة النظريات واحلد�س العلمي وكيفية رفع
م�ستوى الأعمال بطريقة مثمرة وجمدية.
ما الذي مييز الإ�سرتاتيجية الناجحة من الإ�سرتاتيجية الفا�شلة؟
ما هي الإ�سرتاتيجية؟ بب�ساطة �أن تكون الأف�ضل ،وتع ِرف الإ�سرتاتيجية
الناجحة طبيعة التحدي وتقدم طرقا ناجعة للتغلب عليها ،ولكن �أن تكون
طموحا للأف�ضل فقط ال يعد �إ�سرتاتيجية.
ويجب �أن تكون الإ�سرتاتيجية الناجحة مب�سطة ومبا�رشة ،بحيث تت�ضمن
الت�شديد على ا�ستغالل الفر�ص املتاحة .و ُيعنى التخطيط الإ�سرتاتيجي
بتحديد الأهداف املحورية يف املحيط امل�ؤ�س�سي �أو العملي ،وو�ضع خطة
عمل موجهة حمكومة بالنتائج يف تلك املجاالت املهمة.
�إن الإ�سرتاتيجية ال تعنى كثريا بالأهداف الطموحة ،والر�ؤية ،والقيادة،
واالبتكار �أو الت�صميم �أو الإرادة ،وواقع احلال �أن الإ�سرتاتيجية ال ُتعنى
لدى معظم القادة �أو املديرين التنفيذيني �أكرث من ممار�سات حما�سية تنتج
�أهدافا مذهلة (وغالبا غري واقعية) و�شعارات ال حتمل معنى.
ويجب �أن تقدم الإ�سرتاتيجية الناجحة خطة عمل حمددة ملواجهة حتد
معني �أو خطر حمدق ،وتت�ضمن التحليل والتدقيق املتنوع والعمل بروح
وبذل اجلهود امل�ضنية لتطوير �أفكار و�سيا�سات م�صممة لتخطي عوائق
وعقبات ،وتنفذ بكفاءة عالية ،بحيث مت�ضي بامل�ؤ�س�سة قدما للأمام.
وتعرف الإ�سرتاتيجية كذلك ب�أنها الأن�شطة املوجهة حلل املعا�ضل
ومواجهة العقبات اجلذرية ،ولي�س التكميلية �أو الغري الأ�سا�سية ،و�إنها ت�ستغل
التطبيق الأمثل والذكي للميزات والإيجابيات املتاحة للو�صول �إىل �أعلى
القمم.
�أهمية ا�ستغالل امليزات واملوارد املتاحة
�إن اليقني بالعالمات الفارقة وامليزات التي تت�سم بها امل�ؤ�س�سة ي�ساعد
كثريا يف �ضمان حتقيق جناحات كبرية باملقارنة مع املناف�سني �أو الأخطار
املحيطة بامل�ؤ�س�سة ،وهي رمبا يظنها املناف�سون ب�أنها نقاط �ضعف لديك،
ولكن احلكمة واليقظة جتعلها نقاط قوة ومميزات ال تقارن .ويف عامل
الأعمال وال�رشكات ،هذه ال�سمات التناف�سية متيز بني الرابحني واخلا�رسين
لأنه ال ميكن لأي م�ؤ�س�سة �أو �رشكة �أن تكون رائدة يف كل املجاالت .وت�أتي
مهمة املخطط الإ�سرتاتيجي يف ك�شف امليزات التناف�سية والقدرات التي
تتفوق بها امل�ؤ�س�سة لتتم رعايتها والرتكيز عليها ،حتى ال تهدر الطاقات
واملوارد يف التناف�س والت�صارع يف نزاالت خا�رسة.
الإ�سرتاتيجية الفا�شلة
وهـي ال تعــد بال�ضبـط عكـ�س الإ�سرتاتيجيــة الناجحــة ،فالإ�سرتاتيجية
الفا�شلة تتج�سد يف اال�ستيعاب املغلوط والف�شل يف القيادة .وفيما يلي ()4
خ�صائ�ص متيز معظم الإ�سرتاتيجيات الفا�شلة:
• الأهداف الهالمية �أو اجلوفاء :وهي �شعارات براقة مزينة مب�صطلحات

و�ألغاز حتل حمل الأفكار والر�ؤى املهمة.
• الف�شل يف مواجهة التحديات :حيث ال ميكن تكوين �إ�سرتاتيجية
ناجحة دون الف�صل بني امل�شاكل وت�شخي�ص املعوقات والأخطار املحدقة.
• الأه��داف املغلوطة للإ�سرتاتيجية :وهنا قد تكون الأه��داف جمرد
قائمة �أمنيات �إن مل ت�سن لها خطط تنفيذية بقواعد �صلبة.
• الأهداف احلاملة :قد ي�ضع القادة �أهدافا حاملة وطموحات بعيدة،
ال تت�سم بالواقعية.
كيف تطور وتطبق �إ�سرتاتيجية ناجحة؟
مييل القادة الذين ي�ضعون �إ�سرتاتيجيات فا�شلة لإهمال امل�شاكل
والإخفاقات والأزمات باعتبارها مثبطة ومزعجة ،لذلك ي�سعون لتجاهلها
بدعوى البعد عن ال�سلبية والفكر الت�شا�ؤمي .وبهذا ت�صبح الإ�سرتاتيجية
جمرد �شعارات ت�شجيعية وحمالت حما�سية �أ�شبه بالتي ميار�سها ر�ؤ�ساء
الفرق الريا�ضية لبث روح االنت�صار وحتقيق االنت�صارات امل�ؤقتة ،وقد
تكون فعال حمفزة ولكنها لي�ست �إ�سرتاتيجية.
عموما ب�أنها �سهلة اال�ستيعاب والتعاي�ش
تت�صف الإ�سرتاتيجية الفا�شلة ً
معها ،وحت��ت��اج فقط م�ل�أ ال��ف��راغ��ات وتبني القوالب اجل��اه��زة .مقارنة
بالإ�سرتاتيجية الناجحة التي تتطلب التحليل الدقيق والتفكري العقالين
واالختيارات والقرارات احلرجة بجانب التنفيذ املركز.
نواة الإ�سرتاتيجية الناجحة
تبد�أ الإ�سرتاتيجية الناجحة دوما بنواة �أو �أ�سا�س يبنى عليه ويتكون
من ثالثة عنا�رص:
الت�شخي�ص :يعد التخطيط الإ�سرتاتيجي مترينًا فكر ًيا تخيل ًيا ي�شمل
التقييم الدقيق واحلكم على الأمور .ولكي ت�صقل هذه املهارات القيادية،
ي�ستوجب و�ضع قائمة بالأفكار الإ�سرتاتيجية ،حيث �إن جدولة هذه الأفكار
أ�سا�سا �صل ًبا لتحويل هذه املبادئ �إىل �إجراءات حا�سمة،
ميهد الطريق وي�ضع � ً
وي�ساعد يف الت�صدي للمعتقدات البالية والق�صور الفكري الذي يخيم على
تق�ص
كثري من قياديي امل�ؤ�س�سات ،حيث حتتاج امل�ؤ�س�سات با�ستمرار �إىل ٍ
ومعرفة التحديات والأخطار املحدقة لتطوير الإج��راءات الإ�سرتاتيجية
الالزمة لبقائها وتقدمها واملحافظة على كفاءتها يف �أداء واجباتها.
�صنع القرار :بعد ت�شخي�ص املعا�ضل وو�ضع توجه امل�ؤ�س�سة ،ي�ستوجب
�سن �سيا�سات عمل توجه جهود عمل الفريق وت�ضع خارطة الطريق لتتبعها.
جـ .خطط العمل التنفيذية� :إن الإجراءات احلا�سمة واملتما�سكة واملنظمة
التي تنهجها امل�ؤ�س�سة لتنفيذ توجهاتها وقرارتها احلازمة يعد اختبارات
جادة لكافة قياديي ومنت�سبي امل�ؤ�س�سة ،وهذه اخلطوات �ستولد القوة الدافعة
للنجاح� .إن خطط العمل التنفيذية املحكمة �ستحقق للم�ؤ�س�سة ما �أرادت �أو
خططت له مما �سيثمر عنه اال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة ملواجهة
التحديات وحل املعا�ضل ،وكما يقولون يف عامل البحار� ،إنه من ال�صعب �أن
رياحا وعوا�صف قوية ،حيث يربز
تربز مهاراتك كبحار ما مل تكن تواجه ً
دور احلنكة القيادية يف توجيه ال�سفينة لرب الأمان.
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�إعداد :املالزم �أول/حميد بن �سعيد ال�صوافـي
الت�صوير :الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العبـري � -أر�شيف وزارة الزراعة والثـروة ال�سمكية

ُ
لطنة ..
ة
�شجر
النخيل يف َّ
ال�س ِ
ِ

ٌ
وح�ضاري
تاريخي
وموروث
ثـرو ٌة وطنيـ ٌة
ٌّ
ٌّ
اً
متكامل ،فهي ثروة
تعد التمور من املحا�صيل الإ�سرتاتيجية يف ال�سلطنة تعدا ًدا وانت�شا ًرا ونظاما بيئيا وزراع ًيا
وطنية ،و�أحد م�صادر االكتفاء الغذائي يف البالد،حيث تكاد ال تخلو منطقة يف ال�سلطنة من �أ�شجار النخيل ،بل �أ�صبح
املرء ال يتخيل اليوم بناء �شارع حديث بدون �أ�شجار النخيل ،وقد �شكلت التمور مع الإن�سان ال ُعماين تفاعال مع عاداته
وتقاليده االجتماعية ،بل �شكلت موروثا ح�ضاريا وثقافيا وتراثيا,فهي رفيقة ال ُعماين �أينما حل وارحتل ،ورمز من
رموز الكرم ال ُعماين و�ضيافته ،وعليه ف�إن تعظيم مردودها االقت�صادي واملائي واالجتماعي والبيئي �أمر يف غاية الأهمية
لكونها من �أهم الأ�شجار املنتجة للغذاء ،ومتثل النخلة �أ�سا�س الزراعة امل�ستدامة يف �أغلب حمافظات ال�سلطنة ،كما تعد
ال�سلطنة من الدول التي لها ال�صدارة على امل�ستوى العربي والعاملي يف �أعداد النخيل و�إنتاج التمور .جملة (جند عُ مان)
يف هذا العدد ت�سلط ال�ضوء من خالل هذا التقرير حول �أهمية النخيل والتمور ال ُعمانية وجهود ال�سلطنة يف تطوير هذا
القطاع الزراعي الإ�سرتاتيجي املهم.

�صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم �أكد ب�أن النخلة كانت
و�ستبقى العمود الفقري للأمن الغذائي يف ال�سلطنة
نخيل التمور يف ال�سلطنة
تعد �شجرة النخيل يف ال�سلطنة العمود الفقري للقطاع الزراعي،
حيث يتم زراعتها يف كل مكان ب�أر�ض ال�سلطنة ،يف احليازات
الزراعية واحلقول وال�سهول واحلدائق واملتنزهات ،وجلمال مظهرها
البا�سق ف�إنه يتم تزيني ال�شوارع العامة بها لتعطي جماال بديعا
للمنظر العام ،وتعد منتجاتها غنية مبختلف العنا�رص الغذائية ،وتعد
التمور ال ُعمانية الوجبة املف�ضلة للأ�رس ال ُعمانية ملا تتمتع به من
جودة عالية.
م�شروع املليون نخلة
ي�أتي التوجيه ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -بتنفيذ م�رشوع زراعة املليون نخلة
تعزيزا للموقع املتميز الذي حتتله النخلة يف الزراعة ال ُعمانية ويف
امل��وروث الثقايف واحل�ضاري ال ُعماين ،ولي�ؤكد �إميان جاللته ب�أن
النخلة كانت و�ستبقى العمود الفقري للأمن الغذائي يف ُعمان ،و�أن
التمور هي املنتج الغذائي الذي يعتمد على املوارد الذاتية واخلربة
املحلية املوروثة عرب القرون ،مبينا جاللته �أهمية هذه ال�شجرة يف
الأمن الغذائي قائال« :ال �شك �أنكم �سمعتم وعلمتم ب�أننا وجهنا بزراعة
مليون نخلة ورمبا الكثري يت�ساءل كيف �ستتم زراعة هذه املليون
نخلة ،وما هو الهدف من ورائها� ،إنه بعد التمعن يف �ش�ؤون الغذاء يف
بالدنا وجدنا �أن النخلة منذ القدم هي العمود الفقري للأمن الغذائي
يف ُعمان» من النطق ال�سامي يف �سيح امل�رسات 2009م.

• الأ�صناف املتو�سطة :وت�شمل غالبية الأ�صناف ال ُعمانية والتي
تن�ضج ثمارها ما بني يوليو �إىل �سبتمرب ومنها (خال�ص الظاهرة،
فر�ض ،زبد ،حنظل ،خال�ص ُعمان ،برين ،خنيزي).
• الأ�صناف املت�أخرة :وت�صل ثمارها مرحلة الرطب ما بني �سبتمرب
�إىل �أواخر نوفمرب ومنها (هاليل ُعمان ،خ�صاب ،ن�شو الوخزة).
املركبات الغذائية للنخيل وا�ستخداماتها
تعد ثمار النخيل (الرطب والتمر) من الفواكه الغنية باملركبات
الغذائية الأ�سا�سية �إذ حتتوي على الكربوهيدرات والربوتينات
والفيتامينات والأمالح املعدنية ،وتعد ال�سكريات من �أهم مركباتها
حيث متثل ( )%70من الوزن اجلاف للتمور املنزوعة النوى ،ونتيجة
الحتواء التمر على هذه الن�سبة العالية من ال�سكريات ف�إنه مينع تكاثر
اجلراثيم فيه مما يجعله طعاما �صحيا ،وذلك على عك�س كثري من
الفواكه الطازجة الأخرى التي لها قابلية لن�رش الأمرا�ض والف�ساد

زراعة النخيل
تزرع �شجرة النخيل يف خمتلف �أنواع الرتبة ،وذلك ملا متتلكة
ق��درات على حتمل الأم�لاح �أك�ثر من غريها من �أ�شجار الفاكهة،
ولكن املح�صول اجليد منها ي�أتي يف الأرا�ضي اخل�صبة اخلالية من
الأم�لاح ،ويتم �إكثار النخيل يف ال�سلطنة بطريقتني ،وهي بزراعة
الف�سائل الناجتة من �شجرة النخيل� ،أو عن طريق الإكثار بالتقنية
الزراعية الن�سيجية ،وتبلغ امل�ساحة املزروعة بالنخيل يف ال�سلطنة
بحوايل ( )57428فدا ًنا قابلة للزيادة ،وذلك لكون مناخ ال�سلطنة
يتميز بجميع ال�صفات املالئمة لنمو وجناح زراعة النخيل.
�أنواع النخيل
يعد مو�سم جني ثمار النخيل (الرطب) يف ال�سلطنة الأطول على
م�ستوى العامل ،حيث يبد�أ من بداية �شهر مايو �إىل �شهر نوفمرب (7
�شهور) ،وتزخر ال�سلطنة بالعديد من الأ�صناف ويبلغ عدد �أ�صناف
التمور ال ُعمانية �أك�ثر من (� )300صنف ،وتق�سم �أ�صناف التمور
ال ُعمانية ح�سب موعد ن�ضجها (موا�سم الإنتاج) �إىل ثالثة جماميع:
• الأ�صناف املبكرة :وهي تبد�أ ب�إنتاج الرطب خالل �شهر مايو �إىل
�شهر يوليو ومنها (نغال ،ق�ش بطا�ش ،قدمي ،خمري ،دمو�س).

العــدد 514
�أكتوبر 2019

78

79

العــدد 514
�أكتوبر 2019

مهرجان التمور العُمانية ال�سابع هذا العام والذي تنظمه
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية بالتعاون مع الهيئة العامة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة (ريادة) ي�أتي ا�ستكماال
جلهود الوزارة نحو التطوير امل�ستمر بقطاع الزراعة
ب�رسعة ،وتبلغ ال�سعرات احلرارية يف التمور حوايل (� )280سعرة لكل
( )100جرام ،وهو يتفوق بذلك على الأطعمة الأ�سا�سية الأخرى التي
يتناولها الفرد الواحد ،لذلك ال عجب �إن كان الأفراد يحر�صون على تناوله
دوما.
بع�ض ال�صناعات التقليدية العُمانية من النخلة
للنخلة فوائد كثرية خالف ثمرها ،حيث ي�ستفيد من �أجزائها الإن�سان
ال ُعماين يف العديد من ال�صناعات التقليدية:
 اجلذوع :ا�ستفاد ال ُعماين من جذع النخلة يف عمل �أعمدة و�سقوفًاللمنازل �أو اخليام ،و ُت�صنع منه بعد فلقه �أبوابا للب�سلتني والقناطر،
آوان لو�ضع العلف واملياة للما�شية ،كما ُت�ستخدم منه مزاريب ل�سطوح
و� ٍ
املنازل ،وقوائم لت�سدل به النخلة املائلة خوفًا من �أن تتقعر وي�سمى
حمل ًيا «�سجال».
 ال�سعف :تعتمد �صناعة ال�سعفيات على النخيل ،حيث ي�ستخدميف �إقامة حوائط و�أ�سوار ،و�أ�سقف للعر�شان واخليام والزرائب وغريها،
وي�ستخدم ال�سعف بعد جتريده من اخلو�ص (الزور) يف �صناعة «الدعون»
التي تتكون من جريد ال�سعف بعد �سلخ اخلو�ص منه .يف بع�ض الأنواع ويف
�أنواع �أخرى يبقى بخو�صه التي ُت�سمى بـ (الزفن) ،وكذلك �صناعة قوارب
ال�صيد ال�صغرية (ال�شا�شة) من �سعف النخيل ،وتربط �أجزا�ؤها باحلبال،
كما ي�ستعمل الزور يف �شك اللحم لل�شوي (امل�شاكيك) خا�صة ت�ستعمل يف
مو�سم الأعياد ،وكذلك تدخل يف �صناعة بع�ض الأثاث وغريها.
�أما اخلو�ص في�ستعمل يف الفر�ش والآواين ال�سعفية والب�سط للم�ساجد،
وغاليف (جراب) للتمور ،و�أ�سمط الطعام ،والقفران ،كما ت�ستخدم منه
حبال ت�سمى (�رسد) وغريها الكثري من امل�صنوعات ال�سعفية.
 الليف :ي�ستخدم يف �صناعة احلبال ،والفر�ش و�أغطية للحيوانات،وح�شو امل�ساند ،وي�ستخدم �أي�ضا يف تنظيف البيوت وت�سمى بـ (املجمعة)
والتي جتمع الغبار التي تتجمع يف فناء البيوت وغريها من اال�ستعماالت.
ال�صناعات التحويلية للتمور
متثل ال�صناعات التحويلية للتمور �أهمية كبرية يف جمتمعنا كونها
طبيعية وتالم�س �رشيحة كبرية يف املجتمع ،وم��ن �أه��م ال�صناعات
التحويليية :املحاليل الطبية ،والكحول الطبية ،وحم�ض ال�سرتيك ،ودب�س
التمر ،وعجينة التمر ،واخلل ،وال�سكر ال�سائل النباتي ،وبودرة التمر ،وزبدة
التمر ،ومربى التمر ،وال�شوكوالتة ،والب�سكويت ،واملعمول وزيت النخيل،
كذلك يف �صناعة الأعالف واال�ستفادة من نوى التمور لتغذية احليوانات،
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كما ميكن اال�ستغناء عن ال�سكر املكرر وا�ستبداله ب�سكر التمر املفيد ل�صحة
الإن�سان ،بالإ�ضافه �إىل العديد من ال�صناعات التحويلية التي تفيد �صحة
الإن�سان ,وتربز �أهمية ال�صناعات التحويلية �إىل فتح املجال ب�شكل كبري
لت�سويق التمور وتعدد املنتجات و�إيجاد فر�ص ا�ستثمارية عديدة.
اهتمام وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
بقطاع النخيل يف ال�سلطنة
�أول��ت احلكومة اهتماما كبريا بالنخلة ممثلة يف وزارة الزراعة
وال�ث�روة ال�سمكية من منطلق �أهميتها كمورد اقت�صادي مهم,كما
اعتمدت برامج لرفع كفاءة الإنتاج وحت�سني نوعية النخيل يف البالد،
حيث ح��ددت �أهدافا �أ�سا�سية منها� :إنتاج ثـمار نخيل عالية اجلودة
تتنا�سب وطبيعتها اال�ستهالكية كتمور مائدة �أو متور ت�صنيع ،وت�سويق
املنتج حمل ًيا وخارج ًيا على مدار العام ،و�إيجاد ال�صناعات التحويلية
املنا�سبة،وت�سويق منتجات النخيل الأخرى بت�صنيعها وحتقيق القيمة
امل�ضافة عليها ،ورفع �إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخالت الإنتاج،
ووقاية النخلة وحمايتها من الآف��ات والأم��را���ض ،وتقليل الفاقد من
�إنتاج النخيل قبل احل�صاد وبعده،وتنظيم زراعة النخيل مبا يتنا�سب
واحتياجات البالد ،واال�ستفادة املثلى من املياه ووفق نظم الت�سويق

املطورة ،والعمل على حماية �أ�صناف النخيل ال ُعمانية والعمل على
حت�سينها وحت�سني االنتاج بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة املثلى من النظام
البيئي الزراعي لنخيل التمر مبا يعظم مردود املياه امل�ستخدمة.
وحول جهود الوزارة يف هذا الإطار حتدث املهند�س هيثم بن بدر
اخلنجري .مدير دائرة النخيل بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ملجلة
(جندعمان) قائال« :تقوم وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية بجهود حثيثة
ُ
للنهو�ض ب�أ�شجار النخيل بال�سلطنة من خالل الإ�سرتاتيجيات الوطنية
والتي تتمثل من خالل حمورين ،حمور الإر�شاد الإ�ستثماري ،وحمور
البحوث التطبيقية ،والتي تهدف �إىل تعظيم املردود االقت�صادي من
زراعة نخيل التمر ،وهو �أمر يف غاية الأهمية ،وخا�صة �إذا �أخذنا يف
احل�سبان االرتباط التاريخي بهذا املح�صول ب ُعمان ،وزراعته امل�شهود
لها عرب التاريخ ،والنظام البيئي لزراعة نخيل التمر وما ارتبط بذلك
من تكوين القرى الزراعية والتوزيع الدميغرايف للمواطنني ،حيث
تهدف الإ�سرتاتيجية �إىل تعظيم اال�ستفادة من كل منتجات النخيل
الرئي�سية والثانوية وخملفات التقليم ،كذلك زيادة �إنتاجية النخلة
من خالل اختيار الأ�صناف العالية الإنتاجية واجل��ودة ،وتبني
وتطوير الأ�ساليب احلديثة للعمليات الزراعية من ت�سميد وري وبرامج
خا�صة خلدمة النخلة من خف وتلقيح وتكريب وتقليل الفاقد قبل
وبعد احل�صاد� ،إ�ضافة �إىل حت�سني عمليات التغليف والتعبئة وتطوير
الآليات املنا�سبة لعمليات ت�شكيل وجتهيز التمور مبا يتنا�سب مع
متطلبات الأ�سواق املحلية واخلارجية ،وا�ستغالل الطاقات الت�صنيعية
للتمور ومنتجات النخيل الأخرى».
و�أ�ضاف قائال« :ووفقا للإح�صائيات حتتل ال�سلطنة املرتبة
الثالثة من حيث �أعداد �إنتاج النخيل بدول املجل�س,ويف املركز التا�سع
يف قائمة الدول املنتجة للتمور يف العامل ،وتقدر ن�سبة �إنتاج التمور
بال�سلطنة لعام 2018م (� )369ألف طن ،وت�شكل م�ساحة الأرا�ضي
املزروعة ب�أ�شجار النخيل ( )57428فدان ،وقد قامت وزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية ب�إعداد درا�سات ا�ست�شارية جدوى لإن�شاء امل�شاريع
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املهند�س/
هيثم بن بدر اخلنجري

