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هيئة التحرير
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سرورا ،تفتخر مبنجزاتها
ُعمان يف يوم عيدها الوطني املجيد تزدان بهج ًة
ًّ
و�سموا وت�أل ًقا و�� ً
احلديثة ،وتفاخر مبجدها العريق ،ومع �إطاللة العيد الوطني كل عام يقف املواطن وقفة �إباء
م�ستعر�ضا ما حتقق على �أر�ضه الطيبة ،منذ انطالق م�سرية النه�ضة
�صفحات م�رشقةً،
و�شموخ ،يقلِّب
ٍ
ً
املباركة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه
و�سدد على طريق اخلري خطاه.
احتفلت ُعمان يف الثامن ع�رش من نوفمرب بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد ،وهي ت�شهد
عمت كافة �أرجائها من حمافظة م�سندم
مزي ًدا من املنجزات التنموية امل�ستدامة ال�شاملة ،والتي َّ
يف �أق�صى ال�شمال �إىل حمافظة ظفار يف �أق�صى اجلنوب ،متناغم ًة معها بقية املحافظات يف رخاء
وازدهار ،بل وت�ست�رشف البالد بكل ثقة و�أمل على حتقيق املزيد من مظاهر التقدم والتطور يف
جميع املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة ،ومبا يحقق ر�ؤية الدولة يف منظومتها احلديثة وم�ؤ�س�ساتها
املتكاملة ،ومبا يحقق �أي�ضا طموحات املواطن يف اال�ستمرار يف حتقيق املعدالت التنموية املتقدمة،
ان�سجاما مع متطلبات احلياة االجتماعية املعا�رصة وامل�ستقبلية.
ً
ومعان را�سخة مكينة ،وم�شاعر معنوية
�إن االحتفاء بالعيد الوطني له دالالت وطنية عميقة،
ٍ
عالية ،فهو فرحة وطن و�شعب ،ووقفة ت�أمل ،وحمطة جديدة لالنطالق نحو مزيد من البناء وال�شموخ،
ففي عيدنا الوطني ي�ستعيد املواطن ذكريات مراحل البناء والتحديث التي مرت بها �أعوام النه�ضة
يكتف جاللته بانطالق املنجزات
املباركة بقيادة جاللة القائد املفدى ،الذي وعد ف�أوفى ف�أجنز ،ومل ِ
عرب م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة التي �أر�سى دعائمها ،بل �أخذ يجوب ربوع الوطن يف ال�صحاري واجلبال
واملدن والقرى ،واقفًا على لبنات البناء ،ويتلم�س احتياجات املواطن ،وي�ستمع �إليه مبا�رش ًة دون
حواجز ،وبعي ًدا عن الر�سميات� ،إنه الأب الرحيم ،والقائد احلكيم� ،صاحب الر�أي ال�سديد ،والر�ؤية
العميقة ،ورجل ال�سالم ،ب�شهادة املن�صفني من �أبناء املعمورة ،حكومات ومنظمات وجمعيات �أهلية.
لقد ت�رشف منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة باملقدم امليمون جلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه -لالحتفاء بالعيد الوطني الـ( )49املجيد على ميدان اال�ستعرا�ض بقاعدة �سعيد بن�سلطان البحرية ،وهم بهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة ليج ِّددون جلاللته �-أبقاه اهلل -العهد والوالء،
رشف
جنو ًدا �أوفياء ,وحما ًة ل ُعمان الأبية ,والدفاع عن مقد�ساتها ،واملحافظة على منجزاتها ،كما تت� َّ
هيئة حترير جملة (جند ُعمان) �أن ترفع �أ�سمى �آيات التهاين و�أجل التربيكات ملقام جاللته ال�سامي.
وكل عام واجلميع بخري وم�رسة
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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رئي�س التحرير

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

جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -ي�شمل برعايته ال�سامية
العر�ض الع�سكري مبنا�سبة العيد
الوطني ( )49املجيد

�ص15-6

نائب رئي�س التحرير

جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -يرت�أ�س اجتماع جمل�س
الوزراء املوقر ببيت الربكة العامر

العقيـد الركــن� /إبــراهيـــم بـــن �سعيــد بــن نـا�صـر املعمـــري
مدير التوجيه املعنوي

�ص17-16

مديــر التحــريـــر

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة
البحرية ال�سلطانية العُمانية حتتفل
بيومها ال�سنوي وتخريج دفعة من
ال�ضباط اجلامعيني

التحرير ال�صحفي

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

�ص63-58

التدقيق اللغوي

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

العنــــوان
مدير حترير جملة جند عُ مان
�ص.ب  - ١١٣ :الرمز الربيدي:
 - ١٠٠م�سقط � -سلطنة عُ مان

الوكيــــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي
الرقيـب �أول� /ســامـي بن �ســعيـد بن �صالــح الزكوانـــــــي
مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عيـ�سى البحـــــري
الهواتف

٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣٣٣٣٦١
فاك�س ٢٤٣٣٨٠٦٩ :

املوقع الإلكرتوين

www.mod.gov.om
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هيئة التحرير

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقــــي
النقيــــــب /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــدي
املـــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شـــــــي

•

الفريـق الركن� /أحمد بن حارث بن نا�صر النبهانـي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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الإعالنات واال�شرتاكات
يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

الربيد الإلكرتوين

jundoman.mod@gmail.com
OMANـMODـTwitter : @MG

احلر�س ال�سلطاين العُماين يحتفل
بيومه ال�سنوي وتخريج دفعة
جديدة من اجلنود امل�ستجدين

�ص71-66

الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق
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 جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه-ي�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكيالأمري نائب وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية18...................................
 جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يرد على تهنئة قواته امل�سلحة مبنا�سبةالعيد الوطني ( )49املجيد 21-20....................................................................
 �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود نائب وزيرالدفاع باململكة العربية ال�سعودية يزور ال�سلطنة 23-22................................
 معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ،ومعايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤولعن �ش�ؤون الدفاع ،ومعايل الأم�ين العام ب��وزارة الدفاع ،والفريق الركن
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة،
واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،و�آمر كلية الدفاع الوطني ،يدلون بكلمات خا�صة
مبنا�سبة العيد الوطني الـ( )49املجيد 41-24..................................................
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 قالوا عن  18نوفمرب املجيد 106-96.......................................................... ر�سالة �إىل جندي (�أهمية �إع��داد ال�شباب ورعايته يف فكر جاللة القائداملفدى) 109-108............................................................................................
ودالالت ُعماني ٌة 116-110......................................
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 النادي العلمي باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ينظم معر�ضا لالبتكاراتواالخرتاعات العلمية 119-118.......................................................................
 حمافظة م�سندم ر�ؤو�س اجلبال ال ُعمانية ال�شاخمة 124-120..................... العيد الوطني ال ُعماين بني االنتماء الديني والقبول العاملي 127-125...... ال ُهوية ال ُعمانية بني التاريخ واملعا�رصة 131-128................................... اخلنجر ال ُعماين رم ُز الأ�صالة والعراقة ال ُعمانية 136-132........................ ُعمان  ..و�أ�رشعة الأمن وال�سالم 139-138.................................................. �شموخ الوالء والعرفان للقائد ال ُهمام 141-140......................................... ( )49عا ًما من النه�ضة والتقدم والرخاء 143-142.................................... اال�سرتاحة 145-144.....................................................................................15
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جاللــة ال�سلط ـ ـان املعظــم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ي�شمـ ــل برعايتــه ال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاميـة العر�ض الع�سكري مبنا�سبة العيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد

َّ
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظه الله ورعاه  -ف�شمل برعايته ال�سامية الكرمية ع�صر يوم  11/18العر�ض الع�سكري الذي�أُقيم على ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ،وذلك مبنا�سبة احتفاالت
ال�سلطنة بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد ،والذي �شاركت فيه وحدات رمزية مت ِّثل اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،واحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة ،و�شرطة عُ مان ال�سلطانية ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين.

ت�صوير :حممد م�صطفى ــ فرع الت�صوير بالتوجيه املعنوي
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العــدد 515
نوفمرب 2019

ول��دى و�ص��ول ح��ضرة
�ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ـ حفظه
اهلل ـ �إىل مي��دان اال�س��تعــرا�ض
ت�ش��ـــرف با�ستقبــــال جاللتـــه
 �أبق��اه اهلل  -مع��ايل الفري��ق�أول �سلطان بن حممد النعماين
وزير املكتب ال�سلطاين ،ومعايل
ال�س��يد بدر بن �سعود بن حارب
البو�س��عيدي الوزي��ر امل�س���ؤول
ع��ن �ش���ؤون الدف��اع ،والفريق
الركن �أحمد بن حارث النبهاين
رئي���س �أركان قوات ال�س��لطان

امل�س��لحة ،واللواء الركن بحري
عب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�س��ي
قائ��د البحري��ة ال�س��لطانية
ال ُعمانية.
وعن��د اعت�لاء جاللت��ه
املق�ص��ورة ال�س��لطانية �أ َّدت
طواب�ير العـــر���ض التحيـــ��ة
الع�س��كرية ،وعزفت املو�سيقى
الع�س��كرية امل�ش�تركة ال�س�لام
ال�س��لطاين ،و�أطلق��ت املدفعي��ة
�إح��دى وع�رشي��ن طلق��ة حتي��ة
جلاللته رعاه اهلل.
عق��ب ذل��ك تق��دم قائ��د
طابور اال�س��تعرا�ض الع�سكري

ت�ش َّرف با�ستقبال جاللته لــــدى و�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله ميـــدان اال�ستعرا�ض كــل مـن:
معالـــــي الفريــــــــق �أول وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــمـكتب ال�سلطانــــــي
ومعـالــــي ال�سيـــــد الوزير امل�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ؤول عــــن �ش�ؤون الدفــــــــاع
والفريــــق الركـن رئي�س �أركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قوات ال�سلطـــــــان امل�سلحـــة
واللـواء الركـن بحري قائـد البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية ال�سلطـانيـــــة ال ُعمانيـــة
العــدد 515
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�شاركت يف العر�ض وحــدات رمزيـــة ِّ
متثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اجلي�ش ال�سلطـــانـــي ال ُعماين ،و�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،والبحريـة ال�سلــــــــــــــــــــــــــــــــطانية ال ُعمانيــــــة ،واحلـر�س ال�سلطانــــــي
ال ُعماين ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة ،و�شـرطـــــــــــــــــــــــــــــــة عُ مان ال�سلطانية ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين

�إىل املـق�ص��ورة ال�س��لطــانـــية
م�س��ت�أذ ًنا جاللة القائد الأعلى
للق��وات امل�س��لحــــة  -حفظــه
اهلل ورعـــ��اه  -بب��دء فعاليات
العر�ض الع�سكري ،حيث ق َّدمت
الفرق��ة املو�س��يقية الع�س��كرية

امل�ش�تركة والت��ي متثل اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�سالح اجلو
ال�س��لطاين ال ُعم��اين ،والبحرية
ال�س��لطانية ال ُعمانية ،واحلر�س
ال�س��لطاين ال ُعم��اين ،و�رشط��ة
ُعم��ان ال�س��لطانية ،و�ش���ؤون

الفرقة املو�سيقيـــة الـــــــــــــــــــــــــــــــع�سكرية امل�شرتكة تقـــــدم
ا�ستعرا�ضهـا بامل�سري الـــــــــــــــــــــــــــــــبطيء والعـــادي ،وتعــزف
مقطوعات مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�سيقية متنوعة
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الب�لاط ال�س��لطاين ا�ستعرا�ض��ها
املو�س��يقي بامل�س�ير البط��يء
م��رورا م��ن �أم��ام
والع��ادي
ً
املق�ص��ورة ال�سلطانية ،ثم قدمت
طواب�ير حر���س املرا�س��م الت��ي
متثل اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعماين،
و�سالح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين،
والبحري��ة ال�س��لطانية ال ُعمانية،
واحلر���س ال�س��لطاين ال ُعم��اين،
وقوة ال�سلطان اخلا�صة ،و�رشطة
ُعم��ان ال�س��لطانية ا�ستعرا�ض��ها
الع�سكري مب�صاحبة املقطوعات
املو�سيقية للمو�سيقى الع�سكرية
امل�ش�تركة ،وذل��ك عل��ى هيئ��ة
ا�س��تعرا�ض بامل�س�ير الع��ادي
م��رورا م��ن �أم��ام املق�ص��ورة
ً
ال�س��لطانية ،م�ؤدي��ة التحي��ة
الع�س��كرية جلاللة القائد الأعلى
للق��وات امل�س��لحة  -حفظ��ه
اهلل ورع��اه  -بعده��ا ق َّدم��ت
املو�س��يقى امل�ش�تركة الراكب��ة
والفر�س��ان م��ن خيال��ة احلر�س
ال�س��لطاين ال ُعم��اين واخليال��ة
ال�س��لطانية ب�ش���ؤون الب�لاط
مرورا من
ا�ستعرا�ضا،
ال�س��لطاين
ً
ً
�أمام املق�صورة ال�سلطانية.

ب���ع���ده���ا ق���� َّدم����ت ال��ف��رق��ة
املو�سيقية الع�سكرية امل�شرتكة
مقطوعات مو�سيقية عاملية
م��ت��ن��وع��ة ،ث��م ر َّددت ط��واب�ير
حر�س املرا�سم الن�شيد الع�سكري
(فلت�سلمي ُعمان) ،كما ر َّددت
ط��واب�ير ح��ر���س امل��را���س��م ن��داء
الـــــوالء والت�أييـــد ( الإمي��ان
باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن
الوطن) ثم الهتاف ثالثا بحياة
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه
اهلل ورعاه  -ثم عزفت الفرقة
املو�سيقية الع�سكرية امل�شرتكة
ال�سالم ال�سلطاين ،و�أ َّدت طوابري
حر�س املرا�سم التحية الع�سكرية
جلاللة ال�سلطان املعظم �إيذا ًنا
ب��ان��ت��ه��اء ف��ع��ال��ي��ات ال��ع��ر���ض
الع�سكري.
وب��ه��ذه املنا�سبة املجيدة،
تف�ضل موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأع��ل��ى
للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل
فتقبل هدية البحرية
ورعاه َّ -

طوابري حر�س املرا�سم تقــدم ا�ستعــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�ضــا يف امل�شـــاة الع�سكريـة
مرورا من �أمام املق�صــورة ال�سلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيـة م�ؤدية التحية الع�سكرية
جلاللـة القائد الأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى للقوات امل�سلحة
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ت�رشف
ال�سلطانية ال ُعمانية والتي َّ
بتقدميها جلاللته  -رعاه اهلل -
اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،بعد ذلك
غ��ادر ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�����س��ل��ط��ان ق��اب��و���س ب��ن �سعيد
املعظم القائد الأع��ل��ى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه -

ميدان اال�ستعرا�ض حت ُّفه عناية
الرحمن.
ح�رض االحتفال مبعية جاللته
�أ�صحاب ال�س��مو ،ورئي�سا جمل�سي
الدول��ة وال�ش��ورى ،و�أ�ص��حاب
املعايل الوزراء ،وامل�ست�ش��ارون،
وق��ادة �أ�س��لحة ق��وات ال�س��لطان
امل�س��لحة ،واحلر���س ال�س��لطاين

ال ُعماين ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة،
و�رشط��ة ُعم��ان ال�س��لطانية،
واجله��ات الع�س��كرية والأمني��ة
الأخ��رى ،واملكرم��ون �أع�ض��اء
جمل���س الدول��ة ،و�أ�ص��حاب
ال�س��عادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى،
ووكالء ال��وزارات ،واملحافظون،
وع��دد م��ن �أ�ص��حاب الف�ض��يلة
الق�ض��اة و�أع�ض��اء االدعاء العام،
و�أ�ص��حاب ال�س��عادة ال�س��فراء،
ور�ؤ�س��اء البعثات الدبلوما�س��ية
لل��دول ال�ش��قيقة وال�ص��ديقة
املعتم��دون لدى ال�س��لطنة ،وعدد
م��ن �أ�ص��حاب ال�س��عادة ال��والة،
كما ح��ضر االحتف��ال امللحقون
الع�س��كريون ،وكب��ار الق��ادة
وال�ض��باط الع�س��كريون ،وكب��ار
امل�س���ؤولني بالدول��ة ،وع��دد من
�ض��باط و�ض��باط �ص��ف و�أف��راد
�أ�س��لحة قوات ال�س��لطان امل�سلحة
واحلر���س ال�س��لطاين ال ُعم��اين،
وقوة ال�س��لطان اخلا�صة ،و�رشطة
ُعمان ال�سلطانية ،و�ش�ؤون البالط
ال�س��لطاين ،واجله��ات الع�س��كرية
والأمنية الأخرى بالدولة.

الراكبة والفر�سان من خيالة
ا�ستعرا�ض املو�سيقى امل�شرتكة َّ
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين واخليالة ال�سلطانية ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
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جاللـــــة ال�سلطـان املعظــم -حفظـــه الله ورعـــاه -يتــــــــــــــــــر�أ�س اجتماع جمل�س الوزراء املوقر ببيت الربكة العامر

تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – يوم 11/15
اجتماعا ملجل�س الوزراء املو َّقر ببيت الربكة العامر.
فرت�أ�س
ً
َّ
ا�ستهل جاللة ال�سلطان املعظم – �أبقاه اهلل – االجتماع بالتوجه �إىل اخلالق �سبحانه وتعاىل باحلمد
وال�شكر والثناء ملا �أنعم به على ُعمان من خري عميم و�أف�ضال عديدة� ،سائال املوىل عز وجل �أن يدمي هذه
ال ّنعم على الوطن واملواطنني.
جاللته يُبدي ارتياحه ملا يُبذل من جهود �أدَّت �إىل
احلفاظ على م�سرية التنمية ال�شاملة يف البالد وحتقيق
اال�ستقرار االقت�صادي من خالل تنويع م�صادر الدخل
k k k k

ت�شجيع كافة القطاعات ودعمها من �أجل حتقيق
التوازن املايل للتعاطي مع متطلبات كل مرحلة من
مراحل اخلطط التنموية لل�سلطنة
k k k k

جاللته ي�ؤ ِّكد حر�ص ال�سلطنة الدائم وامل�ستمر على
تعزيز التفاهم واحلوار البناء والتعاون
العــدد 515
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وقد تف�ضل جاللته – �أعزه اهلل – با�ستعرا�ض
عدد من الأو�ض���اع املحلية والإقليمية والدولية،
فعل���ى ال�صعيد املحلي �أب���دى جاللته ارتياحه
ملا ُيبذل من جهود �أدت �إىل احلفاظ على م�سرية
التنمي���ة ال�شاملة يف الب�ل�اد وحتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي ،وذلك من خالل تنويع م�صادر الدخل،
وت�شجيع كافة القطاعات ودعمها من �أجل حتقيق
التوازن املايل للتعاطي مع متطلبات كل مرحلة
من مراحل اخلطط التنموية لل�سلطنة.

ت�صوير :حممد م�صطفى

ويف �إطار ا�ستعرا����ض ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلط���ان املعظم – حفظه اهلل ورعاه – للق�ضايا
الإقليمي���ة والدولية ،تف�ض���ل جاللته ف�أكد حر�ص
ال�سلطنة الدائ���م وامل�ستمر عل���ى تعزيز التفاهم
واحلوار البناء والتع���اون بني الدول من �أجل حل
كافة الق�ضايا بالطرق ال�سلمية مبا يكفل لل�شعوب
اال�ستمرار يف م�ساراتها التنموية و�سط �أجواء �آمنة
وم�ستق���رة ،مبديا جاللته – �أع���زه اهلل – تفا�ؤله
باجلهود املبذولة لإحالل اال�ستقرار يف املنطقة.
ويف خت���ام االجتماع تف�ضّ ���ل ح�رضة �صاحب
اجلالل���ة ال�سلطان املعظ���م ب�إعط���اء توجيهاته
ال�سدي���دة بتهيئة كل الظ���روف املالئمة لالرتقاء
مب�ستوى الأداء على كافة الأ�صعدة ،متمنيا جاللته
– �أبقاه اهلل – للجميع دوام التوفيق ملا فيه اخلري
والنماء لهذا الوطن العزيز و�أبنائه الأوفياء.

حل الق�ضايا بالطرق ال�سلمية مبا يكفل لل�شعوب
اال�ستمرار يف م�ساراتها التنموية و�سط �أجواء
�آمنة وم�ستقرة
k k k k

جاللته � -أعزه اهلل  -يبدي تفا�ؤله باجلهود املبذولة
لإحالل اال�ستقرار يف املنطقة
k k k k

توجيهات �سديدة بتهيئة كل الظروف املالئمة لالرتقاء
مب�ستوى الأداء على كافة الأ�صعدة
17
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جاللـة ال�سلطـان املعظم حفظه الله ورعاه

ي�ستقبـل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نائب وزير الدفـاع باململكة العربية ال�سعـودية

ا�ستقب��ل ح�ض��رة �صاحب اجلالل��ة ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد املعظ��م ـ حفظـه اللـه
ورع��اه ـ ببيت الربكة م�ساء ي��وم � 11/11صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود نائب وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
حي��ث نقل �سموه حتيات خادم احلرم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
مل��ك اململك��ة العربي��ة ال�سعودية �إىل �أخيه ح�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�سلط��ان قابو�س بن
�سعي��د املعظ��م ومتنيات��ه جلاللته ب��دوام ال�صحة والعافي��ة ولل�شعب ال ُعم��اين مزيدً ا من
التق��دم واالزده��ار ..فيم��ا ح َّمل جالل��ة ال�سلط��ان املعظم �صاح��ب ال�سم��و ال�ضيف نقل
حتيات��ه ومتنياته لأخيه خ��ادم احلرمني ال�شريفني مبوفور ال�صح��ة وال�سعادة ولل�شعب
ال�سعودي ال�شقيق مزيدً ا من التطور والنماء.
ح�ضر املقابلة معايل ال�سيد خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي وزير ديوان البالط
ال�سلطانـ��ي ،ومع��ايل الفري��ق �أول �سلط��ان بن حمم��د الن ُعم��اين وزير املكت��ب ال�سـلطاين
والوفد املرافق ل�سمو ال�ضيف.
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جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ير ُّد على تهنئة قواته امل�سلـــــــــــــــــــــــــــحة مبنا�سبـــة العيـــد الوطنــي التا�سع والأربعيــن املجيـــد
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اللـه ورعاه -فبعث برقية �شكر �إىل معايل
ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع
ر ًدا على برقية التهنئة املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة
مبنا�سبة العيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد فيما يلي ن�صها:

معايل ال�سيد /بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع وجميع منت�سبي الوزارة
ن�شكركم على ماعبرَّ مت عنه من م�شاعر نبيلة ،ومتنِّيات �صادقة ،يف تهنئتكم لنا بالعيد
الوطني التا�سع والأربعني املجيد ،ندعو اهلل تعاىل �أن يعيد هذه املنا�سبة ال�سعيدة
و�أمثالها على اجلميع باخلري وال�سرور.
								

قابو�س بن �سعيد

جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة يتلقى تهنئة قواته امل�سلحــــــــــــــــــــــــــة البا�سلـة مبنا�سبـة العيــد الوطنـي التا�سع والأربعيـن املجيــد
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة من معايل ال�سيد
بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة
العيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد فيما يلي ن�صها:
موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته،
حتتفل ال�سلطنة يف هذه الأيام املباركة على امتداد ترابها املقد�س ب�أفراحها الوطنية
اجلليلة رافعة م�شاعل العزة وال�سمو ،من�شدة ق�صائد التطور يف اعتزاز مبا حتقق على
مدى ت�سعة و�أربعني عاما ،وا�ستب�شارا مبا يجري �إجنازه على طريق التقدم والنماء ،ويف
غمرة االحتفال بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد ،ي�شرفني يا موالي وي�شرف
قواتكم امل�سلحة البا�سلة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع �إىل مقامكم ال�سامي
جليل التهاين و�أ�صدق الأماين بهذا اليوم امليمون الذي يج�سد ملحمة الوالء والعرفان
بني القائد و�شعبه ،وهو تعبري �صادق مل�سرية العمل واجلد من �أجل تنمية �شاملة وعز
دائم.
موالي �صاحب اجلاللة� :إن االحتفال بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد لهو خري
تعبري عما و�صلت �إليه نه�ضة ُعمان الفتية التي فاءت بخرياتها على �أر�ض الوطن املبارك
العــدد 515
نوفمرب 2019

20

و�شعبه الويف ،فغدا الإن�سان ال ُعماين يعي�ش حياة مناء وتقدم يف ظل عهدكم الزاهر
امليمون.
موالي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� :إن قواتكم امل�سلحة وهي حتتفل بهذا اليوم
الوطني املجيد لت�ؤكد دائما و�أبدا على دورها الرائد يف رعاية م�سرية التنمية ال�شاملة
وحمايتها ،وما حققته من منجزات تنموية يف �سبيل اطمئنان املواطن ومنائه،كما جتدد
التزامها الدائم كم�ؤ�س�سة �ساهمت بدور فاعل يف عمليات التنمية املتوا�صلة يف خمتلف
�أنحاء الوطن ،لتبقى بذلك مثاال حيا ملا و�صلت �إليه هذه النه�ضة املباركة من تقدم
وازدهار.
موالي �صاحب اجلاللة� :إن قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة وجميع منت�سبي هذه الوزارة
ليجددون جلاللتكم �-أعزكم اهلل -العهد والوالء،
وهم يحتفلون بهذه املنا�سبة امليمونة،
ِّ
مت�ضرعني �إىل اهلل العلي القدير ب�أن يدمي على جاللتكم ال�صحة وال�سعادة والعمر املديد،
و�أن يعيد هذه املنا�سبة و�أمثالها و�أنتم ب�أمت �صحة وكرمي حال.

حفظكم اهلل يا موالي ورعاكم ذخرا للوطن و�أمدكم بعونه وتوفيقه،
و�سهل لكم م�سعاكم� ،إنه لنعم املوىل ونعم الن�صري
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة وقواتكم
امل�سلحة يف قوة وازدهار وعزة وانت�صار
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعـــــــــــــــــود نائب وزير الدفـاع باململكة العربية ال�سعودية يزور ال�سلطنة

قام ي���وم � 11/11صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر خالد ب���ن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود نائب وزير الدفاع
باململكة العربي���ة ال�سعودية والوفد
املرافق له بزيارة ر�سمية لل�سلطنة.
• وق��د ا�ستقبل مع��ايل الفريق �أول
�سلط��ان ب��ن حمم��د النعم��اين وزي��ر
املكت��ب ال�سلط��اين �صاح��ب ال�سمـ��و
امللكـ��ي الأم�ير خالـ��د بـ��ن �سلمان بن
عبدالعزي��ز �آل �سعود نائب وزير الدفاع
باململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة والوف��د
املرافق له.
وقد رحب معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين بال�ضيف ،ومن جانبه ق ّدم �صاحب
ال�سمـ��و امللكـ��ي الأم�ير خال��د ب��ن �سلم��ان
�شك��ره وتقدي��ره لل�سلطن��ة ،ومت خ�لال
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املقابل��ة تبادل الأحاديث حول م�سرية
العالقات الأخوي��ة التي تربط ال�سلطنة
باململك��ة العربية ال�سعودي��ة ال�شقيقة،
كم��ا مت ا�ستعرا���ض ع��دد م��ن جماالت
التع��اون امل�شرتكة و�سبل تطويرها مبا
يحق��ق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين� ،إىل
جان��ب التطرق �إىل عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك .
ح����ضر امل��ق��اب��ل��ة ���س��ع��ادة �سفري
اململكة العربية ال�سعودية املعتمد لدى
ال�سلطنة.
• وعق��دت مبق��ر وزارة الدف��اع
مبع�سكـر بيت الفلـ��ج جل�سة املباحثات
الر�سمي��ة ب�ين مع��ايل ال�سي��د ب��در بن
�سع��ود بن ح��ارب البو�سعي��دي الوزير
امل�س���ؤول عن �ش���ؤون الدفاع و�صاحب

ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود نائب وزير الدفاع
باململكة العربية ال�سعودية.
ويف بداي��ة اللق��اء رح��ب مع��ايل
ال�سي��د الوزي��ر امل�س���ؤول ع��ن �ش���ؤون
الدف��اع ب�صاحب ال�سمو ال�ضيف والوفد
املرافق ل��ه ،متمنيا لهم طي��ب الإقامة
بال�سلطن��ة ،م��ن جانب��ه �شك��ر �صاحب
ال�سم��و ال�ضي��ف مع��ايل ال�سي��د الوزير
على ح�س��ن اال�ستقبال وك��رم ال�ضيافة
ال��ذي قوب��ل ب��ه والوف��د املراف��ق ،وقد
�أك��د �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نائب
وزي��ر الدف��اع ال�سع��ودي عل��ى متان��ة
وعمق العالقات التاريخية التي تربط
البلدي��ن ال�شقيق�ين ال�سلطنة واململكة
العربي��ة ال�سعودي��ة و�سع��ي قيادت��ي
البلدي��ن �إىل العمل لتعزيزها ملا يحقق

م�صاحلهم��ا امل�شرتكة ،وبذل مزيد من
�أوجه التع��اون والتن�سيق امل�شرتك مبا
يحقق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
عقب ذل��ك مت ا�ستعرا���ض العالقات
الأخوية القائمة بني البلدين ال�شقيقني،
وبح��ث جم��االت التع��اون القائ��م بني
وزارت��ي الدف��اع وتعزي��زه ،ومت تبادل
وجه��ات النظ��ر ح��ول عدد م��ن الأمور
ذات االهتم��ام امل�ش�ترك مب��ا يخ��دم
م�صلحة البلدين ال�شقيقني.
ح�رض جل�سة املباحثات من اجلانب
ال ُعمانـ��ي الفريـ��ق الركـ��ن �أحم��د ب��ن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن
مطر بن �س��امل بن را�ش��د البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،كما ح�رضها
م��ن اجلان��ب ال�سع��ودي �سع��ادة �سفري

اململكة العربية ال�سعودية املعتمد لدى
ال�سلطن��ة ،وامللح��ق الع�سك��ري ب�سفارة
اململكة العربية ال�سعودية مب�سقط.
هذا ،وقد كان يف ا�ستقبال �صـــاحب
ال�سمــ��و امللكـــ��ي الأميــ��ر نائ��ب وزير
الدفاع ال�سع��ودي ل��دى و�صوله البالد
مبط��ار م�سق��ط ال��دويل مع��ايل ال�سي��د
الوزي��ر امل�س���ؤول ع��ن �ش���ؤون الدفاع،

كم��ا كان يف اال�ستقب��ال الفريق الركن
رئي���س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
والل��واء الرك��ن قائد اجلي���ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،و�سعادة �سفري اململكة العربية
ال�سعودي��ة املعتم��د ل��دى ال�سلطن��ة،
وامللح��ق الع�سك��ري ب�سف��ارة اململك��ة
العربية ال�سعودية مب�سقط.
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ال�سلطانـــي:
املكتب
وزيــر
معالـــي الفريــق �أ َّول
ُ
ِ
ِّ

الثامــن ع�شـر مـن نوفمرب املجيـد يـوم تتج�َّسـد فيـــــــــــــــــــــــــه معاين الفخـر واالعتزاز مبا حتقق مـن منجـزات
َّ
تنمويــة �شـواهدهـا خالـدة ومعاملهــا ماجـدة� ،شمـــــــــــــــــــــــــلت كـل �شبـر مـن �أر�ض هـذا الوطـن العزيـــــــز
ُي�رشفني بهذه املنا�سبة
العظيمة ،العيـ���د الوطنـي
ال���ـ( )49التا�سع والأربعني
املجيد� ،أن �أرفع �أزكى عبارات
التهاين و�أجل التربيكات �إىل
مقام موالي ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
معايل الفريق �أول
�سعيد املعظم القائد الأعلى
�سلطان بن حممد النعماين
للق���وات امل�سلحة -حفظه
اً
اهللُ -م
بته�ًل� للب���ارئ عزّ
وجل �أن ُينعم على جاللته
جندد العهد والوالء والطاعة مبوفور ال�صح���ة والعافية
والوفاء ملوالنا ح�ضرة �صاحب والعم���ر املدي���د ،و�أن ُيعيد
اجلالل��ة ال�سلط��ان املعظ��م عليه هذه املنا�سبة الغالية
�أعزه اهلل
ووطننا العزيز يع ُّمه الرخاء
واالزدهار ,وي�س���وده الأمن
واال�ستقرار.
�إن الثام���ن ع��ش�ر م���ن
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تتج�سد
نوفمرب املجيد يوم
َّ
فيه معاين الفخر واالعتزاز
مب���ا حتق���ق م���ن منجزات
تنموية �شواهده���ا خالدة
ومعاملها ماج���دة� ،شملت
ك َّل �شرب من �أر�ض هذا الوطن
العزي���ز بحكم���ة قائدن���ا
املفدى وتوجيهاته ال�سديدة
امل�ستندة على تعزيز مبادئ
ال�سالم واال�ستقرار والتقدم
لعمان و�شعبها
واالزده���ار ُ
املخل�ص.
يح ُّل علينا العيد الوطني
التا�س���ع والأربعون املجيد
وعمان تنعم باخلري والأمن
ُ
واال�ستق���رار والثبات و�سط
ميوج يف املتغريات
حميط
ُ
املواقف
والتقلُّبـات ،وتثبت
ُ

مت�سك هذا البلد العظيم
على الدوام ُّ
بر�س���وخ املبادئ ورق���ي القيم ،كما
العمانيون يف كافة قطاعات
و�أثبت ُ
الدول���ة وم�ؤ�س�ساته���ا ب�أنهم جنود
خمل�صون بالبذل والعطاء يف �شتى
امليادين.
و�إذ نحتف���ي به���ذه املنا�سب���ة
املجيدة ،ف�إنن���ا جندد العهد والوالء
والطاع���ة والوف���اء ملوالنا ح�رضة
�صاح���ب اجلاللة ال�سلط���ان املعظم
�أعزه اهلل -و�أن تكون قوات ال�سلطانامل�سلحة والأجهزة الأمنية مبختلف
وحداتها وت�شكيالتها احل�صن احل�صني
واحلار�س الأمني لهذا الوطن للدفاع
ع���ن مقد�ساته والذود ع���ن حيا�ضه
ومكت�سبات���ه ،معاهدين اهلل وموالنا
املف���دى ببذل الغ���ايل والنفي�س من
�أجل �أمن وا�ستقرار ورخاء ُعمان.

العي��د الوطني التا�س��ع والأربعون املجيد
يح��ل علينا وعُ م��ان تنعم باخل�ير والأمن
واال�ستقرار والثبات و�سط حميط ميوجُ يف
املتغيرِّ ات والتق ُّلبات
c c c c

ال ُعمانيون �أثبتوا يف كافة قطاعات الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ب�أنهم جن��ود خمل�صون بالبذل
والعطاء يف �شتى امليادين
c c c c

قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية
مبختل��ف وحداتها وت�شكيالته��ا ِّ
يجددون
العهد والوالء ب�أن يكونوا احل�صن احل�صني
واحلار�س الأمني له��ذا الوطن للدفاع عن
مقد�ساته والذود عن حيا�ضه ومكت�سباته

25

العــدد 515
نوفمرب 2019

ؤون ِّ
فــاع:
يد
معايل َّ
ال�س ِ
الوزير امل�س� ِ
ؤول عن �ش� ِ
ِ
الد ِ

يوم الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد ،يتذكر فيه املواطن ال ُعماين بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فخر واعتزاز هذه املنا�سبة املباركة التـي اخت�صّ ت لتكون عيدا وطنيا
لعُمـــان املجـــد واالزدهـــار ،وي�سعـــ ُد كــــل �أبنــــاء ال�شعب العُمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوفـــي فــي االحتفـــاء بهـــذه الذكـــرى املجيـــدة كـــل عـــــــــام

معايل ال�سيد
بـدر بن �سـعود البو�سعيدي

تت�ألق امل�سرية ال ُعمانية
املباركة وتزدهر عامًا بعد
ومباركة
حكيمة
ؤية
ٍ
ٍ
عام بر� ٍ
من لدن جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة رعاه اهلل
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احلمد هلل على عميم نعمه وجزيل
ف�ضله ،وال�ص�ل�اة وال�سالم على نبينا
حممد امل�صطفى ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني� ،أما بعد:
�إن �أكرث الأيام خلو ًدا يف ذاكرة الأمم
وال�شعوب هي تلك الأيام امل�رشقة التي
نفعا
�أكرثها �أث ًرا يف حياتهم ،و�أبقاها ً
لهم ولوطنهم على مرّ الأيام والأعوام،
وتاريخ ُعمان حافل بني ثناياه ب�صور
براقة ،نق�شت �أجماده
م�رشقة المع���ة َّ
حتف ًة خال���د ًة على جبني الدهر ،ومن
ه���ذه الأيام املباركة الت���ي كان لها
�أث���ر يف تاريخ ُعم���ان احلديث يوم
الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد ،حيث
العماين بكل فخ ٍر
يتذكر فيه املواطن ُ
واعتزا ٍز هذه املنا�سبة املباركة التي
لعمان
اخت�صت لتكون عي��� ًدا وطن ًيا ُ
ّ
املج���د واالزدهار ،وي�سع��� ُد كل �أبناء
العم���اين الويف يف االحتفاء
ال�شعب ُ
بهذه الذك���رى املجيدة كل عام ،وهم
يفتخرون بالنه�ضة التنموية ال�شاملة
امل�ستدام���ة التي �شهدته���ا ال�سلطنة،
وم���ا يعي�شه الوطن الغ���ايل من �أمن
و�أمان وتقدم وازدهار ،فبهذه املنا�سبة
املجي���دة ل ُي�رشفني �أن �أرفع �إىل مقام
جاللته ال�سامي �أخل�ص �آيات التهاين
والتربيكات ،مقرون ًة مبا تكنُّه القلوب
جلاللته م���ن حب ووالء ،رافعني �أكف
ال�ضرَّ اعة �إىل املوىل عزّ وج ّل �أن يدميه
لهذا الوط���ن العزيز حمفو ًفا برعايته
وتوفيقه الدائم.
العمانية املباركة
تت�ألق امل�سرية ُ

عاما بع���د عام بر�ؤيةٍ حكيمةٍ
وتزدهر ً
ومبارك���ةٍ من لدن جاللة القائد الأعلى
للق���وات امل�سلح���ة – رع���اه اهلل –
وتتج�س���د تل���ك امل�س�ي�رة بالإجنازات
َّ
التي حت ّققت على �أر�ض الواقع ،عاك�سة
بذلك الفرحة الت���ي يعي�شها كل �أبناء
الوطن ب�شعور مليء بكل معاين الوفاء
واالنتماء والوالء لباين امل�سرية الظافرة
والنه�ض���ة املباركة ،وميث���ل االحتفاء
ٍ
عظام
مبنجزات
بالعيد الوطني احت ًفاء
ٍ
حتق َ ّق���ت منذ انطالق م�س�ي�رة النه�ضة
املبارك���ة يف الثال���ث والع�رشين من
يوليو من عام 1970م ،وما واكبها من
دميومة العمل والبناء يف ظل القيادة
احلكيم���ة والر�ؤي���ة ال�سدي���دة ملوالنا
ح��ض�رة �صاح���ب اجلالل���ة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلح���ة – حفظه اهلل ورعاه
– فقد تكللت جهود جاللته يف حتقيق
منجز تنم���وي �شامل ومتكامل تتحدث
وتقدما يف
عنه ُعم���ان اليوم ،تط���و ًرا
ً
�شتى املجاالت وجميع الأ�صعدة� ،شاقة
طريقها بكل ثب���ات نحو تر�سيخ دولة
الأمن وال�سالم وامل�ؤ�س�سات احلديثة.
عام���ا قطع���ت
ت�سع���ة و�أربع���ون ً
فيه���ا ال�سلطن���ة �أ�شواطً ا م���ن التنمية
والإجناز للوطن واملواط���ن ،وما زالت
م�س�ي�رة النه�ض���ة مت�ض���ي بف�ضل اهلل
وعونه ،حيث ب���رزت املكانة العظيمة
لعم���ان ،بف�ض���ل من قاد
وال�شاخم���ة ُ
م�سريته���ا الظافرة ،مم���ا جعلها تتبو�أ
املكان���ة الرفيعة العالي���ة ،وتظهر يف

�أبهى حللها و�أجمل لوحاتها الوطنية،
�صاغته���ا القلوب املح َّب���ة واملخل�صة
له���ذا الوط���ن وجلاللة القائ���د الأعلى
للقوات امل�سلحة – حفظه اهلل ورعاه –
ون�سجت معاملها الأيادي املتفانية يف
خدمة الوطن وجاللة ال�سلطان املفدى،
فمظاهر التعبري والوالء والوفاء ملكانة
النه�ض���ة املبارك���ة وقائ���د م�سريتها
املظف���رة من �أق�صى �شم���ال ُعمان �إىل
�أق�صى جنوبها ،ومن �أق�صى �رشقها �إىل
�أق�صى غربها تربز م���دى هذه العالقة
القوية واملتجذِّرة ،وتعك�س مدى ترابط
وتالح���م مكون���ات ن�سي���ج املجتمع
العم���اين بكاف���ة م�ؤ�س�سات���ه العامة
ُ
واخلا�ص���ة ،وكذلك بني �أبن���اء الوطن
املخل�صني يف كل �أرجاء ُعمان قاطبة.
ُعمان حتتفل بهذه الذكرى الغالية
جميعا ،لن�ستذكر بك ّل ع ٍز
عل���ى قلوبنا
ً
وفخ ٍر اجله���ود ال�ساطع���ة واملنجزات
الرائع���ة التي تق���ف �شاخمة على كل
�شرب من �أر�ض ه���ذا البلد املعطاء ،كما
نقف � اً
إجالل وفخا ًرا للخطوات املباركة
الت���ي قطعته���ا ال�سلطن���ة يف املجال
الع�سكري ،حيث مت َّكنت قوات ال�سلطان
امل�سلحة بف�ضل التخطي���ط والتنظيم
ووفق���ا للأ�س�س العلمي���ة ال�سليمة من
التعامل مع �أحدث التقنيات يف جمال
العتاد وال�س�ل�اح ،وبناء قوات م�سلحة
ع�رصي���ة قوية ق���ادرة عل���ى مواجهة
التحديات والذود ع���ن حيا�ض الوطن
وحماية مكت�سبات���ه ،وذلك ملا حظيت
�سام ورعاي���ةٍ كرميةٍ
ب���ه من اهتم���ام ٍ

من لدن موالنا جالل���ة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
�إن ق���وات ال�سلطان امل�سلحة وهي
حتتف���ل به���ذه الذكرى اخلال���دة �إمنا
عاما حافل ًة
حتتفل بت�سع���ة و�أربعني ً
بالعدي���د من الإجن���ازات ،فقد �شهدت
خطوات كب�ي�رة ومتالحقة على طريق
تطوي���ر وتعزي���ز قدراته���ا الدفاعية،
وا�ستيعاب رجاله���ا الأ�شاو�س لأحدث
م���ا ُز ّودت به م���ن �أ�سلح���ة متطورة
وتقنيات ع�سكري���ة متقدمة ،جعلتها
ــ بحمد اهلل ـ���ـ يف طليعة امل�ؤ�س�سات
يف الدولة ،حمققة نقلة نوعية وكمية،
كما �أ�صبحت بف�ضل توجيهات ورعاية
واهتم���ام جاللته ــ رعاه اهلل ــ تواكب
�أحدث امل�ؤ�س�سات الع�سكرية املتقدمة
يف العامل.
يف اخلت���ام ونح���ن نعي�ش فرحة
غام���رة به���ذه املنا�سب���ة ال�سعيدة،
ي�رشّفن���ي بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة
عن كاف���ة منت�سب���ي وزارة الدفاع �أن
جن ّدد العهد وال���والء والطاعة ملوالنا
ح��ض�رة �صاح���ب اجلالل���ة ال�سلطان
قابو����س بن �سعي���د املعظ���م القائد
الأعل���ى للقوات امل�سلح���ة – حفظه
اهلل ورعاه– مت�رضعني �إىل املوىل ع َّز
وج َّل �أن مي َّد جاللته بال�صحة والعافية
والعم���ر املديد ،ويحفظه ع���زًا وذخ ًرا
وعمان
لعمان و�شعبها الويفُ ،
وفخ ًرا ُ
ترفل يف ثوب الأم���ن واال�ستقرار� ،إنه
�سميع جميب الدعاء.