اال�ستثمارية الآتية,امل�رشوع الأول م�صنع تعبئة وت�صنيع التمور،
وامل�رشوع الثاين م�صنع املنتجات امل�شتقة من التمور ،وامل�رشوع الثالث
�إنتاج �أعالف حيوانية من املنتجات الثانوية لنخيل التمر،وامل�رشوع
الرابع ت�صنيع الأن��واع املختلفة من الأخ�شاب من املنتجات الثانوية
لنخيل التمر ،وقد مت ت�أ�سي�س امل�رشوع الأول من خالل ال�رشكة ال ُعمانية
لإنتاج وتعبئة التمور.
مهرجان التمور العُمانية
انطالقا من الأهمية التي توليها ال�سلطنة لتنمية قطاع النخيل
على كافة الأ�صعدة نظرا ما متثله من ارتباط ديني وثقايف وجغرايف
وتاريخي للإن�سان ال ُعماين وتلبية لتو�صيات جمل�س الوزراء بتخ�صي�ص
منا�سبة �سنوية لالحتفاء مبنتجات النخيل ،فقد نظمت وزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية عد ًدا من املهرجانات والأ�سواق املتعلقة بالقطاعات
الزراعية كمهرجان التمور ال ُعمانية.
وحول مهرجان التمور ال ُعمانية ال�سابع لهذا العام حتدث املهند�س
هيثم بن بدر اخلنجري مدير دائ��رة النخيل ب��وزارة الزراعة والرثوة
ال�سمكية قائال« :ي�أتي مهرجان التمور ال ُعمانية ال�سابع هذا العام والتي
تنظمه وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة (ريادة)  -ا�ستكماال جلهود الوزارة نحو
التطوير امل�ستمر بقطاع الزراعة ،وذلك بهدف االرتقاء ب�أ�صناف التمور
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ال ُعمانية والتعريف بقيمتها الغذائية وال�صحية والعمل على تعزيز الوعي
الثقايف والرتاثي مبكانة النخلة للإن�سان ال ُعماين ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع
اال�ستثمار لزيادة الإنتاج املحلي من التمور ورفع اجلودة والعمل على
ت�سويقها ب�شكل يدعم املزارعني وي�سهم يف زي��ادة دخلهم وت�شجيعهم
على االهتمام بزراعة �أ�شجار النخيل وج��ودة الإنتاج وحتقيق العائد
االقت�صادي.
كما يهدف �إىل �إتاحة الفر�صة للم�ستهلك للبحث عن خيارات �أكرث
و�أنواع خمتلفة من التمور ال ُعمانية ومنتجاتها».
و�أ�ضاف مدير دائرة النخيل بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية�« :إن �أهم
ما مييز مهرجان التمور هذا العام �إنه �شارك فيها عدد ( )90م�شاركا من
خمتلف الفئات وحتت �سقف واحد منتجو التمور� ،أ�صحاب ووحدات تعبئة
وتغليف التمور املدعومة من الوزارة ،م�صانع التمور ،ال�صناعات املنزلية
الأ�رسية ،امل�ستثمرون وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة العاملة يف جمال
ت�سويق منتجات التمور والنخيل وم�شتقاتها ،مما ي�سهل عملية الرتويج
ملنتجات التمور بانواعها املختلفة والتعريف بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة والهوية التجارية لهذه امل�ؤ�س�سات لدى الزائرين ،كذلك يعد
فر�صة لتبادل اخلربات يف ذات ال�ش�أن وقد �شمل املهرجان والذي ا�ستمر
ملدة (� )5أيام على عر�ض كافة �أ�صناف التمور التي ت�شتهر بها ال�سلطنة،
وعلى العديد من الفعاليات والأن�شطة والندوات اخلا�صة يف تنمية قطاع
نخيل التمور وعر�ض جتارب لت�سويق وت�صنيع التمور املختلفة.

الفا�ضلة/
خال�صة بنت عبداهلل الفرعي

ويف �إطار زيارتنـا ملهرجـان التمـور ال ُعمانيـة والذي �أقيـم خـالل
الفرتة (� 31-24أكتوبـر) مبركـز ُعمان للم�ؤمتـرات واملعـار�ض �أجـرت
جملــة (جند عُ مان) عددا من اللقاءات مع امل�شاركني يف املهرجان.
الفا�ضلة خال�صة بنت عبداهلل الفرعي «م�رشوعي هو مربى التمر
بدون مواد حافظة ،مكوناته متر و�سكر وتفاح �أخ�رض وليمون ،وله
قيمة غذائية �صحية متكاملة وخا�صة لأطفال املدار�س و�أ�صحاب
احلميات الغذائية ،حيث ب�إمكانهم �أك��ل هذا املربى مع اخلبز يف
ال�صباح الباكر كوجبة متكاملة و�صحية ،واحلمد هلل امل�رشوع القى
رواجا لدى كثري من امل�ستهلكني ،وهذه ثاين م�شاركة يل يف مهرجان
التمور».
الفا�ضل �أ�سعد بن �أحمد املهدي �صاحب م�رشوع الطيبات لتعبئة
وتوزيع املواد الغذائية حتدث قائلاً « :بد�أت يف امل�رشوع منذ عام
٢٠٠٤م ،حيث كانت البداية يف بيع �أن��واع خمتلفة من التمور،
ولكن مت تطوير الفكرة ب�إ�ضافة منتجات �إىل التمور مثل ال�شكوالته
والب�سكويت ،وت�أتي م�شاركتنا يف مهرجان التمور كدافع �أكرب لإنتاج
وابتكار �صناعات حتويلية جديدة لكرثة املناف�سني ،والتعرف على
م�شاريعهم وابتكار اجلديد».
الفا�ضل حمود بن عبداهلل بن نا�رص البحري �صاحب م�رشوع نخل
نوعا من
ل�صناعة التمور حتدث قائال« :يوجد لدينا ما يقارب (ً )١٥
التمور ،قمت بامل�شاركة يف عدة مهرجانات خارج ال�سلطنة يف قطر
وال�صني وقريبا يف افريقيا ،وذلك للتعريف ب�أنواع التمور املحلية يف
ال�سلطنة ،وامل�ساعدة على ت�سويقها على امل�ستوى الدويل».
الفا�ضل نا�رص بن غامن العربي «ه��ذه م�شاركتي الأوىل يف

الفا�ضل/
�أ�سعد بن �أحمد املهدي

الفا�ضل/
حمود بن عبداهلل البحري

الفا�ضل/
نا�صر بن غامن العربي

الفا�ضل/
عبداحلميد بن �سامل الريامي

املهرجان ومن �ضمن املنتجات التي �أعر�ضها يف املهرجان :التمرية،
دب�س التمر،قهوة النوى وهي خالية من الكول�سرتول ومكوناتها الهيل
والزعفران والقرنفل وكذلك معمول التمور ،ومتر النارجيل ،ومتر
املك�رسات».
الفا�ضل عبداحلميد بن �سامل الريامي �صاحب م�رشوع متور �صحار
حتدث قائلاً « :فكرة امل�رشوع هي ت�صنيع التمو مع �إ�ضافةنكهات
خمتلفة مثل �إ�ضافة (الهيل والزعفران والتني واللبان وغريها)
وامل�رشوع عبارة عن م�رشوع منزيل بطاقم ن�سائي ُعماين ب�شكل
كامل،واحلمد هلل مت ت�سويق املنتجات خارج ال�سلطنة والقت رواجا
كبريا من امل�ستهلكني على امل�ستوى املحلي وكذلك اخلارجي مثل:
دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة قطر ،وكذلك اململكة املتحدة
والواليات املتحدة)».
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

افتتاح م�صنع املنتجات ال�سمكية بوالية حموت با�ستثمار
يقارب ( )٤ماليني ريال ُعماين
� ppشهدت والية حموت يوم 10/5
افتتاح م�صنع املنتجات ال�سمكية والذي يدار
من قبل �رشكة (جاناثا) لل�رشق الأو�سط.
رع��ى االفتتاح معايل الدكتور وزي��ر الزراعة
وال�ثروة ال�سمكية بح�ضورعدد من �أ�صحاب املعايل
و�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء وال��والة و�أع�ضاء جمل�س
ال�شورى ،وعدد من ال�شيوخ وامل�س�ؤولني واملهتمني بالقطاع
ال�سمكي.
و�أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �رشكات النبع� :إن
م�صنع املنتجات ال�سمكية بوالية حم��وت يقام مواك ًبا مع
توجهات احلكومة يف تنويع م�صادر الدخل لالقت�صاد ال ُعماين،
حيث رك��زت اخلطة اخلم�سية التا�سعة على خم�سة قطاعات
رئي�سية منها قطاع الرثوة ال�سمكية.
وتبلغ م�ساحة البناء احلالية �ستة �آالف وثالثمائة مرت
مربع .ت�شمل مرافق الإنتاج واملكاتب واملختربات ،مع الأخذ
يف احل�سبان يف مرحلة الت�صميم التو�سعات امل�ستقبلية لزيادة
الإنتاج.
ومن �أب��رز �سمات هذا امل�صنع هو �إع��ادة تدوير ما يقارب
( )٪١٠٠من املياه العادمة الناجتة من العمليات املختلفة من
خالل عملية الرت�شيح املتطورة ،لتعادل تقريبا جودة املياه
املنقاة التي يتم ا�ستخدامها يف الغاليات .بالإ�ضافة ملعاجلة
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 ppوقع ميناء �صحار واملنطقة احلرة يوم  10/27اتفاقية مع
�رشكة اخلليج لل�سبائك واملعادن ()Gulf Alloys and Metals
لإن�شاء م�صنع لإنتاج �سبائك الفريوكروم منخف�ضة الكربون باملنطقة
احلرة ب�صحار بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل ( )10,000طن مرتي �سنو ًيا ،ويعد
هذا امل�رشوع �إ�ضافة مهمة �إىل جهود ميناء �صحار واملنطقة احلرة جللب
ا�ستثمارات عاملية جديدة.
وقع االتفاقية من جانب ميناء �صحار واملنطقة احلرة �سعادة رئي�س
جمل�س الإدارة ،فيما مثل �رشكة اخلليج لل�سبائك واملعادن مالكها.
وتعد ال�صناعات التعدينية من القطاعات الواعدة يف ال�سلطنة ،وي�أتي
دور املنطقة احلرة ب�صحار ال�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة ق��ادرة على
توفري قيمة حملية م�ضافة يف هذا املجال مثل م�رشوع م�صنع �سبائك
الفريوكروم ،حيث يتوقع �أن ي�سهم هذا امل�رشوع �إيجا ًبا يف متهيد الطريق

نحو جذب املزيد من اال�ستثمارات يف امل�ستقبل.
و�سي�شغل امل�رشوع الذي تبلغ قيمة اال�ستثمار فيه قرابة ()3.5
مليون ريال ُعماين ( 9ماليني دوالر �أمريكي) م�ساحة (� )37ألف مرت
مربع.

ميناء �صحار واملنطقة احلرة يوقع اتفاقية ا�ستئجار �أر�ض لإن�شاء م�صنع للمنتجات اال�سمنتية
مياه ال�رصف با�ستخدام التقنيات املتقدمة .كما كما مت اتخاذ
تدابري خا�صة لل�سيطرة على الروائح غري املرغوب بها ،وذلك
با�ستخدام املر�شحات احليوية املتخ�ص�صة.
�أما بالن�سبة لال�ستثمار ،فقد مت ا�ستثمار ما يقارب الـ ()٤
ماليني ريال ُعماين ،وتبلغ الطاقة الإنتاجية حوايل ( )٢50طنا
مرتيا يوم ًيا .ومن املتوقع �أن ينتج �سنويا ( )٨٨٠٠طن مرتي
من املنتجات ال�سمكية ،و( )3200طن مرتي من زيوت الأ�سماك،
و( )٢٤٠٠طن مرتي من املعجون ال�سمكي القابل للذوبان .ومن
املتوقع �أن يبلغ �سقف مبيعاته ال�سنوية ( )٦ماليني ريال ُعماين
مع متو�سط منو بن�سبة ()٪٥خالل ال�سنوات القليلة القادمة.

افتتاح املن�ش�آت اجلديدة للم�صنع ال ُعماين للم�صار ال�صوفية باملعبيلة ال�صناعية
 ppافتتح معايل الدكتور وزير التجارة وال�صناعة
ي��وم  10/22املن�ش�آت اجل��دي��دة واحلديثة للم�صنع
ال ُعماين للم�صار ال�صوفية باملعبيلة ال�صناعية يف
حمافظة م�سقط ،حيث يعد امل�صنع مبن�ش�آته اجلديدة نقلة
نوعية ومبعدات متطورة تلبي حاجة الأ�سواق املحلية
واخلارجية لإنتاج امل�صار ومنتجات الأقم�شة الن�سائية
وغريها من املنتجات ،وتقدر م�ساحة املبنى اجلديد
للم�صنع بحوايل (� )4آالف مرت مربع ،وبتكلفة تقدر �أكرث
من مليون و(� )200ألف ريال ،وي�شمل زيادة يف معدات
الت�صنيع ،وزيادة يف الإنتاج ال�سنوي.

املنطقة احلرة ب�صحار توقع اتفاقية لإن�شاء م�صنع لإنتاج �سبائك الفريوكروم منخف�ضة الكربون

 ppوقع ميناء �صحار واملنطقة احلرة يوم  10/20اتفاقية مع ولد
القنا�ص الدولية لإن�شاء م�صنع للمنتجات اال�سمنتية يف املنطقة احلرة
ب�صحار  .وقع االتفاقية من جانب ميناء �صحار واملنطقة احلرة �سعادة
الدكتور رئي�س جمل�س الإدارة ،فيما مثل ولد القنا�ص الدولية مالكها.
ويعد هذا اال�ستثمار والدة م�رشوع هو الأول من نوعه يف املنطقة
احلرة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن للم�صنع اجلديد ا�ستخدام املنتجات الثانوية
الناجتة عن امل�صانع الأخ��رى يف املنطقة احلرة مثل م�صانع ال�سبائك
احلديدية كمواد �أولية لعمله.
�سيغطي امل�رشوع املحلي الذي تبلغ تكلفته ( )25مليون ريال ُعماين
م�ساحة ( )20,000مرت مربع يف املنطقة احلرة ب�صحار ،كما �سيقوم الح ًقا
بتو�سيع �أن�شطته لت�شمل ت�صنيع الإ�سمنت الأبي�ض وغريها من املنتجات

امل�صاحبة ،كما �سي�ساهم امل�رشوع يف تعزيز �صادرات ال�سلطنة
من هذه املنتجات �إىل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
والأ�سواق الإفريقية.

توقيع اتفاقية �أعمال اال�ست�شارات الهند�سية لإن�شاء م�صنع و�ستة مراكز لإنتاج وتعبئة التمور
 ppوقعت ال�رشكة ال ُعمانية لإنتاج وتعبئة التمور �إحدى ال�رشكات
التابعة لل�رشكة ال ُعمانية لال�ستثمار الغذائي القاب�ضة يوم  9/30اتفاقية
�أعمال اال�ست�شارات الهند�سية الرئي�سية مع �رشكة (�إ�س تي اي) الهند�سية
لأعمال الت�صميم والإ�رشاف والإدارة ،وذلك لإن�شاء م�صنع لإنتاج وتعبئة
التمور يف بركاء ،و�ستة مراكز لتجميع التمور بتكلفة قدرها
(مليون و� 250ألف ريال ُعماين).
وقع االتفاقية رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ال ُعمانية لإنتاج
وتعبئة التمور ،ومن جانب �رشكة (�إ�س تي اي) الهند�سية رئي�س
جمل�س �إدارتها.
ويهدف امل�رشوع �إىل �إن�شاء م�صنع لإنتاج وتعبئة التمور
ب�أعلى املقايي�س الدولية على م�ساحة تبلغ (� )100ألف مرت مربع
مبنطقة الرمي�س بوالية بركاء ،و�ستقام مراكز جتميع التمور يف
والي��ات (�صحم والر�ستاق ون��زوى وعربي و�إب��راء وجعالن بني
بوح�سن).

ومن املتوقع �أن تبلغ تكلفة امل�رشوع ( )28مليون ريال ُعماين
يف املرحلة الأوىل ،و�سوف ت�صل �إىل ( )75مليون ريال ُعماين يف
املرحلة الأخرية بطاقة �إنتاجية �إجمالية تبلغ (� )80ألف طن مرتي
من التمور �سنويا.
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�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

الألغام البحرية
الطائرة املقاتلة (ميغ  31بي �أم )10
ت�شكل هذه الطائرة العمود الفقري ل�سالح اجلو الرو�سي ،وتتمتع
مبزايا دفاعية متقدمة وقدرات على مهاجمة �أهداف برية معادية.
ومن مزاياها الأخ��رى ،قدرتها على توجيه �رضبات جوية بالغة
الدقة ،والقيام مبهام دفاعية �إىل جانب املهام االعرتا�ضية .و�إىل
جانب ذلك ،فهي طائرة فائقة ال�رسعة ميكنها التحليق على ارتفاعات
عالية جدا ،لكنها تفتقر للمرونة يف املناورات.

تعد الألغام البحرية و�سيلة ف ّعالة حلماية املياه الإقليمية للدول باعتبارها رخي�صة التكاليف� ،سهلة الن�رش ،وي�صعب اكت�شافها،
كما ميكن ن�رشها ب�أمان من جميع ال�سفن احلربية مبا يف ذلك الغوا�صات والطائرات� ،إ�ضافة �إىل ال�سفن التجارية .ومن �أهم مميزات
الألغام انخفا�ض التكلفة ،من هنا تعد الألغام �أجنح �سالح بالن�سبة للبحريات ال�صغرية ن�سب ًيا عند ا�ضطرارها ملواجهة قوة بحرية
�أكرب منها .وتق�سم الألغام البحرية �إىل �أربع �أق�سام رئي�سة وهي:

�ألغام االت�صال املبا�شر

هي �أول و�أقدم نوع من الألغام البحرية التي مت �إنتاجها.
هذا النوع غري مكلف مقارنة بغريه من الأ�سلحة امل�ضادة
لل�سفن ،كما يحتاج �إىل مل�سة من الهدف قبل االنفجار،
وينح�رص �رضر االنفجار فقط يف ال�سفن التي تلم�س اللغم.

املدرعة كراب (كابوريا)
اجتذبت املدرعة كراب (كابوريا) القتالية اجلديدة من �صنع �رشكة
(بانار) الفرن�سية الأنظار و�أ�صبحت واحدة من املعرو�ضات الأكرث
�شهرة يف معر�ض العربات القتالية الدولية يف بريطانيا.
وبرج العربة (كابوريا) التي بد�أ ا�ستخدامها يف اجلي�ش الفرن�سي
مزود ببندقية �أوتوماتيكية من عيار ( )25ملم ،وهو يت�سع لثالثة
�أ�شخا�ص ،كما تتميز العربة بنظام دف��اع �صاروخي جمهز بـ()6
كامريات ،وت�صل �رسعتها �إىل ( )100كيلومرت يف ال�ساعة.

بندقية قوة املهمات اخلا�صة ()SCAR
بندقية قوة املهمات اخلا�صة القتالية ( )SCARهي ت�صميم معياري
قامت ب�صناعته �رشكة (�أف �أن هري�ستال ) لقوة املهمات اخلا�صة
الأمريكية لرت�ضي احتياجاتهم يف �أر�ض املعركة.
تتكون هذه العائلة من الأ�سلحة من نوعني �أ�سا�سيني .بندقية هجوم
خفيفة( )SCAR-Lعيار ( )5.56ملم (ناتو) ،وبندقية هجوم ثقيلة
( )SCAR-Hمن عيار ( )7.62ملم (ناتو) ،كلتا البندقيتني متوفرتني
على �أ�شكال �سبطانة طويلة و�سبطانة ق�صرية.
�سالح (� )SCARأنهى نظام اختبار الإنتاج الأويل يف يونيو 2007م.
ومت ت�سليم البندقيات الأوىل ( )600بندقية �إىل وحدات العمليات اخلا�صة
يف �أبريل 2009م� ،إىل كتيبة املغاوير الأمريكية اخلام�سة وال�سبعني،
وهي �أول الكتائب التي ا�ستخدمت البندقية الآلية يف �ساحة املعركة.
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الألغام املربوطة

مت ت�صميم هذا النوع من الألغام ب�شكل عام لي�سبح حتت
�سطح املاء �أو على عمق خم�سة �أمتار .وهو مربوط ب�سل�سلة
حديدية مو�صولة باللغم ويف �أ�سفلها مر�ساة مثبتة يف قاع
البحر متنعه من الطفو بعي ًدا .وتو�ضع �أدوات ال�صاعق واملواد
املتفجرة يف �ص َدفة قابلة للطفو من احلديد �أو البال�ستيك.

�ألغام التحكم عن بعد

واملن�صات
ت�ستخدم ب�شكل متكرر مع مدفعية ال�شاطئ
ّ
املائية ،وهي تلك التي يتحكم يف توقيت تفجريها .يعد هذا
النوع �أكرث تفو ًقا من �ألغام االت�صال املبا�رش؛ لأنها ال ت�شكل
خطرا على ال�سفن ال�صديقة.
ً

الألغام احل�سا�سة احلديثة

يو�ضع فيها ح�سا�سات �إلكرتونية م�صممة لر�صد حركة
ال�سفينة ،وتنفجر عندما ت�صل �إىل مدى اللغم� .صواعق هذه
احل�سا�سات الآتية:
الألغام يو�ضع فيها واحد �أو �أكرث من
ّ
ح�سا�س مغناطي�سي ،ح�سا�س �صوتي �سلبي ،وح�سا�س �ضغط
لالنزياح املائي الذي ت�سببه ال�سفينة.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

بدء احلملة الوطنية ال�سرتجاع �صغار ال�سالحف بر�أ�س احلد

انطلقت يف ال�سلطنة بنيابة ر�أ�س احلد بوالية �صور احلملة الوطنية
ال�سرتجاع �صغار ال�سالحف مبحمية ال�سالحف بر�أ�س احلد ،والتي
تقام كل عام خالل فرتة �إفقا�س ال�سالحف من الن�صف الثاين من
�شهر �سبتمرب وحتى الن�صف الثاين من �شهر دي�سمرب القادم حتت �شعار
(ال�سالحف م�صدر �إيكولوجي غري قابل لال�ستبدال).