ت�سعة و�أربعون عامًا قطعت فيها
ال�سلطنة � ً
أ�شواطا من التنمية
والإجناز للوطن واملواطن ،وما
زالت م�سرية النه�ضة مت�ضي
بف�ضل اهلل وعونه
c c c c

عُ مان حتتفل بهذه الذكرى
الغالية على قلوبنا جميع ًـا،
لن�ستذكر ّ
وفخر اجلهود
عز
ٍ
بكل ٍ
ال�ساطعة واملنجزات الرائعة
التي تقف �شاخمة على كل �شرب
من �أر�ض هذا البلد املعطاء
c c c c

�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة وهي
حتتفل بهذه الذكرى اخلالدة
�إمنا حتتفل بت�سعة و�أربعني عامًا
ً
حافلة بالعديد من الإجنازات،
فقد �شهدت خطوات كبرية
ومتالحقة على طريق تطوير
وتعزيز قدراتها الدفاعية
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معـالـــي
حممد بن نا�صر الرا�سبي

تخطو م�سرية النه�ضة ال ُعمانية
بثبات وقد متكنت بف�ضل القيادة
احلكيمة �أن تهيء للإن�سان ال ُعماين
�سبل ومقومات النجاح واالرتقاء،
و�شرعت عجلة النه�ضة يف تنمية
وبناء وت�أهيل الإن�سان ليتفاعل
ب�إيجابية مع احلكومة يف عملية
التنمية ال�شاملة
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حتتفل ال�سلطنة كل عام بالذكرى
العطرة للعيد الوطني الثامن ع�رش من
تتفجر
نوفمرب املجيد ،وه��ي منا�سبة
َّ
العمانيني بهجة و�رسو ًرا يف
فيها م�شاعر ُ
كافة �أرجاء البالد مت�سابقني يف �إظهار
م�شاعر ال��والء لقائد م�سرية النه�ضة
املباركة ،واالنتماء لوطنهم ُعمان واحة
الأمن وال�سالم ،فحق ل�ساكني هذه الأر�ض
الطيبة �أن يفخروا مبا حتقق من �إجنازات
تنموية واقت�صادية وب�رشية جعلت ُعمان
تت�صدر امل ��ؤ��شرات الدولية يف تنمية
الكادر الب�رشي يف املقام الأول ومتكينه
حتى ي�سهم يف بناء وطنه ورفعته .ولقد
كان للر�ؤية الوا�ضحة واملحددة املالمح
العماين ل��دى جاللة
لواقع املجتمع ُ
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -منذ
توليه مقاليد احلكم يف البالد و�إملامه
مبجمل الظروف املحيطة �إقليميا ودول ًيا
الأثر يف النهو�ض بالبالد ومعرفة كيفية
مواجهة التحديات العديدة يف مرحلة
مبكرة.
مل يدخر جاللته جهدا يف حتقيق
ال��وح��دة الوطنية وا�ستعادة ال�سيطرة
الكاملة على الرتاب الوطني ،وبعث روح
الت�ضامن والتكافل وال�شعور بال ُهوية
الوطنية ،فانطلقت �أوىل اخلطط اخلم�سية
يف عام 1976م بخطى مت�سارعة بعد �أن
حتقق الأم��ن واال�ستقرار يف كافة ربوع
البالد ،كما تو�سعت وتطورت عالقات
ُعمان الإقليمية والدولية بهدف حتقيق
التقدم والرخاء يف الداخل ودعم ال�سالم
واال�ستقرار والطم�أنينة يف املنطقة ،وعلى
امتداد ال�سنوات وتوايل اخلطط التنموية
واحدة تلو الأخرى مت ا�ستكمال و�إر�ساء

�أ�س�س الدولة الع�رصية ودعائم االقت�صاد
الوطني ال��ق��ادر على النمو ،حيث مت
ا�ستكمال البنى الأ�سا�سية يف خمتلف
املجاالت يف كافة حمافظات ووالي��ات
ال�سلطنة ،وظهرت �أجيال �شابة مت�سلحة
بالعلم وامل��ع��رف��ة لت�أخذ مكانها يف
امل�شاركة يف عملية البناء الوطني.
منذ انطالق النه�ضة املباركة بقيادة
جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل
ورع���اه ،-اتخذت ال�سلطنة نهج مد يد
التعاون وال�صداقة والتفاهم مع كافة دول
احرتاما وتقدي ًرا
العامل ،الأمر الذي �أك�سبها
ً
أمنوذجا يحتذى
دول ًيا ،و�أ�صبح هذا النهج �
ً
به يف التعامل الدويل ،وذلك ملا يت�صف
به من رجاحة وحكمة وح�سن ت�رصف
وثبات يف املواقف ،عالوة على اجلر�أة يف
اتخاذ القرارات وتنفيذها ،ف�أ�صبحت ُعمان
اً
فاعل يف خدمة الق�ضايا الهادفة
�رشيكا
لتحقيق الأم���ن وال�����س�لام ،فقد ا�ستقت
ال�سيا�سة اخلارجية نهجها من النهج
العقالين واملو�ضوعي الذي انتهجه جاللة
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورع��اه-
القائم على الت�أين والبعد عن االنفعال
�إزاء امل�ستجدات يف الأح��داث ال�سيا�سية
�إقليم ًيا �أو دول ًيا.
العمانية بثبات
تخطو م�سرية النه�ضة ُ
وقد متكنت بف�ضل القيادة احلكيمة �أن
العماين �سبل ومقومات
تهيء للإن�سان ُ
النجاح واالرتقاء ،و�رشعت عجلة النه�ضة
يف تنمية وبناء وت�أهيل الإن�سان ليتفاعل
ب�إيجابية مع احلكومة يف عملية التنمية
ال�شاملة ،وحتى ي�ؤدي املواطن دوره من
منطلق هذه ال�رشاكة �أقيمت امل�ؤ�س�سات
التي تتيح له �أن ينه�ض بدوره يف خدمة

وطنه ورفعته ،حيث جاء �إن�شاء جمل�س
ُعمان مبجل�سيه الدولة وال�شورى عالمة
العماين تربهن وت�ؤكد
فارقة يف التاريخ ُ
نهج جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل-
يف موا�صلة حر�صه على معرفة تطلعات
وطموحات �شعبه عن قرب ،ووعده بتطوير
العمانية .وي�شهد هذا
منظومة ال�شورى ُ
العام دورة جديدة الختيار �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى من خ�لال تظاهرة دميوقراطية
يتفاعل معها �أبناء ُعمان يف كافة حمافظات
رئي�سا
ال�سلطنة ،ف�ضال عن انتخاب املجل�س
ً
له من بني �أع�ضائه يف ظل ال�صالحيات
املو�سعة التي منحت للمجل�س ،ومنها:
امل�شاركة يف درا�سة م�رشوعات املوازنات
العامة للدولة ،واخلطط التنموية اخلم�سية،
واالتفاقيات االقت�صادية واالجتماعية التي
تعتزم احلكومة �إبرامها �أو االن�ضمام �إليها،
وحق ا�ستجواب وزراء اخلدمات ،وغريها من
الأدوات الرقابية املعززة لدوره.
تعد وزارة ال��دف��اع وق��وات ال�سلطان
امل�سلحة رك ًنا �أ�سا�س ًيا من �أركان النه�ضة
العمانية احلديثة ،حيث تعمل با�ستمرار
ُ
على تطوير قدراتها وحتديث مرافقها
وت�أهيل كوادرها الب�رشية بخطى ثابتة
ومدرو�سة انطالقا من حتمل م�س�ؤولياتها
الوطنية املتمثلة يف الدفاع عن حيا�ض
الوطن وحماية �أمنه وا�ستقراره ،واحلفاظ
على مكت�سبات النه�ضة املباركة التي يقود
م�سريتها ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه.
لقد حر�صت ال�سلطنة على تكامل
عنا�رص املنظومة الع�سكرية مبا فيها من
قوى ب�رشية تتمتع بكفاءة قتالية عالية

ومتكينها بقدرات مادية من عدة وعتاد
متكنها من �أداء دوره��ا املقد�س ،وعليه
انتهجت ال�سلطنة خططا ممنهجة لتزويد
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبعدات و�أ�سلحة
دعما للدور الكبري
متطورة ب ًرا وج ًوا وبح ًرا ً
ال��ذي يقع على كاهلها ،بالإ�ضافة �إىل
التطوير امل�ستمر والت�أهيل لأ�سلحة الإ�سناد
التي متكنها من القيام بواجبها على �أكمل
وج��ه ،هذا ف�ضال عن خطط ت�أهيل القوى
العماين من
الب�رشية حتى يتمكن اجلندي ُ
التعامل مع التقنيات احلديثة بحرفية
و�إتقان ،كما يتم �سنو ًيا تنفيذ العديد من
التمارين الع�سكرية امل�شرتكة بني قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأج��ه��زة الع�سكرية
والأمنية بال�سلطنة ،بالإ�ضافة �إىل التمارين
الع�سكرية امل�شرتكة مع ال��دول ال�شقيقة
وال�صديقة بهدف تبادل اخل�برات وتعزيز
التعاون والتن�سيق امل�شرتك.
ختاما يطيب يل �أن �أرفع �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي ملوالنا
ح�ضـرة �صـاحب اجلاللــة ال�سلطــان
قابـو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة – حفظه اهلل ورعاه–
مبنا�سبة العيد الوطني املجيد ،كما ي�رسين
�أن �أهنئ جميع ال�ضباط والأف��راد بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ودوائر وزارة الدفاع بهذه
املنا�سبة الغالية على قلوبنا ،داعيا املوىل
�ن على موالنا جاللة
جلت قدرته �أن مي� َّ
ال�سلطان القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
بال�صحة والعافية والعمر املديد ،و�أن
يحفظ بلدنا ُعمان ويوفقنا جميعا ملا فيه
اخلري والرفعة لهذا البلد العزيز.
وك��ل ع��ام واجلميع بخري ،وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ً
�شريكا فاعلاً يف خدمة
عُ مان �أ�صبحت
الق�ضايا الهادفة لتحقيق الأمن
وال�سالم ،فقد ا�ستقت ال�سيا�سة
اخلارجية نهجها من النهج العقالين
واملو�ضوعي الذي انتهجه جاللة
ال�سلطان املعظم حفظه اهلل

c c c c
حر�صت ال�سلطنة على تكامل عنا�صر
املنظومة الع�سكرية مبا فيها من قوى
ب�شرية تتمتع بكفاءة قتالية عالية
ومتكينها بقدرات مادية من عدة
وعتاد متكنها من �أداء دورها املقد�س

c c c c
تعد وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة ً
ركنا �أ�سا�سيًا من �أركان
النه�ضة ال ُعمانية احلديثة ،حيث
تعمل با�ستمرار على تطوير قدراتها
وحتديث مرافقها وت�أهيل كوادرها
الب�شرية بخطى ثابتة ومدرو�سة
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حـــــــــة:
لطــــان امل�س َّل
ال�س
رئيـ�س �
ُ
ات ُّ
أركــــان ق َّو ِ
ِ
ِ
ِ

الثامــن ع�شــر مـن نوفمبـر يعـد ملحمــة تاريخيــة فـي ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــرة كـل مواطن يعي�ش علـى �أر�ض هذا الـوطن املعطـاء ،وهو
اليـوم الـذي ِّ
يج�سـد فيـه املواطـن العُمانـي �أروع معانـي الـــــــــــــــــــــــــــــــوالء ،و�أ�صـدق منـاذج الوفـاء لبانـي نه�ضـة املجــد والرخـاء

الفريق الركن
�أحمــد بن حارث النبهــاين

جاللة ال�سلطان املعظم حفظه
اهلل ورعاه ا�ستطاع �أن ي�صنع
مرحلة من مراحل عُ مان
املجد واحل�ضارة ،مرحلة بناء
الوطن والإن�سان

العــدد 515
نوفمرب 2019

30

احلم����د هلل رب العامل��ي�ن ،وال�صالة
وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،
�أما بعد...
الوطن كلمة حتمل يف طياتها معاين
عظيمة ،ومدلوالت متعددة ال ح�رص لها،
فالوطن هو ال ُهوي����ة التي نعتز ونفتخر
به����ا دائما ،وهو املالذ ال����ذي نلج�أ �إليه
دوم����ا لن�ست�شعر الأمن ،ونعاي�ش الأمان،
ل����ذا وجب علينا حمايت����ه والدفاع عنه
بكل ما �أوتينا من ق����وة وب�أ�س ،وحكمة
ور�ؤى ،ونفدي����ه ب�أرواحن����ا وب�أغلى ما
منلك ،والعمل لبقائه �آم ًنا م�ستق ًرا ،فلي�س
هنالك �شيء يف الدنيا �أثـمن و�أ�سمى من
�أر�ض الوطن.
ويف ذاكرة الأوط����ان �أيام تاريخية
خال����دة حتتفي بها ال�شع����وب ،وها هي
ال�سلطنة حتتفل بعيدها الوطني املجيد،
يف ي����وم الثام����ن ع�رش م����ن نوفمرب من
كل عام الذي يع����د ملحمة تاريخية يف
ذاك����رة كل مواطن يعي�ش على �أر�ض هذا
يج�سد
الوطن املعط����اء ،وهو اليوم الذي
ّ
العماين �أروع معاين الوالء،
فيه املواطن ُ
و�أ�ص����دق من����اذج الوفاء لب����اين نه�ضة
املجد والرخاء لهذا الوطن املعطاء ،قائد
امل�سرية الظافرة موالنا ح�رضة �صاحب
اجلالل����ة ال�سلط����ان قابو�س ب����ن �سعيد
املعظم القائ����د الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظ����ه اهلل ورعاه  -ال����ذي ا�ستطاعبف�ض����ل من اهلل تع����اىل ،وبف�ضل حكمة
جاللته � -أبقاه اهلل – وحنكته العميقة
الوا�سعة ،ونظرته البعي����دة الثاقبة� ،أن
ي�صنع مرحلة م����ن مراحل ُعمان املجد
واحل�ض����ارة ،مرحلة فارقة انطلقت معها

ُعمان �إىل �آفاق العزة واالزدهار ،والتطور
والنماء ،مرحلة بن����اء الوطن والإن�سان،
فقد كر�س جاللت����ه -حفظه اهلل ورعاه-
كل جه����ده ،ووقت����ه ،لإحي����اء الأجماد
العمانية العريق����ة ،وحتديث منظومتها
ُ
املعا���ص�رة ،بكل ما ه����و جديد وحديث،
العماين املكانة البارزة،
وكان للمواطن ُ
والعام����ل الرئي�س����ي ،يف منظومة بناء
الدولة احلديثة ،وم����ن �أجل �أن تتوفر له
�سبل العي�����ش الكرمي ،والبيئ����ة الآمنة،
وت�أمني احلياة الكرمية امل�ستقرة.
�إن الثامن ع���ش�ر من نوفمرب هو يوم
لالعت����زاز مبا�ضي هذا الوط����ن العريق،
وللفخ����ر بحا���ض�ره املزده����ر امل�رشق،
وللتف����ا�ؤل مب�ستقبل����ه الواع����د ،و�إن
االحتفال بهذا اليوم يعد فر�صة �سانحة
لتقييم الإجنازات التي حققها الوطن ،يف
جميع املجاالت وعل����ى كافة الأ�صعدة،
وهو تاريخ يحكي لنا ق�صة قائد عظيم،
�أجنبته ُعم����ان البناء والإعم����ار ليغيرّ
العم����اين نحو
جم����رى حي����اة الإن�سان ُ
الرقي وال�سمو ،ولأعلى املراتب.
فح����ق للجمي����ع �أن ي�شع����ر بالفخر
واالعتزاز ،ملا حتق����ق على �أر�ض الوطن،
من نه�ضة تنموية �شاملة وغري م�سبوقة،
ومن حق الوطن باملقاب����ل علينا الذود
والعطاء ،والبذل والوفاء ،من �أجل املزيد
من التقدم والنماء.
عاما م����ن العمل
ت�سع����ة و�أربع����ون ً
ال����د�ؤوب ،والعطاء املتوا�ص����ل ،واجلهد
املخل�ص ،ح ّققت ُعم����ان خاللها م�سرية
تنموية �شاملة ،ع ّمت �أرجاءها املرتامية
الأطراف ،من حمافظ����ة م�سندم ال�شماء ،
بعنفوانها الأبي ال�شامخ ،و�إىل حمافظة

ظف����ار ذات التاريخ العري����ق الذي يزهو
بعبري اللبان العابق.
ولقد حظيت قوات ال�سلطان امل�سلحة
خالل ه����ذه الت�سع����ة والأربع��ي�ن عاما
�سام وعناي����ة كرمية من لدن
باهتم����ام ٍ
جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -
حفظه اهلل ورع����اه  -لت�صبح اليوم هذه
القوات مبختل����ف �أ�سلحته����ا ووحداتها
و�إداراته����ا قوة مهاب����ة مهيبة ،من حيث
التنظيم احلدي����ث والعدة والعتاد اللذان
يلبيان احلاجة الفعلي����ة ،وامل�ستويات
التدريبية العالي����ة والكفاءات الب�رشية
القادرة على �ص����ون املنجزات وحماية
املكت�سب����ات ،والذود عن ثرى هذا الوطن
الأغر.
�إن ق����وات ال�سلط����ان امل�سلحة متثل
دو ًرا رئي�س ًيا يف عملية التنمية ال�شاملة،
لي�����س كونه����ا ت�سهم يف توف��ي�ر البيئة
الآمن����ة التي ت�شجع النم����و االقت�صادي
وج����ذب اال�ستثم����ارات اخلارجي����ة �إىل
ال�سلطنة وح�سب ،و�إمنا �أي�ضً ا لأنها ت�سهم
يف تكوي����ن العن�رص الب���ش�ري و�إك�سابه
امله����ارات الع�رصي����ة املتط����ورة ،التي
ت�ساع����ده على امل�شارك����ة وبفاعلية يف
خمتلف جم����االت العمل الوطني ،وكذلك
من خالل �إع����داد وت�أهيل قاعدة عري�ضة
من منت�سبي ق����وات ال�سلطان امل�سلحة ،
مب����ا يعزز جوان����ب امل�ساهمة يف خطط
التنمية ال�شاملة ،ومبا يحقق رفعة ُعمان
وعلو �ش�أنها بني الأمم.
و�إن����ه ل�رشف عظيم به����ذه املنا�سبة
الوطنية املاجدة � ،أن يجدد منت�سبو قوات
ال�سلطان امل�سلح����ة العهد الذي قطعوه
على �أنف�سه����م ،حماة خمل�صني ،و�أوفياء

هلل والوطن وال�سلطان ،وها هم يج ّددون
العهد والوالء من خالل احتفالهم بالعيد
الوطن����ي يف حلته التا�سع����ة والأربعني
مبيدان قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية،
جم�سدين بذلك لوح����ة ع�سكرية وطنية،
ِّ
تعرب وبج��ل�اء ع َّما و�صل����ت �إليه قوات
ال�سلطان امل�سلحة من تطور وتقدم ،ويف
الوقت ذاته جت�سد معاين الوالء والطاعة
للقائ����د املفدى – رعاه اهلل – و�سيبقون
دائم����ا اجلن����ود الأوفي����اء  ،واحلم����اة
الأمناء ل�ص����ون منجزات ومكت�سبات هذا
الوطن الغ����ايل ،وم�ؤكدين ب�أنهم الركيزة
الأ�سا�سي����ة لال�ستمرار يف خطط النه�ضة
التنموي����ة ال�شاملة ،متم�سكني ب�شعارهم
الأبدي  ،الذي ال يحيدون عنه �أب ًدا (الإميان
باهلل  ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن).
ومبنا�سب����ة العيد الوطن����ي املجيد
التا�س����ع والأربعني ،يوم الع����زة والإباء
وال�شموخ ،ي�سعدين وي�رشفني بالأ�صالة
ع����ن نف�سي ،ونيابة ع����ن منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة �أن �أرفع �أزكى و�أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي
ملوالي ح�رضة �صاح����ب اجلاللة القائد
الأعل����ى للقوات امل�سلح����ة  -حفظه اهلل
ورع����اه � -سائ��ل�ا اهلل تع����اىل �أن يدمي
جمد هذا الوط����ن املعطاء  ،وعز قيادته،
ورخاء مواطني����ه ،و�أن يحفظ ُعمان كما
هي اليوم �آمنة مطمئنة ،را�سخة بالوئام
واال�ستقرار ،رافعة �شعار الأمن وال�سالم،
�شاخمة بالعزة واملج����د والإباء ،ونحو
املزيد من �أوجه التطور والنماء.
وكل ع����ام وجاللته يف خري وم�رسة،
وعم����ان و�شعبه����ا ال����ويف يف مزيد من
ُ
مظاهر العزة والهناء والرخاء.

الثامن ع�شر من نوفمرب هو يوم
لالعتزاز مبا�ضي هذا الوطن
العريق  ،وللفخر بحا�ضره املزدهر
امل�شرق  ،وللتفا�ؤل مب�ستقبله
الواعد
c c c c
ت�سعة و�أربعون عامًا من العمل
الد�ؤوب ،والعطاء املتوا�صل،
واجلهد املخل�ص ،ح ّققت عُ مان
خاللها م�سرية تنموية �شاملة ع ّمت
�أرجاءها املرتامية الأطراف
c c c c
قوات ال�سلطان امل�سلحة متثل دو ًرا
رئي�سيًا يف عملية التنمية ال�شاملة،
من حيث امل�ساهمة يف تكوين
العن�صر الب�شري و�إك�سابه املهارات
الع�صرية املتطورة ،التي ت�ساعده
على امل�شاركة وبفاعلية يف خمتلف
جماالت العمل الوطني
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ُ
مانــــــــــــــي:
ال�سلطــانــــي ال ُع
اجلي�ش
قائـــــد
ِّ
ِّ
ِ
الثامــن ع�شر مـن نوفمبـر منا�سبـة وطنيـة خالدة وبداية عهـــــــــــــــــــــــــــــــد جميد لبنــاء حيـاة �أف�ضـل للمواطـن ال ُعماين علـى امتداد
�أر�ض ُعمان الطيبة ،ومن خالل ما �أتاحت له من مقومات النه�ضــــــــــــــــــــــــــــــة متكـن من الإ�سهـام فــي حتقيـق �أهـداف وطنـه التنمويــــة

اللواء الركن
مطـــر بن �ســامل البلو�شــي

حر�ص جاللة القائد املفدى
ـ �أبق��اه اهلل ـ �أن يك��ون
املواط��ن ال ُعماين هو �صانع
التنمي��ة و�أ�سا�سها وحار�سها
وامل�ستفيد الأول منها
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احلمد اهلل على جزيل النعماء،
وعظيم ال�شكر والثن���اء؛ وال�صالة
وال�سالم على ر�سوله الأمني ،حممد
اله���ادي �إىل ال��ص�راط امل�ستقيم،
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�إن االحتف���ال بالعي���د الوطني
املجي���د الثامن ع��ش�ر من نوفمرب
يف كل عام ،له���و منا�سبة وطنية
خال���دة وبداية عه���د جميد لبناء
العماين على
حياة �أف�ضل للمواطن ُ
امتداد �أر�ض ُعم���ان الطيبة ،ومن
خالل ما �أتاحت ل���ه من مقومات
النه�ض���ة متكن م���ن الإ�سهام يف
حتقيق �أه���داف وطن���ه التنموية
و�س���ار نح���و حتقي���ق طموحاته
بالتفاعل مع التطورات والإجنازات
والتق���دم واالزده���ار التي حظيت
بها م�س�ي�رة اخلري املظفرة والتي
قاد زمامها موالنا �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائ���د الأعلى للق���وات امل�سلحة
حفظه اهلل ورع���اه -على امتدادعاما من العطاء
ت�سعة و�أربع�ي�ن ً
والنماء.
العماني���ة احلديثة
النه�ض���ة ُ
متي���زت من���ذ انطالقته���ا بنظرة
م�ستقبلي���ة ثاقبة و�سيا�سة فكرية

متزن���ة �شمل���ت كاف���ة املجاالت
و�شتى القطاع���ات وعلى خمتلف
الأ�صعدة ،وقد حر�ص جاللة القائد
املف���دى ـ �أبق���اه اهلل ـ �أن يك���ون
العماين هو �صانع التنمية
املواطن ُ
و�أ�سا�سه���ا وحار�سه���ا وامل�ستفيد
الأول منها  ،ف�أخذ بيد املواطن لبناء
دولة ع�رصية قادرة على ا�ستعادة
جمد ُعم���ان ودورها احل�ضاري يف
املنطقة والعامل �أجمع ،تقوم على
قاعدة املواطن���ة وامل�ساواة ،فبذل
من �أجل ذلك ق�صارى جهده ـ �أيده
اهلل ـ لبناء املواطن وتنمية قدراته
ليق���وم مبهمت���ه الوطنية اجلليلة
انطال ًقا من ثق���ة جاللته العميقة
ب���ه وتقدي���ره العمي���ق للوط���ن
واملواطن ال���ذي ميثل �أغلى ثروات
هذا الوطن املعط���اء ،والتف �أبناء
الوط���ن الأوفياء حول جاللته منذ
بداية امل�س�ي�رة املباركة و�أحاطوا
بجاللت���ه ح ًبا ووف���ا ًء ووال ًء وما
بذلوه من جه���ود يف كل املواقع
عل���ى امتداد �أر�ض ُعم���ان الطيبة
�أينع و�أت���ى ثماره يف كل �شرب من
هذه الأر�ض الوفية.
ومن ه���ذا املنطلق نتحدث عن
العماين الذي هو
اجلي�ش ال�سلطاين ُ

�إحدى ركائز التنمية ،و�أحد �أعمدة
البن���اء والتعم�ي�ر ،م�ست�شعري���ن
بعظمـ���ة وفخـ���ر الإجنــ���ازات
واملكت�سب���ات الت���ي حتققت على
�أر�ض الوط���ن خالل �أعوام النه�ضة
املباركة ،فاحلم���د واملنة هلل ب�أن
�أ�صبح ه���ذا اجلي�ش العريق جي�شً ا
احرتاف ًيا ق���اد ًرا على احلفاظ على
منجزات النه�ضة املباركة ،و�إن ما
�شهده وي�شه���ده اجلي�ش ال�سلطاين
العم���اين م���ن تطوي���ر وحتديث
ُ
ملختل���ف ت�شكيالت���ه ووحدات���ه
القتالي���ة والإدارية جاء وفق نهج
مدرو�س مـن لـدن جاللته  -حفظه
اهلل ورعاه  -حتى �أ�صبح يف قمة
مت�سما بال�ضبط
الكفاءة القتالية،
ً
والرب���ط الع�سكري ،وله م�شاركات
�إقليمية ودولية �ساهمت بفعالية
يف رف���ع ا�سم ُعم���ان ورايتها بني
دول العامل.
جميع���ا نقف بكل
وها نح���ن
ً
�شم���وخ وا�ستع���داد ره���ن �إ�شارة
الأم���ر ال�سام���ي ملوالن���ا جاللة
القائد الأعل���ى للقوات امل�سلحة ـ
لعمان الأبية
حفظه اهلل ـ حم���اة ُ
و�إجنازاتها العظيمة ،و�إنه لي�رشفنا
قدم���ا يف ا�ستمرارية هذا
امل�ض���ي ً

التطور والتدريب ،وا�ستمرارية رفع
الكف���اءة الع�سكرية العالية ليظل
العماين الأمني
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
الويف لتلبية نداء الواجب الوطني
املقد�س.
وبه���ذه املنا�سب���ة الوطني���ة
الغالي���ة ف�إنن���ا ومنت�سب���ي هذا
ال�سالح العريق نرفع �أجل و�أ�سمى
عبارات العرفان واالمتنان والوالء
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعي���د املعظم ـ �أعزه
اهلل ـ وجندد العهد والوالء والطاعة
معاهدين جاللته ب�أن نكون اجلند
الأوفياء وحرا�س هذا الوطن العزيز
ودرعه املك�ي�ن ،مرددي���ن هتا ًفا
(الإمي���ان باهلل ،ال���والء لل�سلطان،
الذود عن الوط���ن) �سائلني املوىل
العل���ي القدي���ر �أن يحف���ظ ُعمان
بنعمة الأم���ن والأمان واال�ستقرار،
و�أن يعي���د عل���ى جاللت���ه ه���ذه
أعواما عدي���دة و�أزمنة
املنا�سب���ة � ً
مديدة ،و�أن يكلأه بت�أييده ،وينعم
عليه بال�صح���ة والعافية والعمر
املدي���د� ،إنه على م���ا ي�شاء قدير،
نعم املوىل ونعم الن�صري .
وكل عام واجلميع بخري

النه�ض��ة ال ُعماني��ة احلديث��ة متيزت
من��ذ انطالقته��ا بنظ��رة م�ستقبلي��ة
ثاقب��ة و�سيا�سة فكري��ة متزنة �شملت
كافة املجاالت و�شتى القطاعات وعلى
خمتلف الأ�صعدة

c c c c
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين هو �إحدى
ركائز التنمية ،و�أح��د �أعمدة البناء
والتعمري ،م�ست�شعرين بعظمة وفخر
الإجنازات واملكت�سب��ات التي حتققت
عل��ى �أر���ض الوط��ن خ�لال �أعوام
النه�ضة املباركة

c c c c
�إن م��ا �شه��ده وي�شه��ده اجلي���ش
ال�سلط��اين ال ُعم��اين م��ن تطوي��ر
وحتديث ملختلف ت�شكيالته ووحداته
القتالي��ة والإداري��ة ج��اء وفق نهج
مدرو�س مـن لـ��دن جاللته  -حفظه
اهلل ورع��اه  -حت��ى �أ�صب��ح يف قم��ة
الكفاءة القتالية
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ُ
مانـــــــي:
ال�سلطانــــي ال ُع
�ســالح اجلــــــ ِّو
قائـد
ِّ
ِّ
ِ

�إن االحتفال بالعيـد الوطنـي املجيــد يعد منا�سبة لالحتفـــــــــــــــــــــــــــــــال باملنجــزات الوطنيـــة واعرتا ًفـــا باجلميــل للقيــادة
ِّ
م�صــاف الــدول املتقدمــــــة
احلكيمــة ،التـي بـذلت جهــو ًدا م�ضنيــة لدفــع هـذه البـــــــــــــــــــــــــــــــالد الطيبــة للو�صــول �إىل

اللواء الركن طيار
مطــر بن عـلي العبيدانـــي

عُ ــمان يف هذه الأيام الوطنية
اخلالدة حتتفي بالعيد الوطني
التا�سع والأربعني الـمجيد النطالقتها
الكربى التي �صنع مفاخرها موالنا
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم
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حتتفي ُعــمان يف هذه الأيام الوطنية
اخلالدة بالعيد الوطني التا�سع والأربعني
الـمجيد النطالقتها الكربى التي �صنع
مفاخرها موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  ،القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة رعاه اهلل.
العمانيـة
لقد حتققت على الأر���ض ُ
املباركة تنمية م�ستدامـة �شملت خمتلف
مناحي احلياة ،ومتكنت من �إطالق قدرات
العماين ؛ لي�ساهم يف
و�إبداعات الإن�سان ُ
بناء ُعمان احلديثة وتعزيز مكت�سبات
النه�ضة املباركة.
�إن ما حتقق خالل هذه املدة الق�صرية
من �إجنازات على �أر�ض ُعمان ُيـعد �إعجازًا
قيا�سا بالزمن الذي حتققت فيه .لقد متيزت
�سيا�سة ال�سلطنة اخلارجية مبد �أوا�رص
ال�سالم ،وتر�سيخ التعاون بني ال�شعوب،
والـم�ساهمة الفاعلة التي تهدف �إىل
موا�صلة الإن�سانية م�سريتها نحو التقدم
واالزدهار ،فجهود ال�سلطنة وا�ضحة على
امل�ستويني الإقليمي وال��دويل ،ويقدرها
العامل �أجمع.
�إن ما حتقق على هذه الأر�ض الطيبة
خ�لال ه��ذه امل�سرية الق�صرية يعد ــ
ومـبـهـ ًرا،
وبجميع املقايي�س ــ
ً
عظيما ُ
ويحق لكل ُع��م��اين �أن يفخر بقيادته
ووطنـه �أمـام جميع �أمـم الأر���ض؛ لأنها
جت��رب��ة ف��ري��دة يف �أه��داف��ه��ا النبيلة،
وخططها التنموية ،وم�ضامينها ال�سامية،
واهتماماتها ال�شاملة؛ لذلك حظيت
باهتمام وثناء الكثري من و�سائل الإعالم
العاملية واملنظمات الدولية.
�إن الكثري من دول العامل لت�ستلهم
العمانية املبادئ
من م�سرية النه�ضة ُ
والقيم العظيمة؛ حيث ح��ازت ُعمان

على تقدير واح�ت�رام ال��ع��امل وت��ب��و�أت
مكانة مرموقة ب�سبب نهج قيادتها
احلكيمة و�أ�صالة ورقي �شعبها الويف،
ولقد ات�سمت �سيا�سة القائد ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ باالن�سجام والواقعية على
خمتلف الأ�صعدة ،و�ساهمت يف جتنيب
املنطقة ال�رصاعات والنزاعات ومواجهة
الأخطار املختلفة ،ولقد ُع َّدت التجربة
العمانية على م�ستوى العامل �أمنوذجـًا
ُ
ح�ضار ًيا و�إن�سان ًيا ُيحتذى به يف بناء
الأمم والأوطان على حد �سواء؛ �إذ خلقت
مناخـًا من التجان�س والت�سامح والإخاء
والتوا�صل بني �أفراد املجتمع من جهة،
وبينهم وبني �شعوب العامل من جهة
�أخ���رى ،كما �شملت التنمية ال�شاملة
للبالد م�سارين داخل ًيا وخارج ًيا ،حيث
ُبنيت ُعمان داخليـًا ب�شكل حديث مع
الـمحافظة على �أ�صالتها التاريخية
 ،ولقد �أخذ القائد املفدى ـ رعاه اهلل ـ
ب�أ�سباب الع�رص مع االحتفاظ يف الوقت
ذاته ب�أ�صالة الوطن وعراقته ومقومات
ح�ضارته لتعزز ُع��م��ان م��ن ما�ضيها
املجيد وحا�رضها امل�رشق البهيج.
ويف الـم�سار اخل��ارج��ي؛ حافظت
ُعمان على عالقات جيدة مع جميع دول
العامل ،وا�شتهرت ُعمان بدعوتها الدائمة
للدول الأخرى لل�سالم والتفاهـم واحلوار
ولـم ال�شمـل ،وعرفت بهذه
والتقارب
ّ
الـمبادئ ال�سامية النبيلة على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل.
لقد كانت ُعمان �سباقة ــ بني دول
العمانية
املنطقة ـ يف جمال متكني املر�أة ُ
و�إ�رشاكها يف جهود التنمية مبا يف ذلك
امل�ساهمة يف عملية االنتخاب والرت�شح
لع�ضوية جمل�س ال�شورى التي نعاي�شها

يف هذا الأيام املجيدة .كما تعد ال�سلطنة
الأوىل على دول الإقليم يف جمال تعزيز
العمل ال�شوروي من خالل جمل�س ُعمان
مبجل�سيه الدولة وال�شورى.
اقت�ضت حكمة عاهل البالد املفدى
ـ �أبقاه اهلل ـ �إن�شاء منظومة ع�سكرية
و�أمنية فعالة للبالد ل�ضمان حماية
املنجزات و�صون الـمكت�سبات انطالقـًا
من حكمته ال�سامية «يد تبني ويد حتمل
ال�سالح» .لقد كان �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين �أحد �أركان هذه املنظومة املهمة؛
ُ
حيث يقوم ــ جن ًبا �إىل جنب مع باقي
الأجهزة الع�سكرية والأمنية ــ بدور كبري
يف ت�شكيل املنظومة الأمنية لل�سلطنة،
وي�ضطلع بجانب امل�ساهمة الفاعلة يف
حماية �سماء ُعمان بدعم امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية والأمنية واملدنية على حد
�سواء� ،إىل جانب تقدمي اخلدمات املتنوعة
اً
م�شكل بذلك م�ساهمة فاعلة
للمواطنني؛
يف م�سرية التنمية امل�ستدامة لل�سلطنة.
وقد حظي ال�سالح م�ؤخ ًرا بنقالت نوعية
وكمية ك�برى �شملت جوانب الت�سليح
والبنى الأ�سا�سية.
تعد ُعمان واحة لال�ستقرار و�أمنوذجـًا
للواقعية ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنوع
االقت�صادي واال�ستغالل الأمثل للموارد
الطبيعية وت�سخريها خلدمة التنمية ودفع
عجلتها املت�سارعة .لقد �أثبت املواطن
العماين العامل يف خمتلف القطاعات
ُ
الع�سكرية والـمدنية ب�أنه عند ح�سن ظن
قيادته به وعند ح�سن ظن الـمجتمع له
�أي�ضـًا.
�إن االحتفال بالعيد الوطني املجيد
يعد منا�سبة لالحتفال باملنجزات
الوطنية ،واع�ترا ًف��ـ��ا باجلميل للقيادة

احلكيمة؛ التي بذلت جهو ًدا م�ضنية لدفع
م�صاف
هذه البالد الطيبة للو�صول �إىل
ِّ
العماين
الدول املتقدمة .لقد خلد التاريخ ُ
هذا اليوم املجيد ب�أحرف من نور.
لقـد ا�ستطــاع القائـد املفدى ـ �أيده
اهلل ــ بحكمته النرية خالل م�سرية الت�سعة
والأرب��ع�ين عامـًا املا�ضية حتقيق �آمال
العماين يف بنا ء الدولة الع�رصية
ال�شعب ُ
م�صاف
إىل
�
مان
ع
ا�سم
ورفع
ا
ِّ
ُ
بنا ًء حديثـــً
ال��دول املتقدمة؛ وقد كان كل ذلك نتاج
الفكر املتقد للقائد املفدى ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ و�إرادته ال�صلبة وطموحاته الكبرية
وتخطيطه ال�سليم ،ومن خلفه �شعبه الأبي
التواق للعمل واجتياز ال�صعوبات؛ الذي
تالحم مع قيادته و�آمن بحكمتها.
وبهذه املنا�سبة الوطنية الغراء؛ التي
تعد رم��زًا للتحوالت الكربى يف تاريخ
ُعمان املعا�رص ،والعطاء الدائم يف مناحي
احل��ي��اة؛ �أت����شرف وبالنيابة ع��ن جميع
العماين �أن
منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
�أرفع جليل التهاين و�أ�صدق الأماين للمقام
ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد الـمعظم ،القائد
الأعلى للقوات الـم�سلحة ــ �أي��ده اهلل ــ
العماين الأبي الـمخل�ص ،جمددين
ولل�شعب ُ
العهد والوالء جلاللته ــ رعاه اهلل ــ ون�ؤكد
ا�ستعدادنا لتحقيق كل ما من �ش�أنه عزة
ورفعة و�سمو ُعماننا احلبيبة حتت ظل
قيادته احلكيمة� ،سائلني اهلل ج َّلت قدرتـه
�أن يعيد هـذه الـمنا�سبـة على عاهل البالد
املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ وهو ينعم
مبوفور ال�صحة والعافية والعمر الـمديد
وعماننا
�أعوامـًا عديدة و�أزمنة مديدةُ ،
الغالية يف تقدم وازدهار و�س�ؤدد ،وكل عام
واجلميع بخري.

الكثري من دول العامل ت�ستلهم
من م�سرية النه�ضة ال ُعمانية
املبادئ والقيم العظيمة؛ حيث
حازت عُ مان على تقدير واحرتام
العامل ،وتب َّو�أت مكانة مرموقة
ب�سبب نهج قيادتها احلكيمة
و�أ�صالة ورقي �شعبها الويف

c c c c
التجربة ال ُعمانية تعد على
م�ستوى العامل �أمنوذجً ا ح�ضاريًا
و�إن�سانيًا يُحتذى به يف بناء الأمم
والأوطان

c c c c
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
�إحدى املنظومات الع�سكرية
الأمنية للبالد ل�ضمان حماية
املنجزات و�صون املكت�سبات

35

العــدد 515
نوفمرب 2019

ُ
ــــــة:
ــــة ال ُعمان َّي ِ
َّـــــة ال�سـلطان َّي ِ
قائــــــد البحري ِ

تطل علينا هذه املنا�سبة الوطنية اجلليلة وفيها حتتفـل ُعمان عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما بعد �آخر وهـي تعتلـي هامـات الرقـي واالزدهار ،وي�سودها
الفــرح واحلبــور ورباهـــا حمفوفــــة بـالأمــن واال�ستقـــرار ،فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظـــل القيــــادة احلكيمــــة لبانــــي نهـ�ضــــة ُعمـــــــــــان

اللواء الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي

الثامن ع�شر من نوفمرب ذكرى
عظيمة نقف فيها وقفة فخر
واعتزاز ملا حتقق على �أر�ض عُ مان
الطيبة من منجزات عديدة على
مدى خم�سة عقود
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احل��م��د هلل واه���ب النعم� ،صاحب
الف�ضل ،مانح العطايا ،وال�صالة وال�سالم
على النبي ال��ك��رمي ،خ�ير خلق اهلل
�أجمعني ،حممد بن عبد اهلل وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ،ومن �سار على نهجه
القومي �إىل يوم الدين وبعد...
�إنه ل�رشف عظيم يل ولكافة منت�سبي
العمانية� ،أن �أرفع
البحرية ال�سلطانية ُ
�إىل امل��ق��ام ال�سامي مل��والن��ا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم ،القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة � -أي��ده اهلل� -أ�سمى �آي��ات
التهاين والتربيكات مبنا�سبة العيد
الوطني التا�سع والأرب��ع�ين املجيد،
مقرونة ب�أ�صدق معاين الوالء وخال�ص
الدعاء �إىل املوىل جلت قدرته ب�أن يحفظ
جاللته ويجعل �أيامه مي ًنا وبركة ،وهو
ينعم مبوفور ال�صحة والعافية ،وعلى
ُعمان وهي تنعم بنعمة الأمن والأمان،
معاهدين اهلل والوطن وجاللة ال�سلطان
ب�أن نبقى احل�صن احل�صني وال�سد املنيع
لوطننا العزيز و�شعبه الأبي.
تط ُل علينا هذه املنا�سبة الوطنية
اجلليلة ،ذكرى الثامن ع�رش من نوفمرب
املجيد م��ن عمر امل�����س�يرة املظفرة
والنه�ضة ال�شاخمة التي �أر�سى دعائمها
جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 �أيده اهلل  -على مدى ت�سعة و�أربعنيعاما ،وفيها حتتفل ُعمان عاما بعد �آخر
ً
وهي تعتلي هامات الرقي واالزده��ار،
وي�����س��وده��ا ال��ف��رح واحل��ب��ور ورب��اه��ا
حمفوفة ب��الأم��ن واال�ستقرار ،يف ظل
القيادة احلكيمة لباين نه�ضة ُعمان،

و�إنها لذكرى عظيمة نقف فيها وقفة
فخر واعتزاز ملا حتقق على �أر�ض ُعمان
الطيبة من منجزات عديدة على مدى
خم�سة عقود ،ارتوت فيها ُعمان بف�ضل
اهلل ج َّلت قدرته وف�ضل الر�ؤية الثاقبة
احلكيمة للقائد امل��ف��دى ،بفي�ض من
العطاء والإجنازات التي �ضمنت للوطن
واملواطن الرقي ومواكبة التطور واحلياة
الكرمية ،فها ه��ي منجزات النه�ضة
املباركة �شاخ�صة اليوم يف �أر�ض الوطن
مبختلف قطاعاتها التعليمية وال�صحية
واالجتماعية واالقت�صادية واخلدمية
�شاملة بذلك كافة املجاالت على �أر�ض
ُعمان الطيبة.
�إن ما ت�شهده ال�سلطنة من م�سرية بناء
ومناء ما هو �إال نتاج للوعد الذي قطعه
جاللته �-أي��ده اهلل -ل�شعبه الويف يف
خطابه الأول بعد توليه مقاليد احلكم يف
البالد «�س�أعمل ب�أ�رسع ما ميكن جلعلكم
تعي�شون �سعداء لغد �أف�ضل» فها نحن
اليوم وبف�ضل الر�ؤية والعطاء ال�ساميني
جلاللته ننعم بوطن �آمن م�ستقر و�شعب
ويف �سعيد م�ساهم يف عملية بناء
الوطن ودفع عجلة التنمية ،م�ستجي ًبا
للنداء ال�سامي ل�رضورة م�شاركة جميع
�أبناء الوطن ذكورا و�إناثا يف رحلة البناء
والتعمري ،واال�ستغالل الأمثل للطاقات
الوطنية والإمكانات املتوفرة لتحقيق
العمانية ومن
الأهداف املرجوة للنه�ضة ُ
�أجل تنمية �شاملة تواكب م�سرية التقدم
والتطور املت�سارع التي ي�شهدها العامل
وفق نظرة قائمة على �أ�سا�س تنويع
م�صادر الدخل وبناء قدرات ب�رشية توفر

العماين ،ويف
القوة واملتانة لالقت�صاد ُ
العماين
هذا ال�ش�أن فقد حظي الإن�سان ُ
بالرعاية واالهتمام ال�ساميني من لدن
جاللته � -أب��ق��اه اهلل  -ليكون رك ًنا
�أ�سا�س ًيا من الأركانات التي يقوم عليها
الوطن.
وعلى م�ستوى امل����سرح العاملي
فقد �سجلت ال�سلطنة ح�ضورها الفاعل
يف العديد من الأحداث العاملية والتي
عك�ست املكانة املرموقة التي يحظى
بها بلدنا العزيز ُعمان ،وامل�ستنرية
بالفكر ال�سديد واحلكمة ال�سامية لعاهل
البالد املفدى � -أبقاه اهلل  -يف جعل
منبعا لل�سالم ،ولعل احلديث عن
ُعمان
ً
هذا اجلانب يحتم علينا �أن ن�ستذكر
تلك التوجيهات ال�سامية ملوالنا جاللة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �-أبقاه
اهلل -بت�سيري �سفينة البحرية ال�سلطانية
العمانية (�شباب ُعمان الثانية) يف
ُ
رحلتها الدولية الرابعة (�صواري املجد
وال�سالم) �إىل القارة الأوروبية م�سطرة
العماين
خالل تلك الرحلة وبطاقمها ُ
�أروع الأمثلة يف املحبة والإخاء وال�سالم
بني �شعوب العامل ،رافعني جمد ُعمان
�شاخ�صا يف �أ��شرع��ة ال�سفينة �أينما
حطوا رحالهم ،وجم��ددي��ن يف الوقت
العماين البحري املمتد
ذاته امل��وروث ُ
عرب الأزم��ان حتت ظل النهج ال�سامي
الذي يوليه موالنا املعظم للحفاظ على
العماين بالبحر ،ولتكون
عالقة الإن�سان ُ
ُعمان واحة ال�سالم والوئام.
ولعل من الواجب ونحن نحتفي بهذه
املنا�سبة املجيدة �أن ن�ستذكر الرعاية

ال�سامية الكرمية التي يوليها موالنا
املعظم �-أب��ق��اه اهلل -لقواته امل�سلحة
البا�سلة ومدها مبا هو جديد عدة وعتا ًدا،
فاليوم وبعد تلك امل�شاريع التي �شهدتها
العمانية لتزويدها
البحرية ال�سلطانية ُ
بعدد من ال�سفن فقد �أ�صبح الأ�سطول
العماين -وهلل احلمد واملنة -يف مقدمة
ُ
الأ�ساطيل املتقدمة م��ن حيث القطع
البحرية و�أطقمها املبحرة يف �أع��ايل
البحار ،ولعل التمارين التي تنفذها كربى
بحريات دول العامل مع �سفن البحرية
العمانية لهي خري �شاهد على
ال�سلطانية ُ
حجم الإمكانات التي �أ�صبحت تتمتع بها
بحرية جاللته �-أبقاه اهلل -ف�ضلاً عن
الكفاءات الب�رشية التي يرفد ال�سالح بها
موا�صلة لدور البحرية الفاعل يف حماية
العمانية .ويف جانب
�أمن و�سالمة البحار ُ
�آخر فقد �شهد دي�سمرب من العام املا�ضي
افتتاح مبنى مركز العمليات امل�شرتكة
ومركز الأمن البحري كواحد من ال�شواهد
العظيمة على الرعاية الكرمية لقائدنا
امللهم بقواته امل�سلحة البا�سلة لي�سود
الأمن واال�ستقرار ُعمان ب ًرا وج ًوا وبح ًرا.
ويف اخلتام ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن
يحفظ جاللته �أيده اهلل  -وميده مبوفور
ال�صحة والعافية ،ويعيد عليه هذه
أعواما عديدة و�أزمنة مديد ًة،
املنا�سبة � ً
جمددين العهد والوالء ب�أن نبقى خري من
ي�صون مكت�سبات نه�ضة ُعمان الظافرة
وحماية بحارها الطاهرة �ضمانا لأمنها
وا�ستقرارها ،وكل عام ووطننا ُعمان يرفل
بثوب الأمن واال�ستقرار.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نحن اليوم وبف�ضل الر�ؤية
والعطاء ال�ساميني جلاللته ننعم
وفـي
بوطن �آمن م�ستقر و�شعب ِّ
�سعيد م�ساهم يف عملية بناء الوطن
ودفع عجلة التنمية

c c c c
ال�سلطنة �سجلت ح�ضورها الفاعل
يف العديد من الأحداث العاملية
والتي عك�ست املكانة املرموقة
التي يحظى بها بلدنا العزيز
عُ مان وامل�ستنرية بالفكر ال�سديد
واحلكمة ال�سامية لعاهل البالد
املفدى �أبقاه اهلل

c c c c
بف�ضل الرعاية ال�سامية الكرمية

�أ�صبح الأ�سطول ال ُعماين -وهلل
احلمد واملنة -يف مقدمة الأ�ساطيل
املتقدمة من حيث القطع البحرية
و�أطقمها املبحرة يف �أعايل البحار
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مانـــــي:
ال�سلطــانـــي ال ُع
احلـــــــــر�س
قائــــــد
ِّ
ِّ
ِ

الثامــن ع�شــر من نوفمرب يحمل يف طياته دالالت ومعاين كبرية ،فهــــــــــــــــــــــــــــــــــو اليوم الذي حتتفـل فيه ال�سلطنة بعيدهـا الوطني املجيد حيث ن�ستذكر
فـي هـذا اليوم ما حققته م�سرية النه�ضة ال ُعمانية املباركة خالل عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود م�ضت من منجزات �شاخمة امتدت �إىل كافة ربوع هذا الوطن العزيز

اللواء الركن
خليفة بن عبداهلل اجلنيبي

�أوىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -
الإن�سان العُماين العناية واالهتمام
باعتباره عماد الوطن وغاية
التنمية وبه تبنى الأوطان
وتتطور
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يحمل يوم الثامن ع�رش من نوفمرب
يف طيات���ه دالالت ومع���اين كب�ي�رة،
فهو اليوم ال���ذي حتتفل فيه ال�سلطنة
بعيدها الوطني املجيد ،حيث ن�ستذكر
يف ه���ذا الي���وم م���ا حققت���ه م�سرية
العمانية املباركة خالل عقود
النه�ضة ُ
م�ضت من منجزات �شاخمة امتدت �إىل
كافة ربوع هذا الوطن العزيز� ،شيدتها
العمانية الفتية
و�أر�سته���ا ال�سواع���د ُ
بف�ضل توجيهات وحكمة باعث نه�ضة
ُعمان احلديثة و�صانع جمدها التليد
وقائد م�س�ي�رة التقدم والتطور ح�رضة
�صاحب اجلالل���ة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائ���د الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -حيث
تع���د �سنوات م�سرية اخل�ي�ر املباركة
�سل�سلة مت�صلة من الإجنازات ارتبطت
دائم���ا بفك���ر �إ�سرتاتيج���ي م�ستن�ي�ر
وقيادة حكيمة واعي���ة غر�ست الآمال
والطموحات يف وج���دان �أبناء الوطن
قدما
لي�شم���روا عن �سواعدهم ومي�ضوا ً
يف ا�ستكمال البناء والرقي واالزدهار
الذي تنعم به ُعمان اليوم يف خمتلف
املجاالت.
�إن االحتف���ال بالعي���د الوطن���ي
املجيد هو تعبري وطني �صادق متتزج
م�ضامينه ب�سمو الوفاء وعظيم الوالء
للوطن العزي���ز ولقائده املفدى ،فمنذ
انبالج فج���ر نه�ضة ُعم���ان املباركة
عام 1970م انطلقت �أهدافها لت�ؤ�س�س
�رصوح الدول���ة الع�رصية التي �أعادت
لل�سلطنة مكانته���ا الالئقة بني الأمم
وال�شعوب ،باعتباره���ا بل ًدا ح�ضار ًيا

عري ًق���ا منذ حقب تاريخية طويلة ،وهو
م���ا �أ�سهم يف �أن متد ال�سلطنة ج�سورها
مع �شتى دول العامل ،فحظيت �سيا�ستها
احلكيم���ة بتقدير اجلمي���ع يف خمتلف
امل�ستوي���ات الإقليمية والعاملية ،حيث
العماين �شاخمً ا ،مرفوع
يقف املواط���ن ُ
الهام���ة ،فخ���و ًرا بقيادت���ه احلكيم���ة،
و�سعي��� ًدا مب���ا حققت���ه نه�ض���ة اخلري
املباركة على امت���داد العقود املا�ضية
من منجزات ح�ضارية وتنموية متنوعة،
وه���ي منجزات تدعو للفخ���ر واالعتزاز
لكل من يعي�ش على �أر�ض ُعمان الطيبة.
لقد كان حتقيق الرخاء واالزدهار يف
هذا البلد العزيز من االهتمامات الكبرية
التي �أولتها القي���ادة احلكيمة وم�سرية
اخلري املباركة ،فكان العمل والتخطيط
ال�سليم للحا�رض وامل�ستقبل يف مقدمة
اهتمامات جاللة القائد املفدى باالرتقاء
بالبنية الأ�سا�سية للب�ل�اد ودعم كافة
برامج بناء امل���وارد الب�رشية ،فالرثوة
احلقيقية لأي �أم���ة تتمثل يف مواردها
الب�رشي���ة التي تقوم عل���ى دفع عجلة
التنمية والتط���ور �إىل غاياتها و�أهدافها
ال�سامي���ة يف جميع جم���االت احلياة،
حي���ث �أوىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعي���د املعظم  -حفظ���ه اهلل ورعاه -
العماين العناي���ة واالهتمام
الإن�س���ان ُ
باعتباره عماد الوط���ن وغاية التنمية
وبه تبن���ى الأوطان وتتطور ،فواكب كل
ما هو جديد واكت�سب املهارات الالزمة
الت���ي جعلته قاد ًرا عل���ى الإ�سهام يف
رق���ي الوط���ن وازدهاره ،وه���و ما ظهر
العمانية
جل ًيا خالل �سن���وات النه�ضة ُ

املبارك���ة من �سم���ات ومالمح متميزة
للتنمية ال�شاملة.
وال �ش���ك يف �أن توجيه���ات جاللة
القائ���د املف���دى هي الداف���ع ال�ستمرار
تنمي���ة امل���وارد الطبيعي���ة والب�رشية
ون�رش الأم���ن واال�ستقرار يف كافة ربوع
الوطن واحلفاظ على مكت�سبات النه�ضة
العماني���ة املبارك���ة ،والع���زم عل���ى
ُ
امل�ضي يف حتقيق املزيد من الإجنازات
والتطلعات امل�ستقبلي���ة ،فما ن�شاهده
م���ن منجزات �شاخمة على �أر�ض الواقع
ه���و خري �شاه���د على حر����ص القيادة
احلكيمة عل���ى تنفيذ كل ما تهدف �إليه
لتحقيق رغب���ات ال�شع���ب وتطلعاته،
فالعزمية واحلكمة والإ�رصار التي متيز
به���ا القائد املفدى ذلل���ت كل ال�صعاب
وترجم���ت كل اخلطط �إىل واقع ملمو�س
يف �شت���ى امليادي���ن لينع���م ال�شعب
العم���اين بالرفاهي���ة واالزده���ار مبا
ُ
وفرته احلكومة الر�شيدة له من خدمات
وت�سهيالت يف �سبيل راحته و�سعادته.
لق���د �أيقن جالل���ة القائ���د الأعلى
للقوات امل�سلحة بنظرته الثاقبة وفكره
الإ�سرتاتيج���ي العمي���ق م���ع انطالقة
م�س�ي�رة النه�ضة املبارك���ة �أن احلفاظ
على منجزات هذا الع�رص الزاهر وحتقيق
الأم���ن والطم�أنينة لكل من يعي�ش على
هذه الأر�ض الطيبة يع ُّد هد ًفا ال منا�ص
من حتقيقه ،ومن ه���ذا املنطلق جتلّت
الأ�س�س املتينة يف بناء قوات ال�سلطان
العماين
امل�سلحة واحلر����س ال�سلطاين ُ
و�رشطة ُعم���ان ال�سلطاني���ة والأجهزة
الأمني���ة الأخرى وتطويره���ا وتزويدها

ب�أحدث النظم والو�سائل لتقوم بدورها
الف ّعال يف حماية الوطن وتوفري املناخ
املالئم لتحقي���ق التق���دم واالزدهار،
ف�أ�صبح���ت املنظوم���ة الع�سكري���ة
والأمنية بال�سلطنة ذات كفاءة عالية
على نحو م ّكنها م���ن الوفاء باملهام
املنوطة بها من ناحية ،والإ�سهام يف
جهود التنمي���ة الوطنية املختلفة من
ناحية �أخرى .ويف ظل الإجنازات التي
حتققت للقوات امل�سلحة خالل �سنوات
العماني���ة احلديث���ة ،حظي
النه�ض���ة ُ
العماين باهتمام
احلر�س ال�سلط���اين ُ
كب�ي�ر يف م�سرية التطوي���ر والتحديث
ليواك���ب التقدم يف خمتل���ف العلوم
والأ�سالي���ب الع�سكري���ة ،و�أ�صبح قوة
قتالية ذات كفاءة عالية وقادرة على
تنفي���ذ املهام املوكل���ة �إليه وحماية
املكت�سب���ات التنموي���ة التي حتققت
على �أر�ض هذا الوطن العزيز.
وبه���ذه املنا�سبة الوطنية الغالية
ي�رشفن���ي وجميع منت�سب���ي احلر�س
العماين �أن نرف���ع �أ�سمى
ال�سلط���اين ُ
�آيات الته���اين والتربي���كات ،مقرونة
مبعاين ال���والء والطاع���ة �إىل املقام
ال�سام���ي ملوالن���ا ح��ض�رة �صاحب
اجلالل���ة ال�سلطان قابو����س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
– حفظه اهلل ورعاه – �سائلني املوىل
ج َّلت قدرت���ه �أن ينعم عل���ى جاللته
مبوف���ور ال�صح���ة والعافي���ة والعمر
العماين املزيد
املديد ،وعل���ى ال�شعب ُ
من التقدم واالزدهار.
وكل عام واجلميع بخري

االحتفال بالعيد الوطني املجيد هو
تعبري وطني �صادق متتزج م�ضامينه
ب�سمو الوفاء وعظيم الوالء للوطن
العزيز ولقائده املفدى

c c c c
�سنوات م�سرية اخلري املباركة �سل�سلة
مت�صلة من الإجنازات ارتبطت
دائما بفكر �إ�سرتاتيجي م�ستنري
وقيادة حكيمة واعية غر�ست الآمال
والطموحات يف وجدان �أبناء الوطن
لي�ش ِّمروا عن �سواعدهم ومي�ضوا قدمًا
يف ا�ستكمال البناء والرقي واالزدهار

c c c c
حظي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
باهتمام كبري يف م�سرية التطوير
والتحديث ليواكب التقدم يف خمتلف
العلوم والأ�ساليب الع�سكرية ،و�أ�صبح
قوة قتالية ذات كفاءة عالية وقادرة
على تنفيذ املهام املوكلة �إليه وحماية
املكت�سبات التنموية التي حتققت على
�أر�ض هذا الوطن العزيز
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ِّ
الوطنــــــــــي:
فـــــــاع
الـــــد
كـليــــــة
آمـــــــر
�
ُ
ِ
ِّ
ِ