وقد �أكملت �إدارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية مبحافظة جنوب
ال�رشقية كافة ا�ستعداداتها لتنفيذ احلملة الوطنية والتي تهدف �إىل
�إ�رشاك جميع �رشائح املجتمع املحلي يف حماية مفردات البيئة
البحرية و�صون مواردها الطبيعية وحماية �صغار ال�سالحف
و�إرجاعها �إىل البحر بهدف تر�سيخها لدى الفئة الن�شء ومن خالل
احلملة ي�شارك املجتمع املحلي وطالب املدار�س والفرق الأهلية
والتطوعية �إىل جانب بع�ض املهتمني والنا�شطني يف العمل
االجتماعي والبيئي.
ومن �أهم امل�ؤثرات ال�ضارة على التكاثر ومنو ال�سالحف البحرية
هو ال�ضوء ،حيث تبني �أن الإ�ضاءة املبهرة التي قد تعمل على دفع
�صغار ال�سالحف �إىل تغيري وجهتها وتكون بالتايل غري قادرة على
الو�صول �إىل مياه البحار مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع معدالت فقدها نتيجة
اجلفاف �أو تعر�ضها لالفرتا�س.

كوكب زحل ملك الأقمار بعد ر�صد ( )20قمرا �آخر تدور حول الكوكب
كوكب زحل ُتوج ملكا للأقمار بنظامنا ال�شم�سي بعدما ر�صد
علماء الفلك ( )20قمرا �آخر تدور حول الكوكب العمالق لي�صبح
العدد الكلي لأقماره املعروفة (� )82أي �أكرث بثالثة �أقمار عن
امل�شرتي .ور�صد فريق بحثي من معهد كارنيجي للعلوم بوا�شنطن
الأقمار ال�صغرية التي يرتاوح قطرها بني ثالثة و�ستة كيلومرتات
با�ستخدام مر�صد �سوبارو يف هاواي .ويدور �أحد هذه الأقمار على
م�سافة هائلة من زحل ت�صل �إىل نحو ( )24مليون كيلومرت وهي
م�سافة �أبعد بكثري مما عليه �أي من �أقماره الأخرى.
وتدور ( )17من الأقمار التي ُر�صدت حديثا يف االجتاه
املعاك�س لدوران الكوكب فيما تدور الثالثة الأخرى يف نف�س اجتاه
دورانه ،كما يحدث عادة لأقمار باقي الكواكب .وزحل كوكب

النوم اجليد ي�ساعد على التح�صيل الدرا�سي
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عمالق مكون بالأ�سا�س من الهيدروجني والهيليوم وهو ثاين
�أكرب كواكب املجموعة ال�شم�سية بعد امل�شرتى وترتيبه ال�ساد�س
من ال�شم�س ،وي�صل قطره �إىل حوايل � 116ألف كيلومرت فيما يبلغ
قطر الأر�ض نحو  12700كيلومرت .والأقمار التي ر�صدت �أ�صغر
بكثري من �أكرب �أقمار زحل وهو القمر املتجمد تاينت الذي يبلغ
قطره نحو ( )5150كيلومرتا.

تو�صل فريق من الباحثني يف درا�سة جديدة يف كلية الطب
بجامعة (نيويورك) عن وجود عالقة قوية بني درجات الطالب
واف من النوم .ووفقا للدرا�سة التي قام بها
وح�صوله على ق�سط ٍ
الباحثون ف�إنه يف �أي وقت ي�أوي الطالب �إىل الفرا�ش وينتظم يف
هذه العادة ال�صحية يحدث فرق كبري يف معدل حت�صيله ودرجاته
النهائية .كما تن�صح الدرا�سة ب�أهمية احل�صول على ليلة نوم جيدة
قبل �إجراء االختبار بل قد ي�ستغرق الأمر عدة ليال متتالية من النوم
اجليد لإحداث تغيري ملمو�س .فقد قام الباحثون يف الكلية ب�إجراء
�أبحاثهم على ( )100طالب يف كلية الهند�سة  ..كانت �إحدى النتائج
املده�شة �أن الأفراد الذين ذهبوا �إىل الفرا�ش بعد فرتة زمنية حمددة
كانوا مييلون �إىل �أداء جيد يف اختباراتهم.

الدمنارك تدعو �إىل حظر كل ال�سيارات التي
تعمل بالديزل �أو البنزين يف االحتاد الأوروبي
بحلول عام 2040م
دعت الدمنارك �إىل حظر ال�سيارات التي تعمل بالديزل �أو البنزين
يف �أرجاء االحتاد الأوروبي بحلول العام 2040م ملكافحة تغري
املناخ .وقدمت الدمنارك املقرتح الذي ت�سانده ع�رش دول �أخرى
باالحتاد �أثناء اجتماع لوزراء البيئة لدول االحتاد يف لوك�سمبورج.
ويهدف االحتاد الأوروبي �إىل خف�ض انبعاثات الكربون يف املنطقة
بن�سبة  ٪40بحلول 2030م ،يف حني �أن املفو�ضية الأوروبية ،تخطط
خلف�ضها �إىل ال�صفر بحلول 2050م للم�ساعدة يف وقف ظاهرة ارتفاع
درجات احلرارة يف العامل .وقالت الدمنارك �إن حظر ال�سيارات التي
تعمل بالديزل �أو البنزين قد ي�صنع �ضغوطا على املفو�ضية القرتاح

تد�شني �أكرب �سفينة بحث �أملانية

�إنهاء تدريجي لكل ال�سيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري يف دول
االحتاد يف العقدين املقبلني.
وكانت الدمنارك قد �أعلنت �أنها �ستحظر بيع كل ال�سيارات التي
تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 2030م لكنها �ألغت تلك الفكرة لأن
هذا �سينتهك قواعد االحتاد.

يف العا�صمة ال�سوي�رسية (برن) ،د�شنت الهيئة الأملانية
للمالحة البحرية وامل�سح البحري� ،سفينة بحثية جديدة .حيث تبلغ
تكلفة ال�سفينة ( )114مليون يورو ،ويبلغ طولها ( )75مرتا ،وتعد
بذلك �أكرب �سفينة متتلكها الهيئة حتى الآن .و�أو�ضحت الهيئة �أن
�سفينتها «�أتري» هي �أول �سفينة قادرة على القيام مبهام خا�صة
يف عر�ض البحر ،وتعمل يف الوقت ذاته ب�شكل �صديق للبيئة ،حيث
تعمل بالغاز الطبيعي امل�سال .و�ستنطلق ال�سفينة اجلديدة مطلع
عام 2020م يف �أوىل رحالتها من تر�سانة «فا�سمر» البحرية
يف العا�صمة ال�سوي�رسية برن ،لتقوم بعدة عمليات م�سح يف بحر
ال�شمال وبحر البلطيق ،وعمليات ا�ستك�شافية بحرية وعمليات بحث
عن حطام �سفن .وتوجد عدة خمتربات على منت ال�سفينة البحثية
ومعدات غط�س متنوعة .وتت�سع ال�سفينة الأملانية لطاقم �إبحار من
(� )18شخ�صا �إىل جانب ( )15باحثا.

علماء رو�س يبتكرون لقاحا «حيا» �ضد فريو�س الإنفلونزا
علماء رو�س من مركز «فيكتور» للفريو�سات والتكنولوجيا احليوية يف جامعة
(نوفو�سيبري�سك) الرو�سية ،ابتكروا لقاحا «حيا» �ضد فريو�س الإنفلونزا .و�سيكون
لهذا االبتكار الوقع اجليد على �صحة النا�س؛ لأن اللقاح ينتج من اخلاليا احلية
فقط ،وال ي�ستخدم فيه �أي مكون من بي�ض الدجاج ،كما هو احلال يف اللقاحات
امل�ستخدمة حاليا .كما يعد اللقاح �أكرث �أمانا من ناحية احلفاظ وتوفري املناعة،
و�ستبلغ فرتة جناعته (� )5أعوام بدال من �سنة �أو �سنتني للقاح العادي.
وجتدر الإ�شارة �إىل�أن مركز «فيكتور» للفريو�سات والتكنولوجيا احليوية
الذي مت ت�أ�سي�سه عام 1974م ،متخ�ص�ص يف �إعداد الأدوية والعقاقري امل�ستخدمة
لت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض املعدية ،وقد قام خرباء املركز ب�صورة خا�صة ب�إعداد
لقاحات �ضد �إنفلونزا اخلنازير وفريو�سات نق�ص املناعة والإيبوال.
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�صمام �صناعي يجدد الأمل يف جتنب جراحات القلب املفتوح
�أظ��ه��رت نتائج جت��ارب يف ال��والي��ات
املتحدة ،و�أوروب���ا الغربية ،واليابان �أن
�صمامات قلب بديلة ت�ضاهي �أو �أف�ضل من
جراحات القلب املفتوح للمر�ضى الأ�صغر
�سنا وال���ذي يعد ال��ت��دخ��ل اجل��راح��ي �أق��ل
خطورة بالن�سبة لهم .وح�صل بالفعل على
ترخي�صني للأجهزة التي ت�ؤدي دور ال�صمام
الأبهري للمر�ضى الأق��ل حتمال للجراحة
والذين تو�صف حاالتهم ب�أنها متو�سطة
اخلطر .و�ستفتح منح املوافقة للمر�ضى التي
تعد حاالتهم �أقل خطورة املجال �أمام عدد
�أكرب من املر�ضى للح�صول على الأجهزة.
وهناك ما يقدر بنحو (� )165ألف حالة

متو�سطة اخلطر تعاين من �ضيق ال�صمام
الأب��ه��ري يف ال��والي��ات املتحدة ،و�أوروب���ا
الغربية ،واليابان كل عام ،م�شرية �إىل �أن
هذه امل�شكلة قد تف�ضي �إىل ف�شل القلب خالل

فرتة قد ال تتجاوز عامني .ويتم زرع ال�صمام
البديل يف مكانه من خالل �رشيان وبوا�سطة
ق�سطرة مما يجنب املر�ضى اجلراحة التي
ت�ستلزم فتح القف�ص ال�صدري.