الثامـــن ع�شـر مــن نوفمبــر املجيـد يــوم مبــارك� ،أ�ضـــــــــــــــــــــــــــــاء ل ُعمـــان حيــا ًة وتاريخـ ًـا جديــ ًدا� ،إنـه حقــ ًـا رمـــ ٌز
وطنـــيٌ ل�شعب يفتخــــــــر مبــــا حتقــــق مــــن منجـــــــــــــــــــــــــــــــــزات يعتــــز بتاريخــــــــه وقيادتــــــــه امللهمـــــــــــــة

اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن

االحتف��ال بذكرى العي��د الوطني
املجيد ميلأ النف�س �شعو ًرا بال�شموخ
والعزة ملنجزات الوطن
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الثامن ع�رش من نوفمرب
املجيد يوم مبارك م�ضيء،
لعم���ان حي���ا ًة
�أ�ض���اء ُ
وتاريخً ا جدي��� ًدا� ،إنه ح ًقا
وطن���ي ل�شعب يفتخر
رمزٌ
ٌ
مب���ا حتقق م���ن منجزات،
يعت���ز بتاريخ���ه وقيادته
امللهم���ة ،ينظر للم�ستقبل
بطم���وح ،ال يقف عند حد
من �أجل حياة كرمية مليئة
بالعطاء.
�إن االحتف���ال به���ذه
املنا�سب���ة العزي���زة ميلأُ
النف�س �شع���و ًرا بال�شموخ
والعزة ملنج���زات الوطن،
�إن���ه ي���وم ي�ب�رز مفهوم
التح���ول يف تاريخ ُعمان
احلديث وي�ش���كل منا�سبة
وطني���ة عظيمة يعرب فيها
العماني���ون ع���ن ال���والء
ُ

للوطن وال�سلطان.
�إن دعائم الأمن واال�ستقرار
ً
مناخ���ا منا�س ًبا
�أوج���دت
ال�س ُبل لي�ستطيع من
وه َّي�أت ُّ
العماين
خاللها الإن�س���ان ُ
�ش���ق طريق���ه بنج���اح يف
خمتلف امليادين ،فانطلقت
النه�ض���ة املباركة ال�شاملة
يف خمتل���ف اجلوان���ب
والقطاع���ات ،و�أوىل جاللته
حفظ���ه اهلل ورع���اه-إهتمام���ا خا�صً ���ا لبن���اء
�
ً
وتطوي���ر قوات���ه امل�سلحة
الع�سكري���ة والأمنية ،لتقف
�سياجا
�شاخم ًة باعتبارها
ً
يحم���ي الوط���ن ليتحق���ق
البناء والتنمية والرخاء يف
ربوع ُعمان.
وت�أتــ���ي احتفـــ���االت
ال�سلطنة بالعي���د الوطني

التا�سع والأربعني املجيد
وكلي���ة الدف���اع الوطني
ت�ستقب���ل الدفعة ال�سابعة
م���ن منت�سبيه���ا ليكونوا
قادة �أكف���اء م�ؤهلني على
امل�ستـــوى الإ�سرتاتيجــي،
وتعد ه���ذه الكلي���ة �أحد
�أعم���دة الفك���ر واملعرفة
الت���ي جت�س���د االهتم���ام
البال���غ من ل���دن جاللة
القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورع���اه -بت�أهي���ل ُ�صناع
القرار خلدم���ة هذا الوطن
العزيز ،حي���ث جت�سد ذلك
يف بداية الربامج املوازية
الذراع الآخر لكلية الدفاع
الوطن���ي هذا العام ،والذي
�سيكون من الربامج املهمة
ج��� ًدا ،وراف��� ًدا وطن ًيا يف
خمتلف الق�ضايا التي تهم

الوطن وال�شعب.
�إن دعائ��م الأم��ن واال�ستق��رار
و�أنته���ز ه���ذه املنا�سبة �أوجدت ً
ال�س ُبل
مناخا منا�سبًا وه َّي�أت ُّ
لي�ستطي��ع م��ن خالله��ا الإن�س��ان
املجي���دة لأت��ش�رف با�سم
ال ُعم��اين �ش��ق طريق��ه بنج��اح يف
منت�سب���ي كلي���ة الدف���اع
خمتلف امليادين
الوطن���ي �أن �أرف���ع �أ�سم���ى
�آيات الته���اين والتربيكات
�إىل املق���ام ال�سامي ملوالنا
ح�ضــ���رة �صاحــب اجلاللة
ال�سلط���ان قابو�س بن �سعيد
املعظــم القائــــد الأعلـــى
للقــوات امل�سلحــة ــ حفظه
اهلل ورع���اه ــ واهلل �سبحانه
وتعاىل ن�س�أله �أن ينعم على
جاللته بال�صحة والعافية،
و�أن ي�شمل���ه برعايت���ه
وعنايت���ه ،و�أن يجعل ُعمان
دوم���ا ح�ص ًنا �شاخمً ا للأمن
ً
والأمان واال�ستقرار.
وكل عام واجلميع بخري.
ُ

c c c c
�أوىل جاللته -حفظه اهلل ورعاه-
خا�صا لبناء وتطوير قواته
اهتمامًا ً
امل�سلحة الع�سكرية والأمنية لتقف
ً
�شاخم��ة باعتباره��ا �سياجً ��ا يحمي
الوطن ليتحق��ق البن��اء والتنمية
والرخاء يف ربوع عُ مان
c c c c
كلية الدفاع الوطن��ي �أحد �أعمدة
الفك��ر واملعرف��ة الت��ي جت�س��د
االهتم��ام البالغ من ل��دن جاللته
بت�أهيل ُ�صناع الق��رار خلدمة هذا
الوطن العزيز
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ال�شاعر/
�سعيد بن خلفان بن �سعيد املقيمي

عيد �شعب وق�صيدة
بع ��د م ��ا ه� � ّود الهاج� ��س عل � ّ�ي ون�ب�ر

موع ��د ال�شع ��ر ح ��ان فـ �س ّي ��دك واكتبه

فك ��رة جابه ��ا ع� �ـ الب ��ال ط ��ول ال�صرب

ب�س ��م قابو� ��س والقيف ��ان متزهّ ـب ��ه

يف م�س ��ا عي ��د ت�سع ��ه و�أربع�ي�ن ،ال�شعر

ذاع ،يف ذكـ ��ره ال�سام ��ي وه ��و مطلب ��ه

انطلق موكب الإح�سا�س و�سط ال�صدر
ك ّل بي ��ت تز ّيـن ��ه امل�شاع ��ر �صـ ��ور

قبل يو�ص ��ل ( ودام ) اخلري يف موكبه

ي ��وم ب ��روز �سن ��ة �سبع�ي�ن لوح ��ة ن�ص ��ر
راف ��ق الليل عقله  ،،ل�ي�ن �ص ّلى الفجر

وكل حكم ��ه ف� �ـ حكم ��ة �س ّي ��دي معجبه
جترب ��ه م ��ا جت ��ي م ��ن بعده ��ا جترب ��ه
وال�صح ��اري فر�ش ��ت يف رمله ��ا مكتبه
ل�ي�ن �ص ��ارت ُعم ��ان احلا�ض ��ر مر ّتـب ��ه
�أبي� ��ض ال�شي ��ب يف وجه ��ه وزاده هب ��ه

م ��ن �سحاب ��ه  ،،خلق ��ه اهلل ب�ي�ن الب�شر
ب� �ـ ا َ
رحب ��ت ب ��ه عادي ��ات الفخر
خلب ��ب ّ

مث ��ل قابو�س ما غ�ي�ر ال�سم ��اء تنجبه
تب�س ��م ُفلكه ��ا ل� �ـ موكب ��ه
وال�سالم ��ه ّ

ي ��ا هال ب ��ه عـ ��دد م ��ن �شوفـت ��ه ينتظر
ك ّل ع ��ام وثمنتع�ش ��ر ب� �ـ نف� ��س ال�شه ��ر

نال ��ت ( ودام ) ب ��ه ه ��ذا امل�س ��ا مرتب ��ه
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عيد �شع ��ب وق�صيده ف� �ـ الوطن نكتبه

إيماننا منا وفينا.
ُ
#آمنا_بعمان
omantel.om

C.R. No: 1640747

ب ��ات يق ��ر�أ عل ��ى وج ��ه الأم ��اين فك ��ر
ح � ّ�ط ب ��ذرة �س�ل�ام ف� �ـ ك ّل �أر� ��ض وثم ��ر

تابعونـا

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين

ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزي��ر املكتب ال�سلطاين
يوم � 11/25سمو ال�شيخ طحنون بن زايد
�آل نهيان م�ست�شار الأم��ن الوطني بدولة
الإمارات العربية املتحدة والوفد املرافق
له.
يف بداية اللقاء رحب معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،ومن
جانبه ق�� ّدم �سمو ال�شيخ م�ست�شار الأم��ن
الوطني بدولة الإم��ارات العربية املتحدة
�شكره وتقديره لل�سلطنة ،مع ًربا عن �سعادته
بهذه الزيارة ،ومت خالل املقابلة تبادل
الأحاديث حول م�سرية العالقات الأخوية
بني ال�سلطنة ودول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة ال�شقيقة ،وا�ستعرا�ض ع��دد من
املجاالت ذات ال�صلة مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني.

وا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ال��ف��ري��ق �أول
�سلطان ب��ن حممد النعماين وزي��ر املكتب
ال�سلطاين مبكتبه يوم  11/11الفريق �أول
�سالفاتور فارينا رئي�س �أركان اجلي�ش
بجمهورية �إيطاليا.
يف بداية املقابلة رحب معايل الفريق
�أول بال�ضيف والوفد املرافق له ،من جانبه
قدم رئي�س �أركان اجلي�ش الإيطايل �شكره
وتقديره ملعاليه ،حيث مت خ�لال اللقاء
مناق�شة بع�ض جم���االت ال��ت��ع��اون بني
البلدين ال�صديقني� ،إىل جانب التطرق �إىل
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك .

ا�ستقبل معايل حممد بن نا�رص الرا�سبي
الأم�ي�ن ال��ع��ام ب���وزارة ال��دف��اع مبكتبه يوم
 11/14الفريق �أول �ستيف ليونز قائد قيادة
النقل الأمريكية والوفد املرافق له.
وقد رحب معاليه بال�ضيف الأمريكي ،ومت
خالل املقابلة تبادل وجهات النظر وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة عدد من كبار �ضباط قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة
الواليات املتحدة الأمريكية مب�سقط.
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ا�ستقباالت الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن حارث بن
نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 11/5
ال��ل��ورد ا�ستور اوف هيفر م�ست�شار وزارة
الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون التعاون الع�سكري
واملبعوث التجاري لرئي�س الوزراء الربيطاين.
ح����ضرامل��ق��اب��ل��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ج��وي
�إ�سماعيل ب��ن �أح��م��د املطرو�شي مدير عام
التعاون الع�سكري و�ش�ؤون امللحقني الع�سكريني
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
• وا�ستقبل الفريق الركن رئي�س �أركان
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  11/10الفريق �أول �سالفاتور
ف��اري��ن��ا رئي�س �أرك����ان اجلي�ش بجمهورية
�إيطاليا والوفد املرافق له.
ح�رض املقابلة اللواء الركن مطر بن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد
من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة ،كما
ح�رضها امللحق الع�سكري ب�سفارة جمهورية
�إيطاليا مب�سقط.
• كما ا�ستقبل الفريق الركن رئي�س �أركان
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  11/13اللواء روب��رت جونز
قائد القوة امل�شرتكة الدائمة الربيطاين.
ح����ضر امل��ق��اب��ل��ة العميد ال��رك��ن طيـار
خمي�س بن حماد الغافري م�ساعد رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة للتدريب والتمارين
امل�شرتكة ،وع��دد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،كما ح�رضها ملحق الدفاع
ب�سفارة اململكة املتحدة مب�سقط.
• وا�ستقبل الفريق الركن رئي�س �أركان
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة ي��وم  11/14الفريق �أول �ستيف
ليونز قائد قيادة النقل الأمريكية.
ح����ضر امل��ق��اب��ل��ـ��ـ��ة ال��ع��م��ي��ـ��د ال��رك��ن
عبدالعزيز بن عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س
�أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات
والتخطيط ,وامل��ل��ح��ق الع�سكري ب�سفارة
الواليات املتحدة الأمريكية مب�سقط.
يف بداية املقابالت رحب الفريق الركن
رئ��ي�����س �أرك����ان ق���وات ال�سلطان امل�سلحة
بال�ضيوف الزائرة ،وقد مت خالل املقابالت
تبادل وجهات النظر ،وبحث عدد من الأمور
الع�سكرية ذات االهتمام امل�شرتك.
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رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يك ِّرم املنتخبات العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�سكرية امل�شاركـة فـي دورة الألع ـاب الع�سكريــة بال�صيــن

ك َّرم الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مببنى رئا�سة
الأركان مبع�سكر املرتفعة يوم  11/26املنتخبات الع�سكرية امل�شاركة يف دورة الألعاب الع�سكرية
بال�صني ،والتي �أقيمت فعالياتها خالل الفرتة من ( ) 28 -14من �شهر �أكتوبر املن�رصم.
تقديرا للإجنازات الدولية التي حققتها
وي�أتي هذا التكرمي
ً
املنتخبات الع�سكرية امل�شاركة والتي متثلت يف ح�صول املنتخب
الع�سكري لألعاب القوى على امليدالية الف�ضية ،وحتقيق املنتخب
الع�سكري للكرة الطائرة ال�شاطئية للميدالية الربونزية ،بالإ�ضافة
�إىل فوز املنتخب الع�سكري لكرة القدم بك�أ�س اللعب النظيف؛
ولفوزه يف املباريات الثالث الأوىل وح�صوله على العالمة
الكاملة يف جمموعته خالل مرحلة ت�صفيات املجموعات.
وقد هن�أ الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
امل�رشفة ،م�شي ًدا بامل�ستوى
املنتخبات الع�سكرية بهذه الإجنازات
ِّ
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الف ّني الرائع والأداء العايل الذي ظهرت به املنتخبات امل�شاركة
وال�سعي دائما
حاثا � ّإياها على �إدامة االرتقاء مب�ستوياتهم الفنيةّ ،
نحو رفع علم ال�سلطنة عال ًيا من خالل حتقيق مزيد من الإجنازات
إقليمية منها والدولية،
امل�رشفة يف خمتلف املحافل الكروية ال ّ
متمنيا رئي�س �أرك���ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة للمنتخبات
الع�سكرية التوفيق يف اال�ستحقاقات الريا�ضية القادمة ب�إذن
ثـمن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة تلك الأدوار
اهلل ،كما ّ
الرائدة التي قام بها القائمون وامل�رشفون على هذه املنتخبات
الع�سكرية  ،وما قدموه من جهود م�ضنية �أ�سهمت وب�شكل كبري يف

ه َّنـ�أ الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
ً
م�شيدا بامل�ستوى
امل�شرفة،
املنتخبات الع�سكرية بهذه الإجنازات ِّ
الفني الرائع والأداء العايل الذي ظهرت به املنتخبات امل�شاركة،
حاثا �إيّاها على �إدامة االرتقاء مب�ستوياتهم الفنية
امل�رشفة ،والذين بدورهم �شكلوا
حتقيق هذه الإجنازات الوطنية
ِّ
عامل تعزيز للمنتخبات الع�سكرية من ذوي اخلربة والإمكانيات
الفنية التي تكاملت للو�صول �إىل امل�ستوى الفني العايل.
وقد د�أبت قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة
الدفاع والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى على امل�ساهمة يف
�إعداد ودعم املنتخبات الوطنية يف خمتلف الريا�ضات من خالل
رفدها بالالعبني واملدربني والإداريني والرماة ،وامل�شاركني،
كما �ساهمت يف الإ�رشاف على الربامج التدريبية وخطط الإعداد.
ح�رض حفل التكرمي العميد الركن طيار خمي�س بن حماد
الغافري م�ساعد رئي�س الأركان للتدريب والتمارين امل�شرتكة،
وعدد من القائمني على الإدارات الريا�ضية يف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين،
وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة.
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قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي�ستقبل رئي�س �أركان اجلي�ش بجمهورية �إيطاليا

ا�ستقبل اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  11/11الفريق �أول �سالفاتور
فارينا رئي�س �أركان اجلي�ش بجمهورية �إيطاليا.
ولدى و�صول ال�ضيف �إىل مقر قيادة اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين مبع�سكر املرتفعة �أجريت له
مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،حيث �أدت ثلة من حر�س
ال�رشف التحية الع�سكرية ،وعزفت جمموعة من
فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �سالم
ال�رشف ،ثم ا�ستعر�ض ال�ضيف حر�س املرا�سم .
وقد مت خالل املقابلة تبادل وجهات النظر،
ومناق�شة عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك ،وبحث جماالت التعاون الع�سكري بني

����ش���ارك ال����ل����واء ال���رك���ن ب��ح��ري
ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�سي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية والوفد
الع�سكري امل��راف��ق ل��ه يف امللتقى

ال�سلطاين ال ُعماين ،كما ح�رضها امللحق الع�سكري
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين واجلي�ش الإيطايل.
ح�رض املقابلة عدد من كبار �ضباط اجلي�ش ب�سفارة جمهورية �إيطاليا مب�سقط.

احتفلت مظالت �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم 11/13
مبنطقة ا�ستعرا�ض القفز املظلي باحلزم بتخريج دورة القفز املظلي التعبوي
لدورة ال�ضباط املر�شحني ( )54ودورة مدربي القفز املظلي التعبوي حتت
رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
ب��د�أ احلفل ب�إيجاز عن ال��دورات املتخرجة ،ثم تنفيذ القفز املظلي
التعبوي لدورة القفز املظلي التعبوي ( ،)131وذلك مب�شاركة �إحدى طائرات

النقل التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وبهذه املنا�سبة �شارك ف�صيل
اال�ستطالع املظلي وفريق القفز احلر التابع ملظالت �سلطان ُعمان باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بعرو�ض مظلية نالت ا�ستح�سان احل�ضور.
ويف اخلتام قام اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين راعي
املنا�سبة بتقليد الأجنحة للدورات املتخرجة ،ثم �سلم اجلوائز التقديرية
لأوائل الدورات املتخرجة.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وقائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يزوران عد ًدا من الوحدات واملن�ش�آت التدريبية

العــدد 515
نوفمرب 2019

48

البحري ال�سعودي الدويل ،والذي �أقيم
خـالل الفتـرة ( )11/26-24باململكة
العربية ال�سعودية.

اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني يتوجه �إىل جمهورية ال�صني ال�شعبية

تخريج دورة القفز املظلي التعبوي ودورة مدربي القفز املظلي التعبوي ()131

ق��ام ي��وم  11/6كل مـن ال��ل��واء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،واللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ب��زي��ارة �إىل ع��دد م��ن ال��وح��دات واملن�ش�آت
التدريبية ب�سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
ل�لاط�لاع على �سري اخلطط التدريبية ،يف
�إط��ار العمل امل�شرتك ومبا يحقق الأه��داف
امل�شرتكة.
وقد مت خالل الزيارة اال�ستماع �إىل �إيجاز
عن جانب من املقررات التدريبية ،خا�صة
تلك التي لها عالقة بالدفاع اجلوي وما توليه
مدر�سة الدفاع اجلوي ب�سالح اجلو ال�سلطاين

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يغادر البالد متوجها �إىل اململكة العربية ال�سعودية

ال ُعماين من اهتمام يف تنفيذ تلك اخلطط ،ومبا لالحتياجات الفعلية ،ومبا يحقق الأه��داف
يتما�شى وم�ستجدات الع�رص وتقنياته ،ووفقا املرجوة.

ق��ام ي��ـ��وم  11/24ال��ل��واء الركـن
�سـامل بن م�سلم قطن �آم��ر كلية الدفاع
الوطني وال��وف��د الع�سكري امل��راف��ق له
بزيارة �إىل جمهورية ال�صني ال�شعبية

ا�ستغرقت عدة �أيام ،ح�رض خاللها منتدى
(�أم���ن ال����شرق الأو���س��ط يف ظ��ل الو�ضع
اجلديد  ..التحديات واملخارج) ،والذي
عقد يومي ( 27و.)11/28

�آمر كلية الدفاع الوطني ي�ستقبل �آمر كلية القيادة والأركان امل�شرتكة باململكة املتحدة

ا�ستقبل اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
�آمر كلية الدفاع الوطني مببنى الكلية مبع�سكر
بيت الفلج يوم  11/13اللواء �أندرو روي �آمر
كلية القيادة والأرك���ان امل�شرتكة باململكة
املتحدة والوفد املرافق له.
وقد مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
ال��ودي��ة ،ووجهات النظر يف ع��دد من الأم��ور
الأكادميية ذات العالقة.
ه���ذا ،وق��د �شاهد ال�ضيف م���ادة مرئية
ع��ن كلية ال��دف��اع الوطني وم��ا حتتويه من
مرافق وجتهيزات �أكادميية ،كما اطلع على
�أق�سام ومرافق الكلية املختلفة ،وما حتتويه
م��ن ق��اع��ات متنوعة �صممت وف���ق �أح���دث
املوا�صفات ،وزودت ب�أف�ضل النظم التعليمية
وامل�����س��اع��دات التدريبية و�أنظمة ال�شبكات

والعميد الركن �سليمان بن خالد الزكواين مدير
الإلكرتونية املتعددة الأغرا�ض.
ح�رض املنا�سبة العميد الركن حممد بن ع��ام الدرا�سات وال�ش�ؤون الأكادميية بكلية
يعرب ال�سيفي م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني ،الدفاع الوطني.

عدد من �أ�صحاب ال�سعادة وكبار ال�ضباط يقومون بزيارة للهيئة الوطنية للم�ساحة

ق��ام ي��وم  11/21ع��دد م��ن �أ�صحاب
ال�سعادة وك�لاء ال���وزارات ،وع��دد من كبار
ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة بزيارة
�إىل الهيئة الوطنية للم�ساحة .وك��ان يف
ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر الهيئة مبع�سكر
بيت الفلج العميد الركن جوي �أحمد بن �سيف
ال��ب��ادي رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة
بوزارة الدفاع .
وق��د جت��ول �أ���ص��ح��اب ال�سعادة وكبار
ال�ضباط يف �أق�سام و�أف��رع الهيئة ،واطلعوا
على ما حتتويه من مرافق تعليمية وتدريبية
متقدمة ،وم��ا زودت به من �أجهزة تقنية
ومعدات حديثة ومتطورة ،وا�ستمعوا �إىل

�رشح واف عن الهيئة وما ت�ضطلع به من ت�سهيل وت�رسيع وترية النمو والتطور يف كافة
�أدوار ومهام وطنية متعددة ،ودوره��ا يف قطاعات اجلغرافيا املكانية يف ال�سلطنة.
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�أ�سلحــــة قـــــوات ال�سلطان امل�سلحة تنفــــذ عـــــد ًدا مــــــــن التماريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن والتماريــــن امل�شرتكـــة مـع الــدول ال�صديقــــــة
يف �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 ،وتكامل مفاهيم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات الع�سكرية ،وتعزيز العالقات
الع�سكرية من خالل تبادل اخلربات مع القوات ال�صديقة ،نفذت �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
عد ًدا من التمارين امل�شرتكة.

التمرين ال ُعماين الفرن�سي امل�شرتك (حمارب اجلبل )3/
���ش��ارك��ت وح����دات م��ن اجلي�ش
العماين ممثلة يف كتيبة
ال�سلطاين ُ
ا�ستطالع ُعمان يف فعاليات التمرين
العماين الفرن�سي امل�شرتك (حمارب
ُ
اجل��ب��ل )٣/يف مدينة (�سوا�سون)
باجلمهورية الفرن�سية خالل الفرتة
من (.)11/ 28-18
وقد قامت الوحدات امل�شاركة
يف التمرين مع القوات الفرن�سية
بتنفيذ العديد من العمليات بهدف
تبادل اخل�برات بني اجلانبني يف
التعامل م��ع الأح��داث التي تت�سم
بالتغري امل�ستمر الذي ي�شهده واقع
هذا النوع من العمليات الع�سكرية
يف الوقت احلا�رض.
توج التمرين ببيان عملي
وقد ِّ
خ��ت��ام��ي ح��ي��ث �أظ���ه���رت ال��ق��وات
امل�شاركة يف التمرين امل�شرتك من
كال البلدين م�ستويات عالية يف
التنظيم واالن�����س��ج��ام يف تنفيذ
العمليات الع�سكرية امل�شرتكة ح�سب
اخلطط املو�ضوعة للتمرين.
وت�أتي م�شاركة اجلي�ش ال�سلطاين
العماين الفرن�سي
العماين يف التمرين ُ
ُ
امل�����ش�ترك (حم�����ارب اجل���ب���ل)٣/
ملواكبة كل ما هو جديد يف اجلوانب
العملياتية يف احلروب احلديثة.
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مترين (احل�سم ال�سريع )2/
انطلقت يوم  11/20فعاليات
مترين (احل�سم ال�رسيع  )2/والذي
العماين ممثال
نفذه اجلي�ش ال�سلطاين ُ
يف قيادة لواء امل�شاة ( )23وب�إ�سناد
العماين،
من �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
العمانية،
والبحرية ال�سلطانية
ُ
وال����ذي ي�ستمر ح��ت��ى ال��راب��ع من
دي�سمرب.
وي���أت��ي �إق��ام��ة ه��ذا التمرين
ال���ذي تجُ���رى فعالياته بجزيرة
م�صرية مبحافظة جنوب ال�رشقية
يف �إطار اخلطط التدريبية وبرامج
التمارين امل�شرتكة التي ينفذها
العماين مع باقي
اجلي�ش ال�سلطاين ُ

�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة،
مبا ي�سهم يف تبادل اخلربات يف
خمتلف امل��ج��االت العملياتية
والتعبوية ،ويعمل على �إدام��ة

ال��ك��ف��اءة القتالية وم�ستويات
اجل��اه��زي��ة الع�سكرية العالية
التي تتمتع بها ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة.

التمرين البحري الدويل لعام 2019م ()IMX19
�شاركت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ممثلة يف ع���دد م��ن �سفن �أ�سطولها
البحري يف التمرين البحري الدويل لعام
2019م ( )IMX19خالل الفرتة من
( ،)11/ 11-5وذلك مب�شاركة عدد من
ال��دول واملنظمات الدولية ذات ال�صلة
باملالحة البحرية.
وت�أتي م�شاركة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية يف فعاليات ه��ذا التمرين
ال��ب��ح��ري يف �إط���ار اخل��ط��ط التدريبية
ال�����س��ن��وي��ة ال��ت��ي تنتهجها البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،يف كل ما من �ش�أنه
�إدام���ة م�ستويات اجلاهزية لأ�سطول
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ومنت�سبيها
يف خمتلف التخ�ص�صات البحرية ،ومبا
يتما�شى واملهام الوطنية املنوطة بها،
والعمل على تنفيذ مت��اري��ن م�شرتكة
مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،وتبادل
اخلربات البحرية والعملياتية.
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رئي�س �أركان اجلي�ش بجمهورية �إيطاليا يزور متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة

ق��ام ي��وم  11/13الفريق �أول �سالفاتور
فارينا رئي�س �أركان اجلي�ش بجمهورية �إيطاليا
وال��وف��د امل��راف��ق له ب��زي��ارة �إىل متحف قوات
ال�سلطان امل�سلــحة ،حيث ق��ام بجولة �شملت
�أروقة املتحف املتعددة ،واطلع على املخطوطات
واملج�سمات التاريخية ذات العراقـة ال ُعمانية
الدالة على فنـون العمارة املتنوعة بقلعة بيت
واف عن التـطور
الفلج  ،كما ا�ستمع �إىل �رشح ٍ
الذي حظيت به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ظل
العهد الزاهر ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه .

تخريج دفعتني من الربنامج التدريبي لريادة الأعمال ملوظفي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
احتفل يوم  10/31بتخريج الدفعتني الثانية والع�رشين والثالثة
والع�رشين من الربنامج التدريبي لريادة الأعمال ملنت�سبي وزارة
الدفاع وق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،وذل��ك بالتعاون مع الأكادميية
ال ُعمانية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة حتت رعاية العميد الركن
متقاعد �سعيد بن عبداهلل احلارثي نائب رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
ويف ختام احلفل قام راع��ي املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات على
امل�شاركني يف الربنامج.

زيارات مركز الأمن البحري

االحتاد العربي للمحاربني القدماء يكرم عد ًدا من امل�ستحقني بقوات ال�سلطان امل�سلحة
نظمت اخلدمات االجتماعية الع�سكرية برئا�سة �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ي��وم  11/5مبع�سكر املرتفعة حفلاً مت فيه
ت�سليم الأو�سمة والأنواط و�شهادات ال�شكر والتقدير مل�ستحقيها من
املتقاعدين ،و�أ��سر املتوفني التي مت منحها لهم من قبل االحتاد
العربي للمحاربني القدماء ،هذا �إىل جانب تكرمي عدد من ال�ضباط
و�ضباط ال�صف من هم على ر�أ�س العمل نظري جهودهم امللمو�سة يف
هذا الإطار ،وقد رعى املنا�سبة العميد الركن را�شد بن حميد املقبايل
رئي�س اخلدمات االجتماعية الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة.

امللحقية الع�سكرية الإيطالية تقيم احتفاال مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة الإيطالية ومتنح �أحد ال�ضباط
املجيدين بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية اخلنجر الإيطايل البحري

�أقامت امللحقية الع�سكرية الإيطالية ب�سفارة جمهورية �إيطاليا يف
م�سقط يوم  11/3احتفاال مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة الإيطالية والذي
يوافق الثالث من نوفمرب من كل عام.
وقد كان �ضيف �رشف االحتفال العميد الركن جوي جمعة بن طالب
اجلابري قائد قاعدة غال �آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية بح�ضور
�سعادة �سفرية جمهورية �إيطاليا املعتمدة لدى ال�سلطنة.
وعلى هام�ش االحتفال مت تكرمي �أحد ال�ضباط املجيدين بالبحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،حيث مت منحه جائزة اخلنجر الإيطايل البحري ،وهي
جائزة متنح من قبل البحرية الإيطالية لل�ضباط البحريني املجيدين.

تخريج دورة �ضباط تدريب الوحدات
احتفل ي��وم  11/14يف مدر�سة ت��دري��ب ال�ضباط باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بتخريج دورة �ضباط تدريب الوحدات ( )23حتت
رعاية العميد الركن نا�رص بن خلف احلو�سني قائد �سالح �إ�شارة
قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وخالل احلفل مت تقدمي �إيجاز عن الدورة املتخرجة وما ا�شتملت
عليه من مقررات يف املجاالت العلمية والتطبيقية املختلفة ،ويف
نهاية احلفل قام راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز التقديرية على �أوائل
الدورة وت�سليم ال�شهادات للخريجني.
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• قام يوم  11/6وفد من الإدارة التنفيذية لل�رشكة ال ُعمانية
لإدارة ال�سفن بزيارة مركز الأمن البحري.
• كما قام يوم  11/24وفد من الإدارة التنفيذية العليا باملكتب
الرئي�سي ل�رشكة ( )SHELLالعاملية بزيارة ملركز الأمن البحري.

وقد ا�ستمع الوفدان خالل الزيارة �إىل �إيجاز عن مهام و�أدوار
املركز املتمثلة يف �إدارة وق��ي��ادة عمليات الأم��ن البحري �ضد
املخاطر البحرية ،كما اطلع الوفدان على الأجهزة واملعدات احلديثة
امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات الأمن البحري.

توقيع اتفاقية بني الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�شراكة و�شركة ( )CNO
الكورية لنقل تقنية خطوط �إنتاج ذخائر لل�شركة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر

وقعت يوم  11/14مببنى �صندوق تقاعد وزارة الدفاع اتفاقية
بني الهيئة العامة للتخ�صي�ص وال�رشاكة و�رشكة �سي �أن �أو ()CNO
الكورية كجزء من التزامها مع ال�سلطنة من خالل (برنامج توازن
ُعمان) املعروف عامليا بربنامج ( الأوف�ست ).
ومبوجب االتفاقية املوقعة �ستعمل �رشكة ( )CNOبنقل تقنية
العمانية لإنتاج الذخائر  ،حيث تعد
خطوط �إنتاج ذخائر لل�رشكة ُ
�رشكة ( )CNOمن ال�رشكات الكورية الرائدة واملتقدمة يف ت�صنيع
الذخائر الع�سكرية.
وق��د وق��ع االتفاقية من جانب الهيئة العامة للتخ�صي�ص
وال�رشاكة الدكتور ظافر بن عو�ض ال�شنفري الرئي�س التنفيذي،
ومن جانب �رشكة ( )CNOالفا�ضل �سيهوجن الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة.
العمانية لإنتاج الذخائر اتفاقية
من جانب �آخر ،وقعت ال�رشكة ُ
م�رشوع زيادة خطوط �إنتاج جديدة مع �رشكة ( ،)CNOوقد وقع
العمانية الدكتور �إبراهيم بن علي
االتفاقية من جانب ال�رشكة ُ
العمانية لإنتاج الذخائر ،وتعد
البلو�شي املدير العام لل�رشكة ُ

هذه ال�رشاكة ذات �أهمية خا�صة ،و�إ�ضافة فعالة �إىل ال�صناعات
الع�سكرية بال�سلطنة ،والتي �ستلبي متطلبات الأجهزة الع�سكرية
والأمنية ،كما �سيوفر امل�رشوع خطوط �إنتاج جديدة ل�صناعة
الذخائر يف ال�سلطنة ،بالإ�ضافة �إىل توفري املزيد من فر�ص العمل
العمانية.
للكوادر الب�رشية ُ
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اجتماع تن�سيقي بني الريا�ضة الع�سكرية ب�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة وممثلي االحتاد ال ُعماين لكرة القدم

عقد ي��وم  11/7اجتماعا تن�سيقيا بني
املخت�صني يف مديرية الريا�ضة الع�سكرية
برئا�سة �أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وبني
�أع�ضاء من االحتاد ال ُعماين لكرة القدم ،برئا�سة
مدير الريا�ضة الع�سكرية وبح�ضور مدير رابطة
دوري امل��ح�ترف�ين ،وم��دي��ر املنتخب الوطني
الأول� ،إ�ضافة �إىل �ضباط الريا�ضة ب�أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة
ومت خالل االجتماع مناق�شة وا�ستعرا�ض
عدد من املو�ضوعات التي تهم اجلانبني� ،أبرزها
التن�سيق فيما يتعلق ب�أن�شطة وم�سابقات املو�سم
ال��ك��روي ال��ق��ادم لالحتاد مع برامج الريا�ضة

الع�سكرية واال�ستعداد املبكر ،والتوافق على تعار�ض �إقامة هذه املناف�سات يف الوقت ذاته ،
توقيتات تنظيم البطوالت الريا�ضية املحلية بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد مت �إعداد مناذج لالحرتاف
والع�سكرية ،و�إيجاد احللول املنا�سبة لتفادي اجلزئي والكلي لالعبني.

الفريق الوطني للقفز احلر يت َّوج بطال لـ (�آ�سيـان  )2019والبطولة املفتوحة للقفز احلر

توج الفريق الوطني للقفز احلر باملركز الأول يف بطولة الآ�سيان
والبطولة املفتوحة للقفز احلر والتي �أقيمت مناف�ساتها يف مدينة
(جينغمن) ال�صينية خالل الفرتة من ( )11/9-2ومب�شاركة ( )22فري ًقا
من خمتلف الدول امل�شاركة.
هذا ،وقد دخل الفريق هذه البطولة بلعبتني هما لعبة النزول على الهدف
ولعبة التما�سك  .وقد ا�ستطاع الفريق الوطني �إح��راز املركز الأول يف لعبة
النزول على الهدف بعد تناف�سه مع �صاحب الأر�ض وال�ضيافة الفريق ال�صيني،

وا�ستمرت املناف�سة بني الفريقني حتى اجلولة الأخرية ،ليتوج بعدها الفريق
الوطني كبطل لهاتني البطولتني يف امل�ستوى العام وامل�ستوى الفردي.
وح�صل الوكيل خمي�س بن �سعيد الإ�سماعيلي على املركز الأول،
وتوج بطال لــ (�آ�سيان 2019م) لهذا العام يف امل�ستوى الفردي مل�سابقة
ِّ
الهدف .
لت�ضاف هذه النتائج امل�رشفة �إىل ر�صيد الفريق احلافل بالإجنازات
والنجاحات املتوا�صلة يف م�شاركاته على ال�صعيدين الإقليمي والدويل .

عدد من �أع�ضاء اللجنة الوطنية لل�شباب يزورون �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب عُ مان الثانية)
من �أجل التعرف على الأدوار الوطنية التي تقوم
العمانية (�شباب ُعمان
بها �سفينة البحرية ال�سلطانية ُ
الثانية) ومن �أهمها �إي�صال ثقافة الإبحار ال�رشاعي،
وتعريف املجتمع بتاريخ ُعمان البحري العريق من
خالل ما قدمته من م�شاركات جمتمعية ،وتعريفها
العمانية اجلميلة ،قام يوم 11/25
بالفنون البحرية ُ
عدد من �أع�ضاء اللجنة الوطنية لل�شباب وبرفقتهم عدد
من ال�شباب املكرمني من قبل اللجنة بزيارة لل�سفينة .
وق��د التق��ى الوف��د الزائر بعدد م��ن طاق��م ال�سفينة
(�شباب ُعم��ان الثانية) ،وا�ستمع �إىل �إيجاز عن ال�سفينة ورحالته��ا الدولية ،كما جتول يف �أق�سام ال�سفين��ة ومرافقها ،واطلع على مهام
ومهامه��ا الوطني��ة والواجب��ات الت��ي ت�ضطل��ع به��ا وواجبات كل ق�سم.
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي�سيرِّ رحلة خا�صة لنقل عدد من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
من اململكة العربية ال�سعودية بعد تعر�ضهم حلادث �سري

انطال ًقا من الرعاية واالهتمام اللذين
توليهما حكومة موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه
اهلل ورع��اه  -لأبناء هذا الوطن العزيز،
العماين يوم
ق��ام �سالح اجل��و ال�سلطاين ُ
 11/25بت�سيري رحلة خا�صة لنقل عدد
م��ن منت�سبي ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
امل��ن��ت��دب�ين ل���دى ق����وات درع اجل��زي��رة
باململكة العربية ال�سعودية بعد تعر�ضهم
حلادث �سري هناك ،نتج عنه وفاة �شخ�ص
و�إ�صابة �آخرين.
وق��د ك��ان على م�تن ال��ط��ائ��رة طاقم
طبي من اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
مزو ًدا بالأجهزة واملعدات الطبية الالزمة،
وبرفقتهم ذوو الفقيد ،ومت نقلهم �إىل �أر�ض
ال�سلطنة مل��واراة جثمان الفقيد ،ولتلقي
امل�صابني العالج الالزم ،وتقدمي الرعاية
ال�صحية املطلوبة لهم مب�ست�شفى القوات
امل�سلحة.
و�إذ تنعي ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
وفاة املغفور له الوكيل �أول جوي جمعة
بن خ�يراهلل بن �سعيد العريني� ،سائلني

اهلل ت��ع��اىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته ،و�إنا �إليه راجعون .متم ِّنني ال�شفاء العاجل
ويلهم �أ�رسته ال�صرب وال�سلوان ،و�إن��ا هلل للم�صابني يف هذا احلادث اجللل.
ُ

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يقوم بعدد من عمليات الإخالء الطبي
• قامت �إحدى الطائرات العمودية ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 11/8مبهمة �إخالء طبي من م�ست�شفى خ�صب �إىل م�ست�شفى �صحار لطفلة
كانت يف حالة �صحية حرجة.
• وقامت يوم � 11/14إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة م�سنة تعاين من �إ�صابة يف العمود
الفقري ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى خ�صب �إىل م�ست�شفى دبا مبحافظة
م�سندم.
• كما قامت ي��وم � 11/16إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملواطن �أ�صيب جراء تعر�ضه حلادث
�سري يف نيابة ليما  ،حيث مت نقله �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم.
• وقامت يوم � 11/17إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بعمليتي �إخالء طبي لطفلة تعر�ضت لإ�صابة �إثر �سقوطها من على
حائط ،وكذلك ملواطنة مري�ضة ،حيث مت نقلهما من جزر احلالنيات �إىل
م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة مبحافظة ظفار.
• كما قامت ي��وم � 11/18إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة م�سنة تعاين من م�شاكل
�صحية ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى م�صرية �إىل م�ست�شفى �صور مبحافظة

جنوب ال�رشقية لتلقي العالج الالزم.
• وقامت يوم � 11/25إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من م�شاكل �صحية ،حيث مت نقلها
من مركز �صحي كمزار �إىل م�ست�شفى خ�صب لتلقي العالج الالزم.
وي�أتي ذلك 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.
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�
ال�ســـــــــالم ِ
ُ
َّ

َه َّل ��تْ َب َ�شائ� � ُر عِ يدِ ن ��ا ريحان ��ا
َب � ْ�ل َ�سا ِبق ��ي َر ْك � َ�ب احل�ض ��ارة �إنكِ
بقي ��اد ِة َّ
ال�شه � ِ�م الأ�صي ��لِ �ضيائها
قابو�س عنوانِ ال�شجاع ِة والوفـــــا
ر َّب ْي ��ت �شع ًب ��ا طي ًب ��ا ومبار ًكـ ��ا
و�سعي ��تَ بالتعلي � ِ�م تبن ��ي �أم� � ًة
ُق� �د َْت املَ�سِ �ي َ�ر َة َظا ِف� � ًرا و ُم َظ َّفـ� � ًرا
يا�س� � ٌة
ِف ْك� � ٌر َح ِكي� � ٌم ثا ِق � ٌ�ب و�سِ َ
�ش َّي َ
دت جِ �س� � ًرا لل َت َ�سا ُم � ِ�ح والإخاء
� َّأ�س�س ��تَ ً
جي�ش ��ا يف الب�ل�ا ِد َمهَابـ� � ًة
ف ُه� � ُم الأ�س ��و ُد ال�ضاري � ُ
أر�ضنا
�ات ب� ِ
و ُن�س ��و ُر ج� � ٍو يف ال�سم ��ا ِء ج ��وار ٌح
�أحف ��ا ُد �أحم� � َد يف البح ��ا ِر َ�شواهِ ـ ٌد
وجميعن ��ا جن� � ٌد له ��ا ي ��ا �سي ��دي
ف�سلم ��تِ يا �أر� � َ�ض ال ُغ َب�ي�راء �إنـكِ
وبدع ��و ِة املُختا ِر �أ�سبغ ��تِ ال�سخاء
فحم ��اكِ رب ��ي م ��ن �ش ��رو ِر زماننا

املقدم الركن/
�سامل بن حممد بن ثاين ال�سيابي
اجلي�ش ال�سلطاين العُماين
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فتعط ��ري �أر� � َ�ض ال�س�ل�ا ِم ُعمانـ ��ا
را و�آذان ��ا
للدي ��نِ كن � ِ�ت من�ب� ً
اب � ِ�ن ال ِك ��را ِم و َم ��ن بن ��ى الإن�سانــا
َم ��ن ح ��ا َز يف ع ��ايل امل َ َق ��ا ِم مكان ��ا
وغر�س ��تَ في ��ه احل � َّ�ب والإميان ��ا
ُت ْعل ��ي �ص ��رو َح العل � ِ�م والبنيانـ ��ا
ِن ْع� � َم املَلي � ُ�ك وقائ� �دًا �سلطان ��ا
لل�سل � ِ�م تدع ��و م ��ا َب ِقي ��تَ زمانـ ��ا
ِّ
و َم َ�ضي ��تَ ترف� � ُع لل ُه ��دى �أركان ��ا
وحِ َماي� � ًة مِ ��نْ ُم ْع َت ��دٍ و�أمان ��ا
�أبط � ُ
�ال ت�سمو يف الوغ ��ى �شجعانا
حَتم ��ي الب�ل�ا َد و ُت ْ�س ِع� � ُد الإن�سان ��ا
و َمدا ِف� � ٌع َت ْ�سق ��ي ال ِع ��دا نريان ��ا
ال نبتغ ��ي م ��ن دونه ��ا �أوطان ��ا
جن� � ٌم ت َب� � َّو�أَ يف ال ُعــ�ل�ا برهان ��ا
لل�ضي ��فِ �إذ ن ��ال ال ِق ��رى ن�شوان ��ا
و�سقاكِ من غيثِ ال�سماء �إح�سانا

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

الت�صوير:

 الرقيب 1/حممد بن �أحمد البلو�شــي  -الرقيب 1/بدر بن نا�صر الكلبانـــي -الرقيب 1/نا�صر بن خلفان النبهانــي  -اجلندي� /أحمد بن غريب الها�شمي

البحريـــة ال�سلطانيـــة ال ُعمانيـــة حتتفــل بيومهـــــــــــــــــــــا ال�سنـوي وتخريـج دفعـة من ال�ضبـاط اجلامعيني

معايل ال�سيد وزير الداخلية
يرعى االحتفال ويقلد ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن
العمانية يوم  11/4بيومها ال�سنوي الذي يوافق الثالث
 mmاحتفلت البحرية ال�سلطانية ُ
من نوفمرب من كل عام ،وذلك حتت رعاية معايل ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي وزير
الداخليةmm.

ت�ضمنت فعاليات احلفل تخريج دفعة
وقد َّ
م��ن ال�ضب��اط اجلامعي�ين ،وتق��دمي عرو���ض
ع�سكري��ة متنوعة عك�ست ما يتمتع به منت�سبو
البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة م��ن مه��ارة
وكف��اءة واقت��دار ،لت�ؤك��د ما ت�شه��ده البحرية
�سام ورعاية
ال�سلطاني��ة ال ُعمانية من اهتمام ٍ
كرمي��ة من لدن موالن��ا جاللة القائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل و�أبقاه.
ب��د�أت فعالي��ات االحتف��ال ال��ذي �أقي��م
عل��ى مي��دان اال�ستعرا���ض الع�سك��ري بقاعدة
�سعي��د ب��ن �سلط��ان البحري��ة بع��زف ال�س�لام
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ال�سلط��اين ملع��ايل ال�سي��د راع��ي املنا�سب��ة،
بعده��ا قام معاليه بتفتي���ش ال�صف الأمامي
م��ن طاب��ور اال�ستعرا���ض  ،ث��م قل��د ميدالي��ة
اخلدم��ة الطويل��ة وال�سل��وك احل�س��ن لعدد من
تقديرا
منت�سبي البحرية ال�سلطاني��ة ال ُعمانية
ً
جلهوده��م امل�ضنية يف خدم��ة الوطن وقائده
املف��دى ،كم��ا ق��ام معالي��ه بتوزي��ع اجلوائز
لأوائ��ل خريج��ي دورة ال�ضب��اط اجلامعيني،
عرو�ضا
بعد ذل��ك ق�� َّدم طاب��ور اال�ستعرا���ض
ً
وعرو�ضا �أخرى
ع�سكري��ة ومو�سيقية متنوعة،
ً
ج�س��دت م��دى
يف احل��ركات ال�صامت��ة الت��ي َّ

التحدي��ث والتطوي��ر ال��ذي �شهدت��ه البحري��ة
ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة يف ظ��ل العه��د الزاه��ر
ملوالن��ا ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان
قابو���س ب��ن �سعي��د املعظ��م القائ��د الأعل��ى
للق��وات امل�سلحة  -حفظ��ه اهلل ورعاه  -عقب
ذل��ك قدمت الطواب�ير لوحة فني��ة على ميدان
االحتف��ال ر�سمت خالله��ا الرق��م ( )49داللة
على احتف��االت ال�سلطنة بالعيد الوطني ()49
املجي��د وا�س��م ( ُعم��ان ) ،ثم ق َّدم��ت مو�سيقى
ا�ستعرا�ض��ا
البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة
ً
متنوعا.
مو�سيق ًيا
ً

توال��ت بعده��ا فق��رات االحتف��ال ،و�أن�شد
امل�شاركون ن�شيد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(بحري��ة املج��د) ،كم��ا �أدى امل�شارك��ون ق�سم
ال��والء ور َّددوا ن��داء الت�أيي��د ،وهتف��وا ثالث��ا
بحي��اة ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلح��ة ـ حفظ��ه اهلل ورعاه ـ بعده��ا ُع ِز َف
ال�س�لام ال�سلط��اين� ،إيذا ًن��ا بانته��اء فعاليات
مرا�س��م االحتفال بي��وم البحري��ة ال�سلطانية
ال ُعمانية.
ح�رض املنا�سبة عدد من �أ�صحاب املعايل
ال��وزراء وق��ادة ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
واجله��ات الع�سكرية والأمني��ة الأخرى ،وعدد
م��ن املكرمني ،وعدد م��ن �أ�صح��اب ال�سعادة،
وعدد من كبار �ضب��اط �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،و�رشطة
ُعم��ان ال�سلطانية ،و�ش�ؤون الب�لاط ال�سلطاين،
واجلهات الأمنية الأخرى ،وعدد من امللحقني
الع�سكري�ين م��ن ال��دول ال�شقيق��ة وال�صديقة،
وعدد م��ن كبار ال�ضباط وال�ضب��اط ،و�ضباط
ال�ص��ف املتقاعدين م��ن البحري��ة ال�سلطانية
ال ُعماني��ة ،وعدد من املدعوي��ن من ع�سكريني
ومدني�ين ،وعدد من �شيوخ و�أعيان حمافظتي
جنوب و�شم��ال الباطنة ،وجمع م��ن منت�سبي
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
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ي�أت��ي احتف��ال البحري��ة ال�سلطاني��ة
ال ُعمانية بهذا اليوم متجي�� ًدا للذكرى اخلالدة،
حيث ت�رشف��ت البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعمانية
با�ست�لام الراي��ة م��ن ل��دن موالن��ا ح�ضـ��رة
�صاحب اجلاللــ��ة ال�سلطــان قابو�س بن �سعيد
املعظ��م القائ��د الأعل��ى للق��وات امل�سلح��ة -
حفظ��ه اهلل ورع��اه  -يف الثال��ث م��ن نوفمرب
يوما �سنو ًيا للبحرية
من عام 1990م ،ليكون ً
ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة ُيحتف��ى بذك��راه يف كل
عام.
وبهذه املنا�سبة �أجرى التوجيه املعنوي
عددًا من اللقاءات:
العمي����د الرك����ن بحري �س����امل بن نا�رص
القا�سم����ي «البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة
ويف يومه��ا املجيد الثال��ث من نوفمرب تخطو
خطوات ثابتة يف منظومة التحديث والتطوير
�ضمن ق��وات ال�سلطان امل�سلحة  ،وما نراه من
تطوير يف منظومة الت�سليح يف �سفن الأ�سطول
واملرفق��ات امل�ساندة لهو خ�ير دليل على هذا
التطوير».
العقي����د الركن بحري عب����داهلل بن نبهان
اخلرو�صي «يف هذا الي��وم املبارك من العهد
الزاه��ر تخرج��ت دفع��ة جديدة م��ن ال�ضباط
اجلامعيني الذين تلقوا تدريبهم يف �أكادميية
ال�سلطان قابو���س البحرية  ،وهم بذلك يكونوا
قد ت�سلحوا بالعلم واملعرفة والعلوم الع�سكرية
الالزمة التي ت� ِّؤهلهم للقيام باملهام املنوطة
بهم».
الرائد بح����ري (مهند�س) طالل بن خمي�س
ال�شبل����ي «يطي��ب يل �أن �أن��ال ��شرف قي��ادة
طاب��ور اال�ستعرا���ض يف ه��ذا الي��وم الأغ��ر،
وال��ذي ه��و بطبيعة احل��ال يوم ع�� ٍّز ومفخرة
جلميع منت�سبي البحري��ة ال�سلطانية ال ُعمانية
ولكل ُعماين يعي�ش عل��ى هذه الأر�ض الطيبة،
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وخا�ص��ة مع ما يتزام��ن مع هذا االحتفال من تط��ور ورقي ومنجزات
حققته��ا البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعمانية على كاف��ة امل�ستويات يف ظل
العه��د الزاهر ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س املعظم
درعا واق ًيا
القائ��د الأعلى للقوات امل�سلح��ة -حفظه اهلل ورعاه -لتظل ً
وح�ص ًنا مني ًعا يذود عن حمى هذا الوطن ويحمي مكت�سباته.».
املالزم بحري (مهند�س) املنذر بن �سامل ال�سعدي «ي�رسين وي�سعدين
�أن �أك��ون �ضابطً ��ا بحر ًي��ا يف اليخ��وت ال�سلطانية ال ُعماني��ة لأمثل هذا
الوط��ن الغ��ايل خري متثي��ل ،كل ال�شك��ر والتقدي��ر لأكادميي��ة ال�سلطان
قابو���س البحرية عل��ى كل ما قدموه لنا خالل ف�ترة تدريبنا وت�أهيلنا
يف ه��ذا ال�رصح العلم��ي ال�شامخ ،لنكون خري مث��ال يف قوات ال�سلطان

ج�سدت االحتفال
فقرات ع�سكرية متنوعة وعرو�ض مو�سيقية َّ
بيوم البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تقيم حفال م�سائ ًيا مبنا�سبة يومها ال�سنوي

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

العقيد الركن بحري/
عبداهلل بن نبهان اخلرو�صي

امل�سلح��ة ،ولرنف��ع ا�سم بالدن��ا عال ًيا ،و�أق��دم �شكري
لكل من وقف بجانبي من اليوم الأول لنا يف التدريب
�إىل يوم تخرجنا هذا ،ولهو فخر �أن �أكون م�شاركً ا يف
يوم البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية لهذا العام».
امل��ل�ازم بح����ري (مهند�����س) لقمان ب����ن �سعيد
تتويج��ا لعام كامل
ال�شهومي «يعد تخرجن��ا اليوم
ً
من التدريب الع�سكري املكثف ،حيث يتلقى املنت�سب
لأكادميي��ة ال�سلط��ان قابو���س البحري��ة يف ف�ترة
برناجما منهج ًيا يحتوي على �سبيل املثال
التدريب
ً
ال احل�رصُ :نظم علوم املالحة البحرية ،القيادة ،و ُنظم
االت�صال ،الهند�س��ة البحرية ،ودورات تخ�ص�صية يف
الإ�سعافات الأولية ،واملع��ارف الع�سكرية وعلومها،
والتي ترفد الأ�س�س اجلامعية الهند�سية التي نحملها،
والت��ي ت�ؤهلنا لك��ي نكون �ضباطً ��ا بحريني قادرين
أي�ضا رف��د امل�ؤ�س�سة
لي���س فقط عل��ى القيادة ولك��ن � ً
باملعارف والر�ؤى اجلديدة».
امل��ل�ازم بح����ري (مهند�����س) �سارة بن����ت �أحمد
م�ساع
العجمية «�أنف���س م�س�ؤولة ،و�أيادٍ معط��اءة ،و
ٍ

الرائد بحري (مهند�س)/
طالل بن خمي�س ال�شبلي

املالزم بحري (مهند�س)/
املنذر بن �سامل ال�سعدي

م�شكورة ملن كان لهم الف�ضل يف بلوغنا لهذه املرحلة.
ما �أ�سعد اللحظات و ما �أجمل الو�صول �إىل الغايات.
�إن ما تلقيناه من تدريب قد غر�س يف نفو�سنا مفاهيم
القي��م الع�سكري��ة وتقاليده��ا الت��ي جعلتن��ا تواق�ين
خلو���ض ميدان العمل وتطبيق ما تعلمناه من نظريات
ومه��ارات .وكلن��ا فخر يف م��ا اكت�سبناه م��ن مهارات
و خ�برات و عل��وم .وكان حل�صويل عل��ى املركز الأول
وتكرميي يف هذه املنا�سبة ما هو �إال دليل وا�ضح على
دعمكم للعلم وداف��ع كبري للعمل بجد وطموح �أكرب يف
امل�سارات القادمة ب�إذن اهلل».
الوكي����ل بحري خليل بن �إبراهيم ال�شيادي «ال�شك
ب���أن امل�شاركة يف ي��وم البحريه ال�سلطاني��ة ال ُعمانية
له��و فخر واعت��زاز لنا ،و�إن��ه ل�رشف عظيم ب���أن �أكون
�أح��د املدرب�ين يف هذا العر���ض ،وي�سع��دين وي�رشفني
ب���أن �أنته��ز ه��ذه الفر�صه لأرف��ع �أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربي��كات ملوالن��ا ح��ضرة �صاحب اجلالل��ة القائد
الأعل��ى للقوات امل�سلحة -حفظ��ه اهلل ورعاه -متمن ًيا
جلاللته موفور ال�صحه والعافية والعمر املديد».