مدينة فلبينية حتول خملفات البال�ستيك
�إىل زهور (تيوليب) ملونة
حولت مدينة يف جنوب الفلبني عبوات بال�ستيكية ملقاة يف
القمامة �إىل زهور تيوليب ملونة ملأت بها حديقة اجتذبت ال�سائحني
وزادت من الوعي ب�أهمية �إعادة تدوير املخلفات .حديقة التيوليب
ت�ضم ( )26877عبوة بال�ستيكية ُجمعت من ( )45قرية حول
مدينة (الميتان) يف جزيرة بـ(ا�سيالن) بالطرف اجلنوبي الغربي
من (الأرخبيل) .ومتثلت الفكرة يف تقطيع العبوات على �شكل زهور
وتلوينها بالأحمر والأ�صفر والوردي والأزرق ومزج بع�ضها بالرمل
والأ�سمنت لعمل ممرات للم�شاة يف احلديقة.
م�صدرا رئي�س ًيا لتلوث مياه املحيط باملواد
وتعد الفلبني
ً
البال�ستيكية ،وال يخ�ضع �سوى جزء �ضئيل من خملفاتها لعملية
�إعادة التدوير .وقالت (روز فوريجاي) رئي�سة بلدية (الميتان) «لنكن
حري�صني على تقليل ا�ستخدامنا للبال�ستيك لأدنى قدر ممكن».
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منوذج حو�سبي لدرا�سة حركة طريان اخلفافي�ش
تتميز اخلفافي�ش بقدرة فائقة على الطريان يف الطبيعة ،حيث
ت�ستطيع التحليق لفرتات طويلة وتنفيذ مناورات جوية متقنة ،والو�صول
�إىل �أهدافها بدقة بالغة مع القدرة على الطريان يف الأماكن ال�ضيقة،
غري �أن العلماء مل يفهموا حتى الآن ب�شكل كامل الآليات التي تتحكم يف
قدرات اخلفافي�ش على الطريان .ومن �أجل فهم �أ�سلوب طريان اخلفافي�ش
ب�شكل �أف�ضل ،قام باحثون يف جامعة (بريتي�ش كولومبيا) الكندية
بتطوير منوذج حو�سبي ثالثي الأبعاد يج�سد حركة طريان اخلفافي�ش،
مما قد يفتح املجال �أمام تطوير علوم هند�سة الطريان وحركة الطائرات
بدون طيار يف امل�ستقبل .و�صنع الباحثون منوذجا ب�سيطا جلناح خفا�ش
م�صنوع من الأملنيوم ،وقاموا بتعري�ضه لنفق هوائي ملحاكاة حركة
الأجنحة ،وعن طريق ر�صد وقيا�س ت�أثري هذه احلركات على تيار الهواء
وعوامل القوة اجلوية امليكانيكية حول اجلناح ،ا�ستطاع فريق الدرا�سة
بناء منوذج حو�سبي كامل لأ�سلوب حتليق اخلفافي�ش.

(�ستار�شيب) تنقل الب�شر والب�ضائع �إىل القمر واملريخ
ك�شفت �رشكة (�سبي�س �إك�س) ،عن املركبة الف�ضائية “�ستار�شيب”
التابعة لها  ،والتي تقول �إنها �ستكون قادرة على نقل �أعداد كبرية
من الب�رش و�شحنات من الب�ضائع خالل رحالت من الأر�ض �إىل القمر
�أو املريخ والعك�س .وقالت ال�رشكة خالل عر�ض التطورات اجلديدة
للم�رشوع يف والية (تك�سا�س) الأمريكية� ،إنه ميكن للمركبة �أن ت�صل
�إىل �أماكن �أخرى يف النظام ال�شم�سي وميكن ا�ستخدامها �أكرث من
مرة .و�أعلنت ال�رشكة عن خططها ال�ستعمار املريخ ونقل مليون
�شخ�ص �إىل هناك .وفقا للخطط التي قدمها يف عام 2016م ،ميكن
للنا�س البدء بال�سفر �إىل الكوكب يف عام 2025م .وذكرت ال�رشكة
(�سبي�س) �أك�س �إنه ميكن �أن ينطلق ما ي�صل �إىل (� )100شخ�ص يف
رحالت طويلة بني الكواكب عرب الف�ضاء.

كميات اجلليد اجلديد القادم من رو�سيا للقطب ال�شمايل ترتاجع
قال باحثون من �أملانيا �إن هناك تزايدا يف كميات اجلليد الذي �سواحل رو�سيا .وحذر باحثو معهد (�ألفريد فاجرن) للدرا�سات
يذوب وهو يف طريقه ملنطقة القطب ال�شمايل ،وذلك بعد تكونه قبالة القطبية و�أبحاث البحار مبدينة (برميرهافن)� ،شمال �أملانيا ،من
تداعيات تراجع كميات اجلليد اجلديد يف القطب ال�شمايل ،وذلك
لأنه عندما يذوب اجلليد مبكرا ب�سبب التغري املناخي ،ف�إن املواد
الغذائية املوجودة داخل اجلليد ال توزع يف املحيط املتجمد
ال�شمايل ،ح�سبما �أو�ضح الباحثون يف درا�ستهم ،و�إنه من املتوقع
على املدى البعيد �أن يت�سبب ذلك يف تغري القطب ال�شمايل ،لي�س
فقط فيزيائيا ،بل من الناحية الأحيائية والكيميائية ،ويتجول
جزء من هذا اجلليد �ضمن اجلليد الطايف وك�أنه ي�سري فوق �سري
ناقل ي�سري ببطء ،ومير على مدى عامني �إىل ثالثة �أعوام عرب منطقة
و�سط القطب ال�شمايل حتى ي�صل �إىل م�ضيق (فرام) ،قبل �أن يذوب
يف النهاية يف املنطقة البحرية الواقعة بني جزيرة (جرينالند)
و(�أرخبيل �سفالبارد) الرنويجي يف القطب ال�شمايل.

ثلثا الطيور يف �أمريكا تواجه خطر االنقرا�ض ب�سبب وترية تغري املناخ
قالت جمعية (�أودوبون) الوطنية الأمريكية� ،إن ثلثي �أنواع الطيور يف �أمريكا ال�شمالية
تواجه خطر االنقرا�ض �إال �إذا مت اتخاذ خطوات فورية لإبطاء وترية التغري املناخي .و�أ�ضافت
اجلمعية نحن منر بحالة طوارئ تتعلق بالطيور ...الأمر يتعلق بامل�ستقبل الذي ينتظرنا
وم�ستقبل �أطفالنا كما هو ب�ش�أن م�ستقبل الطيور.
وذكر تقرير �صادر عن اجلمعية �أن الإخفاق يف �إبطاء وترية االنبعاثات ال�ضارة التي ت�ؤدي
الرتفاع درجة حرارة الأر�ض �سي�ؤدي لتعر�ض ( )389نوعا من �أ�صل (� )604أنواع من الطيور
يف �أمريكا ال�شمالية لالنقرا�ض .و�أ�شار التقرير �إىل �أن ارتفاع درجات احلرارة ب�شكل عام �سيجرب
الطيور على البحث عن �أماكن �أخرى منا�سبة لتقطنها وقد ال تنجو خالل تلك الرحلة .و�أ�ضاف
الباحثون �أن تقليل االرتفاع املتوقع يف درجات احلرارة من ثالث درجات مئوية بحلول
2080م �إىل ( )1.5قد يجنب ما يقرب من ( ) ٪40من تلك الأنواع الوقوع يف خطر
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

ال تقف يف بداية الطريق �إن وجدت �صخرة ،فهذه جزء من
ج�سر �ستبنيه يوما مل�ستقبلك.
حممود دروي�ش
كن على ا�ستعداد للعمل بجد
كما هو احلال مع �أي �شيء يف احلياة؛ ف�إذا كنت تريد
�شي ًئا ،عليك �أن تعمل بجد للح�صول عليه .هذا ال يعني
�أنك حترق ال�شمعة من كال الطرفني وترتك نف�سك منهمكًا
وتهمل حياتك ال�شخ�صية �إىل �أن ت�س�ؤ الأمور� .إمنا يعني فقط
�أنك عندما تريد �شي ًئا جي ًدا مبا فيه الكفاية ،ف�ستجد وق ًتا
للو�صول �إليه .الأفعال هي ما تهم هنا ،وكلما زاد االجتهاد
زاد الإلهام ،وبالتايل �ست�صبح النتائج �أف�ضل يف النهاية.

ت�أكد من �أنك ت�ستخدم وقتك بحكمة
الوقت هو اجلوهر (هكذا يقول البع�ض)؛ بينما يرى �آخرون
�أن الوقت وهم .واحلقيقة هي �أنه لدينا حياة واحدة على هذا
الكوكب .لذا ،ف�إن كيفية ا�ستخدامك لهذا الوقت هو �أمر ذو �أهمية
ق�صوى .فكيف ميكنك ا�ستخدام وقتك بحكمة؟ �أنت فقط تعرف
كيف تفعل ذلك ،ولكن انظر للطريقة التي تق�ضي بها �أيامك
احلالية :هل جتل�س تعمل طوال اليوم ،وتعود �إىل املنزل ،ت�أكل
ثم جتل�س �أمام التلفاز لبقية امل�ساء؟ �إن وقتك على هذه الأر�ض
جرب �شي ًئا جدي ًدا ،واذهب للتنزه ،وتعلم لغة جديدة �أو
ثمنيّ ،
متاما.
حتبها ً
ت�أمل ،ولكن ت�أكد من �أن هذه الأ�شياء ّ

ال تعمل على مهام كثرية يف الوقت نف�سه
ت��ع��دد امل��ه��ام ك��ال��رد على
ال��ه��ات��ف ،وم��راج��ع��ة ر�سائل
الربيد ،والعمل على �أك�ثر من
م�رشوع يف الوقت نف�سه ،ي�سبب
لك ت�شتت ذهني �شديد ،فتعدد
املهام ي�ضعك يف �ضغط نف�سي
وذه��ن��ي؛ مم��ا يقلل م��ن معدل
ذك��ائ��ك ،ويخف�ض من قدرتك
على التعامل مع امل�شكالت،
كما �أن��ه يوقعك يف الكثري من
املتاعب.

فكر بعقلية رئي�سك يف العمل
التفكري بعقلية املدير يجعلك ترى ال�صورة كاملة ،و ُيظهر
ب�شكل �أو�ضح ،كما �أنه �سيعطيك فر�صة لطرح
لك الأه��داف
ٍ
�أ�سئلة مثل :ما الذي يبحث عنه املدير يف هذا اجلزء� ،أو ما
هدفه وراء هذا الطلب؟ �إذ �أن طرح مثل هذه الأ�سئلة �سيجعلك
ب�شكل �أكرث كفاءة.
ت�سعى نحو حتقيق عملك
ٍ

�سافر قليلاً واكت�شف �أماكن جديدة
تب�سيط الأ�شياء من حولك

�إذا كنت ترغب يف حت�سني حياتك ،واخل��روج من مكان �إقامتك،
وم�شاهدة العامل وما ميكن �أن يقدمه لك وتقدمه له .ميكنك البدء
بالذهاب �إىل مدينة �أو بقعة مل ت�صل �إليها من قبل �سواء داخل بلدك
�أو خارجها ال�ستك�شافها والتعرف على الهند�سة املعمارية ،واملناظر
الطبيعية ،واملجتمع .ف�أي �شيء جديد مفيد لك.
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كثريا من الوقت واجلهد
جند �أن ً
ي�ضيع ب�سبب �أننا نفعل املهام التي
من املمكن �أن ننجزها بب�ساطة
بطريقة معقدة وفو�ضوية ،حاول
كل �أ�سبوع على الأقل تب�سيط �شيء
ما يف حياتك ،مثل ترتيب مكتبك،
�أو تنظيم احلا�سب الآيل اخلا�ص
ب��ك� ،أو ت�صنيف ر�سائل بريدك
الإلكرتوين وهكذا.