املالزم بحري (مهند�س)/
لقمان بن �سعيد ال�شهومي

املالزم بحري (مهند�س) /
�سارة بنت �أحمد العجمية

�أقامت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم 11/5
حفلاً م�سائ ًيا حتت رعاية اللواء الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وذلك
ا�ستمرارا الحتفالها
بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية
ً
بيومها ال�سنوي.
وبهذه املنا�سبة �ألقى ال��ل��واء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية كلمة �أ�شاد فيها بالإجنازات
امل�رشفة التي حققتها البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية على
خمتلف الأ�صعدة ،والربامج التدريبية التي نفذتها،
وجهود منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف كافة
املجاالت ،م�ؤكدا م�ضي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف
تنفيذ خطط تطويرها وحتديثها مبا يتما�شى واملهام
املنوطة بها ،ومبا يتواكب وم�ستجدات الع�رص وتقنياته
ووف ًقا لالحتياجات الفعلية الالزمة.
ح�رض احلفل ع��دد من كبار ال�ضباط ،وال�ضباط
و�ضباط �صف البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وعدد من
ال�ضباط املتقاعدين من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.

الوكيل بحري/
خليل بن �إبراهيم ال�شيادي

ً
متجيدا للذكرى اخلالدة ،التي ت�ش َّر ْ
فت
احتفال البحرية ال�سلطانية العُمانية بيومها ال�سنوي ي�أتي
فيها با�ستالم الراية من لدن موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -يف الثالث من نوفمرب من عام 1990م
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نوفمرب املجد
نوفم�ب�ر املج ��د ع ��د باملج ��د والكـــ ��رم
ع ��د بال�س ��رور عل ��ى �أر� ��ض مباركـــ ��ة
ع ��ادت ف�ضائل ��ك الغ ��راء معلنــــــــــ ��ة
م ��ن �سي ��د عاه ��ل جم ��د نقيبتـــــــــــــ ��ه
قابو� ��س ب ��اين �ص ��روح املج ��د �سامقة
عم ��ت لنا منج ��زات لي� ��س يح�صرهـــا
علي ��اء ط ��ود ي�ش ��ق احلج ��ب طالعــــــ ��ه
نربا� ��س �ض ��وء ك�أن ال�صب ��ح فيلقـــــ ��ه
ب ��ه تباه ��ت ُعم ��ان الع ��رب �شاخمــــــ ��ة
تناط ��ح ال�شه ��ب واجل ��وزاء ت�صحبهـا
هلل درك ي ��ا قابو� ��س دم ��ت لنــــــــــــــ ��ا
م ��ن جودك الفائ�ض الرقراق منهلنا
�ش َّي ��دت بالع ��زم ركن ��ا لي� ��س يهزمــــــ ��ه
ملي ��ك مل ��ك ك�س ��اك اهلل م ��ن حــــــــــلل
ترعى اجلوار وحتمي الدار م�ضطلع
�سيا�س ��ة العدل ت�أبى ال�ضيم منهجهــا
�سحائب اجلود من نعماك مرتعـــــــــة
�سم ��ت بعليائ ��ك التاري ��خ م ��ن قــــــــدم
وال�شع ��ب يف راح ��ة بالأم ��ن يف نعـــ ��م
ف�س ��ر بن ��ا للع�ل�ا واهلل يكل�ؤكـــــــــــــــ ��م
ث ��ق �أنن ��ا �شع ��ب ع ��زم ال نكو� ��ص لـن ��ا
يفدي ��ك �شاعر هذا النظ ��م مرجتـــال
حتك ��ي تواري ��خ جم ��د �شاده ��ا �سـل ��ف
ث ��م ال�ص�ل�اة عل ��ى املبع ��وث �سيـــدن ��ا
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حياك رب الع�ل�ا بالف�ض ��ل والنعـــــــــم
�أر� ��ض الغب�ي�را بع ��زم يف ذرى ال�شيـــم
عل ��ى ُعم ��ان ب�سب ��ق فا� ��ض كالديــــــــ ��م
�أفعال ��ه زخ ��رت بالع ��دل واحلكــــــــــــ ��م
قد هيئتن ��ا ل�سبق احلم ��د يف الأمـــــــم
رق ��م الزمان وج ��ود غ�ي�ر منف�صــــــــم
بوا�ضح العدل م ��ن مندوحة الهمـــــم
�ض ��وء ي�ض ��يء ب ��ه يف حل ��ة الظلــــــــــ ��م
بخط ��ة جم ��دت بالنه ��ج والقلـــــــــــــ ��م
ب�ي�ن امل ��كارم يف منهاج ��ة القيــــــــــ ��م
ذخ ��را عل ��ى طيل ��ة الأي ��ام كالعلـــــــــــ ��م
وثغ ��رك البا�س ��م الو�ض ��اح بال�شي ��م
غ ��در الزمان و�أنت الرك ��ن يف القمــم
�شمائ ��ل و�صف ��ت باحلل ��م والكــــــــــ ��رم
بال�سل ��م يف غاي ��ة بالع ��دل والل ��زم
مقرون ��ة بوف ��اء الق ��ول والذمــــــــــــ ��م
ع َّم ��ت ف�ضائله ��ا يف كل معتلــــــــــــ ��م
�أج ��داد جم ��د له ��م يف �ساب ��ق القــــــــدم
بف�ض ��ل رب الع�ل�ا والب ��ارئ الن�ســـــــ ��م
بحفظ ��ه يف طري ��ق الع ��زم يف همــــــ ��م
نفدي ��ك بامل ��ال والأرواح بالق�ســـــــــ ��م
م ��ن الثن ��اء ب�ل�ا ري ��ب م ��ن الكلـــــــــــــم
لن ��ا و�أنت ��م له ��ا ه ��و النه ��ج يف قيــــــــــــم
خ�ي�ر الربية م ��ن عرب وم ��ن عجــــــم

ال�شاعر/
نا�صر بن �سليمان بن را�شداجله�ضمي

�إعداد :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي ت�صوير :الوكيل �أول� /سعيد بن علي الكلباين  -الرقيب �أول /وليد بن را�شد املجريف  -رقيب �أول � /سليمان بن حممد العربي

احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يحتفل بيومه ال�سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي وتخريج دفعة جديدة من اجلنود امل�ستجدين
احتفل احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
يوم  11/3بيومه ال�سنوي الذي يوافق
الأول من نوفمرب من كل عام ،وذلك
حتت رعاية معايل الفريق جناب
ال�سيد منذر بن ماجد بن �سعيد
�آل �سعيد رئي�س جهاز االت�صاالت
والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين

مع��ايل الفري��ق جن��اب ال�سي��د يرع��ى
االحتف��ال الذي ت�ضم��ن تخريج دفعة من
اجلن��ود امل�ستجدين وعد ًدا م��ن الفقرات
املتنوع��ة التي جت�سد ما و�صل �إليه احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين من تطوير وحتديث
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وق��د ت�ضمن االحتفال تخريج
دفعة من اجلنود امل�ستجدين وعد ًدا
من الفقرات املتنوعة التي جت�سد ما
و�صل �إليه احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
من تطوير وحتديث يف ظل القيادة
احلكيمة جلاللة القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.

بد�أت فقرات االحتفال الذي �أقيم
على م��ي��دان اال�ستعرا�ض بقيادة
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين بعزف
ال�سالم ال�سلطاين لدى و�صول معايل
راعي املنا�سبة الذي قام با�ستعرا�ض
ال�صف الأمامي من طابور العر�ض،
وبعد ذلك قدم طابور العر�ض اللوحة

اال�ستعرا�ضية التي ا�شتملت على عدد
من الت�شكيالت املختلفة والنماذج
�����س��دة مما
ال��رم��زي��ة امل��ت��ن��وع��ة جم ِّ
يحظى به احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
�سام وعناية كرمية من
من اهتمام ٍ
لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
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راعي احلفل يق ِّلد ميدالية اخلدمة اخلا�صة لعدد
من منت�سبي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين؛ نظري
وتقديرا
اجلهود التي بذلوها خالل خدمتهم،
ً
لإخال�صهم يف خدمة الوطن وجاللة القائد
الأعلى للقـوات امل�سلحة رعاه اهلل
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه-
وعك�ست م��دى املهارة التي يتمتع بها منت�سبو
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،كما قدم طابور العر�ض
مرورا من �أمام املن�صة
ا�ستعرا�ضا بامل�سري البطيء
ً
ً
الرئي�سية تتقدمهم راية احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
وقام معايل الفريق جناب ال�سيد رئي�س جهاز
االت�صاالت والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين بت�سليم
ال�شهادات لأوائ���ل خريجي الدفعة م��ن اجلنود
امل�ستجدين.
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وب��ه��ذه املنا�سبة ق���ام معايل
الفريق جناب ال�سيد راع��ي احلفل
بتقليد ميدالية اخل��دم��ة اخلا�صة
لعدد من منت�سبي احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين؛ نظري اجلهود التي بذلوها
وتقديرا لإخال�صهم
خالل خدمتهم،
ً
يف خ��دم��ة ال��وط��ن وج�لال��ة القائد
الأعلى للقـوات امل�سلحة -حفظه اهلل
ورعاه  -وتفانيهم يف �أداء واجبهم
الوطني املقد�س.
ور َّددت طوابري اال�ستعرا�ض ن�شيد
احل��ر���س ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين ،ون��داء
الت�أييد ،وهتفوا ثالثا بحياة ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظـه اهلل ورع���اه -
كما �شاهد معايل راع��ي املنا�سبة
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مبنا�سبة يوم احلر�س ال�سلطانـي ال ُعماين وتخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين:

قدم طابور العر�ض اللوحة اال�ستعرا�ضية التي ا�شتملت على عدد من
جم�سدة مما يحظى
الت�شكيالت املختلفة والنماذج الرمزية املتنوعة ِّ
�سام وعناية كرمية من لدن
به احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين من اهتمام ٍ
موالنا القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
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عر�ضا مظل ًيا قدمه فريق
واحل�ضور ً
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين للقفز
احلُر ،بعدها تقدم طابور العر�ض
بهيئة اال�ستعرا�ض ل�ل�أم��ام ،ومت
عزف ال�سالم ال�سلطاين ،ثم ا�ست�أذن
ق��ائ��د ال��ط��اب��ور ب��االن����صراف من
امليدان ،حيث مرت الطوابري من
�أمام املن�صة الرئي�سية لالحتفال
ب��امل�����س�ير ال���ع���ادي مب�صاحبة
مو�سيقى احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
وم�شاركة خيالة احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين؛ معلنني بذلك انتهاء مرا�سم
االحتفال.
وقد جاءت النتائج التي حققها
امل��ت��ف��وق��ون على م�ستوى دورة
اجل��ن��ود امل��ت��خ��رج��ة ع��ل��ى النحو
الآت���ي :ح�صل اجل��ن��دي امل�ستجد
عبداملجيد بن حميد اله�شامي على
املركز الأول يف امل�ستوى العام
للدورة ،وح�صل اجلندي امل�ستجد
حممد ب��ن �أح��م��د ال����شري��اين على
املركز الأول يف رماية البندقية،
ويف رماية امل�سد�س حقق اجلندي
امل�ستجد حمد بن �سعيد العرميي
املركز الأول ،ويف اللياقة البدنية
ح�صل اجلندي امل�ستجد عبداهلل بن
�سامل احلارثي على املركز الأول،
�أم��ا يف امل�سري وق��وة التحمل فقد
جاء اجلندي امل�ستجد �أجمد بن حمد
العمري يف املركز الأول.
ح����ضر امل��ن��ا���س��ب��ة ع����دد من
ال�سمو ،ورئي�س جمل�س
�أ�صحاب ُ
الدولة ،وعدد من �أ�صحاب املعايل
ال����وزراء ،وق���ادة ق��وات ال�سلطان

قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ي�س ّلم ال�شهادات للخريجني من اجلنود امل�ستجدين
�سلم اللواء الركن خليفة بن
ع��ب��داهلل اجلنيبي ق��ائ��د احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين ي��وم 11/3
بقاعة املو�سيقى بقيادة احلر�س
ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين ال�شهادات
خلريجي دورة اجلنود امل�ستجدين
ال��ذي��ن مت تخريجهم مبنا�سبة
يوم احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين،
كما �شاهد ال��ل��واء ال��رك��ن قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين راعي
املنا�سبة واحل�ضور عر�ضا مرئيا
عن مراحل التدريب التي مر بها
اخلريجون.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار
ال�ضباط و�ضباط و�ضباط �صف
و�أفراد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
امل�����س��ل��ح��ة واجل���ه���ات الع�سكرية
والأم��ن��ي��ة ،وع���دد م��ن املكرمني
�أع�ضاء جمل�س ال��دول��ة ،وع��دد من
�أ���ص��ح��اب ال�����س��ع��ادة ،ك��م��ا ح�رض
املنا�سبة عدد من كبار �ضباط قوات

ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين و�رشطة ُعمان ال�سلطانية
واجل���ه���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة
الأخ����رى وامللحقني الع�سكريني
للدول ال�شقيقة وال�صديقة ،وعدد من

املدعوين من القادة وكبار ال�ضباط
املُتقاعدين من احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين ،وجمع من �ضباط و�ضباط
�صف و�أف����راد احل��ر���س ال�سلطاين
ال ُعماين.
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ِ
حُتبُّ َك كلُّ القلوب

النقيب
عبداهلل بن نا�صر بن علي ال�صقري
اجلي�ش ال�سلطاين العُماين

حُـ � ٍّ�ب ب ُك ��م نـقــت ��دي
بقل � ٍ�ب م
فبال ُـح ِّب جِ ــئــتُ �أَ ُح ُّــث اخلـطـــــى

فطــوب ��ي لنــ ��ا ب ُكـــ� � ُم �سيــــــ ��دي
وبا ُ
حلــ � ِّ�ب ُمــــ� �دَّت �إلـيـــك ��م يــــدي

�إلي ُكــ ��م ك َتبـ ��تُ الق�صي� � َد ب�شـــوقٍ
ــو�س مـنـ � َ�ك نـهَــلنا املعــــالـي
�أقــاب ُ

ــــحـــــ � ِّ�ب كــاملــــــ ��و ِر ِد
لأ َّنــــ � َ�ك لل ُ
و�سِ ـــرنـــا �إلــى املَجــــدِ وا ُل ُ�ســــــــ�ؤ َد ِد

�إذا ال َح وجـــ ُهـــ � َ�ك �ضـــ ��ا َء علـيــــنـ ��ا
و َعـــ� � َّم الــ ��وال ُء �إلــيـــ � َ�ك و َغــ َّنــــــت

مِ َن احل � ِّ�ب واخلري فـي مقـ�صدِ
جــمـيـــ ُع الطـــيـــو ِر ب�صوتٍ َنـــدِ ي

ــاب بـ � َ�ك املجــتـنــــى
�أقـــابــو� � ُ�س ط َ
�أَ ِل َ
ِفناك بالطيب ت�سمـو وت�سمو

وال ع َ
ــــا�ش كـيـــ ٌد مِ َــن املُعــتـــــــدي

ُتـحِ ُّبـــ � َ�ك ُكـ � ُّ�ل القلــ ��وبِ وت�شــــدو
نب�ض لأج ِل � َ�ك تحَـــدو
فـف ��ي كل ٍ
�أتين َ
ـــاك ُن�شعِــ ُل بالبـــذلِ عــزمـــــًا
و َنهـ ِتــ � ُ�ف با�ســـ � ِ�م ُعمــــا َن ون�شــدو
ُعمـــ � ُ
�ان املحـــــب� � ِة تــــــ ��ا ُج الأمـــ ��انِ

العــدد 515
نوفمرب 2019

72

ويف حِ ـكــم� � ٍة �س�سِ تَ مـ ��ا فـي غـــــدِ
بكــ� � ِّل الــ ��وال ِء بـــ� ��أن تـفـــتـــــــ ��دي
وتــرقـــ ��ى ِب ُـحــبـ ِّ� َ�ك للــــفــــر َقــــــ ��دِ
ونــر�ســ� � ُم باملــــجــــ ��دِ كـ� � َّل ال َغـــ ��دِ
�سِ ــــراعـــ ً��ا �أتــيــنــ ��ا �إلــ ��ى املــوعِ ـــ ��دِ
ُعم � ُ
�ان الهِــــدا ِيـــ� � ِة واملُــهـتـــــ ��دي

مبنا�سبة العيد الوطني ( )49املجيد (جند ُعمان) تلتقي معالـــي �أحمـــد بن نا�صـــر املحــــرزي وزيـــر ال�سياحـــــة

القطـــاع ال�سياحـي مي�ضـــي بخطـــى حثيثــــة نحـــو حتقيـــــق طمـوحات الإ�سرتاتيجيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال ُعمانيــــــــــة لل�سياحــــــــــــــــة
وتعزيــــز دوره ك�إحــــدى دعائــــم االقت�صاد الوطنـــي لتعك�س الأرقــام والتقاريــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــدولية مدى ما حتقـــــق من �إجنازات
يج�سد القطاع ال�سياحي دو ًرا اقت�صاد ًيا ك��ب�ي ًرا يف
العديد من الدول ،حيث تعول عليه كرقم مهم يف امل�ساهمة
الفاعلة يف العوائد االقت�صادية لها ،ومن هذا املنطلق �أولت
احلكومة لهذا القطاع �أهمية كبرية لي�أخذ دوره الفاعل يف
امل�ساهمة ك�إحدى دعائم االقت�صاد الوطني من خالل تنفيذ
الإ�سرتاتيجية ال ُعمانية لل�سياحة يف �سبيل تعزيز تهيئة البنية
الأ�سا�سية للقطاع ال�سياحي ،وتعظيم اال�ستفادة من املقومات
التي تزخر بها ال�سلطنة.
ولت�سليط ال�ضوء على اجلهود الوطنية املبذولة يف هذا
القطاع احليوي( ،جند ُعمان) التقت معايل �أحمد بن نا�رص بن
حمد املحرزي وزير ال�سياحة ،الذي حدثنا عن واقع ال�سياحة
احل��ايل والتطورات التي �شهدها القطاع ،والإ�سرتاتيجية
ال ُعمانية لل�سياحة ،ونتائج تقييم املراحل التي مت تنفيذها
من هذه الإ�سرتاتيجية ،والطموحات امل�ستقبلية لها ،كما
حت��دث معاليه عن �أه��م امل�شاريع ال�سياحية التي �أجن��زت
وامل�شاريع املزمع الك�شف عنها قريبا ،و�أوجه الدعم الذي
تلقاه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،كما تطرق معاليه �إىل
م�ساهمة ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يف التعريف باجلوانب
ال�سياحية لل�سلطنة خا�صة ،و�أن ال�سفينة تعد ال�سفري املتنقل
ل ُعمان التي حتمل ر�سالة ال�سلطنة ال�سامية.

�أجرى اللقاء :الرائد الركن /خالد بن �سعيد بن �صالح ال�سعيدي
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تنام
• يف ظل ما ت�شهده ال�سلطنة من نه�ضة تنموية �شاملة وتطور ُم ٍ
نرجو من معاليكم ت�سليط ال�ضوء على ما �شهده قطاع ال�سياحة ،من
تطور ومنو خالل م�سرية اخلري املباركة بقيادة موالنا جاللة ال�سلطان
املعظم حفظه اهلل ورعاه؟
•• مي�ضي القطاع ال�سياحي بخطى حثيثة نحو حتقيق طموحات
الإ�سرتاتيجية ال ُعمانية لل�سياحة ،وتعزيز دوره ك���إح��دى دعائم
االقت�صاد الوطني ،لتعك�س الأرق��ام والتقارير الدولية مدى ما حتقق
من �إجناز �سواء على طريق تهيئة البنية الأ�سا�سية للقطاع ال�سياحي،
من ناحية تعظيم اال�ستفادة من املقومات التي تزخر بها ال�سلطنة،
والرتويج للمنتج ال�سياحي ال ُعماين من ناحية �أخرى ،الأمر الذي انعك�س
�إيجابا على �أعداد الزوار ،ومنو الإنتاج ال�سياحي بوجه عام ،وارتفعت
القيمة امل�ضافة للقطاع ال�سياحي بـ( )%6.8لتبلغ ( )789مليون ريال
ُعماين بنهاية عام 2018م ،مقارنة بنحو ( )738مليون ريال ُعماين يف
عام 2017م ،كما بلغت م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل
( ،)%2.6ومن �ضمن ما حققه القطاع ال�سياحي من �إجنازات ،ي�أتي تقدم
ال�سلطنة بـ( )8مراكز يف م�ؤ�رش تناف�سية ال�سفر وال�سياحة لعام 2019م،
ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،وهو التقدم الأكرب بني دول
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ووفقا للمكتب الوطني للتناف�سية
ف�إن هذا التقدم والتح�سن امللحوظ يف معظم م�ؤ�رشات التقرير التي ت�شمل
البيئة التمكينية وال�سيا�سة والظروف التمكينية لل�سفر وال�سياحة والبنية
الأ�سا�سية وامل��وارد الطبيعية والثقافية ،ي�أتي انعكا�سا للجهود التي
تبذلها احلكومة يف �سبيل تعزيز تناف�سية ال�سلطنة  ،وفيما يخ�ص البيئة
التمكينية حلت ال�سلطنة يف املرتبة الثالثة عامليا ،كما قفزت ال�سلطنة
( )38مركزا يف م�ؤ�رش املوارد الب�رشية و�سوق العمل ،وذلك من
املركز الـ( )103عامليا يف عام 2017م �إىل املركز الـ()65
عامليا يف عام 2019م ،حيث مت االهتمام املتوا�صل
بالكادر الب�رشي ت�أهيال وتدريبا� ،إ�ضافة
�إىل احلوافز والت�سهيالت التي

ال�سلطنة ح َّلت يف املرتبة الثالثة عامليا يف البيئة التمكينية كما
قفزت ال�سلطنة ( )38مركزا يف م�ؤ�شر املوارد الب�شرية و�سوق
العمل وذلك من املركز الـ (  )103عامليا يف عام  2017م �إىل
املركز الـ (  )65عامليا يف عام 2019م
i i i

ال�سلطنة تتقدم بـ( )8مراكز يف م�ؤ�شر تناف�سية
ال�سفر وال�سياحة لعام 2019م ،ال�صادر من
املنتدى االقت�صادي العاملي
تقدمها ال�سلطنة ب�آثارها الإيجابية على بيئة الأعمال ،وفيما يخ�ص
الظروف ال�سيا�سية والتمكينية لل�سياحة وال�سفر ،تقدمت ال�سلطنة يف
امل�ؤ�رش الفرعي ملتطلبات الت�أ�شرية ()78مركزا ،لتحتل املركز الـ ()44
عامليا ،بعدما كانت يف املركز ال��ـ( )122عامليا يف عام 2017م،
حيث تقدم ال�سلطنة العديد من الت�سهيالت للح�صول على ت�أ�شريات
الزيارة� ،سواء عند الو�صول ملطار م�سقط الدويل �أم عرب نظام الت�أ�شرية
الإلكرتونية ،من ناحية �أخرى ي�سجل عدد الزوار القادمني �إىل ال�سلطنة
منحى ت�صاعديا خالل ال�سنوات املا�ضية ،حيث ارتفع خالل الفرتة من
2011م �إىل 2018م بنحو ( )%132وذلك بدءا من مليون و(� )394ألفا
و( )851زائرا يف عام 2011م ،و�صوال �إىل ( )3ماليني و (� )241ألفا
و ( )757زائرا يف عام 2018م ،يف حني بلغ عدد زوار ال�سلطنة حتى
نهاية �شهر �سبتمرب املا�ضي مليونني و (� )525ألفا ،و( )151زائرا.
• معاليكم� ،إن ر�ؤية وزارتكم املوقرة تقدمي اخلدمات بكفاءة وفاعلية
العمانية لل�سياحة (2040م) من �أهم
لت�صبح ُعمان ح�سب الإ�سرتاتيجية ُ
الوجهات ال�سياحية ،و�أن ي�صل عدد الزائرين لـ ( )11مليون �سائح من
داخل ال�سلطنة وخارجها� ،إىل �أي مدى و�صلت الوزارة يف تنفيذ هذه
الإ�سرتاتيجية؟ وما تقييم معاليكم ملراحل تنفيذها؟
•• �رشعت الوزارة خالل العامني املا�ضيني يف تطبيق الربنامج
التنفيذي للإ�سرتاتيجية ال ُعمانية لل�سياحة يف مرحلتها الأوىل (2016م
 2020م) ففي جمال التخطيط والتطوير مت البدء ب�إعداد خمططاتالتنمية ال�سياحية للمحافظات امل�ستهدفة خالل هذه الفرتة ،وطرح
عدد من الأرا�ضي يف مناف�سات لال�ستثمار ال�سياحي ،وا�ستحداث دائرة
خمت�صة باال�ستثمار ال�سياحي ،و�أخ��رى لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة� ،ضمن هيكل ال��وزارة التنظيمي ،ويف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية والبيئية ،تقوم الوزارة بت�شجيع �إ�شهار منوذج ال�رشكات
الأهلية ،و�إعطائهم الأول��وي��ة لال�ستثمار يف جمتمعاتهم املحلية،
والتوجيه بتبني مفهوم اال�ستدامة ك�أولوية يف خطط وم�رشوعات

الوزارة ،ويف جمال تنفيذ جتارب �سياحية ا�ستثنائية ،مت البدء يف تنفيذ
عدد من التجارب ال�سياحية املرتبطة مبنتجات جديدة ،كالنزل الرتاثية
واخل����ضراء ،وتطوير احل��ارات القدمية ،وتنظيم ا�ستثمار املحميات
الطبيعية �سياحيا ،وتطوير القالع واحل�صون ،و�سياحة املغامرات ،ويف
جمال جذب املزيد من ال�سياح ذوي الإنفاق العايل ،يتم الرتكيز على
ا�ستهداف �أ�سواق جديدة كرو�سيا وال�صني ،بحيث مت ت�سهيل �إجراءات
الت�أ�شريات بالتعاون مع اجلهات املخت�صة ،وتقوم ال��وزارة بافتتاح
مكاتب ترويجية بهذه الأ�سواق.
• حبا اهلل ُعمان موقعا �إ�سرتاتيجيا يزخر مبقومات �سياحية فريدة
جعل منها وجهة �سياحية واع��دة ،معاليكم ما هو دور ال��وزارة يف
اال�ستفادة من هذه املقومات يف خمتلف حمافظات وواليات ال�سلطنة؟
•• ت�شتهر ال�سلطنة بحكم موقعها اجلغرايف ،ومعاملها التاريخية،
ومقوماتها ال�سياحية البيئية ،ومفرداتها احل�ضارية الثقافية ،ب�أنها
تقدم جتربة �سياحية ُعمانية عربية �أ�صيلة ،تت�صف ب�أنها ثرية ومتنوعة
ومتفردة ،وقد حددت الإ�سرتاتيجية ال ُعمانية لل�سياحة ( )14منطقة
جذب �سياحي يف ال�سلطنة ،متنح جتارب و�أمناطً ا �سياحية متيز ال�سلطنة
عن غريها من ال��دول ،ت�ضم هذه املناطق (الأرب��ع��ة ع�رشة) للجذب
ال�سياحي العديد من الأمناط والتجارب واملقومات واملواقع ال�سياحية،
التي ت�شتهر بها ال�سلطنة �سياحيا ،ويق�صدها ال�سياح ،حيث تعمل
الإ�سرتاتيجية على تطوير منتجاتها ال�سياحية ،من خالل خمططات
�سياحية �شاملة يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة� ،ستمنح لل�سائح فر�صة
التعرف على املقومات املتنوعة لل�سلطنة.
• معاليكم ،تبذل حكومة ال�سلطنة جهودًا جبارة يف تعزيز دور
القطاع اخلا�ص يف الدولة ودعم امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية
ك�رشيك �إ�سرتاتيجي يف عجلة التنمية ال�سيما القطاع ال�سياحي ،ما دور
وزارتكم يف هذا ال�ش�أن؟
•• تعمل ال��وزارة على دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف
قطاع ال�سياحة ،وال��ذي يتج�سد يف �إيجاد بيئة ت�ضمن للم�ؤ�س�سات
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ال�صغرية واملتو�سطة الدعم وامل�ساندة الالزمة ،لنموها وا�ستدامتها وحتقيق التناف�سية،
ومعاجلة التحديات التي تواجه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاع ال�سياحي،
بالإ�ضافة �إىل التن�سيق مع اجلهات التمويلية احلكومية واخلا�صة ،لتقدمي امل�ساعدة
لت�سهيل ح�صول امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة على التمويل املنا�سب لتنفيذ
م�شاريعهم ال�سياحية ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية بالوزارة ،من �أجل �إ�سناد بع�ض
الأعمال �إليها ،بالإ�ضافة �إىل �رشاء بع�ض املقتنيات واملنتجات املحلية ،التي مت
�صنعها من قبلهم ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد مبادرات ذات جدوى اقت�صادية ،وت�سهم يف
دعم املجتمع املحلي والقطاع ال�سياحي يف ال�سلطنة ،وتعد وزارة ال�سياحة حزمة
من برامج الدعم التي تقدمها للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،بال�رشاكة مع الهيئة
العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،عن طريق طرح الربامج التي ت�سهم يف
حت�سني وتطوير مهارات �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،واملتمثلة يف �إعداد
درا�سات اجلدوى وطرق الإدارة احلديثة للم�شاريع والت�سويق ،وغريها من الربامج،
وهنالك تعاون كبري ودائم بني الوزارة واجلهات املعنية ،من �أجل ت�سهيل الإجراءات
والرتاخي�ص الالزمة ،لإن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاع ال�سياحي،
بالإ�ضافة �إىل التعاون وال�رشاكة التي قامت بها الوزارة مع اجلهات التمويلية ،وذلك
من �أجل توفري التمويل الالزم ،لإن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ،و�إعطاء الفر�ص لل�رشكات
املحلية للقيام ب���إدارة بع�ض املواقع ال�سياحية يف خمتلف الوجهات ال�سياحية،
بالإ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة للم�شاركة يف بع�ض املعار�ض اخلارجية يف �أوروبا،
للرتويج عن ال�سلطنة وا�ستقطاب ال�سواح ،و�إقامة برامج �سياحية متكاملة لهم يف
خمتلف الوجهات ال�سياحية يف ال�سلطنة.
• معاليكم ،احلمالت الرتويجية والت�سويق ال�سياحي لهما بالغ الأثر يف تر�سيم
موقع ال�سياحة على خارطة التنمية االقت�صادية واملجتمعية ،وا�ستقطاب ال�سائحني
من خمتلف �أنحاء العامل ،فما هي �سيا�سات وخطط الوزارة يف هذا ال�ش�أن؟
•• �إن وزارة ال�سياحة تعمل على الرتويج للمقومات ال�سياحية لل�سلطنة ،وذلك عرب
امل�شاركة يف املعار�ض الدولية الكربى املتخ�ص�صة يف قطاعات ال�سفر وال�سياحة،
نظرا ملا حتققه هذه امل�شاركات من نتائج ملمو�سة يف زيادة ا�ستقطاب ال�سياح من
خمتلف دول العامل.
وعملت ال��وزارة من خالل م�شاركاتها يف كربيات معار�ض ال�سفر وال�سياحة
العاملية ،كمعر�ض بور�صة ال�سفر العاملية بربلني ،و�سوق ال�سفر العاملي بلندن ،وغريها
على حتقيق العديد من الأهداف الرتويجية والت�سويقية ال�سياحية ،حيث كان من �أبرز
�إجنازات هذه امل�شاركات ت�سمية ال�سلطنة �رشيكا ر�سميا ملعر�ض (�آي تي بي) برلني
2020م ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يتيح لل�سلطنة فر�صة ذهبية ال�ستخدام املن�صات
الرتويجية ،والفعاليات الت�سويقية ،وو�سائل الإعالم التي يوفرها املعر�ض على مدار
عام كامل ،للرتويج والت�سويق للمقومات والعرو�ض واحلمالت واملنتجات ال�سياحية،
وتقوم ال��وزارة بتطبيق اخلطة الت�سويقية ،التي انبثقت من الإ�سرتاتيجية ال ُعمانية
لل�سياحة للرتويج ال�سياحي لل�سلطنة ،وقد خل�صت هذا اخلطة بالرتكيز على ا�ستقطاب
الأ�سواق ال�سياحية ،وخلق جتارب �سياحية جديدة كزيارة القرى ال ُعمانية ،و�إبراز
منط احلياة التقليدية فيها ،واال�ستمتاع بالطبيعة ال ُعمانية ،وجتربة الأودية ،و�أن�شطة
�سياحة املغامرات ،وغريها من التجارب الأخرى ،وذلك من خالل حتديد الأ�سواق
امل�ستهدفة ،وحتديد الفئات وال�رشائح لكل �سوق ،وفقا ملتطلبات هذه الأ�سواق من
املنتجات ال�سياحية ،التي يجب على ال�سلطنة الرتويج لها يف الفرتة املقبلة ،وتقوم
مكاتب التمثيل ال�سياحي باخلارج بتنظيم حمالت ترويجية م�شرتكة مع �رشكاء
القطاع ال�سياحي للأ�سواق امل�ستهدفة ،ك�رشكات الطريان العاملية ،و�رشكات ال�سفر
وال�سياحة ،وذلك مبا يتنا�سب مع كل �سوق على حدة بناء على اخلطط املر�سومة �سنو ًيا،
ووفقا ملخرجات اخلطة الت�سويقية ،وذلك عرب ال�صحف واملجالت العاملية ،واملواقع
الإلكرتونية ،واللوحات ،والإعالنات الرتويجية ،فبلغ �إجمايل احلمالت الرتويجية يف
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وزارة ال�سياحة تعد حزمة من برامج الدعم التي تقدمها
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،بال�شراكة مع الهيئة العامة
لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،عن طريق طرح
الربامج التي ت�سهم يف حت�سني وتطوير املهارات
عام 2018م ( )121حملة منها ( )20حملة يف ال�سوق الفرن�سي ،و()13
حملة يف ال�سوق الهولندي ،و( )21حملة يف ال�سوق الهندي ،و()17
يف ال�سوق الربيطاين ،و ( )28حملة يف �سوق الدول اخلليجية ،و()19
حملة يف ال�سوق الأملانية ،و ( )3حمالت يف ال�سوق الإيطالية ،وجتدر
الإ�شارة �أن هناك ( )8مكاتب للتمثيل ال�سياحي ،منها مكتب التمثيل
ال�سياحي بفرن�سا ومقره باري�س ،ومكتب التمثيل ال�سياحي بدول اخلليج
ومقره دبي ،ومكتب التمثيل ال�سياحي ب�أملانيا والدول الناطقة باللغة
الأملانية ومقره برلني ،ومكتب التمثيل ال�سياحي بربيطانيا ،ومكتب
التمثيل ال�سياحي بهولندا ،ومكتب التمثيل ال�سياحي بالهند ،ومكتب
التمثيل ال�سياحي ب�إيطاليا ،ومكتب التمثيل ال�سياحي برو�سيا.
• معاليكم ،ما هي �أهم امل�شاريع ال�سياحية التي �أجنزت على �أر�ض
الواقع؟ �أو تلك التي من املزمع �أن يتم الك�شف عنها يف القريب العاجل؟
•• يف �إطار تهيئة البنية الأ�سا�سية للقطاع ال�سياحي ارتفع عدد
املن�ش�آت الفندقية �إىل ( )470من�ش�أة بنهاية �أكتوبر املا�ضي ،حيث
ت�ضم هذه املن�ش�آت (� )24ألفا و( )531غرفة ،كما تلعب هذه املن�ش�آت
دورا كبريا يف تنويع املنتج ال�سياحي بال�سلطنة� ،إذ تتنوع هذه املن�ش�آت
بني الفنادق مبختلف ت�صنيفاتها ،واملخيمات ال�سياحية ،والنزل
اخل�رضاء ،ونزل ال�ضيافة والنزل الرتاثية ،وبلغ عدد الفنادق من فئة
( )5جنوم ( )26فندقا ت�ضم (� )5آالف و( )661غرفة ،ومن فئة ( )4جنوم
( )21فندقا ت�ضم (� )3آالف و( )389غرفة ،ومن فئة ( )3جنوم ()35
فندقا ت�ضم (� )3آالف و( )282غرفة ،ومن فئة النجمتني ( )55فندقا
ت�ضم (� )3آالف و( )98غرفة ،ومن فئة النجمة الواحدة ( )78فندقا ت�ضم
�ألفني و( )751غرفة ،يف حني بلغ عدد الفنادق ال�صغرية (املوتيالت)
( )31فندقا ت�ضم ( )488غرفة ،كما بلغ عدد من�ش�آت ال�شقق الفندقية
من الفئة الفاخرة ( )3من�ش�آت ت�ضم ( )323وحدة ،فيما بلغ عدد من�ش�آت
ال�شقق الفندقية من الفئة املمتازة ( )4من�ش�آت ت�ضم ( )712وحدة ،ومن
الفئة العادية ( )132من�ش�أة ت�ضم (� )3آالف و( )908وحدات ،وبلغ عدد
املخيمات ال�سياحية الفاخرة ( )10خميمات ت�ضم ()278وحدة ،فيما

بلغ عدد املخيمات ال�سياحية العادية ( )11خميما ت�ضم ()305وحدات،
كما بلغ عدد من�ش�آت النزل اخل�رضاء ( )23من�ش�أة ت�ضم ( )148وحدة،
ونزل ال�ضيافة ( )37من�ش�أة ت�ضم ( )141وحدة ،والنزل الرتاثية ()4
نزل ت�ضم ( )47وحدة ،وحتى نهاية �أغ�سط�س املا�ضي ارتفع عدد نزالء
الفنادق من الفئة بني ( )3و( )5جنوم بن�سبة ( )%18.9مقارنة بالفرتة
نف�سها من عام 2018م ،لي�سجل مليونا و(� )130ألفا و ( )672نزيال،
كما ارتفعت الإيرادات مبا ن�سبته ( )%8.2لتبلغ ( )141مليونا و ()329
�ألف ريال ُعماين ،ومت�ضي وزارة ال�سياحة يف ا�ستكمال تنفيذ املراحل
املتبقية من م�رشوعات املجمعات ال�سياحية املتكاملة ،التي افتتحت
يف الفرتة املا�ضية ،حيث كان االفتتاح جزئيا ومرحليا يف معظم
هذه امل�رشوعات ،كما �أن التطور امللمو�س والنمو ال�سنوي الذي ي�شهده
القطاع الفندقي يف ال�سلطنة ،مع تنوع املن�ش�آت واملنتجات ،وم�ستويات
الت�صنيف والتوزيع داخل خمتلف حمافظات ال�سلطنة ،ويتم حاليا
ا�ستكمال تنفيذ املراحل املتبقية من م�رشوعات املجمعات ال�سياحية
املتكاملة التي افتتحت يف الفرتة املا�ضية ،حيث كان االفتتاح جزئيا
ومرحليا يف معظم هذه امل�رشوعات ومن �أبرزها:
 oم�رشوع املوج م�سقط :والذي يتكون من خم�سة فنادق ب�سعة
�إجمالية ( )1600غرفة ،و (� )100شقة فندقية ،و ( )6000وحدة
�سكنية ،وملعب للجولف بـ ( )18حفرة ،وناد للجولف ومرافق ترفيهية،
بالإ�ضافة �إىل مارينا ب�سعة ( )400قارب ،ومركز جتاري ومم�شى.
 oم�رشوع جبل ال�سيفه :ويقع يف منطقة ال�سيفه مبحافظة
م�سقط ،ويتكون امل�رشوع من ( )4فنادق ت�ضم ( )1047غرفة ،و
( )1000وحدة �سكنية ،ومارينا ب�سعة ( )200قارب ،وملعب جولف،
و(� )159شقة فندقية.
 oم�رشوع هوانا �صاللة :ويقع مبحافظة ظفار ويتكون من ()8
فنادق ب�سعة �إجمالية ( )2000غرفة� )186( ،شقة فندقية ،و ()2980
وحدة �سكنية ،ومارينا ب�سعة ( )200قارب ،وملعب جولف ،وحديقة
مائية ،ومطاعم ومرافق ترفيهية و�سياحية.
 oم�رشوع خليج م�سقط (�رسايا بندر اجل�صة �سابقا) :ويقع يف
منطقة اجل�صة مبحافظة م�سقط ،ويتكون من فندقني خم�سة جنوم ب�سعة
�إجمالية ( )280غرفة ،وعدد ( )426وحدة �سكنية ،ومرافق ترفيهية
وجتارية و�سياحية.
كما قامت ال���وزارة بالتوقيع على اتفاقيات لتطوير ع��دد من
م�رشوعات املجمعات ال�سياحية املتكاملة كم�رشوع منتجع ديار ر�أ�س
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ال�سفينة (�شباب عُ مان الثانية) تعد �سفري ال�سلطنة املتنقل
لل�صداقة وال�سالم بني دول العامل ،من خالل ح�ضورها
البارز يف كافة املهرجانات واملوانئ الدولية التي تزورها،
والتي ت�شكل �إ�ضافة مهمة للرتويج ال�سياحي ل ُعمان عرب
الدول التي تزورها
احلد بوالية �صور ،وم�رشوع ن�سيم ال�صباح بوالية ال�سيب ،وم�رشوع
قريات ال�سياحي املتكامل بوالية قريات ،ومنتجع النخيل بوالية
بركاء ،وملعب م�سقط للغولف بوالية بو�رش ،وهي م�رشوعات قد مت
البدء يف تنفيذ بع�ضها ،فيما من امل�ؤمل البدء يف البقية ابتداء من العام
املقبل ،وقامت الوزارة �أي�ضا مبنح ترخي�ص �صفة املجمعات ال�سياحية
املتكاملة على عدد من امل�رشوعات ،كم�رشوع منتجع اجلبل بوالية
بو�رش ،ومنتجع النجم بوالية قريات ،والواجهة البحرية ل�صاللة ب�سهل
حمران بوالية �صاللة.
• معاليكم ،يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي جتتاح
العامل ب�شكل عام ،ما هي �أبرز التحديات وال�صعوبات التي تواجه
وزارتكم يف تنفيذ خططها ال�سياحية و�أي�ضا ا�ستقطاب ال�سياح؟ وما هي
جهود الوزارة يف تذليل هذه العقبات؟
•• �إن �صناعة ال�سياحة �صناعة عاملية تت�أثر بالظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،مثلما توجد هنالك �أي�ضا مناف�سة م�رشوعة من وجهات
�إقليمية �أخ���رى ،ولكن مع اجلهود الرتويجية املبذولة وا�ستكمال
امل�رشوعات وتطوير املنتجات ،ف�إننا على ثقة بجودة وتفرد املنتج
ال�سياحي ال ُعماين ،وقدرته على جذب املزيد من الأ�سواق ال�سياحية
العاملية ،ومن هذه التحديات على �سبيل املثال والتي مت حلها جذريا،
وهي حمدودية خطوط الطريان واحلركة اجلوية القادمة �إىل مطار
م�سقط القدمي ،والتي مت حلها بافتتاح مطار م�سقط ال��دويل مبرافقه
ومن�ش�آته العاملية اجلديدة ،والتي �أكملت عاما فقط ولكنها حققت منوا
ملحوظً ا� ،سيكون له �أثره الإيجابي الفاعل يف ارتفاع حركة ال�سياحة
القادمة �إىل ال�سلطنة خالل الأعوام القادمة.
العمانية (�شباب ُعمان الثانية)
• قامت �سفينة البحرية ال�سلطانية ُ
يف رحلتها الدولية (�صواري املجد وال�سالم) لعام 2019م بافتتاح
معر�ض �سياحي تنظمه وزارة ال�سياحة ،ي�ضم كتيبات ون�رشات وخرائط
�سياحية بهدف ت�شجيع ال�سياحة �إىل ال�سلطنة ،ما هي انطباعات
معاليكم يف هذا ال�ش�أن؟
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•• �ضمن جهود وزارة ال�سياحة للرتويج عن ال�سلطنة يف املحافل
الدولية ،والتعاون املثمر مع خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة يف هذا املجال،
�شاركت ال���وزارة بركن ترويجي ،للتعريف بال�سلطنة ومقوماتها
ال�سياحية يف رحلة (�صواري املجد وال�سالم) الدولية ل�سفينة �شباب
ُعمان الثانية ،يف �إطار رحلتها الدولية الرابعة للقارة الأوروبية والتي
جاءت تنفيذًا للأوامر
حملت ا�سم «�صواري املجد وال�سالم» ،والتي
ْ
ال�سامية حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه .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 ،والتي ت�شكل �إ�ضافة مهمة للرتويج ال�سياحي ل ُعمان عرب الدول
التي تزورها ،ون�رش ثقافة وتراث ال�سلطنة من خالل توا�صلها املبا�رش
مع مواطني هذه ال��دول ،وح�ضورها وم�شاركتها يف املهرجانات،
واملوانئ التي تزورها ،حيث تتحول �إىل معر�ض ثقايف يقدم ال�سلطنة
للعامل اخلارجي مبا حتمله من ر�سالة �سامية للأمن وال�سالم ،وترحيبها
لكافة اجلن�سيات مبختلف ثقافاتهم وانتماءاتهم العرقية والدينية.
• معاليكم ،مبنا�سبة االحتفاء بالعيد الوطني التا�سع والأربعني
املجيد للنه�ضة املباركة هل من كلمة يرغب معاليكم �أن يخ�ص بها
جملة (جند ُعمان) ؟
•• ي�رسين �أن �أتقدم بخال�ص التهنئة والتربيكات للمقام ال�سامي
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل و�أبقاه -و�أمد يف عمره ،مبنا�سبة العيد الوطني التا�سعوالأربعني املجيد  ،داعني اهلل عز وجل ب�أن ينعم على جاللته مبوفور
ال�صحة والعافية والعمر املديد ،مت�رضعني �إىل اهلل عز وجل بـ�أن ينعم
على �أبناء الوطن الغايل بالأمن واال�ستقرار والطم�أنينة ،وكل من يقيم
على �أر�ض الوطن ،و�أن يحفظ ُعمان �شاخمة على مدى الأزمان ،حيث
عاما املا�ضية ،نقلة نوعية
�شهدت ال�سلطنة خالل الت�سعة والأربعني ً
وتنموية وح�ضارية على امتداد هذه الأر�ض ،وما حتقق من منجزات
يف كل املجاالت ،هو واقع ينعم به املواطن ال ُعماين ،وي�ستمتع بثماره
داخل الوطن وخارجه ،وجندد العهد ملقامكم ال�سامي بال�سري على
خطاكم ،والعمل خلدمة ُعمان و�أهلها� ،أدامكم اهلل موالي ،يف حفظه
وعنايته ،وتوفيقه ورعايته ،ومتعكم بال�صحة وال�سعادة ،وكل عام
وجاللتكم واجلميع بخري.