حدد النقاط الغام�ضة يف �شخ�صيتك
النقاط الغام�ضة هي مناطق ال نعرفها عن �أنف�سنا،
والتي قد تنتج عن نوايا ح�سنة ،لكن ينظر �إليها الآخرون
بطريقة �سلبية .هذه النقاط قد تكون حاج ًزا بينك وبني
تطوير ذات��ك .ولتحديد هذه النقاط يف �شخ�صيتك ،يجب
�أن تكون على ا�ستعداد ملواجهة نف�سك ب�رصاحة ،وميكنك
اال�ستعانة ب�أ�صدقائك املوثوق فيهم؛ لتو�ضيح هذه النقاط
ل������ك ،ب�����ش�رط
�أن تـــكــــــون
م�ستع ًدا بالفعل
للتغيري .يجب
ع��ل��ي��ك �أي��� ً��ض��ا
اكت�شاف نقاط
ق��وت��ك ال��ت��ي مل
تكن على علم
بها و�إظهارها
وتطويرها.

�أ�س�س ودعائم تطوير الذات
 mمهارات التوا�صل مع الآخرين.
 mاكت�ساب خربات جديدة والقدرة على التعلم وفهم كل ما
هو جديد.
 mالقدرة على تدبري الأولويات وتنمية املهارات.
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�إعداد :النقيب /يون�س بن �سامل املحـروقـي

لوحة دورية الليل

قارة امللح
تقطري ماء الورد �صناعة عُ مانية تقليدية
ي�شتهر �أهايل اجلبل الأخ�رض مبحافظة الداخلية ب�صناعة تقطري
ماء الورد التقليدية ،نظرا للم�ساحة املزروعة من حم�صول الورد،
حيث ينت�رش اللون الوردي الفاحت يف م�ساحات �شا�سعة من اجلبل يف
م�شهد بديع مع تفتح زهور الورد ،تبد�أ مراحل تقطري ماء الورد مبلء
وعاء خا�ص ي�سمى «الربم» بالورد املقطوف ،ويبقى بالربم فراغ
يو�ضع به �إناء نحا�س يت�سع من الأ�سفل للرت من املاء البارد ،ثم ت�شعل
النار يف «الديهجان» بو�ساطة احلطب املجموع �سابقا ،وت�ستمر النار
م�شتعلة ملدة ثالث �إىل �أربع �ساعات متوا�صلة ،حيث ي�سيل املاء من
الورد �إىل الإناء النحا�سي املغلق ب�إحكام ،ثم يقوم املزارع بتغيري
الأزهار املوجودة بالربم ،ثم يقلب بعد كل عملية تقطري ب�آلة خا�صة
وبكل ما ي�ستطيع من قوة ،ثم يفرغ ما يح�صل عليه من ماء الورد

زهرة اجلثة

احليوان املدرع
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ي��ع��د احل��ي��وان امل���درع
من الثدييات ،وهو يعي�ش
يف ج����ن����وب ال����والي����ات
املتحدة و�أمريكا الو�سطى
واجلنوبية ب�شكل �أ�سا�سي،
يف�ضل هذا احليوان العي�ش يف املناطق �شبه ال�صحراوية واملناطق الع�شبية
اجلافة والغابات املطرية واملراعي ،وميتاز هذا احليوان ب�أن ج�سمه مغطى
بال�صفائح املدرعة ،ويتنف�س عن طريق الرئتني ،وحجمه و�شكله ي�شبه �إىل
درجة كبرية حيوان الك�سالن �أو �آكالت النمل ،وميتاز هذا احليوان ب�أن له
عيو ًنا �صغرية ،يف حني �أن ر�أ�سه يكون على �شكل جمرفة �أو مدبب ،وقد
ي�صل طوله �إىل خم�سة ع�رش �سنتيمرتا ،بينما يبلغ �سمك املدرعة اخلا�صة
بهذا احليوان حوايل الواحد والن�صف من ال�سنتيمرتات ،وله �أنواع عدة ي�صل
عددها �إىل نحو الع�رشين نوعا ،و�أحد �أنواعها ي�سمى (ذات الت�سعة نطاقات)
وهو �أكثـرها انت�شارا.

معدن (الروديوم)
يعد معدن (الروديوم) الف�ضي الأبي�ض النقي من �أندر املعادن و�أغالها
�سعرا من الذهب والف�ضة ،وتعود ت�سميته �إىل
يف العامل ،حيث �إ ّنه �أغلى ً
الكلمة اليونانية ( )Rhodonالتي تعني الوردة ،ومت اكت�شاف (الروديوم)
يف عام 1803م من قبل الكيميائي الإجنليزي ويليام (هايد ويل�ستون)،
وقد ا�س ُتخرج هذا املعدن من قطعة خام البالتني التي ُعرث عليها يف �أمريكا
اجلنوبية ،ويتم ا�ستخدام (الروديوم) يف �صناعة املجوهرات ،والك�شافات،
واملرايا ،وحمركات الطائرات التوربينية ،وي�ستخدم يف �صناعة الكيماويات
كمحفز ل�صنع حم�ض النيرتيك ،وحم�ض اخلليك ،وتفاعالت الهدرجة.

تعد قارة امللح من �أهم املواقع يف والية �أدم مبحافظة
الداخلية ،وهي عبارة عن جبال ملحية يف باطن الأر�ض و�صلت
�إىل ال�سطح ب�سبب تفاوت كثافة امللح مع ال�صخور املحيطه بها.
يكون طبقة يف باطن الأر���ض ويطلق
وامللح يف هذه اجلبال ّ
عليها (طبقة العراء) ن�سبة �إىل تعري الأر���ض وجفاف مياه
البحر ،وهذا امللح يعد من �أقدم الأمالح املوجودة على �سطح
الأر�ض وعمره ي�صل �إىل قرابة ( )540مليون �سنة ،كان الأهايل
يقطعون هذه اجلبال امللحية ويبيعونها يف الأ�سواق القريبة
وي�سمى هذا امللح (ملح عري�شي) ،حيث كان ي�ستخدم كملح
للطعام ،كذلك لت�سمني املوا�شي ،وعالج بع�ض الأمرا�ض اجللدية
للإن�سان واحليوان.

ر�سم (رامربانت هريمن�زسون) لوحة دورية الليل عندما كان يف
ال�ساد�سة والثالثني من عمره وكان يف قمة جمده الفني ،ومل يكن ا�سم
هذه اللوحة (دورية الليل) بل كان ا�سمها (فرقة الكابنت فران�س باننغ
كوك) و�أطلق هذا اال�سم عليها عندما اكت�شفت يف القرن التا�سع ع�رش،
�إن هذه اللوحة تعد فاحتة ع�رص جديد يف الفن الت�شكيلي مبا متلكه من
قوة تعبريية بني النور والظل ،جند يف هذه اللوحة �شخ�صية الطفلة يف
منت�صف اللوحة تبدو وك�أنها قد ا�ست�أثرت بالقدر الأكرب من النور مما
يجعلها ك�أنها ال�شخ�صية الرئي�سية يف اللوحة ،كما يت�شارك معها الآمر
امل�ساعد نف�سه الذي يقف �إىل ي�سار الكابنت رئي�س الدورية ،وكذلك ميكن
�أن نقول عن ال�شخ�ص الواقف يف املنت�صف وال يظهر منه �سوى جزء
من جانب ر�أ�سه وتلك النظرة املليئة باملعاين ما هو �إال رامربانت نف�سه.

�أفقي:
 -1من دول �أمريكا اجلنوبية.
 -2ملك فرن�سي  -مت�شابهات.
 -3حرف جر  -قطف الثمر.
 -4من حروف الهجاء  -داخل الذرة.
 -5ظهر  -قطع الأع�ضاء  -حرف جر (معكو�سة).
 -6مت�شابهان  -حرف ن�صب (معكو�سة)  -مادة
قاتلة (معكو�سة).
 -7حرف عطف (معكو�سة)  -خا�صتي (معكو�سة).
� -8إله  -مت�شابهات  -كلمة تقال للحديث عن
امل�ستقبل.
 -9االعتقاد � -أر�ض مرتفعة (معكو�سة).
� -10أمر مطلوب من �أ�صحاب املواقع العربية.
عمودي :
 -1ملكة م�رصية.
 -2مت�شابهان  -مت�شابهات � -سل�سلة جبال
�أوروبية (معكو�سة).
 -3من احلم�ضيات  -للتعريف.
 -4علم م�ؤنث معناه النعا�س  -م�ضيق مائي
(معكو�سة).

الكلمـــات املتقاطعـــة

هو نوع نباتي يتبع الف�صيلة (القلقا�سية) وينتج
زهرة جميلة املنظر �ضخمة جدا ،وتعد �أ�ضخم زهرة يف
العامل ،حيث ي�صل طولها �إىل �أكرث من (� )3أمتار ،ومع
هذا فرائحتها كريهة جدا ،ي�ش ِّبهها الكثري برائحة اللحم
الفا�سد� ,أو جيفة حيوان .تنمو هذه الزهرة يف غابات
�سومطرة يف �إندوني�سيا ،وهي ال تلج�أ �إىل ما تفعله الزهور
الأخرى التي تخرج رائحة حلوة جلذب الفرا�شات والنحل
لتلقيحها ،فزهرة اجلثة يلقحها الذباب واخلناف�س التي
ت�ضع بي�ضها يف اللحم الفا�سد ،لذلك فهي تخرج هذه
الرائحة التي جتذب هذه احل�رشات .يقول علماء النبات �إن
�رس ارتفاع هذه الزهرة هو �أنها مثل املدخنة تخرج هذه
الرائحة الكريهة لت�صل �إىل �أبعد م�سافة ممكنة ،وجتذب
�أكرب قدر من الذباب لتتم عملية التلقيح بكفاءة عالية.
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يف �إناء فخاري كبري ،وهو �إناء خا�ص ي�سمى بـ«اخلر�س» ،وبعد ملئه
مباء الورد يقوم بتغطيته بغطاء من اجللد ،ويربطه ربطا حمكما لكي
ال يدخله �أي ج�سم غريب ،ت�ستغرق عملية التغطية �أربعني يوما بعدها
يفك الغطاء اجللدي ،ويقوم بتعبئة ما لديه من ماء الورد امل�صفى
بزجاجات تت�سع للرت واح��د �أو �أك�ثر من ذل��ك ،ثم يقوم بتغطيتها
وربطها وبيعها .يتم ا�ستخدام ماء الورد يف املنا�سبات والأف��راح،
وكذلك للتداوي من بع�ض الآالم والأوجاع.