حـــوار � :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية
ت�صوير :اجلندي� :أحمد بن غريب الها�شمـــــــــــي

معايل الدكتورة وزيرة �ش�ؤون الفنون يف لقاء خا�ص ملجلة (جند عُ مان):

ت�ش َّرف ُت بتعييني وزيرة لوزارة �ش�ؤون الفنون ،وهي مكرمة من مكرمات موالنا �صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم عل َّي وعـلى املــر�أة ال ُعماني ــة
يعد امل��وروث الفني �أحد اجلوانب الثقافية املهمة
يف ال�سلطنة مب��ا يتميز م��ن ع���ادات وتقاليد وفنون
تراثية ،والتي �ساهم من خاللها ال ُعمانيون يف �إثراء
الفكر الإن�ساين ،ومن خاللها ا�ستطاع الإن�سان ال ُعماين
التخاطب مع الآخ��ر ،من خالل �إبداعاته يف الفنون
ال ُعمانية ،التي تزخر بها ال�سلطنة ،وقد �ساعد املوقع
ا ُ
جلغرايف املميز لل�سلطنة على ثراء الثقافة ال ُعمانية،
حيث انفتحت ُعمان على الثقافات املجاورة ،وا�ستوعبت
مفرداتها� ،إ�ضافة �إىل الثقافة العربية املت�أ�صلة يف
الأرا�ضي ال ُعمانية منذ القدم.
ولعل الفنون ال ُعمانية تعك�س هذا الرثاء والتنوع.

 rيف بداية هذا اللقاء ..يطيب لنا �أن نبارك ملعاليكم الثقة
ال�سامية التي �أواله��ا لكم جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم -حفظه اهلل ورعاه  -بتعيينكم وزيرة �ش�ؤون الفنون.
ما هي انطباعات معاليكم حول هذا الت�رشيف؟
ت�شـرفـت بتعيينـي وزيـرة لوزارة �شـ�ؤون الفنون ،وهي
َّ rr
مكرمة من مكرمات موالنا �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
علي وعلى املر�أة ال ُعمانية منذ
�سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه – َّ
بزوغ فجر النه�ضة املباركة ،حيث �أوىل جاللته اهتمامه باملر�أة
و�ض َم َن لها كافة حقوقها يف القوانني والت�رشيعات،
ال ُعمانيةَ ،
و�أك��د جاللته بتوجيهاته ومتابعته امل�ستمرة ،على �أن تطبق
الت�رشيعات على �أر���ض الواقع ،وتنال امل��ر�أة كافة حقوقها،
وت�شارك يف بناء الوطن ،وت�ساهم يف التنمية امل�ستدامة ،التي
ت�شهدها ال�سلطنة يف الوقت الراهن.
 rمعاليكم  ..يويل موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة� ،سلطان
كبريا باملوروث
البالد املفدى  -حفظه اهلل ورعاه -
اهتماما ً
ً
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ون��ظ��را لأهمية الإرث الفني
ال ُعماين �أ�صدر جاللته -حفظه
اهلل ورع���اه -م��ر���س��وم��ا �سلطانيا
ب���إن�����ش��اء وزارة تخت�ص ب�ش�ؤون
ال��ف��ن��ون ،وللحديث ح��ول �أدوار
ه�����ذه ال���������وزارة ال���ت���ق���ت جم��ل��ة
(جند ُعمان) يف عددها اخلا�ص
م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة��� /س��ع��اد بنت
حممد ب��ن علي اللواتية وزي��رة
�ش�ؤون الفنون ،و�أجرت مع معاليها
اللقاء الآتي.

تهـــدف الــــــــــوزارة �إلــــــــــى تنميــــــــــــــــــــــــــــــة الفنون واملحافظة
الفنـــــــــــــــــــــــــــــــي التاريخــــــــــي
عـــــــــــــــــلى املــــــــــــــــوروث
ِّ
واحل�ضــاري بكــــل جمالـــــــــه وفروعــــــــــــــــــــــــــــــــه ون�شره والتعريف به
الثقايف والفني منذ بزوغ ع�رص النه�ضة املباركة� ،إميا ًنا من
جاللته ب�أن امل��وروث يحمل من مقومات الهوية ومن قيم
الرثاء والعطاء .نرجو من معاليكم �إعطاء القارئ نبذة عن هذا
اجلانب؟
 rrلقد �أوىل موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
–اهتماما بالفنون منذ فجر
بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه
ً
النه�ضة املباركة بجميع جماالتها كفن الت�صوير ،واملو�سيقى،
والفنون الت�شكيلية ،وامل�رسح ،وال�سينما ،ولذلك ال�سلطنة غنية
ب��امل��وروث الفني يف كل جم��ال من جم��االت الفنون املتنوعة
وب�أفرعه املتعددة لكل جمال ،فمثال يف جمال املو�سيقى مل يقت�رص
االهتمام ب�إن�شاء الأورك�سرتا ال�سيمفونية ال�سلطانية ال ُعمانية ،ولكن
الرعاية واالهتمام �شمل املو�سيقى التقليدية ،وغريها من �أنواع
املو�سيقى ،ولدينا ر�صيد غني يف املو�سيقى ،فلقد �أن�شئت جمعية

الفنون الت�شكيلية يف بداية الت�سعينيات لتهتم بالفنانني ال ُعمانيني،
وتعنى بتطويرهم ،وكذلك يف جمال الفنون الأخرى.
 rمعاليكم � ..صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ()2019/65
ب�إن�شاء وزارة �ش�ؤون الفنون .ماهي املهام واالخت�صا�صات
التي �ست�ضطلع بها الوزارة؟
 rrتهدف ال��وزارة �إىل تنمية الفنون ،واملحافظة على
امل��وروث الفني التاريخي واحل�ضاري بكل جماله وفروعه،
ون�رشه والتعريف به ،و�ستن�صب مهام واخت�صا�صات الوزارة يف
�ش�ؤون الفنون املتعددة ،كاملو�سيقى ،والفنون التقليدية ال ُعمانية،
وامل�رسح ،وال�سينما ،والت�صوير ،والفنون الت�شكيلية ،ون�سعى
من خالل جهودنا على ن�رش الفنون ال ُعمانية على نطاق �أو�سع،
وما نطمح �إليه هو تعاون اجلميع يف احلفاظ عليها ،ون�رشها
وتطويرها يف النا�شئة منذ ال�صغر ،لتنمية التذوق الفني لديهم.

 rمعاليكم بح�سب املر�سوم ال�سلطاين ت���ؤول �إىل وزارة �ش�ؤون
الفنون اخت�صا�صات وخم�ص�صات املديرية العامة للفنون بوزارة
الرتاث والثقافة ،وكذا اخت�صا�صات وخم�ص�صات اجلمعية ال ُعمانية
للفنون الت�شكيلية ،واجلمعية ال ُعمانية لهواة العود ،واجلمعية
ال ُعمانية للت�صوير ال�ضوئي التابعة ملركز ال�سلطان قابو�س العايل
للثقافة والعلوم .حيث جمعت كل هذه اجلهات حتت �سقف واحد .ما
هي التوجهات والر�سائل الوطنية من هذا التوجه ،وما هي الفرتة
املتوقعة لو�ضع الهيكل التنظيمي للوزارة؟
 rrر�ؤية مبتكرة وخالَّقة يف قمة الإبداع من لدن �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم –�أبقاه اهلل – بجمع
جماالت الفنون حتت �سقف واحد ،و�إميان جاللته �أن املوروث
الفني ال ُعماين الرثي جزء من ال ُهوية ال ُعمانية ،و�إن�شاء وزارة
ل�ش�ؤون الفنون� ،إ�ضاف ًة لواجهة ح�ضارية �أخ��رى ،تتميز بها
ال�سلطنة ،فكما تعلمون �أن �سلطنة ُعمان م�شهورة مبجدها البارز،
وتاريخها الأ�صيل ،وح�ضارتها العريقة على مر الع�صور ،وفيما
يتعلق بالهيكل التنظيمي ،ب��د�أت من اليوم التايل من �صدور
املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي ب�إعداد الهيكل التنظيمي لها ،حيث
�أ�صبح جاهزا ورف��ع �إىل اجلهات املخت�صة ،ويف الإج���راءات
االعتيادية قبل �صدوره ر�سميا .
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ر�ؤية مبتكرة وخ ّالقة فــي قمة
الإبداع من لدن �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
–�أبقاه اهلل – بجمع جماالت
الفنون حتت �سقف واحد
 rتعد الثقافة ال ُعمانية غنية خ�صبة مبا
مييزها من ال��ع��ادات والتقاليد والفنون.
كيف تعمل وزارتكم على ت�شجيع ال ُعمانيني
لال�ستمرار يف املحافظة على الفنون
التقليدية ونقلها للأجيال القادمة؟
� rrإن املحافظة على الفنون
التقليدية املتوارثة م�س�ؤولية وطنية،
وع��ل��ى اجلميع امل�ساهمة يف ذل��ك من
خالل املحافظة عليها ،ونقل املعارف،
وامل��ه��ارات ،وامل��ع��اين والقيم م��ن جيل
لآخر ،حتى تبقى هذه الفنون قائمة مدى
الأزم��ان ،فالفنون ال ُعمانية حا�رضة يف
خمتلف املنا�سبات وامل�شاركات الدولية
والعاملية ،لتعريف العامل بهذه الفنون،
فهناك وعي جمتمعي ب�أهمية املوروث
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ومنهجا
الذي ي�شكل هوية �أر�ض وجمتمع،
ً
ت�سري عليه الأجيال.
 rمبنا�سبة العيد الوطني املجيد .هل
من كلمة ت��ود معاليكم توجيهها عرب
جملة جند ُعمان بهذه املنا�سبة الوطنية
الغالية؟
 rrمبنا�سبة ال��ذك��رى التا�سعة
والأربعني للعيد الوطني املجيد ،ي�رشفني
�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن موظفي
ال���وزارة� ،أن �أت��ق��دم �إىل املقام ال�سامي
جلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه اهلل
ورعاه  -ب�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات،
مقرونة بخال�ص الأمنيات ب�أن يعيد اهلل
تعاىل ه��ذه املنا�سبة الوطنية املجيدة
عليه �أعواما عديدة و�أزمنة مديدة ،و�أن
ينعم عليه بوافر ال�صحة والهناء ،وعلى
ال�شعب ال ُعماين باطراد التقدم والرخاء،
وعلى بالدنا العزيزة بدوام الأمن والنماء
يف ظل قيادة جاللته احلكيمة ور�ؤيته
الثاقبة.

83

العــدد 515
نوفمرب 2019

�إعداد:

 النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي -املدنــــــي� /سليمان بن حمود املعمـري

ت�صوير :الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي

الكلية الع�سكرية التقنية تنظم امل�ؤمتر الدولـــــــــــــــــي للهند�سـة البحريـة والتكنولوجيــا 2019م
معايل الدكتور وزير النقل:
«�إن مثل هذه امل�ؤمترات تعد فر�صة لالطالع على �أحدث
ما تو�صل له العلم يف التقنية ،و�إب��راز الفر�ص واالبتكارات
املمكنة ،والبحوث العلمية»

اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين رئي�س جمل�س �إدارة الكلية ي�ؤكد يف كلمته:

نظمت الكلية الع�سكرية التقنية خالل الفرتة ( )11/7-5امل�ؤمتر الدويل للهند�سة البحرية
والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد الهند�سة البحرية والعلوم والتكنولوجيا ( )IMarESTباململكة
املتحدة ،والذي جاء بعنوان (احللول املبتكرة الحتياجات امل�ستقبل) ،وذلك حتت رعاية معايل
الدكتور �أحمد بن حممد الفطي�سي وزير النقل.
وق��د ا�ستهل برنام��ج افتتاح امل�ؤمتر
بكلم��ة �ألقاها اللواء الركن طيار مطر بن
علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعم��اين رئي���س جمل���س �إدارة الكلي��ة
الع�سكرية التقنية �أك��د فيها �سعي الكلية
الع�سكرية التقنية �إىل حتقيق �إ�سرتاتيجية
البح��ث العلم��ي من خالل عق��د البحوث
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العلمي��ة وامل�ؤمترات والأح��داث الدولية
امل�شابه��ة ،لال�ستف��ادة م��ن اخل�برات
املحلية والدولية ،كما �أكد على موا�صلة
الكلية الع�سكرية التقنية ممثلة ب�أق�سامها
الهند�سية املختلفة يف التخطيط لتنظيم
وح�ض��ور �أح��داث دولية مماثل��ة متعلقة
مبج��ال البح��ث العلمي خ�لال ال�سنوات

القادمة ،تالها كلمة للربوفي�سور يوجني
كويل عميد الكلية تتطرق فيها �إىل �أهمية
عق��د امل�ؤمتر وم��ا يت�ضمنه م��ن حماور
علمية ،وجه��ود الكلية الع�سكرية التقنية
يف املجاالت العلمية والبحثية لالرتقاء
باملجال الأكادميي ومواكبة التطور يف
التخ�ص�صات البحرية والهند�سية.
كم��ا �ألق��ى املهند���س عب��داهلل ب��ن
�سعي��د البلو�ش��ي رئي���س امل�ؤمت��ر الدويل
للهند�س��ة البحري��ة والتكنولوجي��ا كلمة
�أو�ض��ح خاللها �أهمية �إقامة هذا امل�ؤمتر
والنتائ��ج املرجوة منه ،و�أه��م املحاور
التي �سي�شتمل عليها.
بع��د ذلك ُق ِّدم��ت ورقت��ان بحثيتان،
حي��ث ج��اءت الورق��ة البحثي��ة الأوىل
بعنوان (التاريخ البحري ال ُعماين) والتي
قدمه��ا الدكت��ور حمم��د بن �سع��د املقدم

الكلية الع�سكرية التقنية ت�سعى �إىل حتقيق �إ�سرتاتيجية البحث
العلمي من خالل عقد البحوث العلمية وامل�ؤمترات والأحداث الدولية
امل�شابهة ،لال�ستفادة من اخلربات املحلية والدولية

ع�ض��و جمل�س �إدارة اجلمعي��ة التاريخية
ال ُعماني��ة ،حت��دث فيه��ا ع��ن املوق��ع
الإ�سرتاتيج��ي لل�سلطن��ة ،ودور الهند�سة
البحري��ة ال ُعماني��ة عل��ى م��ر الأزمن��ة
والع�ص��ور ،و�شواهد من التاريخ البحري
ال ُعم��اين ،وال��دور احل�ض��اري والريادي
الذي تقوم به �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعماني��ة (�شباب ُعم��ان الثانية) يف مد
ج�سور التوا�صل وال�سالم.
�أم��ا الورق��ة البحثية الثاني��ة والتي
قدمها الدكتور �أن��درو تيلر رئي�س معهد
الهند�سة البحرية والعلوم والتكنولوجيا
باململك��ة املتح��دة ،كان��ت بعن��وان
(�إيج��اد حل��ول للتحدي��ات البحري��ة
العاملية يف جم��االت الهند�سة والعلوم
والتكنولوجيا) ناق�ش��ت التحديات التي
تواج��ه جم��االت الهند�س��ة والعل��وم،
واملتمثل��ة يف املتغ�يرات املناخي��ة،
والتل��وث البح��ري ،والق�ضاي��ا الأمنية،

وخملف��ات امل�صان��ع ،والتقني��ات
احلديث��ة ،و�إيج��اد احلل��ول املنا�سب��ة
ملواجهة تلك التحديات.
وت�ضم��ن امل�ؤمت��ر خ�لال ف�ترة
انعق��اده ع��دة حم��اور منه��ا التطوي��ر
يف الأداء املهن��ي البح��ري ،والأم��ن
البحري واملوارد ،واال�ستدامة وال�شحن
الأخ�رض ،وت�صميم ال�سفن والدفع ونظم
الت�شغيل الآلية الآمنة ،والدعم الهند�سي

واللوج�ست��ي ،وال�سالم��ة الهند�سي��ة،
والهند�سة الع�سكرية البحرية.
كم��ا خ��رج امل�ؤمت��ر بع��دد م��ن
التو�صي��ات ،منه��ا :التن�سي��ق والتخطيط
امل�ش�ترك ب�ين الأكادميي�ين والباحثني
و�صن��اع الق��رار يف جم��ال الهند�س��ة
البحري��ة لإيج��اد احلل��ول املنا�سب��ة
للتحدي��ات واملعا�ض��ل ،عق��د امل�ؤمت��ر
الدويل للهند�سة البحري��ة والتكنولوجيا
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الربوفي�سور عميد الكلية الع�سكرية التقنية يتطرق يف كلمته �إىل:
جهود الكلية الع�سكرية التقنية يف املجاالت العلمية
والبحثية لالرتقاء باملجال الأكادميي ومواكبة التطور يف
التخ�ص�صات البحرية والهند�سية

ب�صف��ة م�ستم��رة كل �سنت�ين �أو ث�لاث،
تركي��ز الدرا�س��ات البحثي��ة لال�ستف��ادة
من الطاق��ات اجلديدة وحت�س�ين التكلفة
الإنتاجي��ة يف القط��اع البح��ري ،زيادة
اهتم��ام اجله��ات احلكومي��ة والقط��اع
اخلا���ص باملحافظ��ة عل��ى البيئة وذلك
م��ن خ�لال تفعي��ل القوان�ين املحلي��ة
والدولي��ة يف جم��ال الهند�س��ة البحرية،
وتكثيف برام��ج الت�أهيل والتدريب لرفع
كف��اءة العاملني يف ال�صناعات البحرية
والقطاع البحري.
و�شارك يف امل�ؤمت��ر �أكرث من ()250
م�ش��اركا ،ميثل��ون �أكرث م��ن ( )18دولة
حول العامل ناق�شوا خالله �أكرث من ()50
ورق��ة بحثي��ة وعلمية ،قدمه��ا عدد من
املتحدث�ين الرئي�سيني و�ضيوف امل�ؤمتر
البارزين ،بالإ�ضاف��ة �إىل ذلك مت �إقامة
معر���ض م�صاح��ب للم�ؤمت��ر ملختل��ف
ال��شركات واملنظمات من �أجل التعريف
مبنظماته��م ،والرتوي��ج ملنتجاته��م
وخدماتهم للم�شاركني يف امل�ؤمتر.
وبه���ذه املنا�سب���ة �أدىل مع���ايل
الدكتور �أحمد بن حممد الفطي�سي وزير
النقل راعي املنا�سبة بت�رصيح للتوجيه
املعنوي ق���ال فيه« :ال �ش��ك �أن البحوث
مهم��ا وحمور ًيا يف
دورا ً
العلمية تلع��ب ً
التط��ور االقت�ص��ادي لأي دول��ة ،وتتيح
جم��االت �أو�س��ع لالبت��كار واخل��روج
مبنتج��ات جدي��دة ،ويف ُعم��ان تع��د
التكنولوجي��ا �إح��دى الركائ��ز الأ�سا�سية
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(للإ�سرتاتيجي��ة اللوج�ستي��ة لل�سلطن��ة
2040م) ،كم��ا �أن مثل ه��ذه امل�ؤمترات
تع��د فر�ص��ة لالط�لاع عل��ى �أح��دث م��ا
تو�ص��ل ل��ه العل��م يف التقني��ة ،و�إب��راز
الفر���ص واالبتكارات املمكنة ،والبحوث
العلمي��ة ،كل ذلك ي�أت��ي مع توجه العامل
نح��و الث��ورة ال�صناعي��ة الرابع��ة ،الأمر
ال��ذي �سيقوم بخدمة خمتلف القطاعات،
منه��ا النق��ل ،والعملي��ة املالحي��ة،
واالقت�ص��اد عموم��ا ،و�أتوج��ه بال�شك��ر
اجلزي��ل للقائمني على امل�ؤمت��ر ،متمن ًيا
لهم وللم�ؤمتر التوفيق والنجاح».
من جانبه ق���ال العقيد الركن جوي
(مهند����س) حمم���د بن عزي���ز ال�سيابي
م�ساع���د العمي���د لل�ش����ؤون الأكادميية
بالكلي���ة الع�سكري���ة التقني���ة« :ي�أتي
�إقام��ة ه��ذا امل�ؤمتر �ضمن خط��ط الكلية
الع�سكري��ة التقني��ة لعق��د امل�ؤمت��رات
الدولي��ة به��دف �إتاحة املج��ال للطالب
والباحث�ين واملهند�س�ين واملخت�ص�ين،
لتب��ادل اخل�برات واالطالع عل��ى �أحدث
ما تو�صلت �إلي��ه التكنولوجيا يف جمال
الهند�س��ة البحري��ة ،وت�ضم��ن امل�ؤمت��ر
ع��د ًدا م��ن الأوراق البحثي��ة والعلمي��ة،
قدمها ع��دد من الباحث�ين واملخت�صني
م��ن ( )25دول��ة � ،إ�ضاف��ة �إىل املعر�ض
امل�صاح��ب ،ونرج��و �أن يحق��ق امل�ؤمت��ر
النتائج املرجوة».
كم���ا حتدث (املهند����س) عبداهلل بن
�سعي���د البلو�شي رئي����س ق�سم الهند�سة

العقيد الركن جوي املهند�س/
حممد بن عزيز ال�سيابي

املهند�س/
عبداهلل بن �سعيد البلو�شي

البحري���ة بالكلية رئي����س امل�ؤمتر «لقد
ج��ذب امل�ؤمت��ر الكث�ير م��ن اخل�براء من
ال�سلطن��ة وخارجها ،واحلم��د هلل خرجنا
م��ن ه��ذا امل�ؤمت��ر بالعدي��د م��ن الفوائد
والتي م��ن �أهمها م�شارك��ة �أعداد كبرية
م��ن الباحث�ين واملخت�ص�ين و�أ�صحاب
الق��رار وتب��ادل اخل�برات بينه��م ،كم��ا
مت التع��رف عل��ى التقني��ات احلديثة يف
جم��ال الهند�سة البحري��ة و�آلية تطبيقها
يف القط��اع البح��ري ،وكذل��ك معرف��ة
التحدي��ات الت��ي تواجه قط��اع الهند�سة
البحرية و�آلية �إيجاد احللول لها».
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ت�صوير :رقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي
عريــــــــف� /أحمــد بن فهـــد الوهيبي

تغطية :ـ املالزم �أول� /سعيد بن �سليمان ال�سعدي
ـ املالزم �أول /حميـد بن �سعيد ال�صوايف

قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�شارك فــــــــــــــي مهرجان ُعمان للعلوم 2019م
املقدم الركن جوي
زاهر بن �سليم الفهدي

�شاركت قوات ال�سلطان امل�سلحة يف مهرجان ُعمان للعلوم 2019م والذي �أقيم مبركز ُعمان للم�ؤمترات واملعار�ض
العماين والبحرية
العماين  ،و�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
مب�سقط خالل الفرتة من ( ,)11/8-4وقد �شارك كل من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
العمانية بعدد من املعدات والتقنيات ،وو�سائل التكنولوجيا احلديثة� ،إىل جانب م�شاركة عدد من الإبداعات
ال�سلطانية ُ
العماين التقنية .
الطالبية من قبل طالب الكلية الع�سكرية التقنية و كلية احلر�س ال�سلطاين ُ
وتهدف امل�شاركة �إىل �إب��راز دور قوات
ال�سلطان امل�سحلة يف تنمية امل��ع��ارف
ال��ع��ل��م��ي��ة ،وت��ط��وي��ر امل���ه���ارات التقنية
ملنت�سبيها ،وت�أهيل الكوادر الفنية ملواكبة
ما ي�شهده العامل من تقدم وتطور يف خمتلف
املجاالت العلمية والتقنية.
وح��ول امل�شاركة يف مهرجان ُعمان
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للعلوم 2019م ،حتدث عدد من امل�شاركني
يف املهرجان من منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة:
امل��ق��دم ال��رك��ن ج��وي زاه���ر ب��ن �سليم
الفهدي م�ساعد �آم��ر كلية ُعمان للمراقبة
وال�سيطرة اجلوية قال�« :شاركت كلية ُعمان
للمراقبة وال�سيطرة اجلوية يف مهرجان

ُعمان للعلوم 2019م املنظم من قبل وزارة
الرتبية والتعليم ،فالكلية تعنى بالدورات
امل�ساندة لعلوم الطريان ،وهي متثل �سالح
اجل��و ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين بهذه امل�شاركة
من خالل عر�ض عدد من امل�شبهات :برج
املراقبة ،وم�شبهات رادار االقرتاب ،و�أي�ضا
م�شبه الطريان».
وق���ال النقيب ب��ح��ري خ��ال��د ب��ن علي
الهنائي« :جاءت م�شاركة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية يف املهرجان ممثلة يف وح��دة
امل�سح ال��ب��ح��ري ال��ه��ي��دروغ��رايف ،ووح��دة
الغو�ص ومكافحة الألغام البحرية ،واملكتب
ال��ه��ي��دروغ��رايف ال��وط��ن��ي ال�� ُع��م��اين ،وط��ب
الأعماق والعالج بالأك�سجني ،وذلك لالطالع
على ما تتمتع به هذه الأق�سام من مواكبة
لو�سائل التقنية احلديثة».
وعن م�شاركة الكلية الع�سكرية التقنية
قال النقيب بحري هيثم بن خمي�س الكمياين
رئي�س ق�سم حتليل احتياجات التدريب

النقيب بحري
خالد بن علي الهنائي

النقيب بحري
هيثم بن خمي�س الكمياين

املالزم �أول
يعرب بن نا�صر البو�سعيدي

الرقيب
جليلة بنت عمر البلو�شية

امل�شارك��ة ته��دف �إىل �إب��راز دور
قوات ال�سلط��ان امل�سحل��ة يف تنمية
املعارف العلمي��ة ،وتطوير املهارات
التقنية ملنت�سيبها
ب��الإن��اب��ة�« :شاركت الكلية يف املهرجان
وذل��ك من خ�لال عر�ض تقنيات ع�سكرية،
والتي تهدف �إىل �إب��راز التقنيات التدريبية
الع�سكرية يف الكلية الع�سكرية التقنية يف
خمتلف �أق�سامها وتخ�ص�صاتها ،وامل�شتملة
على �أق�سام هند�سة ال��ط�يران ،والهند�سة
البحرية ،وهند�سة النظم ،والهند�سة املدنية،
وم�سح الكميات ،كما ت�شارك الكلية مبعدات
ثقيلة وخفيفة ،منها ط��ائ��رة تدريبية،
و�سيارة تدريبية معدة لت�أهيل وتدريب
طلبة هند�سة املركبات ،وغريها من املعدات
الأخ��رى ،بالإ�ضافة �إىل الهند�سة املدنية،
وامل�شتملة على �أجهزة قيا�س امل�ساحات،
و�أي�ضا الهند�سة البحرية ،وتت�ضمن جتربة
جهاز ات��زان ال�سفن ،كما ت�شارك الكلية يف
عر�ض قدراتها التدريبية بواقع التدريب
االفرتا�ضي ،من خالل عمل درو�س وبرامج
تعليمية وتدريبية».
وق���ال امل�ل�ازم �أول ي��ع��رب ب��ن نا�رص
البو�سعيدي من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين:
«ت�أتي م�شاركة احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
ممثال يف كلية احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين

التقنية ،حيث ���ش��ارك ط�لاب الكلية بعدد
م��ن امل����شروع��ات ،منها م����شروع ال��ذك��اء
اال�صطناعي ،وم�رشوع الطباعة الثالثية
الأب��ع��اد ،وامل��ح��رك��ات ال��ب��خ��اري��ة ،وت���أت��ي
امل�شاركة لإبراز الإبداعات الطالبية للكلية».
الرقيب جليلة بنت عمر البلو�شية من
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين قالت« :تتمثل

م�شاركة اجلي�ش ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين يف
امل��ه��رج��ان يف هند�سة ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة ،و�رسية خيالة مدرعات �سلطان
ُعمان ،وفريق القفز احلر مبظالت �سلطان
ُع��م��ان ،وال��ن��ادي العلمي ،وم��رك��ز تدريب
املغامرات ،وت�أتي هذه امل�شاركة ملواكبة ما
و�صلت �إليه التقنية والتكنولوجيا احلديثة».
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ُ
ِ
ال�سلطنـة..
موانـئ

�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

ت�صوير� :أر�شيف وزارة النقل

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أجنبية
ل
ا
اال�ستثمـارات
جلــذب
وحمطــــــــــــــــــات
...
عالية
ا�ستيعابية
قدرات
ِ
ِ
ِ
�أهميتها االقت�صادية وال�سياحية ،وعن دور وزارة النقل يف تطوير هذه
املوانئ ملا لها من �أهمية اقت�صادية كبرية يف رفع م�ستوى الدخل
االقت�صادي للبالد.

يعد النقل البحري �أحد ركائز التنمية االقت�صادية ملختلف دول العامل ،حيث ت�سهم يف
حت�سني ميزان املدفوعات لتلك الدول ،و�إتاحة فر�ص التوظيف للأيدي العاملة الوطنية ،وبناء
وازدهار املدن التي تقع على البحار من خالل بناء امل�شاريع البحرية كاملوانئ و�أحوا�ض بناء
ال�سفن وال�شركات املالحية وامل�صانع وغريها.
ً
�شريطا �ساحل ًيا ميتد مل�سافة ()3165كيلوم ً
رتا على خليج ُعمان،وبحر
ولقد حبا اهلل ُعماننا
العرب واخلليج العربي ،وم�ضيق هرمز الإ�سرتاتيجي يف ال�شمال ،وحتى حدود ال�سلطنة مع
اجلمهورية اليمنية يف اجلنوب ،وتتميز ال�سلطنة بوجود عدد من املوانئ املنت�شرة على طول
هذا ال�شريط ال�ساحلي ،والتي تعد من �أهم املوانئ من ًّوا يف العامل بحكم موقعها الإ�سرتاتيجي.
ولقد بذلت ال�سلطنة العديد من اجلهود خالل م�سرية النه�ضة
املباركة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -من �أجل تطوير موانئ البالد ورفع
طاقتها اال�ستيعابيـة ،ورفـع قدرتهـا علـى مناولـة الب�ضائـع مبختلـف
�أ�شكالهـا و�أحجامهـا مب�ستويـات عاملية ،والقدرة على ا�ستقبال خمتلف
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والن�شاط ،وتتكامل مبنتهى الروعة مع املحيط التاريخي للمدينة
القدمية مبطرح ،ويتمحور امل�رشوع حول �صناعة واجهة بحرية تنب�ض
باحلياة وتت�ضمن جمموعة من املرافق متعددة اال�ستخدامات جتمع
بني الرتاث املحلي ،والثقافة ال ُعمانية العريقة ،مع طابع املدن العاملية
يف القرن احلادي والع�رشين.
مت تق�سيم امل�رشوع �إىل �أربعة مراحل؛ حيث �سيتم �إجناز املرحلة
و َّ
وتت�ضمن مرافق �سكنية وجتارية وخم�سة
الأوىل يف العام 2020م،
َّ
فنادق ،ومرك ًزا جتار ًيا ي�ضم عد ًدا من املطاعم واملقاهي واملحالت
التجارية املتنوعة ،ومرافق ترفيهية و�سياحية� ،إىل جانب مواقع
خدمية لل�سفن ال�سياحية القادمة �إىل امليناء ،ومرف�أ لل�سفن واليخوت
ال�سياحية ،و�سوق امليناء الذي �سيحت�ضن �أكرث من (� )80رشكة من
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة الواعدة التي �ستقدم خدمات ومنتجات
متميزة للزوار.

ميناء ال�سلطان قابو�س
ميناء ال�سلطان قابو�س هو بوابة ُعمان املفتوحة على العامل الذي
يقع بوالية مطرح ذات الأهمية التاريخية العظيمة ،ويحتل هذا امليناء
موق ًعا �إ�سرتاتيج ًيا ممي ًزا على بحر ُعمان وبالقرب من م�ضيق هرمز
ملتقى الطرق التجارية املختلفة من ناحيتي ال�رشق والغرب ،وهذا ما
يجعل امليناء يحتل مكانة مميزة بني املوانئ العاملية.
ويعد ميناء ال�سلطان قابو�س مبطرح �أول ميناء يف ال�سلطنة
د�شن يف نوفمرب من عام 1974م ليكون �أول ميناء جتاري خلدمات
الإ�سترياد والت�صدير ،وا�ستقطب هذا امليناء اجلزء الأكرب من الب�ضائع
مبختلف الأنواع والأحجام ،و�ساهم م�ساهمة كبرية يف التنمية احلديثة
ميناء الدقم
لل�سلطنة.
يقع ميناء الدقم على ال�ساحل اجلنوبي ال�رشقي لل�سلطنة ،ويطل
ويف الآونة الأخرية جاءت الأوامر ال�سامية بتحويل ميناء مطرح
من ميناء جتاري �إىل ميناء �سياحي ،حيث �سيوفر م�رشوع حتويل ميناء على بحر العرب واملحيط الهند ،ويعد �أحد امل�رشوعات االقت�صادية
ال�سلطان قابو�س �إىل موقع �سياحي متعدد اال�ستخدامات م�ساحة عامة الكبرية التي �سرتفد االقت�صاد الوطني وت�ساهم يف تنويع م�صادر
مميزة م�صممة وفق �أعلى املعايري يف حمافظة م�سقط ،وتعبق باحليوية

ميناء ال�سلطان قابو�س هو بوابة عُ مان املفتوحة
على العامل الذي يقع بوالية مطرح ذات الأهمية
التاريخية العظيمة

�أنواع ال�سفن ،وتعزيز قدرتها التناف�سية يف املنطقة ،وقد احتلت ال�سلطنة
املركز الـ ( )22عامليا من �أ�صل ( )141دولة �شملها تقرير التناف�سية
العاملي الذي ي�صدر يف �شهر �أكتوبر من كل عام ،وهو يعنى بقيا�س
العوامل يف دفع الإنتاجية واالزدهار بالدول.
ويف هذا التقرير �سوف نتحدث عن �أهم املوانئ ال ُعمانية من حيث
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ميناء الدقم �أحد �أهم امل�شروعات االقت�صادية
الكبرية التي �سرتفد االقت�صاد الوطني وت�ساهم يف
تنويع م�صادر الدخل
الدخل من خالل ا�ستقطاب اال�ستثمارات ال�ضخمة ال�صناعية ،نظرا
ملوقعه اجلغرايف املتميز على عتبة الأ�سواق العاملية الرئي�سية.
وتعمل ال�سلطنة على تهيئة ميناء الدقم لي�صبح �أحد املوانئ
الرئي�سية باملنطقة ،وي�شهد امليناء حاليا تنفيذ عدد من م�رشوعات
البنية الأ�سا�سية التي ُت َه ّيئه ملرحلة الت�شغيل التجاري الكامل ,ومن
�أبرز هذه امل�رشوعات� :إن�شاء املحطة التجارية للر�صيف التجاري والتي
تت�ضمن �إن�شاء الطرق والبوابة التجارية للر�صيف التجاري ومنطقة
الفح�ص والتفتي�ش ،ومبنى ت�سجيل ال�شاحنات ,ومبنى املحطة الواحدة
للميناء ,ومبنى اجلمارك والتفتي�ش ،وغريها من املباين التابعة لأعمال
التخلي�ص للمحطة التجارية.
وامليناء يتميز بوجود ر�صيف ميتد مل�سافة (100و )2مرت،
رتا جتعل من و�صول ال�سفن �إىل امليناء
وقناة يبلغ عمقها ( )19م ً
�سهلاً باختالف �أحجامها ،مع التمتع بالقدرة على مناولة احلاويات
و�شحنات املواد ال�سائلة ،و�شحنات املواد اجلافة ،والعديد من املواد
الأخرى واملعادن.
ويقوم احلو�ض اجلاف مبيناء الدقم ب�صيانة و�إ�صالح ال�سفن
مبختلف الأحجام مبا فيها �سفن النفط والغاز العمالقة التي ت�صل
حمولتها �إىل (� )600ألف طن ،وي�شتمل امل�رشوع على حو�ضني جافني
رتا
رتا و ( )80م ً
بطول (� )410أمتار لكل واحد منهما ،وعر�ض ( )95م ً
رتا ،وعمق (� )10أمتار ،و�أر�صفة بطول ( 800و )2مرت،
وارتفاع ( )14م ً
�إ�ضافة �إىل ان�شاء املباين والور�ش واملرافق اخلدمية الالزمة للت�شغيل.

وتبلغ م�ساحة امليناء (10و )71كيلومرت مربع ،ويحتوي على
واحد وع�رشين ر�صيفًا ترتاوح �أعماقها بني ثالثة �أمتار وثمانية ع�رش
رتا ،حيث
مرتا ،ويبلغ جمموع �أطوالها �أربعة �آالف و�أربعمائة وثالثني م ً
يتكون امليناء من حمطتني رئي�سيتني ،وهي حمطة الب�ضائع العامة
وت�ضم ( )14ر�صيفا ترتاوح �أعماقها بني ( )18-3مرتا ،و�أطوالها بني
( )115مرتا و ( )600مرت ،وحمطة احلاويات التي �أن�شئت كجزء من
حملة تو�سيع امليناء ،والتي مازالت م�ستمرة حتى يومنا هذا ،وتتكون
رتا وبعمق
املحطة من �ستة �أر�صفة يبلغ جمموع �أطوالها ( )2128م ً
يرتاوح بني ( )18-16مرتا.
ويقدم امليناء اخلدمات جلميع �أنواع ال�سفن �أ ًيا كان حجمها �أو
نوعها ،بد ًءا من احلاويات وناقالت الب�ضائع والنفط واملواد اخلام
وحتى البواخر ال�سياحية ،كما توفر املنطقة احلرة املجاورة للميناء
مهما قاعدة ميكن لل�رشكات
والتي �أ�صبحت كيا ًنا رائ ًدا ومرك ًزا �صناع ًيا ً
من خاللها �أن تنمو ب�أعمالها ب�شكل �رسيع ،وذلك من خالل برنامج
احلوافز املُطبق لديها ،واتفاقية التجارة احلرة بني ال�سلطنة والواليات
املتحدة الأمريكية ،تقع �رشكة �صاللة للمنطقة احلرة بالقرب من ميناء
�صاللة ،وهي واحدة من �أهم املراكز ال�صناعية.

ميناء �صحار
يقع امليناء يف اجلزء ال�شمايل من ال�سلطنة بوالية �صحار
مبحافظة �شمال الباطنة ،وتبعد والية �صحار عن العا�صمة م�سقط
رتا �شمالاً  ،وهي العا�صمة القدمية ل ُعمان ،وتعتمد على
( )234كيلوم ً
�صيد الأ�سماك والتجارة والزراعة ،و ُتعرف يف الوقت احلايل ب�أنها
التطور القوي يف ميناء �صحار
حمور ال�صناعة ال ُعمانية ،حيث يكمن
ّ
ال�صناعي ،وهو ميناء متخ�ص�ص لأن�شطة الب�ضائع العامة واحلاويات
والب�ضائع ال�سائلة ،ويعد مينــاء �صحـار واحــ ًدا مـن �أكثـر املوانـئ
وتطـورا فـي العالــم ،حيـــث �ساعـــد املوقــع الإ�سرتاتيجي لهذا
منـوا
ً
ً
امليناء ،واحلوافز واملزايا التي متنحها املنطقة احلرة ،يف جعله حمط
ميناء �صاللة
هو البوابة ال ُعمانية اجلنوبية الإ�سرتاتيجية املطلة على حمور دول �أنظار للكثري من امل�ستثمرين ،ورجال الأعمال املحليني والإقليميني
املحيط الهندي ،وعلى اخلطوط املالحية الدولية ،ويقع يف منطقة والدوليني ،وقد مت تنفيذ العديد من امل�شاريع التي ت�ساهم يف رفع
ري�سوت بوالية �صاللة مبحافظة ظفار ،ويبعد عن مركز مدينة �صاللة الطاقة اال�ستيعابية لهذا امليناء.
رتا ،وقد ا�ستطاع ميناء �صاللة �أن يفر�ض نف�سه
حوايل ( )20كيلوم ً
ب�رسعة كمركز ال�ستقبال احلاويات من الدرجة الأوىل على بحر العرب
منذ افتتاحه يف نوفمرب 1998م ،حتى �أ�صبح من �أهم املوانئ الرئي�سية
يف ال�سلطنة ،ويعد املركز املحوري لتوزيع ونقل احلاويات يف املنطقة
العابرة بني ال�رشق والغرب.
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وكما يعد امليناء بعمقه الذي يتجاوز الـ ( )25مرتا من �أعمق �إ�ضافة مهمة للإيفاء مبتطلبات احلركة املتنامية لل�سفن ال�سياحية.
املوانئ البحرية يف اخلليج ومنطقة جنوب �آ�سيا ،وتبلغ م�ساحته
ميناء ال�سويق
رتا مرب ًعا ،ويحتوي على واحد وع�رشين ر�صيفا
�أكرث من ( )45كيلوم ً
مت تد�شني ميناء ال�سويق يف عام  2018م ،ليكون ميناء جتار ًيا
ترتاوح �أعماقها بني ( )25-16مرتا ،وجمموع �أطوالها ()6270
رتا .كما يرتبط امليناء مبنطقة �صحار احلرة ،والتي تبلغ م�ساحتها يف �إطار تفعيل اخلطط التي تنفذها احلكومة ،لتطوير املوانئ ال�صغرية
م ً
( )4500هكتار والتي تعمل على جذب اال�ستثمارات املحلية ،املتو�سطة على طول �سواحل ال�سلطنة لتتكامل مع املوانئ الإ�سرتاتيجية،
ويتميز امليناء الذي يقع يف حمافظة �شمال الباطنة بقربه من املدينة
والعاملية ،وزيادة �أحجام املناولة بامليناء.
وي�ضم امليناء �أر�صفة عميقة ومزودة برافعات للحاويات اللوج�ستية (خزائن) بجنوب الباطنة والتي ترتبط ب�شكل حيوي مع
بنظام التحكم عن بعد ،ميكنها حتميل وتفريغ �أكرب �سفن احلاويات �أهم املنافذ بال�سلطنة ،وكذلك قربه لعدد من موانئ الدول املجاورة
يف العامل ،ونظام حديث للإدارة و�إ�شعارات ال�سفن ،هذا �إىل جانب كباك�ستان و�إيران والهند ،مما ميكنه من التبادل التجاري باملواد
جمموعة متنوعة من ال�رشكات ،التي تقدم �سل�سل ًة �شامل ًة من خدمات الغذائية واللحوم واخل�رضاوات والفواكه من تلك الدول ،وتعمل احلكومة
على تطوير امليناء من خالل تو�سعة �أر�صفته البحرية ،وطاقته
الدعم البحري.
اال�ستيعابية من �أجل زيادة عمليات اال�سترياد والت�صدير مع الدول
ميناء خ�صب
يقع ميناء خ�صب يف �أق�صى �شمال ال�سلطنة مبحافظة م�سندم ،املحيطة واملجاورة.
ويعد �رشيانا جتاريا ن�شطا يف جمال التجارة وال�سياحة بحكم
ميناء �شنا�ص
موقعه الإ�سرتاتيجي املطل على م�ضيق هرمز� ،أحد �أهم املمرات
يعد ميناء �شنا�ص �أحد �أهم املوانئ يف تن�شيط حركة التجارة
املائية يف العامل ،و�أكرثها حركة لل�سفن.
وحظي امليناء باهتمام كبري من احلكومة ،بهدف ت�شجيع احلركة املحلية بني واليات �شمال الباطنة ،فيما يت�صل ب�صيد الأ�سماك وجتارة
التجارية ،وخدمة االقت�صاد املحلي للمحافظة ،وتبلغ م�ساحته املوا�شي واملنتجات الزراعية ،وقد �شهد العديد من التطورات املتمثلة
هكتارا ،ور�صيف جتاري بطول ( )300مرت ،ور�صيف ثابت يف توفري الأر�صفة العائمة خلدمة التجارة ،و�أن�شطة �صيد الأ�سماك،
()159
ً
وت�أهيل حظائر املوا�شي بامليناء ،وي�شهد امليناء حركة جيدة يف نقل
ل�سفن ال�صيد بطول ( )100مرت� ،إ�ضافة �إىل (� )8أر�صفة عائمة.
و�شهد امليناء منذ �إن�شائه �سل�سلة من التو�سعات ،ملواكبة امل�سافرين ،عرب العبارات الوطنية واليخوت ال�سياحية ،حيث �إن من
متطلبات التجارة البحرية املتزايدة ،فتم حتويل بع�ض الأر�صفة �ضمن اخلطط امل�ستقبلية للميناء بناء مبنى متكامل للم�سافرين.
املتخ�ص�صة بامليناء �إىل �أر�صفة متعددة الأغرا�ض ،كما يعد مبنى
وقد حتدث �سعادته يف بداية اللقاء قائال« :تتميز �سلطنة ُعمان
ال�سياح وامل�سافرين بامليناء الذي اكتمل بنا�ؤه يف عام 2008م ،بوجود عدد من املوانئ ،والتي تعد من �أهم املوانئ من ًوا بحكم موقعها

ً
واحــدا مـن �أكثـر املوانـئ
مينــاء �صحـار يعد
منـوًا وتطـو ًرا فـي العالــم

ميناء �صاللة هو البوابة ال ُعمانية اجلنوبية
الإ�سرتاتيجية املطلة على حمور دول املحيط الهندي
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وللوقوف على اجلهود التي تبذلها وزارة النقل يف تطوير موانئ (جند عُ مان) �أن تلتقي �سعادة �سعيد بن حمدون احلارثي وكيل
ال�سلطنة و�أهم الإجنازات التي حققتها يف هذا القطاع ،وغريها وزارة النقل للموانئ وال�ش�ؤون البحرية .
من العمليات امل�ساندة واملرتابطة بالنقل البحري ،ي�رس جملة

�سعادة وكيل وزارة النقل للموانئ وال�ش�ؤون البحرية يف حوار خا�ص مع (جند عُ مان)
«وزارة النقل تعمل ب�شكل دائم وم�ستمر على تطوير املوانئ القائمة
مبا يتواكب مع منو حركة النقل البحري العاملي من خالل ت�أهيل هذه
املوانئ وتطوير املرافق اخلدمية بها ً
وفقا للمتطلبات امل�ستقبلية»

الإ�سرتاتيجي والذي يتو�سط طرق التجارة العاملية بني �أوروبا و�آ�سيا
و�أفريقيا ،حيث تلعب هذه املوانئ دو ًرا مه ًما يف ت�سهيـل حركة الب�ضائع
ودفع حركة التطـور االقت�صادي وتنويع م�صادر الدخـل ،ومن هذا املنطلق
فقد ُبذلت العديد من اجلهود على مر ال�سنني من �أجل تطوير هذه املوانئ
ورفع طاقتها اال�ستيعابية ورفـع قدرتهـا علـى مناولـة الب�ضائـع مبختلـف
�أ�شكالهـا و�أحجامهـا مب�ستويـات عامليـة ،والقدرة على ا�ستقبال خمتلف
�أنواع ال�سفن وتعزيز قدرتها التناف�سية يف املنطقة ،وقد و�ضعت الوزارة
العديد من اخلطط والإ�سرتاتيجيات لتطوير هذا القطاع ومن �ضمنها:
• االت�ساع امل�ستمر يف طاقة املوانئ املوجودة و�ضمان قدرتها
على مناولة الب�ضائع مبختلف �أ�شكالها و�أحجامها ومب�ستويات
عاملية ،والقدرة على ا�ستقبال خمتلف �أنواع و�أحجام ال�سفن وتعزيز
قدرتها التناف�سية من خالل �إن�شاء وتعميق الأر�صفة البحرية وجتهيزها
باخلدمات الأ�سا�سية وتطوير املعدات.
• التكامل يف �أن�شطة املوانئ ال ُعمانية وارتباط ذلك مع القطاعات
ال�صناعية والتجارية الأخرى و�إن�شاء مناطق حرة و�صناعية �ضمن
مناطق املوانئ كما هو حا�صل يف �صحار و�صاللة.
• خ�صخ�صة نظام الإدارة يف قطاع املوانئ من خالل ال�رشكات
العاملية ذات اخلربة الطويلة يف الإدارة والت�سويق.
• البحث عن �رشكاء �إ�سرتاتيجيني عامليني يف الإدارة والتمويل
والت�سويق لتعزيز القدرة التناف�سية للموانئ ال ُعمانية».

العــدد 515
نوفمرب 2019

94

وعن �أهم الإجنازات التي حققتها ال�سلطنة يف قطاع املوانئ قال:
«وفرت وزارة النقل بنية �أ�سا�سية متكاملة يف املوانئ (ميناء ال�سلطان
قابو�س – ميناء �صاللة – ميناء �صحار – ميناء خ�صب – ميناء
�شنا�ص) ،ومت �إبرام اتفاقيات امتياز مع �رشكات عاملية متخ�ص�صة
لإدارة وت�شغيل هذه املوانئ مبا ي�ضمن اال�ستغالل الأمثل للبنية
الأ�سا�سية والإمكانيات التي تتمتع بها موانئ ال�سلطنة ،كما يعد ميناء
الدقم من املوانئ الواعدة الكبرية والعمل جاٍر يف ا�ستكمال البنية
الأ�سا�سية من قبل هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم».
وفـي �إطـار �سعـي وزارة النقـل نحـو حتقيـق الأهــــداف املر�سومـــة
لتعزيــز وتطويــر القطـــاع اللوج�ستـي ب�شكـل م�ستـدام ومتكامـل وتنفيـذ
اخلطـط الراميـة لالرتقـاء نحـو تعزيـز الكفـاءة الإداريــة والتنظيميـة
والت�شغيليــة للموانـئ ،فقــد منحــت وزارة النقـــل حــق �إدارة وت�شغيـل
وتطويـر مينائــي �شنا�ص وخ�صب �إىل �رشكة (مرافئ �أ�سياد) التابعة
للمجموعة ال ُعمانية العاملية للوج�ستيـات (�أ�سياد) وذلك ابتدا ًء من
تاريخ � 1أبريل 2019م.
بالإ�ضافة �إىل �أن وزارة النقل �ساهمت وبالتن�سيـق مـع وزارة
الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة مـــن �أجــل تخ�صي�ص ر�صيف جتاري مبيناء
ال�صيد يف ال�سويق ،وقد مت منح حق �إدارة وت�شغيل الر�صيف التجاري
يف ميناء ال�سويق التجاري ل�رشكة (مرافئ �أ�سياد) التابعة للمجموعة
ال ُعمانية العاملية للوج�ستيات (�أ�سيـاد) ،حيث �سيعمل هذا امليناء على

حتقيق التكامل مع املوانئ الرئي�سية الأخرى بال�سلطنة ،وذلك من �سلطنة عُ مان تتميز بوجود عدد من املوانئ ،والتي تعد من
�أجل اال�ستفادة من الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع النقل البحري
�أهم املوانئ منوًا بحكم موقعها الإ�سرتاتيجي والذي يتو�سط
واللوج�ستي وتعظيمها.
طرق التجارة العاملية بني �أوروبا و�آّ�سيا و�أفريقيا
وتعمل وزارة النقل بالتن�سيق مع ال�رشكة العمانية العاملية
ُ
للوج�ستيات (�أ�سياد) وبقية اجلهات احلكومية ذات العالقة يف ت�سهيل
عملية الفح�ص والتفتي�ش والتخلي�ص اجلمركي والهدف من ذلك تقليل
الوقت امل�ستغرق يف عملية التفتي�ش والإفراج عن الب�ضائع وبالتايل
تقليل التكاليف املالية لل�رشكات امل�صدرة واملوردة عرب املنافذ
احلدودية لل�سلطنة».
وحتدث عن دور الوزارة يف تفعيل وتطوير النقل البحري قائال:
«�أ�صبحت املوانئ ال ُعمانية ترتبط ب�شكل مبا�رش مع الدول امل�صدرة
للب�ضائع �إىل ال�سوق ال ُعماين ،وكذلك الدول امل�ستوردة للب�ضائع
ال ُعمانية بوا�سطة �رشكات النقل البحري ،الأمر الذي �أدى �إىل تقليل
الوقت امل�ستغرق للنقل البحري لل�صادرات والواردات ال ُعمانية ،وكذلك
انخفا�ض تكلفة ال�شحن البحري وتقليل االعتماد على املوانئ املجاورة
ال�سترياد احتياجات ال�سوق املحلي.
وتعمل ال�رشكة ال ُعمانية للنقل البحري من خالل الأ�سطول ال�ضخم
الذي متتلكه من ال�سفن املتعددة على تعزيز مكانة ال�سلطنة يف جمال
النقل البحري ،بالإ�ضافة �إىل دورها يف ربط موانئ ال�سلطنة ،وتعمل
كذلك ال�رشكة الوطنية للعبارات بالتعاون مع هذه الوزارة على تعزيز
خدمات النقل البحري بني املوانئ ال ُعمانية».
وعن اجلهود والت�سهيالت التي تقوم بها الوزارة للقطاع والتي
العمانية قال« :احلكومة
من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تطوير املوانئ ُ
ب�شكل عام ت�ؤمن ب�أهمية دور القطاع اخلا�ص يف تقدم املنظومة
اللوج�ستية ،عليه ،ومنذ بداية النه�ضة املباركة مت التوجيه ب�أن يتم
�إدارة املوانئ ال ُعمانية بوا�سطة القطاع اخلا�ص من خالل �رشاكات
ُعمانية �أجنبية من �أجل جلب �أف�ضل الأ�ساليب املتبعة يف جمال �إدارة
وت�شغيل املوانئ على امل�ستوى العاملي ،الأمر الذي �أدى �إىل تقدم
موانئ ال�سلطنة يف امل�ؤ�رشات اللوج�ستية وزيادة حجم اال�ستثمارات
باملوانئ ال ُعمانية».
و�أ�ضاف قائال عن ال�سيا�سات واخلطط التي ت�ضطلع بها الوزارة
جلذب اال�ستثمارات الأجنبية لل�سلطنة« :قامت الوزارة بتوفري بنية
�أ�سا�سية عالية امل�ستوى باملوانئ ال ُعمانية الأمر الذي �أدى �إىل جذب
ا�ستثمارات حملية و�أجنبية لال�ستثمار يف �إقامة حمطات مناولة
الب�ضائع ذي موا�صفات عاملية ترتبط بخطوط مالحية دولية

q q q q
ميناء الدقم من املوانئ الواعدة الكبرية والعمل جا ٍر
يف ا�ستكمال البنية الأ�سا�سية من قبل هيئة املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
q q q q
وزارة النقل قامت بتوفري بنية �أ�سا�سية عالية امل�ستوى
باملوانئ ال ُعمانية الأمر الذي �أدى �إىل جذب ا�ستثمارات
حملية و�أجنبية لال�ستثمار
q q q q
ال�شركة ال ُعمانية للنقل البحري تعمل من خالل الأ�سطول
ال�ضخم الذي متتلكه من ال�سفن املتعددة على تعزيز مكانة
ال�سلطنة يف جمال النقل البحري
خمتلفة ،وكذلك فقد مكنت البنية الأ�سا�سية املمتازة والقوانني
اال�ستثمارية املنفتحة على �إقامة �صناعات ثقيلة �سواء يف امليناء
�أو يف املناطق احلرة وال�صناعية القريبة من امليناء  ،فلو �أخذنا
ميناء �صحار وميناء �صاللة كمثال لوجدنا �أن املينائني وفرا بيئة
جاذبة لال�ستثمارات املحلية والأجنبية لإقامة �صناعات ثقيلة
ومتو�سطة التي حتتاج �إىل مرافق مينائية لل�صادرات والواردات،
وهذا الأمر �أدى �إىل تنمية �صناعية بامليناء ب�شكل خا�ص واملنطقة
القريبة منه ب�شكل عام ،وكذلك الأمر ف�إن وجود امليناء ي�شجع
امل�شاريع اخلدمية وال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة على ت�أ�سي�س
م�شاريع مرتبطة بالأن�شطة املينائية واللوج�ستية والأن�شطة
امل�ساندة بجانب امليناء.
و�أ�ضاف قائال« :تعمل هذه الوزارة ب�شكل دائم وم�ستمر على تطوير املوانئ
القائمة مبا يتواكب مع منو حركة النقل البحري العاملي من خالل ت�أهيل
هذه املوانئ وتطوير املرافق اخلدمية بها وفقًا للمتطلبات امل�ستقبلية».
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املتابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

الثامن ع�شر من نوفمرب� ..إجنازات جليلة يف �شتى جماالت التنمية

�سعادة الدكتور/
عبداهلل بن حممد ال�صارمي
وكيل وزارة التعليم العايل

تزهو ُعمان بالزينة والأفراح يف يوم
ا�ستثنائي يحكي انطالقة نه�ضتها بقيادة
حكيمة وهمة عالية وطموح عظيم ،مل
عابرا
يكن الثامن ع�رش من نوفمرب ً
يوما ً
لدى كل ُعماين على �أر���ض هذا الوطن،
ففي هذا اليوم من كل عام يقف كل من
ب ُعمان �أفرادا وم�ؤ�س�سات ال�ستح�ضار كل
املنجزات والأه���داف التي حتققت عرب
الأعوام املن�رصمة حتت القيادة امللهمة

ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم -حفظه اهلل  -فلم مير علينا
عام �إال و�شهدنا �إجنازات جليلة يف �شتى
جماالت التنمية.
وملا كان الإن�سان ال ُعماين املحور
الأ�سا�سي ال��ذي بوا�سطته ر�سمت خطط
البناء ولأجله ترجمت الر�ؤى والأهداف،
�شهدت القطاعات اخلدمية يف البالد
تطورا كم ًيا ونوع ًيا عرب ت�سعة و�أربعني
ً
عاما ،فتو�سعت منظومة التعليم العايل
بال�سلطنة لتحت�ضن ( )69م�ؤ�س�سة
جغرافيا على خمتلف
تعليمية ،موزعة
ًّ
حمافظات ال�سلطنة ،وي���أت��ي ت�صنيفها
بني (جامعات ،وكليات جامعية ،وكليات
مهنية ،والكلية املهنية للعلوم البحرية،
وكلية ُعمان للعلوم ال�صحية ،واملعهد
العايل للتخ�ص�صات ال�صحية ،واملعهد
العايل للق�ضاء)� .أما م�ؤ�س�سات التعليم

العايل اخلا�صة فقد بلغ عددها ()28
م�ؤ�س�سة ،مق�سمة �إىل ( )9جامعات و()19
كلية .حتت�ضن هذه امل�ؤ�س�سات بالإ�ضافة
�إىل جهات االبتعاث اخلارجية �أكرث من
( )127.000طالبا وطالبة يف خمتلف
التخ�ص�صات التي در�ستها الوزارة بعناية
لتواكب التطور املت�سارع يف قطاعات
ال�صناعة واالقت�صاد والعلوم وال�صحة
والعلوم الإن�سانية؛ لبناء �سواعد امل�ستقبل
لهذا الوطن.
وحري بنا ونحن ن�شهد هذه املنجزات
�أن ن��ف��خ��ر ب��ه��ذه ال�����ش��واه��د املعرفية
واحل�ضارية ،و�أن ندعو اهلل اجلليل لباين
ه��ذه النه�ضة وق��ائ��ده��ا ب���أن مي��ده اهلل
مبوفور ال�صحة والعافية والعمر املديد،
و�أن ينعم على ُعمان �أر�ضا و�شعبا بالأمن
والرخاء.

عام جديد ي�ضاف �إىل التاريخ املجيد لهذا الوطن الغايل

�سعادة الدكتور /
�سعيد بن خمي�س الكعبي
رئي�س الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

ها هو عام جديد ي�ضاف �إىل التاريخ
املجيد ل��ه��ذا ال��وط��ن ال��غ��ايل ،ع��ام جديد
يرفع بناء الوطن عاليا ليطاول هامات
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ال�سحاب ،و�صفحة م�ضيئة تنري ب�إجنازاتها
�سجل الوطن احلافل بالعطاء والت�ضحية
والإجن����از واخل�ير وال�����س�لام �إن احتفاالت
الأمم وال�شعوب ب�أعيادها الوطنية ما هو
�إال فر�صة للوقوف قليال لتقييم ما م�ضى
واالنطالق ب��روح وثابة للمزيد من البناء
والتعمري والتنمية وبناء امل�ستقبل الأف�ضل
للأجيال املتعاقبة من �أبناء هذا الوطن،
وهنا نقف مع الكلمات ال�سامية ملوالنا
حفظه اهلل ورعاه -يف هذا الإطار �إذ يقول :( ...الأعياد الوطنية للأمم رمز وعزة وكرامة،
ووقفة ت�أمل و�أمل للما�ضي وامل�ستقبل ،ماذا
فعلنا؟ وماذا �سنفعل؟ ولي�ست املهرجانات
واالحتفاالت والأفراح �سوى نقطة ا�سرتاحة

والتقاط الأنفا�س ملوا�صلة رحلة البناء
ال�شاقة واالن��ط�لاق بالبالد نحو الهدف
املن�شود)… ،وخ�لال ال�سنوات املا�ضية
والتي امتدت على مدى ت�سعة و�أربعني عاما
من ه��ذا العهد الزاهر ال��ذي �أر�سى �أركانه
باين نه�ضة ُعمان موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورع��اه -ا�ستطاعت ال�سلطنةبف�ضل حكمة القيادة و�صدق عزمية الأبناء
�أن تختار وت�أخذ لها مكانها الالئق بني دول
العامل املتح�رض ،و�أ�صبحت ال�سلطنة اليوم
واحدة من �أف�ضل التجارب العاملية الفريدة
يف العديد من املجاالت ،و�أ�صبحت ال�سيا�سة
ال ُعمانية منوذجا يحتذى به على امل�ستوى

عيد ٌ
ٌ
�سعيد
للأمم �أعيا ٌد حتتفل بها وتبدي �سعادتها
فيها ،ولكن الكثيـر منها ل�سان حالها يقول
“عيد ب� ّأية حال ُعدت يا عيد”  ..وكلُّ الأمم
لديها الإمكانية املتاحة والفر�صة املواتية
ولكن ال�سواد الأعظم منها
ب�أن تكون �سعيدة،
َّ
يفتقد هذه ال�سعادة ،والكثيـر من الأمم تزعم
ب�أنها �سعيدة بل وتلج�أ �إلـى ح�شد و�شحذ الأل�سن
والأقالم ل ُتظهر ،بالكلمة وال�صورة� ،سعادة
م�صطنعة ال وجود لها؛ فهـي تلتحف بالتعا�سة
من الر�أ�س �إلـى �أخم�ص القدم.
ولكن نحن �أهل ُعمان قابو�س ،وبف�ضل
ثم بف�ضل باين ُعمان احلا�رض
اهلل تعالـى َّ
وامل�ستقبل ،ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه،
امنا كلُّها �أعياد؛ نحتفل بها ونعي�ش معناها
� َّأي ُ
وهياما ووجدا ًنا،
ومغناها حقيق ًة وواق ًعا،
ً
وال�سعادة تالزمنا فـي �صحونا وغفونا؛ فحتـى
ونتو�سد و�سائدنا
حيـن ن�أوي �إلـى فرا�شنا
ّ
نفو�سنا و�ضمائِرنا مفعمة بال�سعادة � ..سعادة
�شع بها وجوهنا،
مظهرا
تغمرنا
وجوهرا؛ َت ُّ
ً
ً
وتنب�ض بها قلوبنا ،وتتنفَّ�س بها �ضمائرنا ..
احلق ،وهذه هــي ال�سعادة احل َّقة.
هذا هو العيد ُّ

فكيف ال نكون كذلك ونحن �أهل ُعمان مل
ُنب ِد اً
�سواء نحو �أنف�سنا وبلدنا
قول وال فعال،
ً
نحو الآخرين وبلدانهم� ،إال وهدفه ومرماه
�أو َ
والتفاهم والتناغم  ..فما
والنماء
البناء
ُ
ُ
ُ
�أ�سع َدها من حياة حني يكون م�سعـى ومبتغـى
املرء خيـر املكان والإن�سان ويتخذ املعاين
نبـرا�س قولٍ وعملٍ له مع نف�سه
الإن�سانية
َ
يوما
ومع الآخرين؛ فلم يكن الإن�سان ال ُعماين ً
عدوا لنف�سه �أو لأخيه �أو �صديقه ،ومل ُيهلِــك
ًّ
زرعا �أو
وال
ا
ع
�
ضرَ
وال
وال
ا
أر�ض
�
ا
يومــ
ن�سلاً
ً
ً
ً
ً
همه واهتمامه
جعل
بل
فرد،
أو
�
�سـيء
ُي
جلماعةٍ
ّ
خيـر الإن�سانية و�سعادتها ،والكل يعرف ذلك؛
وجلية وغيـر قابلة لل�سجال
فال�شواهد وا�ضحة
ّ
�أو اجلدال.
دائما ثواين ودقائق و�ساعات
و�إذ نعي�ش ً
الأيام النوفمربية املجيدة ف�إ َّننا نحيا و ُن َح ّيـي
عي ًدا جمي ًدا �سعي ًدا ل ُعمان الأر�ض والإن�سان
ميتـزج
 ..عي ًدا
احلق والواجب فـي االحتفالِ
ُّ
ُ
واالحتفا ِء به قل ًبا وعقلاً  ،وفـي اجلَهر بال�سعادة
التـي امتلكت وا�ستحوذت علـى قلوبنا و�أفئدتنا
القلب
حق �أمـاله
وكياننا املكاين والإن�ساين ٌّ ..
ُ
النف�س ال ُعماني ِة
ذات
وال�ضميـر
النابع من ِ
ِ
ُ
ُ

ال�ساكن ِة الآمنة املطمئنة ،التـي جعلت الوئام
واالن�سجام وال�سالم نبـرا�س حياء وحياة ..
واحلديث عنها وب�سط
�شكر النعم
ُ
وواج ًبا ميليه ُ
الأكف بالدعاء هلل ج َّل فـي عاله لوجودها
وبقائها ودميومتها.
نحن �أهل ُعمان ،العيد وال�سعادة
ف َُح َّق لناُ ،
عيد و َن�س َعد
دوا َ
وع ًّ
�شيا َ ..و َوجب علينا �أن ُن ّ
غُ ًّ
بكر ًة و�أ�صيلاً  ..فهني ًئا ل ُعمانِنا الغالي ِة و�أهلِها
الأُباة العيد ال�سعيد.
وكلُّ عام وموالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل
أر�ضا و�شع ًبا بخيــر.
وعماننا الغالية � ً
ورعاهُ -

الدويل ،واملت�أمل مل�سرية النه�ضة ال ُعمانية
يجد حكمة ال��ق��ي��ادة الر�شيدة يف البناء
املتدرج لكل م�سارات التنمية يف خمتلف
اجلوانب ،ولقد امتدت يد البناء والعمران
�إىل كل �شرب من �أرجاء هذا الوطن ،وحتققت
ع�رشات الآالف من املنجزات يف خمتلف
مناحي احل��ي��اة االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية والأمنية والثقافية
والريا�ضية وغريها ،وتكونت بنية ح�ضارية
�شاخمة لدولة ع�رصية ي�شار لها بالبنان
خالل فرتة وجيزة من عمر الزمان ،وانعك�ست
�آثار العطاء والت�ضحية على جانب مهم من
جوانب بناء الدول �أال وهو جانب املواطنة
ال�صادقة ،والتي تتجلى يف �أبهى حللها يف
ذلك التالحم املنقطع النظري بني القيادة
وال�شعب ،ذلك التالحم الذي �أر�سى دعائمه

����ر م�ساراته م��والن��ا ح����ضرة �صاحب
و�أطّ َ
اجل�لال��ة ال�سلطان امل��ف��دى -حفظه اهلل-
من خالل قربه الدائم من �شعبه ومتابعته
امل��ب��ا��شرة لكافة احتياجاته م��ن خالل
اجل��والت ال�سامية الكرمية ،فتكونت عالقة
�سامية من احلب والوالء يف قلوب كل �أبناء
ُعمان جت��اه ه��ذا القائد احلكيم ،وت� َّأ�صلت
روح املواطنة ال�صادقة القائمة على املحبة
والتالحم والتكاتف بني الراعي والرعية يف
نفو�س �أبناء ُعمان ،تلك املواطنة القائمة
على الإميان والإح�سان والبذل والت�ضحية
وال��ع��ط��اء وامل�����ش��ارك��ة الفاعلة يف خدمة
املجتمع واحلفاظ على مكت�سبات وثروات
الوطن والدفاع عنه بالغايل والنفي�س ،وبذل
كل اجلهود والت�ضحيات من �أجل بناء الوطن.
و���س��ن��ة ت��ل��و الأخ������رى ي��رت��ف��ع �سقف

الطموحات لدى الأجيال ال�صاعدة من �أبناء
ُعمان ال�ستكمال م�سرية البناء وامل�ضي
قدما يف امل�شاركة والإ���س��ه��ام يف م�سرية
النه�ضة امل��ب��ارك��ة ال��ه��ادف��ة �إىل حتقيق
ال�سعادة والرخاء لكل مقيم على ثرى هذه
الأر�ض الطيبة  ....ويف ختام هذه الكلمات
نقف وقفة �إجالل وتقدير وامتنان وعرفان
ل�نرف��ع �أ���س��م��ى �آي����ات ال����والء والإخ�لا���ص
واالمتنان للمقام ال�سامي لباين نه�ضة ُعمان
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
ق��اب��و���س ب��ن �سعيد امل��ع��ظ��م -ح��ف��ظ��ه اهلل
ورع��اه ،-داعني اهلل عز وجل �أن يدمي عليه
وافر النعم ،و�أن ميد يف عمره و�أن يحفظه
ويرعاه ،و�أن يعيد هذه املنا�سبة الغالية على
هذا الوطن الغايل و�سلطانه املفدى و�شعبه
الأبي باخلري والربكة وال�سعادة .

�سعادة/
نا�صر بن �سليمان ال�سيباين
نائب رئي�س الهيئة العامة
للإذاعة والتلفزيون
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�إجنازات تنموية ونه�ضة متكاملة
يف جميع املجاالت التي ت�سمو بالوطن واملواطن
جتدد ُعمان اليوم الوالء والوفاء لقائد
جمدها الزاهي بكل اعتزاز وفخر مبا حتقق
من �إجنازات تنموية ونه�ضة متكاملة
يف جميع املجاالت التي ت�سمو بالوطن
واملواطن �إىل �أعلى درجات التقدم والنماء
منذ عام 1970م وهي �شاخمة بني الأمم،
واليوم ُعمان ت�سري يف م�سرية ( )49عاما
من العطاء.
وحتر�ص الهيئة العامة للمياه (دمي)
على تطوير الإ�سرتاتيجيات واخلطط
الرئي�سية يف قطاع املياه ل�ضمان تنفيذ
ر�ؤيتها الطموحة الرامية �إىل «�أن تكون
م�ؤ�س�سة خدمية رائدة تطبق �أف�ضل
املمار�سات العاملية للم�ساهمة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة ل�سلطنة ُعمان» ومن �أجل
حتقيق هذه الر�ؤية تعمل الهيئة وفق اخلطة
الرئي�سية لقطاع املياه 2040م والتي
ت�ضمن تغطية ( )%98من ال�سلطنة ب�شبكات
املياه ذات اجلودة والكفاءة العالية.
وتعمل (دمي) جاهدة للتو�سع يف
خدماتها لت�شمل كافة املدن والقرى التي
تتطلع �إىل تقدمي خدمات املياه لها ،وذلك
بهدف ا�ستكمال البنية الأ�سا�سية لقطاع
املياه ،ويف �إطار هذا التو�سع ارتفع عدد
امل�شرتكني من (� )169ألف م�شرتك يف
2007م عند �إن�شاء الهيئة اىل ما يقارب
(� )525ألف م�شرتك بنهاية 2018م
وت�ستهدف الهيئة الو�صول �إىل ()800
�ألف م�شرتك يف 2040م� ،إ�ضافة �إىل ذلك
ارتفعت كمية املياه التي يتم انتاجها
من ( )122مليون مرت مكعب يف 2007م
�إىل �أكرث من ( )364مليون مرت مكعب يف
2018م ،وقد واكب هذا االرتفاع يف عدد
امل�شرتكني والكميات التي يتم �إنتاجها من
العــدد 515
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املياه ارتفاع يف ن�سبة التغطية بال�شبكات
من ( )%38يف 2007م �إىل ( )%62يف
2018م �إ�ضافة �إىل ذلك حافظت الهيئة
يف 2018م على �أدائها يف حتقيق ن�سبة
( )%100مل�ؤ�رش قيا�س �ضمان الإمدادات
بتوفري ال�سعات الإنتاجية الالزمة لتلبية
طلب امل�شرتكني على املياه ،بالإ�ضافة �إىل
االحتياطات الالزمة للتعامل مع حاالت
عدم الثبات يف الطلب والعر�ض على املياه.
و�سعيا منها لتحقيق الأمن املائي فقد
عملت (دمي) على �إن�شاء وتنفيذ حمطات
حتلية املياه وهي اخليار الإ�سرتاتيجي
لتوفري املياه ال�صاحلة وبجودة عالية ،ومن
املحطات القائمة والتي تعتمد عليها (دمي)
يف �إنتاج املياه حمطة الغربة اجلديدة
يف حمافظة م�سقط والتي تبلغ قدرتها
الإنتاجية (� )191ألف مرت مكعب ،وحمطة
بركاء التي يبلغ �إجمايل �إنتاج املياه منها
(� )313ألف مرت مكعب يوميا ،ويف حمافظة
جنوب ال�رشقية تنتج حمطة التحلية يف
�صور (� )131ألف مرت مكعب من املياه
يوميا ،وحمطة التحلية يف قريات بقدرة
�إنتاجية تبلغ (� )200ألف مرت مكعب يف
اليوم والتي بد�أ ت�شغيلها يف العام املا�ضي
2018م ،ومت يف العام احلايل 2019م
الت�شغيل التجاري ملحطة التحلية اجلديدة
يف �صحار ،والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية
(� )250ألف مرت مكعب يوميا.
ولتحقيق ر�ضى امل�شرتكني وتعزيز
فاعلية اخلدمات الإلكرتونية تعمل
الهيئة على خطط �إ�سرتاتيجية للتوجه
الإلكرتوين يف تقدمي منظومة متكاملة
من اخلدمات الإلكرتونية ،حيث ترتكز
منظومة اخلدمات الإلكرتونية على تقدمي

�سعادة/
حممد بن عبداهلل املحروقي
رئي�س الهيئة العامة للمياه

خدمات للم�شرتكني باالعتماد على مفهوم
(الرتكيز على العمالء) ومن هذا املنطلق
ت�شمل باقة اخلدمات الإلكرتونية حزمة
من اخلدمات عرب البوابة الإلكرتونية ت�شمل
الدفع عرب املوقع الإلكرتوين والقراءة
الذاتية للعدادات ،كما ت�شمل خدمات
التحول الإلكرتوين :الدفع عرب �أجهزة
الدفع الإلكرتوين ،وم�رشوع العدادات
الذكية ،وم�رشوع الفرع الإلكرتوين الذي
�سيتم تد�شينه خالل الفرتة املقبلة والذي
يقدم كافة اخلدمات التي تقدمها �صاالت
خدمات امل�شرتكني.
ويف اخلتام ن�ؤكد �أن جميع التحديات
التي تواجه (دمي) يف قطاع املياه ت�ضعها
�أمام م�س�ؤولية كبرية للوفاء بالتزاماتها،
وهي ما�ضية  -بعون اهلل  -بخطى حثيثة
نحو بناء �إ�سرتاتيجي لقطاع املياه يف
ال�سلطنة ،وبخطى واثقة يف بناء قدراتها
الداخلية ،واال�ستثمار يف ال�شباب ال ُعماين،
وت�أهيله يف اجلوانب الفنية والتخ�ص�صية،
كما هو احلال �أي�ضا يف ا�ستكمال اجلوانب
املتعلقة برفع االعتماد على حمطات
التحلية يف �إمداد املياه وزيادة الكفاءة
الت�شغيلية واالرتقاء �أكرث باخلدمات التي
تقدمها مل�شرتكيها واملتعاملني معها.

�إن امل�سرية الظافرة التي قادها بعزم واقتدار
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورع��اه ،ارتكزت
على �إن�شاء دولة ع�رصية من النوع الذي يواكب
احتياجات ه��ذا الع�رص ،وت�ستند على حكومة
حديثة بجميع م�ؤ�س�ساتها ومن�ش�آتها لتفي بكل
متطلبات التطور ال�رسيع ال��ذي فيه م�صلحة
ال��وط��ن .هكذا وجهنا �صاحب اجلاللة �سلطان
البالد املفدى ،وبذا ا�ستجبنا.
تربز الهيئة العامة ل�سوق املال ك�أمنوذج
حي لتقدم وجناح التجربة ال ُعمانية يف بناء دولة
امل�ؤ�س�سات والقانون يف ظل م�سرية نه�ضة البناء
والتعمري يف عامها التا�سع والأربعني املجيد
وال��ت��ي يقودها ب��ر�ؤي��ة ثاقبة ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم –
حفظه اهلل ورع���اه – حيث تعد الهيئة اجلهة
امل�رشفة على قطاعي �سوق ر�أ�س املال والت�أمني
وهما ميثالن مكونني �أ�سا�سيني من مكونات
االقت�صاد ال ُعماين احلديث ،فال يخفى على �أحد
الأهمية الق�صوى التي متثلها �أ�سواق املال يف
االقت�صادات احلديثة باعتبارها �أدوات مهمتها
تي�سري وت�سهيل عملية حترك ر�ؤو�س الأموال بني
املكونات املختلفة لالقت�صاد وانتهائها �إىل
الأماكن التي يتم توظيفها فيها لتحقيق �أكرب
قدر من امل�ساهمة يف تعظيم الرثوات وامل�ساهمة
يف التنمية االقت�صادية ،ف�ضال عن دور الت�أمني
كمظلة ت�أمينية ت�ضمن احلماية من تداعيات
املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سات والأفراد
يف ممار�سة الأن�شطة اال�ستثمارية �أو االجتماعية.
ت�شري البيانات املالية �إىل ال��دور احليوي
الذي يلعبه قطاع �سوق ر�أ�س املال ك�أحد م�صادر
التمويل� ،إذ ق��دم خ�لال العام 2018م متويال
بلغت قيمته ( )1.8مليار ري��ال ُعماين ،وحجم
التمويل يدل على مدى ق��درة �سوق ر�أ���س املال
على جتميع امل��دخ��رات من قطاعات املجتمع
املختلفة وتوجيهها لتمويل امل�شاريع وتوزيعها
على القطاعات اال�ستثمارية ،ويف ذات الفرتة
بلغت قيمة ال�سندات وال�صكوك التجارية امل�صدرة
التي هي �أي�ضا و�سيلة من و�سائل �سوق ر�أ�س
املال يف متويل امل�شاريع االقت�صادية ()277.4
مليون ري��ال ُعماين ،وقد عمدت الهيئة العامة
ل�سوق امل��ال خالل الفرتة املا�ضية من عمرها
�إىل و�ضع القوانني واللوائح والإجراءات املنظمة

لأعمال كافة القطاعات التي تنظمها مبا فيها
�سوق الأوراق املالية وال�رشكات امل�ساهمة العامة
والو�سطاء و�رشكات الت�أمني وو�سطاء الت�أمني
وغريها من اجلهات اخلا�ضعة لرقابتها يف �سبيل
دورا �أكرب لدور
تهيئة كافة العوامل التي حتقق ً
�سوق الأوراق املالية يف التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة يف ال�سلطنة وحماية لكافة الأطراف
املتعاملة مع هذه امل�ؤ�س�سات مبا يكفل الثقة
وامل�صداقية واال�ستقرار لهذه القطاعات .ومن
جانب �آخ��ر توا�صل الهيئة عملها ال��د�ؤوب على
مراجعة وتقومي املنظومة الت�رشيعية والإجرائية
ل�ضمان مواكبتها مل�ستجدات الأ�سواق املالية
العاملية واالقت�صاد العاملي من خالل ع�ضويتها
وم�ساهماتها يف املنظمات العاملية املعنية
وال��ع�لاق��ات الثنائية والتوا�صل امل�ستمر مع
نظرائها يف العامل .وال يخفى على �أحد التحوالت
التقنية املت�سارعة التي نعي�شها ولي�ست القطاعات
املالية مبن�أى عن هذه التطورات والتحوالت ،لذا
ف�إن الهيئة ت�ضع ن�صب عينيها كل هذه التحوالت
وتعمل على مواكبتها وا�ستيعابها وفق ال�سياقات
املحلية ومبا ميكّن املتعاملني من اال�ستفادة
من التقنيات املالية ويف ذات الوقت جتنب �أي
خماطر �أو م�ضار حمتملة.
وعملت الهيئة واجلهات احلكومية املخت�صة
على �إ�صدار جمموعة من القوانني االقت�صادية
والتجارية هذا العام كقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال
الأجنبي ،وقانون الإفال�س ،وقانون التخ�صي�ص،
التي �سبقها قانون ال�رشكات التجارية ،والذي
�صدر القانون بالفعل مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رق��م ( )2019/18وتعمل الهيئة الآن على
و�ضع الالئحة التنفيذية لهذا القانون املهم يف
اجلوانب التي تقع حتت �إ�رشافها ،وقد و�ضعت
م�سودة الالئحة على موقع الهيئة للح�صول على
مالحظات اجلمهور عليها.
وبالنظر يف قطاع الت�أمني والتطور ال�رسيع
الذي ي�شهده هذا القطاع فقد بلغت ن�سبة م�ساهمة
القطاع يف ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل للعام
2018م ح��وايل ( ، )%1.52كما �أول��ت الهيئة
اهتماما كبريا لتعزيز وتفعيل وزيادة م�ساهمة
ق��ط��اع ال��ت���أم�ين يف ال�سلطنة و�إب����راز �أهميته
وارتباطه باالقت�صاد الوطني ب�صورة مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة ،وذلك من خالل حجم الأم��وال
امل�ستثمرة يف ه��ذا القطاع ،حيث بلغ �إجمايل

�سعادة ال�شيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
ل�سوق املال
الأم��وال امل�ستثمرة يف العام املن�رصم ()621
مليون ريال ُعماين ،يف حني بلغ حجم الأق�ساط
املبا�رشة لذات العام ( )463مليون ريال ُعماين
مقرتبا حجم �سوق الت�أمني ال ُعماين من ن�صف
مليار ريال ُعماين وهو ما يدل على حجم التو�سع
يف الإقبال على املنتجات الت�أمينية ف�ضال عن
م�ستوى الثقة العالية التي بات يحتلها القطاع.
وتوا�صل الهيئة العامة ل�سوق املال ا�ستكمال
مراحل الإعداد املر�سومة لتعميم م�رشوع الت�أمني
ال�صحي للعاملني يف القطاع اخلا�ص واملقيمني
يف ال�سلطنة (�ضماين) واملتمثلة يف �إعداد اللوائح
والأنظمة امل�ساعدة لتنفيذ هذا امل�رشوع بطريقة
�سليمة ومدرو�سة ،و�سيتم تتويجه قريبا بالإعالن
عن موعد التطبيق الفعلي للم�رشوع من قبل
جمل�س ال��وزراء املوقر ،وننظر ب���أن تطبيق هذا
امل�رشوع �سي�سهم يف تعزيز م�ستويات منو قطاع
الت�أمني ودخوله مرحلة جديدة من التطور نتيجة
حلجم الطلب املتوقع على منتجات الت�أمني
ال�صحي وما �سي�صاحبه من تو�سع يف منظومة
الرعاية ال�صحية اخلا�صة وحت�سن خدماتها ،الأمر
الذي �سينعك�س ب�شكل يف تطور الرعاية ال�صحية
ب�صفة عامة.
و�إننا �إذ نغتنم هذه املنا�سبة العزيزة والغالية
على قلوبنا لرنفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
�إىل املقام ال�سامي لـحـ�ضــرة �صـاحــب الـجـاللــة
الـ�سـلـطــان قابو�س بن �سعيد املعظم –حفظه
اهلل ورعاه -م�ستلهمني من حكمة وفكر جاللته
امل�ستنري خطى امل�ستقبل ملوا�صلة م�سرية التنمية,
مبتهلني �إىل البارئ عز وجل �أن يحفظ جاللته
و�أن يلب�سه ثوب ال�صحة والعافية ،و�أن يعيد هذه
املنا�سبة اخلرية والطيبة على جاللته وعلى �أبناء
ُعمان الربرة باخلري والربكات.
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الثامـن ع�شـر من نوفمبـر املجيـد ..دالالت ومعانـي احلــب واالمتنـان

�سعادة الدكتور/
خليفة بن عبداهلل الربواين
الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني
للإح�صاء واملعلومات

الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد ميثل
مكانة عظيمة يف نفو�س ال ُعمانيني ملا
يت�ضمنه من دالالت ومعاين احلب واالمتنان
ملا حتقق لهذا الوطن العزيز من منجزات
لتتبو�أ مكانة مرموقة
عديدة مكَّنت ُعمان
َّ
بني دول العامل  ،فقد قي�ض اهلل ل ُعمان يف هذا
عظيما ،ويطيب لنا
وبانيا
ملهما
ً
ً
اليوم قائ ًدا ً
مبنا�سبة احتفاالت ال�سلطنة بالعيد الوطني
التا�سع والأرب��ع�ين املجيد �أن ن�ستعر�ض
مما حتقق على هذه
يف هذه ال�سطور ً
بع�ضا َّ
الأر����ض الطيبة يف العهد ال��زاه��ر ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورع��اه -يف
اجلوانب ذات العالقة بعمل املركز الوطني
للإح�صاء واملعلومات.
�إن �إن�شاء امل��رك��ز الوطني للإح�صاء
واملعلومات مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
ال�سامي رقم (2012 / 31م) جاء ترجمة
لالهتمام ال���ذي توليه احل��ك��وم��ة للعمل
الإح�صائي باعتباره القاعدة الأ�سا�سية
التي يعول عليها يف رفد اخلطط التنموية
والر�ؤى امل�ستقبلية و�صناع القرار بالبيانات
وامل�ؤ�رشات الالزمة لتنمية م�ستدامة .حيث
عمل امل��رك��ز منذ �إن�شائه على جملة من
امل�شاريع التي �ساهمت يف حتقيق الغايات
والأهداف التي ت�صب يف رفعة وتقدم العمل
الإح�صائي واملعلوماتي من جهة ،وو�ضع
م�صاف الدول املتقدمة يف هذا
ال�سلطنة يف
ِّ
اجلانب.
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ويتوىل املركز وبالتعاون مع اجلهات
احلكومية ذات العالقة تنفيذ مبادرة بناء
وتطوير البنية الوطنية للمعلومات اجلغرافية
يف ال�سلطنة ،والعمل على ال َّتمكني اجلغرايف
لربنامج التحول الإل��ك�تروين لي�شمل كافة
اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلكومية
للمواطنني واملقيمني وال��زائ��ري��ن ورواد
الأعمال �سواء امل�ستثمرين �أو للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة.
ففي م�رشوع التعداد الإلكرتوين العام
لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت 2020م،
وال���ذي �أن��ي��ط باملركز الوطني للإح�صاء
واملعلومات الإ�رشاف على تنفيذه بالتعاون
مع اجلهات ذات العالقة ،فقد مت االنتهاء
من جملة من الإج��راءات من بينها مراجعة
وت�صحيح ال�سجالت يف ق��واع��د بيانات
اجلهات ذات العالقة ،وا�ستكمال تغطيتها
وحت�سني هيكلتها ،وكذلك مت االنتهاء من
ال��رب��ط الإل��ك�تروين ب�ين اجل��ه��ات املرجعية
وم�صادرها ،كما مت االنتهاء من مراجعة
الرتميز والت�صانيف امل�ستخدمة وتوحيدها.
وي��ع��د م����شروع العنونة امل��وح��د �أح��د
امل�شاريع املهمة املرافقة مل�رشوع التعداد
الإلكرتوين العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت
2020م ،ويهدف �إىل ت�سهيل اال�ستدالل على
�أي موقع يف ال�سلطنة عن طريق عناوين
معيارية موحدة لكافة املحافظات ،و�إيجاد
بيئة و�آليات ت�ساهم يف ا�ستخدام العناوين
ال�صحيحة وتهيئة ال�سلطنة لنمو الأعمال
التجارية واالق��ت�����ص��ادي��ة وحت�سني حياة
املواطن واملقيم.
حيث �سي�ساهم هذا امل�رشوع يف زيادة
كفاءة عمل اجلهات احلكومية واخلا�صة
من خالل التكامل مع الأنظمة ذات العالقة،
�إ�ضافة �إىل رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة
للمواطنني واملقيمني.
وي����أت���ي ���ض��م��ن اه��ت��م��ام��ات امل��رك��ز
�����ض��ا
ال��وط��ن��ي ل�ل�إح�����ص��اء وامل��ع��ل��وم��ات �أي ً

م�رشوع البيانات املفتوحـة وال��ذي ُيعنى
باملعلومات العامة التي ميكن ا�ستخدامها
و�إعادة ا�ستخدامهــا وتوزيعهـا بحريــة من
قبل �أي فــرد ،حيث يعمـــل املركــــز علـى
توفري البيانــات املفتوحــــة بال�سلطنـــة
من خــالل بوابة البيانات الإحـ�صــائـــيــة
(.)www.data.gov.om
وعلى م�ستوى ملف التناف�سية ف���إن
ع�ضوا يف اللجنة الوطنية
املركز ب�صفته
ً
للتناف�سية ،وم�ست�ضيفًا للمكتب الوطني
للتناف�سية كانت له ب�صمة وم�ساهمة كبرية
يف الإجن���ازات املحققة يف التقارير التي
�سعيا
ُيعنى بها املكتب ،والذي جاء �إن�شا�ؤه ً
من احلكومة لتن�سيق العمل بني خمتلف
اجلهات ذات العالقة برتتيب وم���ؤ��شرات
ال�سلطنة والوقوف على النهو�ض بالنتائج
املحققة يف هذه امل�ؤ�رشات ،والذي  -وهلل
احلمد  -ب��د�أ ي���ؤت��ي ث��م��اره ،حيث حققت
ال�سلطنة جملة م��ن الإجن����ازات يف تقرير
التناف�سية العاملي لعام 2019م من بينها
توا�صل تبوء ال�سلطنة مراتب متقدمة عامليا
يف م�ؤ�رش اخللو من وق��وع الإره��اب  ،كما
عامليا يف الر�ؤية طويلة
�أنها جاءت ال�سابع
ً
الأج��ل للحكومة ،و الثاين عربيا وخليجيا
يف عدة م�ؤ�رشات �أبرزها ا�ستقالل الق�ضاء
وات�����ص��ال ال��ط��رق� .أم���ا يف تقرير �سهولة
ممار�سة الأعمال  2020فقد قفزت ال�سلطنة
ع�رشة مراكز مما �أهلها للتقدم لـ  37مركزا،
وجاءت يف املرتبة الأوىل خليجيا يف م�ؤ�رش
التجارة عرب احلدود.
وخ��ت��ام��ا ،ي�رشفنا �أن ن��رف��ع للمقام
ً
ال�سامي م��والن��ا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
اهلل ورع��اه -خال�ص التهاين والتربيكات
مبنا�سبة العيد الوطني التا�سع والأربعني
املجيد� ،سائلني املوىل العلي القدير �أن يعود
وعمان
أعواما مديدة ،وكل عام ُ
على موالنا � ً
ومن يوجد عليها يف تقدم ورفعة.

الثامن ع�شر من نوفمرب عيد الوطن ورمز العزة والفخر
�إن��ه ملن دواع��ي �رسورنا م�شاركتكم بالعدد
وعمان حتتفل
اخلا�ص من جملة (جند ُع��م��ان)ُ ،
بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد ،وبهذه
املنا�سبة الوطنية اجلليلةُ ،ي�رشفني �أ�صالة عن
نف�سي ونيابة عن موظفي الهيئة العامة للمخازن
واالحتياطي الغذائي� ،أن �أتق َّدم �إىل املقام ال�سامي
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه -ب�أ�صدق التهاين
والتربيكات مبتهلني �إىل املوىل عز وجل �أن ُيعيد
هذه املنا�سبة املجيدة على جاللته بوافر ال�صحة
والعافية ،وعلى ال�شعب ال ُعماين ب��دوام التقدم
والرخاء ،وعلى بالدنا الغالية بالتطور واالزدهار
يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.
� َّإن الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد عيد الوطن،
ورمز العزة والفخر يج�سد ق�صة الكفاح والعطاء
لباين نه�ضة ُعمان احلديثة ،وبقدر ما هو منا�سبة
لالحتفال مبا حتقق من ُمنجزات تنموية وح�ضارية
على ثرى هذا الوطن املعطاء ،فهو كذلك فر�صة
�سانحة ل�شحذ الهمم وتقوية ال��ع��زائ��م للم�ضي
قدما على طريق البذل والعمل ،واجلد واالجتهاد
ً
لتعظيم الإجنازات واحلفاظ على املكت�سبات لتنعم
الأجيال الالحقة بالثمار اليانعة للنه�ضة املُباركة،

و�أ�صبحت ال�سلطنة بف�ضل اهلل تعاىل را�سخة
البنيان مبكانة مرموقة بني دول العامل يف كافة
املجاالت  ،فقد حتققت �إجنازات تنموية �شاخمة
تدل على الفكر امل�ستنري والإرادة احلكيمة جلاللة
ال�سلطان املعظم –حفظة اهلل ورعاه– ا�ستهدفت
املواطن ال ُعماين يف كل �شرب من ُعمان الغالية
ليعي�ش يف راحة وا�ستقرار واطمئنان. ،
�إن امل�شاريع الإ�سرتاتيجية يف جمال الأمن
الغذائي التي تنفذها الهيئة يف خمتلف مناطق
ال�سلطنة تعد ج��ز ًءا من التنمية ال�شاملة التي
حتققت ،والتي ت�أتي تنفيذا ل�سيا�سة حكومة موالنا
جاللة ال�سلطان املعظم –حفظه اهلل ورعاه– يف
�إطار �إ�سرتاتيجية ال�سلطنة ،الهادفة للم�ساهمة
يف حتقيق الأمن الغذائي لت�أمني وتوفري ال�سلع
الغذائية الأ�سا�سية ب�صفة دائمة وت�أمني تخزينها
يف خمازن ذات موا�صفات عالية لتكون �صاحلة
لال�ستخدام املحلي وملبية حلاجات التدخل
ال�رسيع عند حدوث احلاالت الطارئة يف ال�سلطنة،
وكذلك يتمحور دورها يف احلفاظ على ا�ستقرار
�أ�سعار امل���واد الغذائية الأ�سا�سية يف ح��االت
الأزمات االقت�صادية العاملية ،وذلك ب�سد النق�ص
يف املواد الغذائية الأ�سا�سية يف الأ�سواق املحلية

�سعـــادة الدكـــتور/
را�شـــد بن �ســــامل امل�ســـروري
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
للمخازن واالحتياطي الغذائي
متا�شيا مع ما خطط له .
ويف اخلتام نحمد اهلل العلي القدير على ما �أنعم
به على ُعمان و�شعبها ،مت�رضعني للموىل �سبحانه
�أن ميتع موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه– بوافر
ال�صحة والعافية ،جمددين العهد والوالء ب�أن نكون
ل ُعمان و�سلطانها املخل�صني الأوفياء ،و�أن ُيعيد هذه
املنا�سبة الوطنية املجيدة و�أمثالها على جاللته
أعواما عديدة و�أزمنة مديدة،
بي � ً
وال�شعب ال ُعماين الأَ ّ
وعمان تنعم بالأمن وال�سالم ،واال�ستقرار والأمان.
ُ
�إ ِّنه �سمي ٌع جميب الدعاء .وكل عام واجلميع بخري.

الثامن ع�شر من نوفمرب يوم عز وكفاح نحو بناء عُ مان ونه�ضتها
يوم عز وكفاح نحو بناء ُعمان ونه�ضتها.
و�إن��ن��ا لنعتز ونفخر برفع �أ�سمى �آي��ات
التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي حفظه
اهلل ،وكل �أف��راد الوطن العزيز بهذه املنا�سبة
املباركة ،داع�ين امل��وىل عز وج��ل �أن ميد يف
عمر جاللته �أعواما مديدة وهو يرفل يف ثوب
ال�صحة والعافية ،و�أن يجعل ُعمان بلدا �آمنا
�سعادة املهند�س/
مطمئنا ينعم باخلري والربكات.
هالل بن حممد البو�سعيدي
�إن الهيئة العامة للتعدين ومنذ ت�أ�سي�سها
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتعدين
ت�ضطلع مب�����س���ؤول��ي��ات��ه��ا ومب���ا ي��ت��واك��ب مع
ُعمان تاريخ عظيم ونه�ضة جميدة ،يتج�سد �إجن���ازات وتطلعات النه�ضة املباركة ،حيث
عبق ح�ضارتها يف ميالد فجر النه�ضة املباركة� ،إنها م�ستمرة يف التطور مبا يواكب متطلبات
والذي ن�سج معامل عزها قائد نه�ضتها املباركة املرحلة من خطط وبرامج ،وتفعيل م�ساهمتها
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن يف رفد الناجت املحلي الإجمايل للدولة ،ورفع
�سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه ،وال�شعب ال ُعماين م�ستوى اال�ستثمار يف القطاع ،من خالل ر�سم
الويف يف حبه لوطنه و�سلطانه املعظم.
الإ�سرتاتيجيات واخلطط وامل�شاريع ،وتطوير
ميثل
املجيد،
�إن يوم الثامن ع�رش من نوفمرب
الت�رشيعات املنظمة للعمل ،وكذلك اال�ستمرار

يف امل�سوحات اجليولوجية والتعدينية ،وتطوير
اخلرائط املرتبطة بها ،واال�ستثمار يف عمليات
التنقيب عن املعادن بجميع �أنواعها ،ومعرفة
ا�ستخداماتها يف جمال ال�صناعة ب�صفة عامة،
وت��وج��ي��ه اال�ستثمار يف ال��ق��ط��اع بنحو يحقق
اال�ستغالل الأم��ث��ل للموارد املتاحة يف البالد
لتنويع م�صادر الدخل القومي وتو�سيع قاعدته
الإنتاجية ،وزيادة القيمة امل�ضافة.
كما ن�سعى يف الهيئة �إىل حت�سني وتطوير �أدائنا
ب�شكل م�ستمر ،ونعمل على �إيجاد الآليات التي
ت�ساهم يف ذلك ،لتحقيق الأه��داف الإ�سرتاتيجية
التي ر�سمناها للقطاع واملتمثلة ،يف تعظيم
القيمة االقت�صادية لقطاع التعدين ،و�إدارة التنمية
امل�ستدامة ،واال�ستغالل الأمثل للموارد املعدنية،
وتطوير الأ�صول والإمكانات الوطنية ل�ضمان
التميز بعيد امل���دى ،وتعظيم م�ساهمة قطاع
التعدين يف رفع امل�ستوى املعي�شي.
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عن
قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
ً
وفخرا لكل عُ ماين �ساهم يف النه�ضة ال ُعمانية احلديثة
هنيئا
ً

العيد الوطني التا�سع والأربعون املجيد� ..إجنازات ع َّمت �أرجاء ال�سلطنة

�سعادة ال�سيد
خليفة بن املردا�س البو�سعيدي
حمافظ الربميي

مبزيد من الغبطة وال�رسور ي�رشفني �أن
�أرفع �إىل املقام ال�سامي جلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه
اهلل ورعاه  -خال�ص عبارات التهاين
والتربيكات مبنا�سبة العيد الوطني
التا�سع والأربعني املجيد الذي ي�أتي

وعمان احلبيبة يف �أزهى حلل التقدم
ُ
والرخاء يف ظل العهد الزاهر جلاللته
�أيده اهلل ،ف�أياديه البي�ضاء امتدت باخلري
والعطاء �إىل كل �شرب من �أر�ض هذا الوطن
الغايل� .إن الإجنازات الكبرية التي حتققت
يف عهد جاللة ال�سلطان الزاهر �شاهد على
حكمة جاللته ال�سديدة ور�ؤيته الثاقبة،
فجعل لهذا البلد الغايل مكانة مرموقة
بني دول العامل ،ويحق ل�شعبه الويف �أن
عمت �أرجاء
يتباهى بتلك الإجنازات التي َّ
ال�سلطنة و�شملت جميع نواحي احلياة
الع�رصية ،فله كل احلب والوالء ،م�ؤكدين
قدما خلف قيادته
جلاللته امل�ضي
ً
احلكيمة خلدمة ُعمان احلبيبة.
لقد �أ�صبحت ُعمان بف�ضل القيادة

احلكيمة جلاللة ال�سلطان املعظم مبعث
فخر واعتزاز ،فهني ًئا لأبناء ُعمان بقائد
عظيم نذر حياته خلدمة بلده و�شعبه،
ومهما �سطَّ رنا من عبارات االمتنان
والعرفان فلن نويف حق جاللته� ،أدامه
حمرو�سا بعنايته ،و�أمده بعونه
اهلل
ً
وتوفيقه و�أيده بن�رصه ،و�أعاد اهلل هذه
املنا�سبة العزيزة عليه وهو ينعم مبوفور
ال�صحة والعافية والعمر املديد ،فجزاه
اهلل عن �شعبه خري اجلزاء ،ووفقه ملوا�صلة
م�سرية اخلري والعطاء.
وكل عام وجاللته ووطننا الغايل
ُعمان بخري و�سعادة ،وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته

مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي التا�سع
والأرب��ع�ين املجيد ،ي�رشفني وي�سعدين
بالأ�صالة ع��ن نف�سي وك��اف��ة الأع�ضاء
الدبلوما�سيني يف �سفارة �سلطنة ُعمان يف
وا�شنطن بالواليات املتحدة الأمريكية� ،أن
�أرف��ع �إىل املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  -حفظه اهلل ورع���اه � -أ�صدق
التهاين والتربيكات ،مقرونة بخال�ص
ال��دع��وات ب���أن ُيعيد امل��وىل جلَّت قدرته
هذه املنا�سبة ال�سعيدة على جاللته بوافر
ال�صحة وال�رسور ،وعلى �أبناء هذا الوطن
مبزيد من التقدم والعز والرخاء .و�أن يدمي
املوىل عز وجل على بالدنا احلبيبة ُعمان
الأمن والنماء واال�ستقرار.
�إن م�سرية ال��ت��ط��ور والإجن�����ازات يف
ال�سلطنة ال ميكن اخت�صارها يف �سطور،
و�إن التقدم والتطور الذي تنعم به ال�سلطنة
حال ًيا م��ا ك��ان ليتحقق ل��وال الإخ�لا���ص
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حتية �إجالل وحب وتقدير �أبعثها من قلبي �إىل
�سيدي جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورعاه -باين نه�ضة ُعمان احلديثةو�إىل �أبناء �شعبها الكرمي الذين غمروين بحبهم
وكرمهم و�أ�صالتهم مما جعلني �أ�شعر بالفخر

( )49عامًا من الرخاء واال�ستقرار والتقدم

�إجنازات الإن�سان ال ُعماين يف املحافل الدولية
والعمل ال��د�ؤوب ال��ذي �أ�س�سه باين نه�ضة
ُعمان القائد املفدى لتكون ال�سلطنة دولة
ع�رصية �أ�سا�سها التنمية والتعمري والتطلع
ملواكبة الدول املتح�رضة مع احلفاظ على
امل��وروث ال ُعماين الأ�صيل والذي يعتز به
كل مواطن.
وب�لا �شك ل��ن مت�ضي وت�يرة التنمية
دون �أن يرافقها ت�أ�سي�س �شامل وم�ستدام
للإن�سان ال ُعماين يف كل املجاالت ،وهناك
العديد من ال�شواهد املميزة التي ي�شار فيها
�إىل �إجنازات الإن�سان ال ُعماين يف املحافل
الدولية.
�إن �سفارة �سلطنة ُعمان يف الواليات
املتحدة الأمريكية متثل �أحد رموز ثمار
النه�ضة امل��ب��ارك��ة م��ن خ�ل�ال ال��ر�ؤي��ة
الثاقبة ملوالنا -حفظه اهلل -فيما يتعلق
حتدي ًدا بال�سيا�سة اخلارجية ،وبف�ضل من
اهلل وحكمة ب��اين ُعمان �شكلت ال�سيا�سة
ال ُعمانية اخلارجية يف اخلارطة العاملية

اللواء الركن طريان متقاعد
نادر خليل �إبراهيم �شعبان
امللحق الع�سكري ال�سابق يف �سفارة
دولة الكويت مب�سقط

واالعتزاز واالنتماء لل�سلطنة �أثناء عملي كملحق
ع�سكري لوزارة الدفاع يف دولة الكويت من خالل
تعييني للعمل من �ضمن �أع�ضاء �سفارة الكويت
يف م�سقط حتت �أمرة �سعادة �سفري دولة الكويت
يف تلك الفرتة من عام 1999م ولغاية 2001م
ال�شيخ� /سامل جابر الأحمد ال�صباح (حفظه اهلل).
ومن خالل عملي وتوا�صلي مع الأخوه
ال�ضباط يف وزارة الدفاع ال ُعمانية تعرفت عن
قرب �إىل كثري من ال�ضباط القادة يف رئا�سة
الأركان وخمتلف �صنوف الأ�سلحة الأخرى،
وما زالت �إىل الآن عالقتي معهم م�ستمرة طوال
ال�سنوات املا�ضية حيث التوا�ضع والتوا�صل
وال�سلوك الراقي واجلميل.
ف�إذا زرت م�سقط اليوم �أو �أي مدينة يف
�سلطنة ُعمان ت�شاهد البنية الأ�سا�سية ال�صلبة
واملتينة من خالل �شبكات الطرق احلديثة
واجلميلة يف كثري من تلك املدن ،فال�شعب
ال ُعماين الكرمي يعمل بكل عزم وهمة ،ويخطط

للم�ستقبل للنهو�ض ببلده الآفاق ،دولة ع�رصية
لها مكانتها املرموقة بني دول العامل ،وجماراة
التطور التكنولوجي احلديث يف كل جماالت
احلياه اليومية مع املحافظة على الأ�صالة وروح
الت�سامح العام لدى �أبناء ُعمان ،وابتعادهم عن
التع�صب والعن�رصية والقبلية والفئوية التي ال
جتلب لل�شعوب �إال الكراهية والأحقاد.
فكل التقدير واملحبة والإجالل ل�سيدي جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل
ورعاه  -مبنا�سبة العيد الوطني ( )49املجيد،
ول�سلطنة ُعمان ال�شقيقة ولإخواين وزمالئي يف
ال�سالح ،و�إىل ال�شعب ال ُعماين الويف متمن ًيا لهم
العزة والفخر والهناء والأمن واال�ستقرار يف كل
جوانب احلياة.
فهني ًئا لكم يا �شعب ُعمان احلبيب �سلطانكم
املعظم �سائال اهلل �أن يبعد عنكم كل �رش �أو مكروه
ملوا�صلة م�سرية النماء واالزدهار بكل جد
وعزمية.