 -5من م�شتقات احلليب (معكو�سة) � -أم  -8م���ن ال��ب��ح��ار  -م���ر����ض رئ���وي
(معكو�سة).
الكبائر (معكو�سة).
 -6عا�صمة عربية  -من �أخ��وات كان  -9بحر  -ابن.
� -10أح��د �أك�بر املنتديات التطويرية
(معكو�سة).
 -7مت�شابهات  -اقذف  )05( -كتابة .العربية.
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ات
ا�صلِ َبينْ َ َبنِي ال َب�شرَ ِ َ ،و َتطَ ُّو ِر َها َعبرْ َ اَلمْ ََراحِ لِ ال َّز َمن َِّي ِة ِلل َْح َياةَِ ،و َما َو َ�صل َْت ِ�إل َْي ِه اَلمْ ُْج َت َم َع ُ
َم َع َت َع ُّد ِد ُ�س ُبلِ ال َّت َو ُ
ا�صلُ َبينْ َ �أَف َْرا ِد ِتلْكَ
اَ ْل َب�شرَ ِ َّي ُة مِ ْن َت َق ُد ٍم عِ لْمِ ٍ ٍّي َوفِ ْك ِر ٍ ٍّيَ ،ت َع َّد َد ْت َوا ِْر َت َق ْت َم َع َها ا ْلك َْيف َِّي ُة ا َّلتِي َي ُت ُّم ِب َها َذلِكَ ال َّت َو ُ
المْ ُْج َت َم َع ِ
ات امل ُْ�س َت ْخ َد َم ُة فيِ َذلِكَ  ،وَيمُ ْ ك ُِن ا ْل َق ْولُ كَ َذلِكَ �أَ ْي ً�ضا فيِ َم َ�ضامِ ينْ ِ
ات �أَ ْو الآل َِّي ُ
ات�َ ،س َو ًاء مِ ْن َح ْي ُث ْالأ َد َو ُ
ات
ِتاج َي ْخ َت ِزلُ َما �أَف َْر َز ْت ُه ِتلْكَ اخلَطَ َو ُ
ا�صلِ اال ِْجت َِماعِ ِّي ،كَ ن ٍ
المْ ُْح َت َوى � ..إِلىَ �أَ ْن َج َ
اء َما ُي َ�س َّمى ب َِو َ�سائِلِ ال َّت َو ُ
ا ْل ِعلْمِ َّي ُة َعبرْ َ َم َراحِ لِ ال َّز َم ِن ا ُ
مل َت َعاقِ َبةِ.
ات ال ِّت ْق ِن َي ِة الحْ َ د ِْي َثةِ،
وع ًة مِ َن ال َّتطْ ب ِْي َق ِ
ا�صلِ اال ِْجت َِم َ
اع ِّي َب�أَ ْن َواعِ َها المْ ُ َت َع ِّد َد ِة مجَ ْ ُم َ
َو ُت َع ُّد َو َ�سائِلُ ال َّت َو ُ
ات �أَ ْو
ا�صلِ َبينْ َ ْ أ
الَف َْرا ِد �أَ ْو امل ُْج َت َم َع ِ
ا َّلتِي َت ْع َتمِ ُد َعلَى �أَ ْنظِ َم ِة َت ْ�شغ ِْي ٍل ِت َقن ٍِي َت ْه ُد ُف ِ�إلىَ تحَ ْ ق ِْيقِ ب ِْي َئ ِة ال َّت َو ُ
ات
اتَ ،و َت ْع َملُ َعلَى ِب َنا ِء امل ُْج َت َم َع ِ
ُوم ِ
المْ ُ �ؤ ََّ�س َ�س ِ
اتَ ،وا َّلتِي َت ُق ُ
وم َعلَى َم ْب َد�أِ ال َّت َبا ُدلِ فيِ الأَ ْفكَا ِر َوالمْ َ ْعل َ
اركَ ِة ِب َها ،وَفيِ ُ�ص َو ٍر
ا�ض َّيةَِ ،و َذلِكَ مِ ْن خِ اللِ َنقْلِ َو َت ْفع ِْيلِ ْ أ
ام ِ
الفْترِ َ ِ
اْ ِ
الَ ْن�شِ طَ ِة َو اْال ِْهت َِم َ
ات َوالمْ َُ�ش َ
وعةٍ � ،أَ ْو َر َ�سائِلَ َم ْك ُتو َبةٍ � ،أَ ْو َر َ�سائِلَ َم ْرئ َِّيةٍ ،
مخُ ْ َت ِلفَةٍ  ،مِ ْن َها َما ُه َو َعلَى َ�شكْلِ َر َ�سائِلَ َ�ص ْوت َِّيةٍ َم ْ�س ُم َ
ات ال ِّت َقن َِّي ِة
ِا�ست ِْخ َد ِام �أَ ْن َو ٍاع مِ َن الأَ ْج ِه َز ِة َوالمْ َ َع َّد ِ
َو َي ُت ُّم َذلِكَ َعبرْ َ َ�ش َب َك ِة ا ِال ِّت َ�صالِ ال َّدول َِّيةِِ ،وب ْ
الحْ َ د ِْي َثةِ.
ات فيِ نمَ َ طِ َح َيا ِة
ري ٍ
ا�صلِ اْال ِْجت َِماعِ ِّي مِ ْن َت ْغ ِي َ
ال َ�شكَّ فيِ �أَ َّن َما �أَ ْح َد َث ْت ُه َو َ�سائِلُ ال َّت َو ُ
َاعالتِهم ا ْل َب ْين َِّي ِة َل ُي َع ُّد َن ْق َل ًة كُ برْ َ ى فيِ َت َق ُّد ِم
ا ْل َب�شرَ ِ َو ُ�سلُوكِ َّيات ِِهم َوطُ ُرقِ َن َ�شاطَ اتِهم َو َتف ُ
ات
ا ْل َب�شرَ ِ َّيةَِ ،وطَ ف َْر ًة عِ لْمِ َّي ًة َعظِ ْي َمةً ،وَفيِ َو ْق ٍت قِ َيا�سِ ٍّيَ ،ب ْل َو َبا َت ْت َح َيا ُة ا ْلف َْر ِد َوالمْ ُْج َت َم َع ِ
َعلَى َح ٍّد َ�س َوا ٍء ُم ْعتمِ َد ًة ا ِْعت َِما ًدا كَ ِبيرْ ً ا � -إِ ْن لمَ ْ َيك ُْن كُ ل ًِّّيا َ -عل َْي َها فيِ َت ْ�س ِي ِري َح َياتِهم،
ارب ال َّثال َث َة مِ ْل َيار ُم ْ�س َت ْخد ٍِم
ِ�ص ِ
َف َق ْد َذ َه َب ْت المْ ََر ِ
اج ُع َذ ُ
ات اال ِْخت َ
ا�ص ِ�إلىَ �أَ َّن ُه َنالِكَ َما ُي َق ُ
ا�صلِ
ِل َه ِذ ِه ال َْو َ�سائِلِ َح ْولَ ا ْل َعالمَ ِ َ ،و�أَكْ ثرَ ُ الأَ ْ�ش َخ ِ
وم َ
ا�ص ا َّلذ َ
ِا�ست ِْخ َد ِام َو َ�سائِلِ ال َّت َو ُ
ِين َي ُق ُ
ون ب ْ
ينَ ،و َه ِذ ِه
اال ِْجت َِماعِ ِّي �أُو َلئِكَ ا َّلذ َ
ار ُهم َبينْ َ الثَّامِ َن َة َع�شرْ َ َة ِ�إىل ال َّتا�سِ َع ِة َوا ْل ِع�شرْ ِ َ
ِين َت َق ُع �أَ ْع َم ُ
اث المْ ُ َت َغيرِّ َ ِ
اَ ْل ِف َئ ُة اَ ْل ُع ْم ِر َّي ُة هِ َي  -بال َ�شكّ ـ ا ْل ِف َئ ُة ال َّنافِ َذ ُة ،ال َقاد َِر ُة َعلَى �إِ ْح َد ِ
َاعلِ
ات َوال َّتف ُ
ات الحْ َ َيا ِة َو ُم َتطَ َّل َبا ِت َها.
ال َّن�شِ طِ َم َع َها فيِ مجُ ْ َر َي ِ
العميد الركن
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ا�صلِ اْال ِْجت َِماعِ ِّي َ -و َه َي فيِ اَلحْ َ ق ِْي َق ِة ال ُت َع ُّد َوال
ُر ْغ َم َت َع ُّد ِد �إِ ْي َجاب َِّي ِ
ات َو َ�سائِلِ ال َّت َو ُ
ات َحا َل َة � ْأن �أُ�سِ يء ا ِْ�ست ِْخ َد ُام َهاَ ،ف َن�شرْ ُ ِت ْلك ُُم
ال�س ْلب َِّي ِ
تحُ ْ َ�صى �ِ -إ اَّل �أَ َّن َها تحَ ْ مِ لُ َما تحَ ْ مِ ُل ُه مِ َن َّ
اع َو َ�سطَ المْ ُْج َت َم ِعَ ،والترَّ ْ ِو ْي ُج ِافْترِ َ ًاء بمِ َ ا ُي�ضرِ ُّ ا ْلف َْر َدْ � ،أو ِا ْن ِت َهاكً ا
ْأ
الَ ْخ َبا ِر بمِ َ َ�ضامِ ينْ َ َم ْغلُوطَ ةٍ ُت َ�ش ُ
ون �أَ ْخ ِذ
ُوم ٍ
ُ�ص ِ
و�ص َّي ُت ُهِ ،ل ُي ْ�ضع َ
ات ُد َ
لخِ ُ
ا�سكِ اَلمْ ُْج َت َم ِعَ ،ومِ ْن خِ ال ِل َها يمُ ْ ك ُِن َن�شرْ ُ َم ْعل َ
ِف كُ لُّ َذلِكَ مِ ْن تمَ َ ُ
ات �أَ َدا ِئ َهاَ ،ب ْل
ات كَ َذلِكَ مِ ْن َح ْي ُث ال َّت ْقل ِْيلُ مِ ْن ُم ْ�س َت َو َي ِ
� َآرا ِء المْ ُْخ َت ِّ�صينْ َ ِب َهاَ ،و َعلَى ُم ْ�س َتوى اَلمْ ُ �ؤ ََّ�س َ�س ِ
اطر ُه
َوال َّت ْ�شك ِْيكُ فيِ ُق َد َرا ِت َهاَ ،ف َت ْز َدا ُد ُه َّو ُة َع َد ِم ال ِّث َق ِة َب ْي َن َها َو َبينْ َ المْ ُْ�س َتف ِْي ِد مِ ْن خِ ْد َما ِت َهاَ ،و ِل َذلِكَ مخَ َ ُ
رتون َِّي ِة
ات اْال ِْح ِت َيالِ َوا ْل َق ْر َ�ص َن ِة ا ْ إَِل ِل ْك ُ
الجْ َََّم ُة َعلَى ا ْلف َْر ِد َواَلمْ ُْج َت َم ِع َوال َّدو َل ِة َ ..ومِ ْن َذلِكَ �أَ ْي ً�ضا َع َمل َِّي ُ
الَ ْم ُر ا َّل َذي َي ْد ُعو ِ�إلىَ ِ�إ َد َام ِة ال َّت َو ُّج ِه
ا�صلِ اْال ِْجت َِماعِ ِّي ْ ،أ
َواال ِْب ِت َزا ِزَ ،و َغيرْ ِ َذلِكَ مِ ْن مخَ َ اطِ َر َو َ�س ْلب َِّي ِ
ات َو َ�سائِلِ ال َّت َو ُ
ار ِب َت ْحق ِْي ِقهَِ ،و َذلِكَ
اء ِ
اج ا ْل ِعلْمِ ِّي ،ا َّلذِي ُي ُّ
ات ال َّنق َِّي ِة َوال َْو ْج ِه ا ْ أَلَ ْب َي ِ
َن ْح َو ا ْلف َ
�ض مِ ْن َه َذا ال ِن َت ِ
َ�ض َ
حق ِل ْل َب�شرَ ِ َّي ِة ا اْ َِل ْفت َِخ ُ
ِيف ال َّداعِ َي ِة لحِ ُْ�س ِن ا ِْ�ست ِْخ َد ِام َه ِذ ِه ال َْو َ�سائِلِ بمِ َ ا َي ْنف َُعَ ،م َع
مِ ْن خِ اللِ ِز َيا َد ِة ُج ْر َع ِ
اع َف ِة ُج ُهو ِد ال َّت ْثق ِ
ات ال َْو ْعيَ ،و ُم َ�ض َ
ات ا َ
ام.
�أَ َه ِّم َّي ِة �إِ َعا َد ِة َت ْق ِنينْ ِ ال َّت�شرْ ِ ْي َع ِ
لل�صال ِِح ا ْل َّع ِ
مل ْعن َِّي ِة ِب َذلِكَ َ ،و َتطْ ِوي ِر َها ،حِ َما َي ًة َّ
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