ال�سفرية/
حنينة بنت �سلطان املغريية
�سفرية ال�سلطنة لدى الواليات
املتحدة الأمريكية

ثقلاً �سيا�س ًيا ي�شاد به من خالل تر�سيخ
مبد�أ ال�سالم كركيزة للتوا�صل واحل��وار
والعمل امل�شرتك.
ختاما ،ن�س�أل اهلل عزوجل �أن ميد يف
عمر موالنا جاللة ال�سلطان املعظم �-أبقاه
اهلل -و�أن ي��ب��ارك يف �أب��ن��اء ه��ذا الوطن
دوم��ا بعز
ويحفظ بالدنا الغالية ُعمان ً
و�أمان.

عاما من
لقد �أنعم اهلل علينا بت�سعة و�أربعني ً
الرخاء واال�ستقرار والتقدم يف �شتى جماالت
احلياة يف ظل القيادة الر�شيدة والتوجيهات
احلكيمة مل��والن��ا ح����ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه
اهلل ورعاه .-فمنذ تويل جاللته مقاليد احلكم
يف ع��ام 1970م ،وتتبع ب�لادن��ا احلبيبة
م�سارا تنمو ًيا متواز ًنا ،معتمد ًة على �سيا�سة
ً
منجزات متتالية
خاللها
من
قت
ق
ح
م�ستدامة
ٍ
ّ
نوعية مهدت الطريق لنمو وازده��ار
وقفزات
ٍ
ّ
خمتلف قطاعاتنا االقت�صادية ،خا�صة القطاع
امل����صريف ال���ذي �شق طريقه بثبات مب��رور
الأع��وام� .أما بالن�سبة �إلينا ،فقد بد�أت رحلتنا
عام 1973م ك���أول بنك حملي يف ال�سلطنة،
وكانت �أوىل �أولوياتنا امل�ساهمة من خالل
خدماتنا امل�رصفية يف حتقيق ر�ؤى موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم ،والتي هدفت �إىل تر�سيخ مكانة
ال�سلطنة يف املنطقة وعلى نطاق العامل �أجمع.
واليوم ف�إننا يف البنك الوطني ال ُعماين نفتخر
ونعتز بتاريخنا احل��اف��ل كوننا ��شرك��اء يف

م�سرية نه�ضة بلدنا املعطاء ،ومبا حققناه
من تقدم وتطور �أكدنا من خاللهما �أننا من
البنوك املف�ضلة للعمالء يف ال�سلطنة.
ولكي تتحقق �أهدافنا على �أر�ض الواقع
ون�ساهم يف رف��ع��ة البلد ومن���وه ،التزمنا
بتطبيق خطة متعددة الأب��ع��اد ت�ستند �إىل
ثالثة �أركان �أ�سا�سية تتم ّثل يف تطوير حلول
م�رصفية مبنية على االب��ت��ك��ار والتقنية،
وتوطيد عالقاتنا مع عمالئنا يف القطاعني
العام واخلا�ص ،ف�ضلاً عن توفري خدمة عمالء
متميزة ،ومتكني و�إيجاد قوى ب�رشية وطنية
ب�إمكانها قيادة قطاع ال�صريفة يف امل�ستقبل,
ويف خ�ضم ذلك ،ان�صب تركيزنا على اتباع
الإ�سرتاتيجية الوطنية لدعم امل��ر�أة كونها
�رشيكة �أ�سا�سية يف تقدم وازدهار هذا الوطن
املعطاء .وم��ن خ�لال عملها يف القطاعات
املختلفة كالتعليم والرعاية ال�صحية و�شغلها
للكثري من املنا�صب احلكومية الرفيعة ،وباتت
امل��ر�أة �أحد الأرك��ان والأعمدة الأ�سا�سية يف
البنك الوطني ال ُعماين على كافة امل�ستويات
الت�شغيلية مبا يف ذلك الإدارة العليا .ونثق �أنه

ال�سيدة/
روان بنت �أحمد �آل �سعيد
رئي�سة جمل�س �إدارة
العماين
البنك الوطني ُ

ومن خالل متكني فريق عملنا وتعزيز ترابطه
الوثيق� ،سنتمكن �سو ًيا من حتقيق املزيد من
التقدم والتطور لأنف�سنا وللبنك ولل�سلطنة ككل.
ويف اخلتام ن�س�أل اهلل �أن ُيعيد هذه املنا�سبة
أعواما عديدة ،و�أن
على ُعمان املجد و�شعبها � ً
ينعم على م��والن��ا ح����ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ،حفظه اهلل
ورعاه ،مبوفور ال�صحة والعافية ،وعلى ال�شعب
ال ُعماين الأب���ي باملزيد م��ن ال��رق��ي ،والتقدم
واالزدهار.
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قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
ُ
ُ
الوطن
القائد و ِنعْمَ
ِنعْمَ

الدكتورة/
رحمة بنت �إبراهيم املحروقية
نائب الرئي�س للدرا�سات العليا
والبحث العلمي
جامعة ال�سلطان قابو�س

يطل علينا فجر ال��ث��ام��ن ع�رش من
�شهر نوفمرب املجيد من كل عام فتمتلئ
القلوب فرحا وح��ب��ورا ،وتكت�سي ُعمان
بحلل من ال�ضياء والأل��ق ,وح��ال ل�سان
ال�شعب ال ُعماين يلهج حمدا هلل على �أن

قي�ض ل ُعمان ب��اين نه�ضتها املجيدة
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورع��اه -ليزيح عنها ظالمفرتة زمنية رزح ال�شعب فيها حتت وط�أة
اجلهل واملر�ض ،وغُ ِّي َبت فيها البالد عن
خ��ارط��ة املجد وال�����س���ؤدد ،وليعيد رفع
ا�سمها عاليا بني ال��دول ،ولينال ال�شعب
فيها حظه ال��واف��ر م��ن العلم وال�صحة
والرقي الفكري ،واالط�لاع على العامل
والتفاعل معه وم��ع جم��ري��ات �أح��داث��ه
ومعطياته ب�أرقى الطرق الإن�سانية و�أجنع
ال�سبل ال�سلمية ،حتى �أ�صبح ا�سم ُعمان
�صنو ال�سالم والوئام بني الدول.
وه��ذا بلدنا الغايل ُعمان ،ال��ذي نذر
جاللته لأجل رقيه حياته وبذل له الغايل
والنفي�س ،ينعم الآن ببنى �أ�سا�سية ر�صينة
متاثل يف جودتها تلك املوجودة يف �أكرث
تطورا ورق ًيا ،ف�شبكة الطرق
بالد العامل
ً

املمتدة �شماال وجنوبا و�رشقا وغربا يف
ُعمان احلبيبة هي من �أف�ضل �شبكات
الطرق يف العامل ،بل هي �أف�ضلها على
الإط�لاق ،وتنعم ُعمان بكونها من �أكرث
الدول �أمانا وا�ستقرارا مما يجعلها وجهة
عاملية لل�سياحة ولال�ستثمار.
وانت�رش التعليم بكل م�ستوياته يف
�أرجاء البالد حتى �أن معدل الإنفاق على
التعليم يف ال�سلطنة �أ�صبح يفوق ما تنفقه
ال���دول املتقدمة عليه ،ون��ال��ت جامعة
ال�سلطان قابو�س ،التي �أ�س�سها جاللته
لتكون منربا للعلم وبيت خربة يعتد به،
من التقدير الإقليمي والعاملي ما �أهلها
لتكون �ضمن �أف�ضل جامعات املنطقة
وال��ع��امل ،فهي ت���ؤدي باقتدار ر�سالتها
يف التعليم والبحث العلمي واالبتكار
وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ،وت�سهم يف �إث���راء
املجتمع الإن�ساين مبا تنتجه من معارف

الثامن ع�شر من نوفمرب
ذكرى تتناقلها الأجيال طول الدهر
الأجيال طول الدهر كما تناقلت ذكريات
الإجنازات التي حتققت يف هذا البلد خالل
الع�صور املا�ضية .نعم بكل فخر ن�شهد
اليوم و�ست�شهد الأجيال املتعاقبة عظمة
�إجنازات النه�ضة ال ُعمانية التي طالت كل
مناحي احلياة الدينية منها والثقافية
الدكتور
واملعارف الع�رصية ،و�ستظل تلك اجلوامع
هالل بن عبداهلل الهنائي
مدير عام اخلدمات امل�ساندة يف �أوربك مبختلف هند�ستها والتي تعك�س الثقافة
الإ�سالمية املختلفة ومب�آذنها ال�شاهقة
ميثل يوم  ١٨من �شهر نوفمرب من كل امل�رشئبة �إىل عنان ال�سماء ،واجلامعات
عام ذكرى عزيزة تالم�س �شغاف قلوب ف�ضال عن املتاحف التي حتكي ق�ص�ص
كل ال ُعمانيني .و�سيبقى هذا اليوم املجيد ُعمان عرب التاريخ ودار الأوبرا ال�سلطانية
حمفورا يف الذاكرة ال ُعمانية تتناقلها وغريها من ال�شواهد تعرب عن عظمة
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�إجنازات ع�رص النه�ضة ال ُعمانية احلديثة
التي قاد عجلتها موالنا جاللة ال�سلطان
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -والتي �ستمتد
منافعها عرب الع�صور القادمة مب�شيئة اهلل.
لقد وعد جاللته  -حفظه اهلل  -عند
توليه زمام احلكم بغد �أجمل مليء
باالزدهار وال�سعادة ،حيث متكن جاللته
بحكمته ور�ؤيته الثاقبة بالإيفاء بوعده.
لقد لعبت �شخ�صية جاللته القيادية دورا
كبريا يف تكاتف وتعا�ضد ال�شعب ال ُعماين،
الأمر الذي �رسع من وترية بناء الدولة
وحتول ُعمان من جديد �إىل دولة ع�رصية
ت�أخذ مكانتها يف اخلارطة العاملية

وما تنظمه من م�ؤمترات ون��دوات ي�أتي
�إليها القا�صي وال���داين من �شتى بقاع
العامل .وت�شرتك اجلامعة مع مثيالتها
من م�ؤ�س�سات التعليم يف البالد يف بناء
قدرات وطنية م�ؤهلة قادرة على مواكبة
متطلبات �سوق العمل يف فرتة غلبت عليها
العوملة و�أ�صبحت التغريات التكنولوجية
والتطورات العلمية حتدث ب�شكل مت�سارع
مل ي�سبق له مثيل يف العامل من قبل.
وح��ت��ى يتوفر ال��رف��اه االجتماعي
وال��ع��ي�����ش ال��ه��ن��يء ل��ل��م��واط��ن ال�� ُع��م��اين،
حر�صت احلكومة على �أن ينعم املواطن
بخدمات �صحية متطورة وعالج جماين
يف م�ست�شفيات عملت احلكومة على �أن
توفر الرعاية ال�صحية املنا�سبة فيها
للمواطنني.
وحر�ص جاللته بر�ؤيته الثاقبة على
�أن يحافظ املجتمع على هويته كمجتمع
ُعماين ذي ح�ضارة عريقة وثقافة را�سخة
وت��اري��خ ح��اف��ل ب��الأجم��اد ،و�أن تكون

ُعمان بلدا حمبا لل�سالم والوئام متم�سكا
بدينه وثقافته تعك�س �سيا�سته الداخلية
واخلارجية هذا التوجه وال حتيد عنه قيد
�شعرة ،ولذا ارتفع �صيت ُعمان عاليا بني
ويقرب
دول العامل كبلد ير�أب ال�صدوع،
ِّ
وجهات النظر وين�أى عن كل ما يفرق
ال�شمل .وتوافق ذلك احلر�ص مع حر�ص
جاللته على �إر�ساء دعائم الأمن يف ُعمان
ببناء قوات م�سلحة و�أجهزة �أمنية عالية
الكفاءة تذود عن حيا�ض الوطن وحتميه
من كل الفنت.
وت�أتي البيئة واملحافظة عليها يف
�أعلى �سلم �أولويات حكومتنا الر�شيدة ،فال
�سالمة للمجتمع يف بيئة ال توفر ل�سكانها
الإطار احليوي النظيف للعي�ش والتطور
والتقدم .ولذا كانت ُعمان �أول دولة عربية
تن�شئ وزارة للبيئة ،وكان جاللته �أي�ضا
�سباقا عامليا يف �إن�شاء جائزة حتمل ا�سم
جاللته متنح ملن له �إ�سهامات ملمو�سة
عامليا يف جمال املحافظة على البيئة.

وعن االقت�صاد ،فقد حر�ص جاللته
على �أن يكون م�ستقرا ووج��ه بتنوعه
وا���س��ت��دام��ت��ه ،ور���س��م��ت ل��ذل��ك اخلطط
والإ�سرتاتيجيات ،و�آخرها كانت ر�ؤية
ُعمان  ،2020ور�ؤية ُعمان .2040
ك��ل م��ا ت��ق��دم �إمن���ا ه��و ن��زر ي�سري
مما حتقق على ه��ذه الأر����ض الطيبة،
وه��ذه ب�لادن��ا ُع��م��ان الآن بعد ت�سعة
و�أربعني عاما من اخلري العميم والنهج
القومي تنعم بنه�ضة متكاملة الأركان
حا�رضها م�رشق وغدها مت�ألق ب�إذن
اهلل .وه��ا نحن �أبنا�ؤها ال�بررة الذين
ن�ش�أنا على حب �أدميها وحب بانيها
خمل�صون هلل ول��ه��ا ول�سلطانها �إىل
ال��ن��خ��اع ،وم�����س��ت��ع��دون ل��ب��ذل ال��غ��ايل
والنفي�س م��ن �أج���ل ا���س��ت��م��رار �أمنها
و�س�ؤددها لتنعم الأجيال القادمة مبا
نعمنا نحن به من اال�ستقرار والرخاء.
وعمان
وفق اهلل اجلميع ،وكل عام ُ
اخلري بخري عميم من ربنا الكرمي.

لقد ارتكزت ر�ؤية جاللته -حفظه
اهلل -على التجديد فعمل على بناء الإن�سان
فكريا ومهنيا ف�أوجد لهذا اجلهد اجلبار
حوا�ضن للعلم بدءا باملدار�س وو�صوال
للجامعات واملراكز البحثية ،كما �أوجد
جاللته -حفظه اهلل -البيئة والثقافة
اجلاذبة واملحفزة لهذه احلوا�ضن ليجعل
منها معي ًنا جاذبا وقبلة ملن يرغب يف
حتقيق ذاته.
وعلى ال�صعيد الدويل كان هناك قلة
من النا�س ممن عرفوا ُعمان من خالل
كتب التاريخ ناهيك عن ال�صعوبة يف
تنقل ال ُعمانيني خارج الوطن� ،أما اليوم
 بحمد اهلل � -أ�صبح ا�سم ُعمان معروفًا�شعارا
لدى العامل ،بل �أ�ضحى ا�سم ُعمان
ً
لل�سالم والأمان وقبلة لل�سواح الذين

ين�شدون اال�ستقرار و�أ�صناف ال�سياحة
املمتازة
نعم لقد ارتكز فكر جاللته -حفظه
اهلل -منذ توليه زمام الأمور على
مبد�أ تر�سيخ مبادئ ال�سالم وعدم
التدخل يف �ش�ؤون الغري من الدول،
حيث �شمل هذا الفكر مد يد جاللته
للجميع بامل�ساهمة يف بناء ُعمان
امل�ستقبل ،الأمر الذي جعل من ُعمان
واحة جاذبة لي�س لأبنائها فح�سب ،بل
لأ�صحاب اخلربات من دول �أخرى مما
جمتمعا
و َّلد هذا املزيج من اخلربات
ً
خمتل ًفا امل�شارب متمازج الثقافات
متما�سك البنيان.
�إن ال�سنوات الـ( )٤٩املا�ضية من
ع�رص النه�ضة ال ُعمانية احلديثة مبا

ت�ضمنته من �إجنازات ال ميكن اختزالها
يف مقال �أو يف كتاب .لكنني �أقر من
خالل عي�شي يف هذا الوطن ومعاي�شتي
ملا كنا عليه قبل ع�رص النه�ضة وكيف
�أ�صبحنا� ،أن �أقف �أمام هذا التحول بكل
�إعجاب وفخر ،و�أن �أرفع �أكف يدي �إىل
ال�سماء داع ًيا اهلل عزوجل �أن يحفظ
القائد امللهم موالنا جاللة ال�سلطان
املعظم -حفظه اهلل -الذي عمل دون
كلل �أو ملل يف بناء ُعمان احلديثة ،فلك
منا يا موالي  -حفظك اهلل  -العهد
ب�أن نكون معاول بناء ،و�أن ن�صون
منجزاتك اخلالدة التي �أفنيت �شبابك
يف بنائها وجهدك الد�ؤوب يف حتويل
ُعمان �إىل دولة ع�رصية فر�ضت احرتام
العامل لها.
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عن
قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
الر�ؤية الثاقبة وال�سيا�سة احلكيمة
املحرك الأ�سا�سي لتحقيق التنمية والتطور

الأ�ستاذ الدكتور
ح�سن �سعيد ك�شوب
رئي�س جامعة ظفار

� ّإن ما حتقق يف وطننا الغايل من تنمية
وتطور عرب م�سرية النه�ضة املباركة ،وعلى
كافة ال�صعد �أم��ر التخطئه العني ،حيث
�أ�صبحت ُعمان- ،وهلل احلمد -من البلدان
التي ي�شار �إليها بالبنان بني دول املنطقة
وال��ع��امل كمثال ُيحتذى ب��ه يف حتقيق
النه�ضة ال�شاملة والتنمية امل�ستدامة يف
وقت وجيز مقارنة بالدول الأخرى التي
�سبقتنا يف هذا املجال.
� ّإن الر�ؤية الثاقبة وال�سيا�سة احلكيمة
ال��ت��ي ر���س��م م�لاحم��ه��ا امل��ق��ام ال�سامي
للنهو�ض ب��ال��وط��ن م��ن��ذ ف��ج��ر النه�ضة
املباركة ،قد كانت املحرك الأ�سا�سي حل�شد
طاقات الأمة لتحقيق التنمية والتطور الذي
ن�شهده اليوم ،وعلى �سبيل املثال ال احل�رص
فقد حتققت بف�ضل اهلل ،نقل ًة نوعي ًة يف �شتى
القطاعات ،ففي جمال التعليم العام كانت
املدر�سة ال�سعيدية ب�صاللة هي الوحيدة
مبحافظة ظفار ،مقارنة بع�رشات املدار�س
اليوم بواليات املحافظة ،وكنتيجة للطفرة
التي حدثت يف قطاع التعليم بالبالد فقد
انخف�ضت ن�سبة الأمية يف ال�سلطنة �إىل
( .)%6.25كما �شهد قطاع التعليم العايل
ت��ط��ورا ملحوظً ا يف زي���ادة اجلامعات
ً
والكليات ،ففي حمافظة ظفار لوحدها
مت �إن�شاء جامعة ظفار بطاقة ا�ستيعابية
تفوق (� )10آالف طالب وطالبة �إىل جانب
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الكلية التطبيقية والكلية التقنية واملعاهد
امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة وع�����ش�رات املعاهد
وم��راك��ز ال��ت��دري��ب مب��دن املحافظةّ � .أم��ا
يف جمال اخلدمات ال�صحية ،فقد �أن�ش�أت
الدولة العديد من امل�ست�شفيات املرجعية
والتخ�ص�صية ومئات امل�ست�شفيات الريفية
واملراكز ال�صحية ،وكنتيجة لتلك اجلهود،
فقد �أ�صبحت ال�سلطنه بعون اهلل ،وجهود
احلكومة الر�شيدة ،من �أف�ضل ال��دول يف
جمال اخلدمات ال�صحية .ويف جمال البنية
الأ�سا�سية فقد مت ربط جميع واليات ال�سلطنة
ب�شبكة من الطرق واجل�سور ,ف�ضال عن
الطفرة الكبرية يف جمال التنمية العمرانية
يف �شتى امل��دن واملحافظات ،ف�ضال عن
ت�شييد املوانئ البحرية واملطارات الدولية
على �أحدث املوا�صفات العاملية الأمر الذي
�ساعد يف ربط ال�سلطنة بالعامل اخلارجي،
وق��د ك��ان لتلكم اجلهود الأث��ر الكبري يف
ازدهار حركة ال�سفر الداخلية واخلارجية
وتنمية قطاع ال�سياحة الذي �أ�صبح ميثل
مهما لرفد خزينة الدولة،
مور ًدا اقت�صاديا ً
� ّأما يف جمال ال�صناعة فقد اهتمت حكومة
�صاحب اجل�لال��ة -حفظه اهلل -ب�إن�شاء
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية وو�ضع القوانني
واللوائح التي ت�شجع على اال�ستثمار وجذب
امل�ستثمرين الأجانب يف �شتي املجاالت،
وقد تطور هذا القطاع ب�صورة مت�سارعة
حيث �أ�صبحت منتجات ال�سلطنة تغزو
الأ�سواق العاملية مما �أثر ب�صورة �إيجابية
على ميزان التجارة اخلارجية.
لقد اهتمت حكومة جاللة ال�سلطان
ق��اب��و���س املعظم -حفظه اهلل ،-بفئة
ال�����ش��ب��اب ال����ذي مي��ث��ل ن�����ص��ف احل��ا��ضر
وكل امل�ستقبل ،بو�ضع اخلطط والربامج
وامل�شاريع الوطنية املرتبطة بت�أهيل
وتدريب وتوظيف ال�شباب ،ويف هذا الإطار

فقد �أن�ش�أت جامعة ظفار �أول مركز يف
ال�سلطنة لريادة الأعمال الذي قدم العديد
من الربامج يف جمال درا�سات اجلدوى
و�إدارة امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
لل�شباب الباحثني عن عمل بالتن�سيق مع
اجلهات ذات ال�صلة بالدولة ،وقد �ساهمت
تلكم اجلهود مع برامج الدولة يف ح�صول
العديد من ال�شباب على فر�ص عمل ورفع
ن�سبة التعمني يف ال��وح��دات احلكومية
و��شرك��ات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
بالبالد.
لقد اهتمت احلكومة الر�شيدة ببناء
الإن�سان ال ُعماين وفئة ال�شباب على وجه
اخل�صو�ص لكونه العن�رص الفاعل يف عملية
التنمية والبناء وحتققت -بحمد اهلل -ر�ؤية
جاللته الثاقبة يف هذا املجال من خالل ما
ن�شهده اليوم من م�شاركة وا�سعة من �أبناء
الوطن يف م�سرية املجد والعطاء  ،وقد مت
و�ضع اخلطط والربامج التي تتما�شى مع
الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم (2040م)
ملواكبة متطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة
املقبلة خالل الفرتة القادمة مب�شيئة اهلل
وتوفيقه.
ويف جمال الأمن وال�سلم الدوليني ،فقد
ظل ي�ؤكد جاللته حفظه اهلل ،على موا�صلة
ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ود الإقليمية
وال��دول��ي��ة ال��رام��ي��ة �إىل تقريب وجهات
النظر وامل�ساعدة يف ح��ل الق�ضايا مبا
يكفل لل�شعوب الأمن واال�ستقرار املن�شود
لال�ستمرار يف م�سرياتها التنموية.
حفظ اهلل ُعمان وطنا للخري واالزدهار
يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان ق��اب��و���س بن
�سعيد املف ّدى حفظه اهلل ،ومتعه بال�صحة
والعافية والعمر امل��دي��د خلدمة وطنه
و�شعبه.

ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

�أَ َهمِ َّي ُة ِ�إعْ َد ِاد َّ
َاب و َِرعَ ا َي ِت ِه يف ِف ْك ِر جَ ال َل ِة ال َقا ِئ ِد املُ َف َّدى
ال�شب ِ

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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تعد مرحلة ال�شباب من املراحل املهمة يف حياة الإن�سان ،وهي مرحلة
تت�س��م بالن�ش��اط واحليوية ،وميكن �أن تكون مرحلة عطاء و�إجناز �إذا ما مت
االهتمام به��ا ،وتزويدها بالعل��م واملعرفة ،وا�ستغلت
اال�ستغ�لال الأمثل ،ويف ُعمان ومن��ذ انطالقة النه�ضة
املبارك��ة بقيادة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعي��د املعظم القائد الأعلى للق��وات امل�سلحة –حفظه
اهلل ورع��اه– عام  1970مت �إيالء ال�شباب �أهمية بالغة
باعتباره��م م��ن �سيحملون �أمان��ة امل�س�ؤولية يف بن��اء الوطن ،والذود
حي��ث �سخرت لهم
ع��ن حيا�ضه واحلف��اظ على مكت�سبات��ه و�إجنازاته،
ُ
الإمكان��ات ال�رضورية التي تعدهم وتهيئ��م لدورهم املهم وم�س�ؤوليتهم
الوطنية يف خدمة الوطن و�إعالء �ش�أنه ،ويظهر اهتمام جاللته بال�شباب
جل ًيا يف خطبه وكلماته ال�سامية يف منا�سبات وطنية عديدة.
ويف اخلط��اب ال�سام��ي جلاللة ال�سلطان املف��دى –حفظه اهلل ورعاه–
مبنا�سب��ة العي��د الوطن��ي الثالث ع��شر املجي��د (  ،)1983 /11/18وهو
الع��ام الذي مت تخ�صي�صه لل�شبيبة ال ُعمانية ،قال جاللته خماط ًبا ال�شباب
حول �أهمية الإعداد والت�أهيل ا�ستعدا ًدا خلدمة الوطن وحتمل م�س�ؤولياتهم
يف بنائه واملحافظة على �إجنازاته ومكت�سباته( :دوركم الآن �أيها ال�شباب
تعليما وتثقي ًفا و�سل��وكً ا وا�سرت�شا ًدا لتحمل م�س�ؤوليات
ه��و �إعداد �أنف�سكم
ً
لزام��ا �أولاً املحافظة على
امل�ستقب��ل ،ولي���س ذل��ك بال�سهل ،ف���إن عليك��م ً
املكت�سب��ات والإجنازات الت��ي حتققت بن�ضال �آبائكم م��ن قبل ،ثم العمل
عل��ى �أن تزيدوا م��ا ا�ستطعتم من خري ومناء ،من �أج��ل امل�صلحة العامة،
جاعلني ن�صب �أعينكم �أن اخلري والرقي واالطمئنان ال ميكن حتقيقها �إال
باجل��د واجلهد) ،و�أ�ضاف جاللته يف اخلطاب نف�س��ه( :ومن هذا املنطلق
خا�صا بهم من
فق��د عقدنا العزم على �إعطاء ال�شبيبة ال ُعمانية
اهتماما ً
ً
العناية والرعاية ،ورفع معنوياتهم وم�ستوياتهم لكي يكونوا م�ؤهلني
للمهام التي �سيتحملونه��ا ،وقادرين على املحافظة على كرامة هذا
البل��د وا�ستقالل��ه ،وعل��ى قواعدنا الإ�سالمي��ة وتقاليدن��ا وعاداتنا
ال ُعماني��ة العريقة املوروث��ة من �أجدادنا الأجم��اد) ،ويف خطاب
جالل��ة ال�سلطان املعظ��م مبنا�سبة العيد الوطن��ي الثامن ع�رش
املجيد(  ،)1988/11/18ويف جمال تهيئة ال�شباب للقيام
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بدوره��م الوطني ،قال � -أي��د ُه اهلل  ( :-لقد �أولت
م�سريتن��ا عناية كبرية لإجناز البني��ة الأ�سا�سية
يف جمال التعليم والتدريب ،و�أكملنا بذلك مراحل
حر�صا منا على �إع��داد �أبنائنا للم�شاركة
مهم��ةً ،
يف بناء وتنمية البالد) ،ومبنا�سبة رعاية جاللة
ال�سلط��ان املعظم حلفل تخريج الدفعة الأوىل من
طلب��ة جامعة ال�سلط��ان قابو���س يف � 30أكتوبر
1990م ق��ال جاللت��ه – �أبق��ا ُه اهلل�( :إن الغاي��ة
الك�برى من �إن�شاء جامع��ة ال�سلطان قابو�س هي
�إع��داد �أجيال من ال�شباب ال ُعماين الواعي امل�ؤمن
بدينه و�أمته ،القادر على ت�سخري قدراته اخلالقة
ومواهبه املتعددة ،ومهارات��ه العلمية والفكرية
خلدم��ة وطن��ه واالرتق��اء مبجتمع��ه واملحافظة
على هويته املتميزة ،وتراثه احل�ضاري ال�ضارب
يف �أعماق التاريخ .ولتحقيق هذه الغاية تت�ضافر
كل اجله��ود وتت�سان��د كل الأجه��زة ،فا�ستم��رار
التنمية ومواكبة املجتم��ع للتطورات املتالحقة
من حوله بكل كف��اءة واقتدار رهن بهذا ال�صنف
من ال�شباب الذي يحمل بني جنبات نف�سه القوية
الطاحمة �إح�سا�سا عميق��ا بامل�س�ؤولية واالنتماء
للوطن).
وملا كان التعليم ه��و الأ�سا�س والقاعدة التي
تق��وم عليها عملية بن��اء و�إع��داد ال�شباب لتويل
م�س�ؤولياته��م ،والقي��ام بواجباتهم جتاه وطنهم
و�أمته��م ،ف�إننا ويف هذه الأيام التي حتتفل فيها
ُعمانن��ا الغالي��ة بالذك��رى التا�سع��ة والأربعني
للنه�ض��ة املبارك��ة ،ن�ستطيع القول ب���أن التعليم
يف ُعم��ان حقق نقلة كب�يرة ،وو�صل �إىل م�ستوى
ونوعا ،فمن ث�لاث مدار�س ابتدائية
كم��ا ً
متقدم ً
ع��ام  1970ت�ض��م ( )900طال��ب �إىل ()1149
مدر�س��ة يف الع��ام الدرا�س��ي ()2019 – 2018

ت�ض��م ( )603797طال ًب��ا وطالبة،
ه��ذا� ،إ�ضاف��ة �إىل ع��دد كب�ير م��ن
املدار���س اخلا�ص��ة يف خمتل��ف �أنحاء
ال�سلطن��ة ،وق��د غط��ت املدار���س كاف��ة
�أرجاء البالد� ،أما بالن�سبة للتعليم العايل
فق��د بلغ خ�لال العام الدرا�س��ي ()2018
( )69م�ؤ�س�س��ة تعليم��ة حكومي��ة عالي��ة
موزعة جغرافيا عل��ى خمتلف حمافظات
ال�سلطن��ة ،وهي ما ب�ين جامعات وكليات
جامعية ،وكلي��ات مهني��ة ،وبتخ�ص�صات
خمتلف��ة ،ه��ذا �إ�ضاف��ة �إىل ( )27م�ؤ�س�س��ة
تعلي��م ع��ال خا�ص��ة ،منه��ا ( )9جامعات
و( )18كلية بتخ�ص�صات متنوعة.
�إن ال�شب��اب ال ُعم��اين الي��وم بف�ض��ل
االهتم��ام ال�سامي جلالل��ة القائد املفدى،
والإع��داد والت�أهي��ل� ،أ�صب��ح فاع�ًلفاً يف
خدمة الوطن والرقي مب�ستواه يف خمتلف
املج��االت ،وكاف��ة التخ�ص�ص��ات ،وه��و
جدي��ر وق��ادر على حم��ل الأمانة وحتمل
امل�س�ؤولي��ة ،لبل��وغ الغاي��ات ،وحتقي��ق
الأه��داف وف��ق النه��ج ال��ذي ت�س�ير عليه
النه�ضة املباركة.
حفـ��ظ اهلل جاللـــــ��ة ال�سلطـــــــ��ان
قابو�س ب��ن �سعيد املف��دى القائد الأعلى
للق��وات امل�سلح��ة ،ومتع��ه بال�صح��ة
وال�سع��ادة ،وحق��ق على يدي��ه الكرميتني
املزيد من �آف��اق العزة والتقدم ،و�أدام على
ُعم��ان الغالية و�أهله��ا الأباة نعم��ة الأمن
واال�ستق��رار والرخاء ،واهلل �سبحانه وتعاىل
يرعى امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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ُ
مانية
ودالالت ُع
الوطنية معــــــــــــا ٍن
الأعيا ُد
ٌ
�إن الأعياد الوطنية يف كل دولة تع ّد منا�سبات وطنية خا�صة بها،
وتختلف بني دولة و�أخرى طبقا الختالف طبيعة الذكرى وقيمتها التاريخية
للبلد ,كما �أنها تختلف يف �أ�ساليب تنفيذها ما بني احتفاالت ر�سمية وغري
ر�سمية ,ولكل بلد حدث مهم تفتخر به الأمة يف تاريخها ,ذلك لأن بع�ض
مهما حلياة الأمة نحو �أو�ضاع
هذه الأحداث ت�شكل منعطفا تاريخيا ً
�أف�ضل ,ومن هذا املنطلق حتتفل الدول بهذا اليوم
باعتباره عيدً ا وطن ًيا لها وتخليدً ا لتاريخ احلدث.
�إن �سلطنة عُ مان � ً
أر�ضا و�شع ًبا تعد الثامن ع�شر
من نوفمرب 1940م هو اليوم الذي كانت فيه عُ مان
على موعد مع القدر بب�شرى ميالد ابن عُ مان البار
جاللة ال�سلطان قابو�س املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
الذي �أرادت م�شيئة الله تعاىل �أن يتوىل زمام فجر
النه�ضة املباركة ال ُعمانية احلديثة يوم  23يوليو
1970م ,وبذلك كان يوم  18نوفمرب من كل عام عيدا
وطنيا لل�سلطنة يحتفل به املواطن ال ُعماين يف كل
�أرجاء عُ مان تخليدا لهذا اليوم املبارك.
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لق��د كانت الر�ؤي��ة ال�س��امية ملوالنا ح�رضة
�ص��احــب اجلاللة ال�س��لطــــان قابو���س املعظـــم
ـ حفظ��ه اهلل روع��اه ـ للأعي��اد الوطني��ة معان ًي��ا
ودالالت متمي��زة ،حيث قال يف خطابه ال�س��امي
مبنا�س��بة العيد الوطني الثاين للبالد بتاريخ 18
نوفم�بر 1972م« ,اليوم الثام��ن من نوفمرب هو
العي��د الوطن��ي لبالدنا .والأعي��اد الوطنية للأمم
رمز وع��زة وكرامة ،ووقفة ت�أمل و�أمل للما�ض��ي
وامل�س��تقبل ماذا فعلنا؟ وماذا �س��نفعل؟ ولي�س��ت
املهرجانات واالحتفاالت والأفراح �س��وى نقطة
ا�سرتاحة والتقاط الأنفا�س ملوا�صلة رحلة البناء
ال�شاقة واالنطالق بالبالد نحو الهدف املن�شود».
تلك��م هي املع��اين وال��دالالت للأعي��اد الوطنية
لل�سلطنة التي حددها جاللته حفظه اهلل ورعاه.
جت�سيد املعاين والدالالت
يت��م تطبيق الر�ؤية ال�س��امية على �أمر الواقع
بت��درج مدرو�س حيث جند ب���أن االحتفال بالعيد
الوطن��ي كل ع��ام من��ذ 1971م العي��د الوطن��ي
الأول املجيد وحتى ع��ام 2000م العيد الوطني
الثالث�ين املجي��د ,وم��ن ع��ام 2001م �إىل ع��ام
2010م يف افتت��اح االنعق��اد ال�س��نوي ملجل���س
ُعمان ,حيث ي�س��تعر�ض جاللة ال�س��لطان املعظم
حفظ��ه اهلل ورع��اه يف تلك الأعياد واملنا�س��بات
الإجنازات الوطنية التي حتققت كل عام يف كافة
املجاالت التنموية� ،ش��اكرا امل��وىل العلي القدير
على توفيقة ,وي�س��ت�رشف �آفاق العمل الوطني يف

الع��ام ال��ذي يليه كخط��ة عمل من �إ�س�تراتيجية
�ش��املة ،وي�س���أل املوىل عز وجل دائما التوفيق
والنجاح ،لقد كانت فل�س��فة تطبي��ق هذه الر�ؤية
خالل الفرتة من عمر النه�ض��ة من 1971م �إىل
2010م .تتجلى يف �أربعة حماور رئي�سية هي:
 mال�ش��كر والثناء للموىل العلي القدير على
ما حتقق من �إجنازات.
 mم�س�يرة التنمي��ة ال�ش��املة يف الب�لاد
ما�ضيها وم�ستقبلها.
 mالأح��داث والأم��ن الإقليم��ي والعامل��ي
وت�أكيد مبادئ ال�سيا�س��ة ال ُعمانية �إزاء التعامل
مع تلك الأحداث.
 mالأم��ن الداخلي والإ�ش��ادة ب��دور القوات
امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
يد تبني ويد حتمل ال�سالح
خ�لال الف�ترة من ع��ام 1971م �إىل عام
1975م كان��ت الب�لاد تخو���ض حر ًب��ا �رش�س��ة
�ض��د حركة التم��رد يف ظفار من جهة ,وو�ض��ع
الأ�س���س املتينة للتنمية ال�ش��املة لل�س��لطنة من
جه��ة �أخرى ,وقد كانت املعادلة �ص��عبة للغاية
يف ظ��ل الإمكان��ات املح��دودة �آن��ذاك ,ولك��ن
بالر�ؤي��ة احلكيم��ة ملوالن��ا ح��ضرة �ص��احب
اجلالل��ة ال�س��لطان قابو�س املعظ��م ـ حفظه اهلل
ورعاه والعزمية والإ�رصار من قبل �أبناء ُعمان
الأوفي��اء لتنفيذ تلك الر�ؤي��ة كان ممكنا حتقيق
تلك املعادلة بكل اقتدار.

العميد الركن متقاعد
�سعــود بــن �سليمــان احلبـ�سي

 18نوفم�بر م��ن كل ع��ام عيد
وطن��ي لل�سلطن��ة يحتف��ل ب��ه
املواط��ن ال ُعم��اين يف كل �أرجاء
عُ مان تخليدا لهذا اليوم املبارك
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العيد الوطني
الأول املجيد 1971م
تتط��رق اخلطاب ال�س��امي �إىل املنجزات التي
حتقق��ت خالل ع��ام واحد من عمر النه�ض��ة ،ففي
جم��ال التنمي��ة قال جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورعاه:
«ب���أن العم��ل اجل��اد وحده ه��و الطري��ق �إىل بلوغ
الغايات وحتقيق الأهداف» .كما �أنه حدد املبادئ
الأ�سا�س��ية للخط��ة الداخلي��ة قائ�لا« :فخطتنا يف
الداخل �أن نبني بلدنا ونوفر لأهله احلياة املرهفة
والعي���ش الكرمي ,وهذه غاي��ة ال ميكن حتقيقها �إال
عن طريق م�ش��اركة �أبناء ال�ش��عب يف حتمل �أعباء
امل�س���ؤولية ومهم��ة البناء» �أم��ا يف جمال احلرب
يف ظفار �أ�ش��ار �إىل الأو�ض��اع هن��اك وما يعانيه
املواطنون من �ص��نوف القهر والإرهاب واملهالك
من جراء ت�سلط عنا�رص غريبة دخيلة عليهم .ويف
هذا ال�ص��دد �رصح جاللته حفظ��ه اهلل« :ب�أن ظفار
هي جزء من �س��لطنة ُعم��ان ,وليعلم اجلميع ب�أننا
�س��نبذل كل ثمني ونقدم الأرواح يف �س��بيل �إعادة
الأمن والطم�أنينة �إىل ربوع ذلك اجلزء احلبيب من
الوطن».
العيد الوطني
الثاين املجيد 1972م
�أ�ش��اد جاللت��ه ـ حفظ��ه اهلل ـ مب��ا حتقق من
�إجنازات يف م�س��ار التنمية ال�ش��املة يف جماالت
التعليم ,وال�ص��حة ,واملوا�صالت ,والعدل ,و�ش�ؤون
الأرا�ض��ي ,وال�ش���ؤون االجتماعي��ة ,والإع�لام,
و�أعط��ى �أرق��ام دقيق��ة ح��ول م��ا حتق��ق يف تلك
املجاالت ,ووعد بتطويرها خالل الأعوام القادمة,
ح��ث املواطنني على بذل كثري من اجلهود وحتمل
ال�ص�بر واملعان��اة قائال« :يا �أبن��اء وطني .الدرب
�ش��اق وطويل ولكن باجلهد واملثابرة �سوف ن�صل
�إىل هدفن��ا ب�أ��سرع وق��ت وب���إذن اهلل» .كما حدد
جاللت��ه حفظه اهلل روعاه ال�سيا�س��ة اخلارجية يف
خم�سة مبادئ هي:
 lانتهاج �سيا�س��ة ح�س��ن اجلوار مع جرياننا
وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لأي دولة.
 lتدعي��م عالقاتنا مع الدول العربية و�إقامة
عالقات ودية مع دول العامل.
 lالوق��وف �إىل جان��ب الق�ض��ايا العربية يف
املجاالت الدولية.
 lالوقوف بجانب الق�ضايا الأفريقية وت�أييد
ن�ض��الها من �أجل احلرية واال�ستقالل ,وقد اتخذت
ُعمان موقفا معاديا ل�سيا�س��ة التفرقة العن�رصية
التي متار�س��ها حكوم��ة جنوب �أفريقي��ا وحكومة
ورودي�سيا.
 lوب�ص��فتنا من الدول النامي��ة ف�إننا نلتزم
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جاللة ال�سلطان املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ي�ستعر�ض يف الأعياد
واملنا�سب��ات الوطني��ة الإجنازات الت��ي حتققت كل ع��ام يف كافة
املجاالت التنموية �شاكرا املوىل العلي القدير على توفيقه
اخلط الذي ت�سري عليه دول العامل الثالث.
ويف الوق��ت ال��ذي ت�أخ��ذ التنمي��ة م�س��ارها
املر�س��وم رغ��م كل التحدي��ات ,كان��ت احلرب يف
ظفار م�ش��تعلة ,وقوات ال�س��لطان امل�س��لحة حتقق
انت�ص��ارات تلو الأخرى ,وما من �ش��ك يف �أن هذه
احل��رب كانت يف �أعل��ى قائم��ة االهتمامات لدى
جالل��ة ال�س��لطان قابو���س املعظ��م ـ حفظ��ه اهلل ـ
وي��شرف عليها عن قرب ,ويف هذا ال�ص��دد �أ�ش��ار
جاللته قائ�لا�« :إننا ونحن نخو���ض معركة بناء
بالدن��ا يف �ش��تى ميادي��ن التطوي��ر نخو���ض �إىل
جانب ذلك معركة مقد�س��ة بال�س�لاح �ضد فئة من
�أعداء الدين والوطن».
العيد الوطني
الثالث املجيد 1973م
كان��ت عجل��ة التنمي��ة يف تط��ور �رسيع ,ويف
�س��باق مع الزمن بخطى مدرو�س��ة ،وقد ا�ستعر�ض
جاللت��ه ـ حفظه اهلل ـ تطور م�س�يرة التنمية خالل
ع��ام م�ض��ى يف كافة املج��االت قائ�لا« :واليوم
وبع��د ثالثة �أعوام من العمل امل�ض��نى ومن اجلهد
والعن��اء نقول احلمد هلل  ..ونحن ن�ش��عر باالرتياح
مبا حتق��ق لنا من منجزات ومكا�س��ب .كانت ذات
يوم خياال ال يخطر على بال �أحد ..وكان حتقيقها
على هذا النحو �رضبا من �أحالم اليقظة التي كانت
تراودن��ا جميعا .وهذه املنجزات وتلك املكا�س��ب
يعي�ش��ها املواطن اليوم ويلم�سها كل زائر ملختلف
ربوع بالدنا» .وكعادة جاللته ـ حفظه اهلل ـ �شاكرا
وم�ؤمنا باهلل مي�ض��ي ويقول�« :إنه مل يكن ليتحقق
لن��ا م��ا حتقق لوال ما ي�س��بغه اهلل علين��ا من عون
وما ن�س��تمده من قدرت��ه جل وعال من قوة تدفعنا
�إىل موا�ص��لة درب الإميان باهلل وبتعاليم ر�س��وله
الك��رمي والتم�س��ك مبا جاء يف كت��اب اهلل عاقدين
الع��زم عل��ى النهو�ض ب�أعبائنا اجت��اه هذا الوطن
كل يف نط��اق م�س���ؤوليته» .هذه هي �أهم �ص��فات
القائد( ,الإميان باهلل وكتبه ور�سله) ،و�سنجد ب�أن
جاللة ال�سلطان قابو�س املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه
ـ يع�ّب�رّ عن هذه ال�ص��فات يف كل خطبه مبنا�س��بة
الأعياد الوطنية للبالد.
ويف هذه املنا�س��بة �أ�شار جاللته ـ حفظه اهلل
ورع��اه ـ على العدالة االجتماعية يف البالد قائال:
«�إن اجلمي��ع يف ه��ذا الوطن �سوا�س��ية ال فرق بني
�ص��غري وكب�ير وغن��ي وفق�ير فامل�س��اواة تفر�ض

�أن يك��ون ال��كل �أخوة يف ظل العدال��ة االجتماعية
الإ�س�لامية» .كما وج��ه جاللته �إىل �أبناء �ش��عبه
كلمات معنوي��ة قوية يحثهم فيها على موا�ص��لة
العم��ل الد�ؤوب للو�ص��ول ب ُعم��ان �إىل ذروة املجد
والكرامة.
و�أك��د على ثبات مبادئ ال�سيا�س��ة اخلارجية
وممار�س��تها الفعلي��ة عل��ى ال�ص��عيدين العرب��ي
وال��دويل ،و�إىل جان��ب ما حتقق م��ن �إجنازات يف
كاف��ة جماالت التنمي��ة يف البالد ,هن��اك معارك
مقد�سة تخو�ضها قوات ال�سلطان امل�سلحة والفرق
الوطني��ة يف ظف��ار ,وحتقق انت�ص��ارات مهمة يف
احلرب وي�ش��يد جاللته حفظه اهلل بذلك قائال« :يف
ه��ذا الي��وم املجي��د .يوم عيدن��ا الوطن��ي ،نتوجه
بالتحي��ة والتقدي��ر �إىل �أولئ��ك الأبط��ال ورج��ال
قواتن��ا امل�س��لحة يف ال�بر واجلو والبح��ر .ونقول
له��م :كل ع��ام و�أنت��م بخ�ير كل ع��ام و�أنت��م يف
ق��وة وتقدم وانت�ص��ار .كما نحيي �ش��جاعة �أولئك
الرج��ال من فرقن��ا الوطني��ة التي ت�ش��كلت بدافع
م��ن وطنيته��ا لتحارب جنبا �إىل جن��ب مع رجال
جي�شنا البا�سل».
العيد الوطني
الرابع املجيد 1974م
و�صلت �إجنازات التنمية ال�شاملة يف ال�سلطنة
خالل عام 1974م �إىل امل�ستوى الذي يتطلع �إليه
قائد امل�سرية املظفرة و�أبناء �شعبه رغم التحديات
الكب�يرة الت��ي واجه��ة العم��ل عل��ى حتقي��ق تل��ك
املنجزات .يف هذا العام والأعوام الثالثة ال�سابقة
كان املواطن ال ُعماين بكل فئاته متلهفا للم�شاركة
يف بناء الوطن كل يف نطاق م�س�ؤوليته ،كما وجه
جالل��ة ال�س��لطان املعظم ـ حفظ��ه اهلل ورعاه ـ يف
خطاب��ه يف ي��وم العي��د الوطني الثال��ث 1973م,
وه��ذا احلما�س الوطن��ي ي�ؤكد عمق فه��م املواطن
ال ُعم��اين لأهمي��ة العمل املخل�ص والت�ض��حية يف
�سبيل بناء الوطن ُعمان لت�ستعيد ما�ضيها العريق
املجيد .ويف هذه املنا�س��بة ي�ؤكد جاللة ال�سلطان
قابو�س املعظ��م ـ حفظه اهلل ورعاه ـ على مفاهيم
ودالالت الأعي��اد الوطني��ة مرة �أخ��رى قائال�« :إن
ال�ش��عوب حينما حتتف��ل ب�أعياده��ا الوطنية� ,إمنا
تفع��ل ذل��ك متجي��دا لأي��ام يف تاريخه��ا م�رشقة,
وح��وادث من الزم��ان نادرة� .إن الأي��ام يف حياة
�ش��عبنا ال تقا���س بوحدات الزم��ن ,و�إمنا بوزن ما

تفتح��ه من �آفاق ,وما تلهمه من �أفكار ,وما حولته
م��ن الآم��ال �إىل واق��ع ح��ي لت�أخ��ذ مكانه��ا ب�ين
طالئع ال�ش��عوب ال�س��ائرة من �أجل التقدم وال�سالم
والرخاء».
وحتلي�لا لتل��ك الكلم��ات اخلال��دة ف�إنه ميكن
القول ب�أن جاللته ـ حفظه اهلل ورعاه ـ تيقن متاما
ب�أن املواطن ال ُعماين ا�س��توعب الفكر ال�س��امي يف
بن��اء بل��ده يف كاف��ة املج��االت ,حيث ق��ال« :لقد
متك��ن �أبناء هذا الوط��ن العزيز م��ن حتقيق نتائج
�إيجابية يف �ش��تى املجاالت ,و�س��ط ظروف �صعبة
قا�س��ية� ,ساعد �ش��عبنا يف التغلب عليها �صدقه مع
نف�س��ه ,و�إميانه بربه وبوطنه» .وقد تطرق جاللته
حفظه اهلل يف خطابه يوم االحتفال بالعيد الوطني
الرابع �إىل الإجنازات التي حتققت والتحديات التي
واجهت ذلك ,حيث �أ�ش��اد بالإرادة القوية والعزمية
ال�ص��لبة للمواط��ن ال ُعم��اين يف التغل��ب عل��ى تلك
التحديات م�شريا �إىل ما حتقق من منو يف جماالت
التعليم ,وال�ص��حة ,واملوا�صالت ,واخلدمة العامة,
والط��رق ,والإع�لام ,والنمو االقت�ص��ادي ,كما �أكد
عل��ى ثبات ومنو ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ,حيث قال:
«�إنن��ا ن�ؤدي دورنا يف املجتم��ع الدويل ,وحمافله
ب�إيجابي��ة وفعالي��ة ،ون�ش��ارك يف ح��ل الق�ض��ايا
العادلة ونحن ك�أمة �إ�س�لامية ن�ض��ع ن�صب �أعيننا
القيم النبيلة والأفكار ال�س��امية والتم�س��ك مببادئ
ديننا احلنيف».
و�إىل جان��ب م��ا حتقق من �إجنازات يف �ش��تى
جم��االت التنمي��ة وال�سيا�س��ة اخلارجي��ة خ�لال
�أربع��ة �أع��وام من عمر النه�ض��ة املبارك��ة ,ال تزال
قوات ال�س��لطان امل�س��لحة والفرق الوطنية تخو�ض
معارك مقد�سة بكل ب�سالة يف ظفار من �أجل �إثبات
احل��ق ورف�ض الباطل ,والدفاع عن املنجزات التي
حتقق��ت ,وب��كل ع��زم لتطه�ير ذل��ك اجل��زء الغايل
م��ن الأر�ض ال ُعماني��ة الطاهرة من دن���س الأفكار
الدخيل��ة عل��ى �أبناء �ش��عب ُعم��ان العربي امل�س��لم
امل�ؤم��ن برب��ه وعقيدت��ه ال�س��محاء .ويوجه جاللة
القائ��د الأعل��ى للق��وات امل�س��لحة حتيت��ه لقوات��ه
امل�س��لحة قائ�لا�« :إنني با�س��مي وا�س��مكم من هذا
امل��كان ,حتي��ة الوف��اء والت�ض��حية حتي��ة الف��داء
والبطول��ة ,قواتن��ا امل�س��لحة من �أبناء ه��ذا الوطن
العزي��ز وه��م يدافعون ع��ن راية احل��ق ,ورفع راية
الإ�س�لام يحمل��ون ال�س�لاح ويرت�ص��دون بيقظ��ة
و�ش��جاعة لأعداء الدي��ن و�أعداء الوط��ن� ,إنني �أيها
الأبط��ال �أعي���ش حلظات العم��ر معك��م� ,أعمل على
�أن تكونوا جي�ش��ا قويا م�سلحا بالوعي والإخال�ص
لهذا الرتاب الغايل» .ما من �شك يف �أن هذه التحية
اخلالدة ت�ؤكد الإ�ش��ادة مبا حققته قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة من انت�ص��ارات ,و�أن جاللت��ه حفظه اهلل

يعي�ش حلظات عمره مع قواته امل�س��لحة يف خندق
واح��د ,وه��ذا كان م�ؤكد بوج��ود جاللته يف معظم
مواق��ع العملي��ات الع�س��كرية يف جب��ال ظفار غري
مب��الٍ بحياته وال�ش��واهد على ذلك كثرية ،و�ص��ور
جلاللت��ه يف املواق��ع يف �رصفي��ت وغريها خالل
الفرتة 1972م ـ 1977م.
العيد الوطني
اخلام�س املجيد 1975م
متي��ز خط��اب جالل��ة ال�س��لطان قابو���س
لق��د ّ
املعظ��م ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ يف العي��د الوطن��ي
اخلام���س بالت�أكي��د عل��ى مع��اين ودالالت الأعياد
الوطني��ة لل�س��لطنة قائ�لا�« :إن متجيدن��ا لأعيادنا
الوطني��ة واعتزازن��ا به��ا � ..إمن��ا ينب��ع يف تعب�ير
�صادق عن وفائنا لأر�ضنا الطيبة و�شعبها البطل..
كم��ا كنا دائما وما زلنا ..و�س��نبقى �أبدا نعمل من
�أجلها  ..ون�س��هر عليه��ا  ..جناهد لعزتها ..نفنى يف
�سبيلها ..نكافح وننا�ضل من �أجل ديننا وعروبتنا
لنظل دائما عربا م�س��لمني» .ويف ظل االنت�صارات
املتتالي��ة التي حققته��ا القوات امل�س��لحة والفرق
الوطني��ة يف ح��رب ظف��ار� ,أ�ص��بح الأم��ل قريب��ا
لتحقي��ق الن��صر النهائي عل��ى حرك��ة التمرد يف
ظف��ار ,وم��ن ه��ذا املنطل��ق كان خط��اب جاللته ـ
متيز �أي�ض��ا بالثناء وال�ش��كر والتقدير
حفظ��ه اهلل ـ ّ
على تلك االنت�ص��ارات والأمل لتحقيق انت�ص��ارات
نهائي��ة يف ح��رب ظف��ار قائ�لا�« :إنن��ي �إذ �أهن��ي
جي�شنا البا�سل ,والقوات ال�صديقة� ,أرى الأمل يعلو
وج��ه هذا ال�ش��عب ال��ذي ال يعرف من العن��ف � ..إال
دفاع��ا عن عقيدته ..وال يعرف م��ن الإ�رصار � . .إال
ت�صميما على الثبات على عقيدته  ..واحلفاظ على
مكا�س��به ..الت��ي حتققت ل��ه يف م�س�يرته امليمونة
املباركة».
يف ي��وم احل��ادي ع��شر من دي�س��مرب 1975م

كان وع��د اهلل بالن�رص املبني ل ُعم��ان و�أهلها على
حركة التمرد يف ظف��ار املدعومة من قوى عظمى
وق��وى �إقليمية �أخ��رى انت�ص��ارا ُعمانيا على قوى
التم��رد ,لي���س بالق��وة الع�س��كرية وحده��ا ,و�إمن��ا
ب��الإرادة الوطني��ة والت�ص��ميم عل��ى ب��ذل الغ��ايل
والنفي�س يف �سبيل الدفاع عن الوطن ,وعن منطقة
اخللي��ج �ض��د خمط��ط عامل��ي ي�س��تهدف النيل من
كرامتها وثرواتها وا�س��تقاللها امل�رشوع ،ويف هذا
الي��وم اخلالد ال��ذي وافق العيد الأ�ض��حى املبارك
وج��ه جالل��ة ال�س��لطـــــان قابــــو���س املعظـــ��م ـ
ّ
حفظـــه اهلل ورعـــ��اه ـ خطابه قائال« :تهنئة طيبة
مبارك��ة تب�رش بالأمن واالطمئنان بعيد الأ�ض��حى
املجيد مقرونة بتهنئة متوجة بالكرامة واالعتزاز
بعيد الن�رص املبني .عيد الأ�ض��حى هو ذكرى �أبينا
�إبراهيم عليه ال�س�لام .حيث �ص��مم على الت�ضحية
بول��ده �إ�س��ماعيل امتث��اال لأم��ر رب��ه وف��داه بذبح
عظي��م  ,وعي��د الن��صر هو ثم��رة ت�ض��حية �أبنائنا
اجلن��ود والف��رق الوطنية وكل من �س��اهم و�س��اعد
من الأ�ص��دقاء� ,إنها ت�ض��حية بذلوا فيه��ا النفو�س
وقدموها كقرابني مقد�سة لينقذوا �أوطانهم ويفدوا
�إ�س�لامهم ويف��دوا ال�س�لام والأم��ان ... ,واحلمد هلل
حيث تقب��ل عز وجل الف��داء و�أنزل ن��صرا وتثبيتا
م��ن عن��ده وط��رد املعتدي��ن الباغ�ين» .تل��ك هي
الكلمات املت�أ�ص��لة بالدين والدني��ا التي متيز بها
جاللة ال�سلطان قابو�س املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه
ـ يف خطابه مبنا�س��بة ي��وم الن�رص ,ويف كل خطبة
خالل اخلم�س ال�س��نوات املا�ضية من عمر النه�ضة
املباركة.
وكم��ا �أ�رشن��ا �آنف��ا ب���أن مب��د�أ االحتف��االت
بالأعياد الوطنية يف ُعم��ان هي وقفة ت�أمل و�أمل
للما�ض��ي وامل�س��تقبل لذلك ف���إن جاللة ال�س��لطان
قابو���س املعظم ـ حفظ��ه اهلل ورعاه ـ يف هذا اليوم
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التاريخي �أك��د على ذات املبد�أ قائال« :نحن و�إن
كن��ا حققنا ن��صرا عظيما له قيمت��ه الكربى وله
وقعه الثقيل يف الأو�ساط ال�سيا�سية ,فلي�س معنى
ه��ذا �أن نرت��اح ونلق��ي ال�س�لاح  ,ال  ..فعلين��ا �أن
نكون �أ�شد حذرا».
االنطالقة املباركة نحو التنمية ال�شاملة
لق��د كان ي��وم احل��ادي ع��شر م��ن دي�س��مرب
مهم��ا ل ُعم��ان حيث
1975م منعطف��ا تاريخي��ا ً
حتق��ق الن��صر عل��ى املتمردين يف ح��رب ظفار,
وتوح��دت ُعم��ان م��ن �أق�ص��اها �إىل �أق�ص��اها
َّ
باملفه��وم ال�ص��حيح للوح��دة لأول م��رة يف
تاريخها ,و�أ�ص��بحت البيئة �آمنة م�س��تقرة مهيئة
لالنطالق نحو اكتمال البنية الأ�سا�س��ية للتنمية
ال�شاملة امل�س��تدامة يف ال�سلطنة وتطويرها ،ويف
هذا ال�ص��دد �سوف ن�ستعر�ض باخت�صار املفاهيم
والدالالت ال ُعمانية لإقامة االحتفاالت بالأعياد
الوطنية من خالل �إلقاء ال�ضوء على خطب جاللة
ال�س��لطان قابو�س بالرتكيز على الأعياد الوطنية
(العا�رش ,واخلام�س ع��شر ,والع�رشين ,واخلام�س
والع�رشين ,والثالثني املجيدة) �إجنازات النه�ضة
املبارك��ة خالل الفرتة من 1975م �إىل 1980م.
وذلك على النحو الآتي:
العيد الوطني العا�شر املجيد 1980م
يف االحتفال بالعيد الوطني العا�رش ا�س��تهل
جالل��ة ال�س��لطان قابو���س املعظ��م ـ حفظ��ه اهلل
ورع��اه ـ خطاب��ه قائال« :من عادتنا كل �س��نة �أن
نحتفل مع��ا يف مثل هذا الي��وم لنحمد اهلل العلي
القدير ,على ما �أ�س��بغه عل��ى ُعماننا احلبيبة من
نع��م وب��ركات ,ولنجدد العهد خلدم��ة هذا الوطن
املعط��اء والعزي��ز عل��ى قلوبن��ا جميع��ا ,واليوم
ونح��ن نحتفل بعيدنا الوطن��ي العا�رش ,علينا �أن
نتذك��ر الكف��اح الذي خ�ض��ناه معا ط��وال الع�رش
�س��نوات املا�ضية ,لتحقيق الأمن والرخاء لبلدنا,
واحلري��ة والكرام��ة والتق��دم ل��كل ف��رد يعي���ش
عل��ى تراب��ه الطاه��ر ,ويوا�ص��ل حديث��ه ,واليوم
با�س��تطاعة كل ُعماين �أن يرفع ر�أ�سه عاليا داللة
على فخره واعتزازه ب�إجنازاتنا التي حققناها».
الإ�شادة بالتنمية ال�شاملة
وبع��د م��ا حتقق��ت �أه��داف اخلطة اخلم�س��ية
الأوىل التي ركزت على اقت�صاد قائم على �أ�سا�س
قوي� ,أ�شار ـ جاللته حفظه اهلل ـ �إىل �أهداف اخلطة
اخلم�سية الثانية قائال« :و�ستلقى م�شاريع الطاقة
الكهربائي��ة ,واملياه ,و�إن�ش��اء الطرق وامل�س��اكن
واملرافق العامة ,واخلدمات االجتماعية اهتماما
خا�ص��ا ,كما �ستحظى م�ش��اريع التنمية الزراعية
وال�ثروة ال�س��مكية باالهتم��ام نف�س��ه ,وه��ذان
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متي��زت ال�سلطنة بني ال��دول النامية ب�إقام��ة الأعي��اد الوطنية كل عام
ت�ستعر�ض فيه��ا احلكومة واملواطنون الإجن��ازات التي حتققت يف م�سرية
التنمية ال�شاملة امل�ستدامة
قطاع��ان نعتزم تطويرهم��ا �إىل احلد الذي نحقق
في��ه االكتفاء الذاتي لبلدنا»� .أما يف جمال تنمية
امل��وارد الب�رشية �أك��د جاللته عل��ى �أهمية تعليم
ال�ش��باب يف الطب والهند�س��ة والزراعة ,وحتقيقا
لهذه الغاية� ,أ�ص��در جاللته قرارا ب�إن�شاء جامعة
ال�سلطان قابو�س.
ت�أكيد ال�سيا�سة اخلارجية
ن��وه جاللته �إىل تزايد حالة عدم اال�س��تقرار
العامل��ي �إىل ح��د هدد ال�س�لام العامل��ي باخلطر,
و�أ�ض��اف ب���أن ُعم��ان نوه��ت م��رات عدي��دة �إىل
ه��ذه الأخط��ار ولكنها مل تلق �أذنا �ص��اغية ,كما
�أ�ش��ار «ب�أننا دعونا �أ�شقاءنا �إىل االن�ضمام معنا,
وم�س��اعدتنا يف احلف��اظ عل��ى �أم��ن وا�س��تقرار
ه��ذه املنطقة ,ه��ذه املنطقة التي لي�س��ت حيوية
بالن�س��بة لنا فح�س��ب ,بل للع��امل ككل ولكن دون
جدوى».
الإ�شادة بالقوات امل�سلحة
�أ�ش��اد جاللت��ه حفظ��ه اهلل بقوات��ه امل�س��لحة
�ص��انعة الأمن الع�س��كري قائال« :يف الوقت الذي
نحم��د اهلل على ه��ذه النعم ,ونع��رب عن �رسورنا
وبهجتن��ا لنجاح جهودنا ,يجب �أال نن�س��ى �أولئك
الذين لوال ت�ض��حياتهم الذاتية وتفانيهم يف �أداء
واجبه��م الوطن��ي ملا ا�س��تطعنا حتقي��ق كل هذا.
و�أعن��ي به���ؤالء �ض��باط وجنود قواتنا امل�س��لحة
البوا�س��ل ,مبا فيهم رجال فرقنا الوطنية الأ�شداء
الذي��ن ننظ��ر �إليه��م يف ه��ذا الي��وم املجيد بعني
مل�ؤه��ا الفخ��ر والتقدي��ر والعرف��ان باجلميل� .إن
ثباته��م يف �أر���ض املعركة و�ص��مودهم يف وجه
الع��دو طيلة �س��نوات كفاحن��ا ,واندفاعه��م لبذل
�أرواحهم رخي�ص��ة للدفاع عن بلدن��ا  ,مكننا من
بن��اء ُعمان احلديثة� .إن عطاءهم �س��يظل �س��فريا
ملا�ضينا ونربا�سا مل�ستقبلنا».
العيد الوطني
اخلام�س ع�شر املجيد 1985م
يف االحتف��ال بالعيد الوطن��ي اخلام�س ع�رش
املجي��د يكرر جاللة ال�س��لطان قابو���س املعظم ـ
حفظه اهلل ورعاه ال�ش��كر والثن��اء هلل قائال« :و�أن
نتوج��ه معا بقل��وب مل�ؤها الثن��اء �إىل اهلل تعاىل
ب�أج ّل �آيات احلمد وال�ش��كر ملا �أ�سبغه على بالدنا
من نعم وندعوه جلّت قدرته �أن مينحنا كل العون
والتوفيق لنوا�ص��ل التقدم نحو حتقيق ما ن�ص��بو
�إليه من رفعة وازدهار ل ُعماننا احلبيبة».

الإ�شادة بالتنمية ال�شاملة للبالد
لق��د حققت اخلط��ة اخلم�س��ية الأوىل واخلطة
اخلم�س��ية الثاني��ة �أهدافه��ا من خ�لال �إجنازات
كبرية يف البنية الأ�سا�س��ية للتنمية وا�ستدامتها.
ويف هذا ال�صدد �أ�شار جاللته حفظه اهلل« ,واليوم
 ..وحي��ث ن�س��تهل مرحل��ة جدي��دة من م�س�يرتنا
ف�إننا نواجه م�س�ؤوليات كربى يجب علينا القيام
به��ا لتحقي��ق �أهدافنا الوطنية عل��ى طريق اخلري
والنماء ,ويف هذا الإطار ندر�س اخلطة اخلم�س��ية
الثالث��ة وفقا لر�ؤية �ش��املة خلططنا امل�س��تقبلية
تعك���س اهتمامن��ا بتطوي��ر الأ�س���س والإجنازات
القائم��ة وحتقي��ق تنمي��ة متوازن��ة يف خمتل��ف
مناط��ق البالد مبا ي�ش��مل امل�ش��اريع الأ�سا�س��ية
وال�رضوري��ة يف جم��االت التعلي��م واخلدم��ة
ال�ص��حية واالت�ص��االت والط��رق وغريه��ا م��ن
املجاالت مع توجيه عناية ق�ص��وى وتركيز �أكرب
عل��ى القطاعات الإنتاجي��ة الزراعية وال�س��مكية
وال�ص��ناعية بامل�س��توى ال��ذي يلب��ي احتياجات
بالدن��ا م��ن املنتج��ات الرئي�س��ية وي�س��اهم يف
تنويع م�صادر الدخل».
�إن ال�ش��باب يف الفكر ال�س��امي ث��روة وطنية
وه��م �ص��ناع التنمي��ة وغايته��ا ,لذلك خ�ص���ص
جاللت��ه ـ حفظه اهلل ـ ورعاه ع��ام 1983م عاما
لل�ش��بيبة لأجل االهتم��ام الكبري به��ذه الفئة من
املواطن�ين ت�أهيال ,وتدريب��ا ,وتوظيفا يف كافة
جماالت العمل.
ت�أكيد ال�سيا�سة اخلارجية
على امل�ستوى الإقليمي� ,أ�شاد جاللته حفظه
اهلل مب�س�يرة جمل�س التعاون قائال�« :إننا نوا�صل
العم��ل م��ع �إخواننا ق��ادة جمل�س التع��اون لدول
اخللي��ج العربية يف �إطار م�س�يرتنا الأخوية التي
تقدم منوذج��ا ممتازا لتعاون �إيجابي وطيد على
كافة امل�س��تويات ,و�إنه لي�س��عدنا �أن ن�شيد ميا مت
�إح��رازه خالل �س��نوات قليلة من خط��وات موفقة
ومب��ا تو�ص��لنا �إلي��ه يف م�ؤمترنا ال�س��اد�س الذي
عقد يف م�س��قط خالل هذا ال�شهر من نتائج مهمة
يف املجاالت االقت�صادية والدفاعية والأمنية».
وعلى امل�ستوى العربي كان جاللة ال�سلطان
املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ دائما يدعو �إىل مل �شمل
ال�ص��ف العربي ويف هذا ال�صدد جدد جاللته هذا
النداء قائ�لا« :لقد حذرنا با�س��تمرار من خطورة
اخلالفات العربية على امل�صالح احلقيقية لأمتنا

خطب جاللة ال�سلطان املعظم يف كل الأعياد الوطنية ال تخلو من الإ�شادة
بالقوات امل�سلح��ة والأجهزة الأمنية �إميانا منه بدوره��ا البارز يف تر�سيم
دعائم الأمن واال�ستقرار وحماية منجزات الوطن
 ,ونادين��ا بتوحيد ال�ص��ف و�إح�لال الوئام حمل
الفرقة والت�ش��تت ,واليوم ف�إنن��ا ن�ؤكد مرة �أخرى
�أن��ه ال بدي��ل له��ذه الأم��ة يف مواجه��ة الأخطار
املحدقة بها عن ت�ض��امن عربي كامل يعيد �إليها
هيبتها ويوفر لها القدرة على التعامل مع الواقع
الدويل مبا يخدم ق�ضاياها امل�صريية».
وعل��ى امل�س��توى العاملي وما �ش��هده العامل
م��ن حال��ة عدم اال�س��تقرار ,كرر جاللت��ه ـ حفظه
اهلل ـ منا�ش��دة ق��ادة الع��امل قائ�لا« :ف�إننا جندد
منا�ش��دنا للقادة يف خمتل��ف �أرجاء املعمورة �أن
يكثفوا م�س��اعيهم من �أجل حتقيق تطلّع الب�رشية
�إىل ع�رص ي�س��وده ال�س�لام والتعاون ,ون�شدد على
ما �س��بق ودعونا �إليه مرارا من �رضورة الإ�رساع
�إىل اتخاذ التدابري الفعالة على كافة امل�س��تويات
للق�ض��اء على الإرهاب بجميع �أ�ش��كاله خلطورته
الكربى على الأمن واال�ستقرار».
الإ�شادة بالقوات امل�سلحة
�أ�ش��ــاد جاللــة ال�سلطــان ـ حفظـه اهلل ورعاه
ـ بقواته امل�سلحة احلار�س الأمني مل�سرية التنمية
ال ُعماني��ة قائ�لا« :ونح��ن لي�رسن��ا كل ال��سرور
ونح��ن نحتف��ل بعيدن��ا اخلام�س ع��شر �أن نوجه
حتي��ة خا�ص��ة لقواتنا امل�س��لحة البا�س��لة بكافة
تعب�يرا ع��ن اعتزازن��ا
قطاعاته��ا وت�ش��كيالتها,
ً
الكبري ب�إ�سهامها البارز يف كل ما حتقق لبالدنا
م��ن ا�س��تقرار وتق��دم ورخ��اء ,كما نع�بر عن كل
الر�ض��ا والفخر بكفاءتها وا�س��تعدادها املتطور,
و�إذ ندعوكم رجال قواتنا امل�س��لحة البا�س��لة �إىل
املحافظ��ة على ما �أظهرمتوه دائما من م�س��توى
ي�س��تحق التقدي��ر ,ف�إنن��ا �سنوا�ص��ل ب���إذن اهلل
�إمدادك��م بكل ما ميكنكم م��ن �أداء دوركم املجيد
يف ال�سهر على �أمن الوطن وحماية مقد�ساته».
العيد الوطني
الع�شرون املجيد 1990م
خ�لال االحتفال بالعي��د الوطني الع�رشين
املجيد ا�س��تهل جالل��ة ال�س��لطان قابو�س املعظم
ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ خطاب��ه ال�س��امي كعادت��ه
بال�ش��كر والثن��اء �إىل املوىل العل��ي القدير قائال:
«�إن��ه لي��وم م��شرق بال�س��عادة  ,با�س��م بالأم��ل,
�ش��امخ بالعزة ,مكلل باملجد والفخ��ر ,هذا اليوم
ال��ذي نلتق��ي فيه لالحتف��ال مبنا�س��بة تاريخية
خال��دة تت��وج ع�رشين عاما م��ن اجله��د الباذل,
والعط��اء املتج��دد مل�س�يرتنا الظاف��رة الزاهرة,

فاحلمد هلل عل��ى ما �أوىل و�أنع��م ,و�أعطى ف�أكرم,
�إنه م�س��تحق احلم��د وال�ش��كر ,الذي نت��وكل عليه
ونرف��ع �أكفنا بالدع��اء �إليه� ,أن ميدن��ا بعون من
عن��ده ,و�أن يوفقنا �إىل مزيد م��ن التقدم والرخاء
واالزدهار».
الإ�شادة بالتنمية ال�شاملة للبالد
�إن م��ا حققت��ه اخلط��ط اخلم�س��ية الأوىل
والثاني��ة والثالث��ة من �إجن��ازات يف كافة البنى
الأ�سا�س��ية للتنمي��ة جديرة باالهتمام ,وال�س��عي
لتنوي��ع م�ص��ادر الدخ��ل م��ن خالل تخ�ص��ي�ص
عام�ين للزراع��ة 1987م وع��ام 1988م ,وم��د
مظل��ة التنمي��ة لت�ش��مل كاف��ة مناطق ال�س��لطنة,
�أ�ش��ار جاللته حفظه اهلل قائال« :لقد كان للجهود
الكبرية التي بذلت يف تنفيذ اخلطط الإمنائية على
مدار ال�سنوات املا�ضية �أثرها الإيجابي يف �إقامة
وتدعي��م البني��ة الأ�سا�س��ية ملختل��ف القطاعات
وا�س��تمرار النم��و االقت�ص��ادي واالجتماع��ي
مبع��دالت منا�س��بة ,و�إذ نعت��زم ـ مب�ش��يئة اهلل ـ
البدء يف تنفيذ اخلطة اخلم�س��ية الرابعة يف العام
املقب��ل ف�إننا قد �أمرن��ا ب�إعطاء الأولوية يف هذه
اخلط��ة لتعزي��ز وا�س��تكمال برام��ج التنمي��ة يف
خمتلف املناطق ,وخا�ص��ة الت��ي ال تزال بحاجة
ما�س��ة �إىل م�ش��اريع جديدة للخدم��ات» ولتطوير
قطاع��ات م�ص��ادر الدخل الوطني مت تخ�ص��ي�ص
عام 1991م عاما لل�صناعة.
�أم��ا يف جم��ال ال�ش��ورى فق��د �أ�ش��اد جاللته
عل��ى التجرب��ة ال ُعماني��ة يف ه��ذا املج��ال م��ن
بدءا باملجل�س اال�ست�شاري
خالل التدرج ال�س��ليم ً
الذي �أن�ش���أ يف ع��ام 1981م ,وبعد ن�ض��وج هذه
التجربة والتحول �إىل املرحلة املتقدمة مل�شاركة
املواطنني يف �صنع القرار� ,أ�شاد جاللة ال�سلطان
بهذا النج��اح قائ�لا« :وتقديرا منا له��ذا النجاح
ال��ذي �أحرزت��ه التجرب��ة ال ُعماني��ة يف جم��ال
ال�ش��ورى ,وحتقيقا لوعدنا بالعمل على تطويرها
مب��ا يوف��ر مزي�� ًدا م��ن الفر���ص �أم��ام املواطنني
مل�شاركة �أو�س��ع يف حتمل امل�س���ؤولية والإ�سهام
يف بن��اء الوط��ن ف�إنن��ا قررن��ا �إن�ش��اء (جمل���س
لل�شورى)».
ت�أكيد ال�سيا�سة اخلارجية
�إن ال�س��لطنة وم��ن خ�لال املب��ادئ الثابت��ة
يف �سيا�س��تها اخلارجي��ة ,ي�ؤكد جاللة ال�س��لطان
قابو���س املعظ��م ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ على ثبات

ور�س��وخ وم�ص��داقية ه��ذه ال�سيا�س��ة يف كل
ع��ام قائ�لا« :ف�إننا ن�ؤك��د اليوم م��ن جديد على
اال�س��تمرار يف �سيا�س��تنا التي تقوم على الإميان
مبب��دئ التعاي���ش ال�س��لمي ب�ين جمي��ع ال��دول
وال�ش��عوب ,واالحرتام املتبادل حلقوق ال�س��يادة
الوطنية  . .وح�سن اجلوار بني الدول املتجاورة . .
وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري».
الإ�شادة بالقوات امل�سلحة
�أ�ش��اد جاللت��ه حفظ��ه اهلل بقوات��ه امل�س��لحة
الع�ين ال�س��اهرة على �أم��ن الوطن قائ�لا« :و�إننا
لنغتنم منا�س��بة احتفالنا بالعيد الوطني املجيد
لنتوج��ه بالتحي��ة والتهنئة �إىل قواتنا امل�س��لحة
البا�س��لة بجميع قطاعاتها وت�شكيالتها  ..تعبريا
ع��ن اعتزازن��ا وتقديرن��ا ال�س��تعدادها املتمي��ز,
ويقظته��ا الكامل��ة للذود ع��ن تراب ه��ذا الوطن,
وال�سهر على �أمنه بكل جدارة و�إخال�ص».
العيد الوطني
اخلام�س والع�شرون 1995م
لقد ا�س��تهل جاللة ال�س��لطان قابو�س املعظم
ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ خطابه ال�س��امي مبنا�س��بة
العيد اخلام���س والع�رشين قائ�لا« :يف هذا اليوم
املجيد الذي نحتفل فيه بالعيد الف�ض��ي لنه�ض��ة
ُعمان احلديث��ة التي بزغ فجرها امل�رشق بالأمل
من��ذ ب��رع ق��رن م��ن الزم��ان ,ي�رسن��ا �أن نتوجه
�إليكم جميعا بالتهنئ��ة ,مبتهلني �إليه تعاىل ,يف
�رضاعة وخ�ش��وع� ,أن يرعى م�س�يرتنا املباركة,
و�أن ي�س��دد خطاه��ا الثابت��ة الواثقة عل��ى الدرب
الطوي��ل املمتد نحو �آفاق الع��زة الدائمة ,والرقي
امل�ستمر ,والأجماد املتجددة اخلالدة».
الإ�شادة بالتنمية ال�شاملة
�إن ما حتقق م��ن �إجنازات يف كافة جماالت
التنمي��ة االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة والأم��ن
واال�س��تقرار خ�لال رب��ع ق��رن م��ن الزم��ان يع ّد
معج��زة يفتخ��ر املواط��ن ال ُعم��اين بقدرت��ه على
جتاوزه��ا حت��ت ظ��ل القي��ادة احلكيم��ة ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س املعظم
ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ ويف ه��ذه املنا�س��بة ي�ش��يد
جاللت��ه مبا حتقق قائال« :لقد حتققت على �أر�ض
هذا الوطن الغايل خالل احلقبة املا�ض��ية ,بعونه
تع��اىل وتوفيق��ه ,منجزات عدي��دة يف كل ميدان
م��ن ميادي��ن احلي��اة املختلف��ة ,نقل��ت املجتمع
ال ُعماين من طور �إىل طور  ..حطمت �أ�س��وار عزلته
التي ا�س��تمرت طويال ـ وخل�صته من براثن اجلهل
والتخل��ف ,و�أوق��دت في��ه روح��ه الوثاب��ة الت��ي
كادت جذوته��ا �أن تخم��د ,فه��ب ما�ض��ي العزم,
ق��وي الإرادة ,مرفوع اجلبني ,يبني قواعد املجد,
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وي�شيد �أركان م�ستقبل واعد
ويعلي بنيان الرقي,
ّ
باخلري ,دافق بالنماء ,مورق باملفاخر».
ووفق��ا للر�ؤي��ة ال�س��امية احلكيم��ة لتنوي��ع
م�ص��ادر الدخل الوطني ,خ�ص���ص جاللته عامي
1991م ,و1992م لل�ص��ناعة ,للنهو���ض به��ذا
الفعالة
القطاع نحو منو ي�ؤدي به �إىل امل�س��اهمة ّ
يف التنمي��ة ال�ش��املة للب�لاد� ,أم��ا يف جم��ال
االهتم��ام الكب�ير بال�ش��باب والتنمي��ة الب�رشي��ة
ككل خ�ص���ص جاللته ـ حفظه اهلل ـ عام 1993م
لل�ش��باب .وق��ال جاللت��ه حفظ��ه اهلل�« :إن ع��ام
ال�ش��باب ومن قبله عام ال�ش��بيبة ,ما هو �إال دعوة
�صادقة �إىل االهتمام بالإن�سان ال ُعماين الذي هو
�صانع احل�ض��ارة ,وهدف التنمية ,و�أداة التطوير
والتعمري».
ولالحتف��اظ بامل��وروث ال ُعم��اين اخلال��د
خ�ص���ص جاللته ـ حفظه اهلل ـ عام 1994م عاما
لل�تراث قائال�« :إن تخ�ص��ي�ص عام للرتاث ما هو
�إال و�سيلة ق�صدنا بها تركيز االهتمام به ,و�إذكاء
ج��دوة التقدير له يف نفو���س املواطنني ,وتعميق
�ش��عور دائ��م يف �أعماقه��م ال يخب��و �أب��دا ,ب���أن
حا�رضهم مو�ص��ول مبا�ض��يهم ,و�إن م�س��تقبلهم
�إمن��ا ه��و نت��اج جهده��م يف ذلك املا�ض��ي وهذا
احلا�رض».
وق��د ح��ث جاللته �أبناء ُعم��ان كافة يف كل
ميادين العمل �إىل اال�س��تعداد ملواجهة متطلبات
املرحلة اجلديدة القادمة« ,ي�أبناء ُعمان الطاهرة
يف كل مكان  . .وجنودها البوا�سل يف كل ميدان..
ا�س��تعدوا ـ بارك اهلل فيكم ـ ملوا�صلة امل�سرية بكل
عزم و�إ�رصار ,وقوة وم�ضاء».
ت�أكيد ال�سيا�سة اخلارجية
على امل�س��توى الإقليمي� ,أكد جاللته ـ حفظه
اهلل ـ عل��ى ال�س��عي ال ُعماين اجل��اد املخل�ص لدفع
م�سرية جمل�س التعاون قائال« :ويف نطاق جمل�س
التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة �أ�س��همنا بجهد
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خمل�ص متوا�ص��ل يف تنفيذ التزاماتنا مبقت�ض��ى
االتفاقات املربمة بني دول املجل�س».
�أما على امل�ستوى العربي والعاملي ,فقد �أكد
جاللته على ثبات وم�ص��داقية ال�سيا�سة ال ُعمانية
اخلارجية �إزاء كافة الأحداث الإقليمية والعاملية
قائ�لا« :لق��د حافظن��ا دائم��ا خ�لال املرحل��ة
املا�ض��ية عل��ى مبادئن��ا ال�سيا�س��ية ,ومواقفن��ا
الثابت��ة النابعة من قناعتن��ا وتقديراتنا الدقيقة
للم�س��ائل الإقليمية والدولية .فقمنا بتوثيق عرى
الأخوة والتعاون مع الدول العربية والإ�س�لامية,
كم��ا عملن��ا عل��ى ت�أكي��د �أوا��صر ال�ص��داقة م��ع
جميع الدول وال�ش��عوب على �أ�سا�س من االحرتام
املتبادل ,وامل�ص��لحة امل�ش�تركة ,وع��دم التدخل
يف ال�ش���ؤون الداخلي��ة لل��دول ،وال�س��عي �إىل حل
املنازعات بالو�سائل ال�سلمية ,ومراعاة املواثيق
واملعاه��دات الدولي��ة وقواع��د القان��ون ال��دويل
املعرتف بها ب�صور عامة».
الإ�شادة بالقوات امل�سلحة
�أ�ش��اد جاللت��ه ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ بالدور
الذي قامت به قواته امل�س��لحة والأجهزة الأمنية
خ�لال رب��ع ق��رن م��ن عم��ر النه�ض��ة ال ُعماني��ة
احلديث��ة قائال« :كان لقواتنا امل�س��لحة البا�س��لة
وكاف��ة �أجه��زة الأم��ن ,من��ذ الي��وم الأول مليالد
النه�ض��ة ال ُعمانية احلديث��ة ,دور بارز يف حماية
الوط��ن و�ض��مان �أمن��ه وا�س��تقراره .وال يخف��ى
عليك��م �أن منجزات �أي بلد تبقى عر�ض��ة للتدمري
والفن��اء� ,إن مل تكن هناك قوة وطنية تذود عنها,
وم��ن هذا املنطل��ق عملن��ا دائما عل��ى تطويرها
وحتديثه��ا ,وي�رسن��ا �أن ن�ؤكد يف هذه املنا�س��بة
املجيدة عزمنا الدائم على موا�ص��لة عنايتنا لها
واهتمامنا مبتطلباتها».
العيد الوطني الثالثون املجيد 2000م
بع��د ثالثني عاما من العمل الد�ؤوب لتحقيق
�أه��داف التنمي��ة ال�ش��املة يف ال�س��لطنة بت��درج

مدرو���س وبعناي��ة تام��ة ,حتقق ل ُعم��ان ما وعد
ب��ه جاللة ال�س��لطان قابو�س املعظ��م ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ �أبناء �ش��عبه الويف يف �أول �أيام النه�ض��ة
ال ُعماني��ة احلديث��ة �إنه وعد و�أوف��ى ،ويف خطاب
جاللته مبنا�س��بة العيد الوطن��ي الثالثني املجيد
افتتح خطابه ال�س��امي كعادته �ش��اكرا ف�ضل اهلل
عل��ى هذا البل��د العزيز قائال�« :إنه ملن ف�ض��ل اهلل
علين��ا جميع��ا �أن كتب لن��ا اللقاء يف ه��ذا اليوم
الأغر امليمون لنحتفل على �أر�ض م�سقط العامرة,
بالذك��رى الثالث�ين للنه�ض��ة ال ُعماني��ة الزاهرة,
الت��ي �أثبتت على م��دى العقود الثالثة املا�ض��ية
من م�سريتها املباركة� ,أ�صالتها العريقة النابعة
م��ن ثوابت ه��ذا الوطن ,وتراثه الإن�س��اين ,وقيمه
النبيل��ة ,كم��ا �أثبتت �إىل جانب ذل��ك ,القدرة على
مواكب��ة الع��صر ,ومتابعة تطورات��ه يف خمتلف
امليادين ,واال�س��تفادة من منجزات��ه العلمية يف
بناء املجتم��ع ,وتوطي��د �أركان الدولة الع�رصية
الت��ي حتق��ق للإن�س��ان ال ُعم��اين طموحات��ه يف
م�س��تقبل م��شرق بالن��ور والأمل ,م���ؤرق بالعزة
والكرامة ,واع��د مبزيد من اال�س��تقرار واالزدهار
�إن �شاء اهلل».
الإ�شادة بالقوات امل�سلحة
لق��د �ش��اهدنا �أن كل خطب جاللة ال�س��لطان
قابو�س املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ يف كل الأعياد
الوطنية ال تخلو من الإ�ش��ادة بالقوات امل�س��لحة
والأجه��زة الأمني��ة� ,إميا ًن��ا من جاللت��ه بدورها
الب��ارز يف تر�س��يخ دعائ��م الأم��ن واال�س��تقرار
وحماي��ة منجزات ه��ذا الوطن العزي��ز ,ويف هذه
املنا�س��بة يكرر تلك الإ�ش��ادة قائال«:لي�س بخاف
عل��ى �أح��د ال��دور الكب�ير الذي تق��وم ب��ه قواتنا
امل�س��لحة وكافة �أجه��زة الأمن من م�ش��اركة يف
بناء �رصح النه�ض��ة ال ُعماني��ة احلديثة ,وحماية
منجزاته��ا املتعددة ,و�ص��ون اال�س��تقرار والأمن
يف ربوع الوطن .و�إذ نعرب عن تقديرنا واعتزازنا
ب��كل م��ا ت�ؤدي��ه م��ن مه��ام ج�س��يمة ,وواجبات
عظيم��ة ,لرنج��و اهلل العلي القدي��ر �أن يوفقنا �إىل
تق��دمي املزيد من الدعم وامل�س��اندة لها ,من �أجل
ا�ستمرار تطوير قدراتها ,و�إمكانياتها».
اخلال�صة
لق��د متي��زت ال�س��لطنة ب�ين ال��دول النامي��ة
ب�إقامة الأعياد الوطنية كل عام ت�س��تعر�ض فيها
احلكوم��ة واملواطن��ون الإجنازات الت��ي حتققت
يف م�س�يرة التنمية ال�شاملة امل�س��تدامة �شاكرين
من
امل��وىل العلي القدير على توفيقة ونعمه التي ّ
بها على هذا الوطن العزيز ،م�ست�رشفني امل�ستقبل
ب��كل عزم و�إ�رصار على حتقي��ق املزيد من النماء
واالزدهار والأمن واال�ستقرار.

بيار ُق املجدِ
�إىل العلي ��ا ِء من�ض ��ي ال ُنب ��ايل
ُن�س ّل ��ح ُج ْندن ��ا عز ًم ��ا و�ص�ب ً�را
�سيا�س ُتن ��ا �س�ل�ا ٌم واح�ت�را ٌم
وندف� � ُع باملحا�س ��ن ك َّل �س ��و ٍء
حبان ��ا اللهّ (قابو� � َ�س) املف ��دى
و� ً
أر�ض ��ا ل ��و ن ُع � ُّ�ب امل ��وت ع ّب ��ا
�شِ ��دا ٌد ح�ي�ن ُنق ��دِ ُم للأع ��ادي
�إذا ن ��ادى من ��ادي الوع ��دِ فين ��ا
ُعماني ��ون  ..للأوط ��ان در ٌع
(�إذا بل ��غ الر�ضي ��ع لن ��ا فطاما)
لن ��ا جي� � ٌ�ش �إذا م ��ا ث ��ا َر ن ��ا ًرا
م� ُ
�ذاق امل ��وتِ للأع ��دا ِء م� � ٌر
ومم ��ا زادن ��ا فخ� � ًرا وع� � ًزا
ب�أ ّن ��ا يف فن ��ون احل ��رب (ج�س ٌر)
َ
هند�س بالعقول
خطوط حربٍ
ُن ُ
و� ْإن �أم�سي ��تَ ُمرتا ًب ��ا فناظ ��ر
فم ��ا تل ��ك الت�ل ُ�ال �س ��وى دليلٍ
و�أ ّن ��ا يف ع ��داد اجلي� ��ش �أ�ص � ٌ�ل
�أت ��اين م ��ن لهي � ِ�ب الع� � ِّز لف � ٌ�ح
َ
�ضيوف ال�شع� � ِر عذ ًرا
فع ��ذ ًرا ي ��ا
لوج ��ه ( ُعم ��ا َن) يف الآف ��اق بد ٌر

�إىل قم � ِ�م البطول� � ِة واملع ��ايل
وبالتخطي ��ط ن�صب ��و لل ُمح ��الِ
ون ْثب ��ت ُ يف املب ��ادئ كاجلب ��الِ
فق ��د �أو�صى بذل ��ك ذو اجلاللِ
�سلي� � َل املجدِ � ..سلطا َن الرجالِ
لك ��ي تبق ��ى  ..ف�أه�ل�ا بالن ��زالِ
�شر ْبن ��ا الع َّز من ك�أ� ��س الن�ضالِ
ن ُه � ُّ�ب من اجلن ��وبِ �إىل ال�شمالِ
�أ�س ��و ُد البح� � ِر ُع ّ�ش � ُ
�اق الثق ��الِ
ر�أين ��ا في ��ه �أو�ص ��اف الرج ��الِ
عل ��ى الباغ�ي�ن يف �س ��ا ِح القت ��الِ
ودون الأر� ��ض كامل ��ا ِء ال� � ُزاللِ
وكد ْن ��ا �أن نف ��و َق عل ��ى الكم ��الِ
و (زل � ٌ
�زال) ُي � ُّ
�دك ذرى اجلب ��الِ
ُن�ش ّي� � ُد بالعزائ � ِ�م ك َّل ع ��الٍ
ميادي � َ�ن الرماي� � ِة يف الت�ل�الِ
ب� ��أ َّن الوع ��د ُيثب ��تُ بالفع ��الِ
و�شم� � ٌ�س ال ت�س�ي ُ�ر �إىل ال ��زوالِ
�رف يف مق ��ايل
ف�أ�شع ��ل ك َّل ح � ٍ
عل ��ى زلل ��ي كذل ��ك وانفع ��ايل
�إذا ط ��ال الظ�ل�ا ُم ف�ل�ا ُنب ��ايل
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النادي العلمي باجلي�ش ال�سلطانــي ال ُعماين ينــــــــــــــــــــظم معر�ضا لالبتكارات واالخرتاعــــات العلميـــة

العماين يوم
نظم النادي العلمي بهند�سة الكهرباء وامليكانيك باجلي�ش ال�سلطاين ُ
 11/21معر�ضا لالبتكارات واالخرتاعات العلمية ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن مطر بن
العماين.
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ُ
وقد �شاهد اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين راعي املنا�سبة
واحل�ضور عر�ضا مرئيا عن الأن�شطة والفعاليات التي نظمتها هند�سة
الكهرباء وامليكانيك ،و�أبرز م�شاركاتها يف م�سابقات قوات ال�سلطان
امل�سلحة املختلفة ،والنتائج التي حققتها خالل العام احلايل.
وبهذه املنا�سبة مت الإع�لان عن نتائج م�سابقات النادي العلمي
والتي جاءت على النحو الآتي :فقد حقق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين املركز
الأول يف م�سابقة �أف�ضل ابتكار بني منت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين وديوان البالط ال�سلطاين ،وحققت
الكلية الع�سكرية التقنية املركز الأول يف م�سابقة �أف�ضل ابتكار بني
الكليات التقنية الع�سكرية بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وجاءت جامعة
ال�سلطان قابو�س يف املركز الأول يف م�سابقة �أف�ضل ابتكار بني طلبة
اجلامعات والكليات الهند�سية بال�سلطنة ،وح�صلت ور�شة هند�سة الكهرباء
وامليكانيك مبدفعية �سلطان ُعمان على املركز الأول يف م�سابقة �أف�ضل
ابتكار بني ور�ش ومفارز وملحقات هند�سة الكهرباء وامليكانيك.
كما مت الإعالن عن الوحدات الفائزة بك�أ�س قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين لأف�ضل وحدة لل�صيانة والعناية باملعدات الع�سكرية للم�ستويني
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(�أ) و (ب) ،حيث جاءت الكتيبة الأوىل مبدفعية �سلطان ُعمان يف املركز
الأول يف امل�ستوى (�أ) ،وحققت املركز الأول يف امل�ستوى (ب) قوة
�أمن ال�ساحل ،كما �أُعلنت نتائج م�سابقة ك�أ�س رئي�س هند�سة الكهرباء
وامليكانيك لأف�ضل ور�شة ومفرزة وملحقة لعام 2019م ،ففي امل�ستوى
الأول حققت ور�شة هند�سة الكهرباء وامليكانيك مبدفعية �سلطان ُعمان
املركز الأول ،وجاء يف املركز الأول يف امل�ستوى الثاين ور�شة هند�سة
الكهرباء وامليكانيك بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وح�صلت مفرزة
هند�سة الكهرباء وامليكانيك بقوة �أمن احلدود الغربية على املركز الأول
يف امل�ستوى الثالث ،كما حققت ملحقة هند�سة الكهرباء وامليكانيك
مبع�سكر التدريب القتايل باجلبل الأخ�رض املركز الأول يف امل�ستوى
الرابع.
بعدها جت��ول راع��ي املنا�سبة يف معر�ض امل�شاريع وامل��ع��دات
واف عن
�رشح ٍ
والأجهزة املختلفة ومعر�ض النادي العلمي ،وا�ستمع �إىل ٍ
جميع االبتكارات العلمية التي مت عر�ضها ،م�شي ًدا بالقدرات العلمية التي
ظهر بها امل�شاركون من خالل ما قدموه من اخرتاعات وابتكارات علمية
ت�سهم يف دعم عجلة التقدم التقني بقوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل خا�ص

ولل�سلطنة ب�شكل عام ،وم�ؤكدا على �أهمية هذه املعار�ض وامل�سابقات
التقنية يف �إدام��ة امل�ستوى العلمي والتقني ملنت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،ودعم مواهبهم و�صقل قدراتهم ،خدمة لهذا الوطن العزيز.
وعلى هام�ش املعر�ض قلد اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من منت�سبي هند�سة الكهرباء
وامليكانيك ،كما قام بتكرمي املجيدين من منت�سبي هند�سة الكهرباء
وامليكانيك ،وجلنة تقييم م�سابقات النادي العلمي لعام 2019م.
ح�رض املعر�ض ع��دد من كبار ال�ضباط ب�أ�سلحة ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية الأخرى ،وعدد من املخت�صني واملدعوين من
امل�ؤ�س�سات التعليمية بال�سلطنة وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة ،وعدد
من كبار ال�ضباط املتقاعدين ،وجمع من ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد
من منت�سبي هند�سة الكهرباء وامليكانيك باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
وبهذه املنا�سبة حتدث العقيد الركن (مهند�س) خالد بن �سعيد
الهدابي م�ساعد رئي�س هند�سة الكهرباء وامليكانيك اً
قائل:
«يعد النادي العلمي باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من �أهم الوحدات
الرئي�سية التي ُتعنى باكت�شاف املواهب واملبدعني يف جمال االبتكار
العلمي واالخرتاعات من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقد �شهد
النادي العلمي هذا العام م�شاركات عديدة ،و�إ�سهامات خمتلفة من خمتلف
اجلهات الع�سكرية والأمنية بال�سلطنة ،وهذا دليل وا�ضح على اهتمام
وت�شجيع قوات ال�سلطان امل�سلحة ملنت�سبيها ،وحثهم على بذل املزيد من
اجلهد ،من �أجل اال�ستفادة من هذه االبتكارات واالخرتاعات ،وت�سخريها
ملنفعة قوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل خا�ص وباقي امل�ؤ�س�سات ب�شكل
عام».
الرائد خليفة بن جمعة الربامي ال�ضابط امل�س�ؤول عن النادي العلمي
العماين قال« :يعد النادي العلمي �أح��د النوادي
باجلي�ش ال�سلطاين ُ
العلمية الرائدة يف �صنع االبتكار وتعزيز الثقافة الفنية االبتكارية بني
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وذلك من خالل حتويل �أفكار بع�ض
املجيدين وامل�شاركني يف النادي �إىل واقع ملمو�س ،لال�ستفادة منها
يف ت�سهيل م�صاعب احلياة اليومية وت�سخريها ل�صالح الإن�سان ،و �أبرز
هذه اال�ستفادة من االبتكارات يف قوات ال�سلطان امل�سلحة :قيام النادي
العلمي يف العام املن�رصم بتطوير ميدان رماية امل�سد�س ،وميادين رماية
�إ�سقاط الأطباق بكتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث مت �إدخال
عدة منظومات تعمل على حت�سني نظام ح�سم النتيجة يف امل�سابقات
جار يف تطوير
املقامة ،بالإ�ضافة �إىل �إدخال عدة �أنظمة حم�سنة ،والعمل ٍ

باقي امليادين بقوات ال�سلطان امل�سلحة،
وع��م��د ال��ن��ادي العلمي �إىل تعزيز روح
التناف�س بني امل�شاركني من �أجل اخلروج
بالفائدة من ه��ذا االبتكارات من خالل
�إقامة امل�شاركات وامل�سابقات مع جهات
ع�سكرية و�أخرى مدنية».
الرقيب �أحمد بن مبارك اجلديدي
العماين الفائز
من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
باملركز الأول يف م�سابقة �أف�ضل ابتكار
بني منت�سبي ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
العماين وديوان البالط
واحلر�س ال�سلطاين ُ
ال�سلطاين قال« :بحمد اهلل وتوفيقه ح�صلت
على املركز الأول يف م�سابقة �أف�ضل ابتكار
لهذا العام ،وهو عبارة عن جهاز حتكم
مل�صابي مر�ض ال�شلل ال��رب��اع��ي ،حيث
يتيح اجل��ه��از للم�صاب التحكم الذاتي
للأجهزة والأدوات الإلكرتونية املنزلية
دون احلاجة للم�ساعدة من قبل �شخ�ص
�آخ��ر ,وبا�ستقاللية تامة ،بحيث ال ي�شعر
املري�ض ب�إعاقته ،مما يخفف ذلك العبء،
ويوفر جهد الرعاية على �أهله وذويه».
وقال عبد العزيز بن �سامل ال�سيابي
م�شارك من جامعة ال�سلطان قابو�س:
«م�رشوعي عبارة عن نظام يو�ضع على
كر�سي متحرك كهربائي بخا�صية الذكاء
ال�صناعي ،بحيث تتيح ه��ذه اخلا�صية
للمري�ض التحكم الذاتي يف الكر�سي من
خ�لال عينه ،ويتم ذل��ك م��ن خ�لال ر�سم
خريطة للبيئة املوجودة حوله ،وتخزينها
يف ذاكرة للتعامل معها م�ستقبال كلما �أراد
املري�ض التحرك لتجنب العوائق املوجودة
يف م�ساره».
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حمافظة م�سنـدم ...

العمانية ال�شاخمة
ر�ؤو�س اجلبال ُ

ب�ؤرة الرتابط بني املجتمع العاملي ً
نفطا وجتارة ،جبال �شاهقة ،جزر وخلجان جميلة ،وحار�سة للمالحة الدولية
يف م�ضيق من �أهم امل�ضائق املائية ،وبح ٌر يزخر بخريات وفرية ،و�أخوا ٌر تنمو يف �أغلبها �شعب مرجانية �ساحرة،
ومعامل �أثرية حتدثك عن �صفحات من التاريخ العُماين �سطرها رجال يتو�شحون (اجلرز) كرمز لل�شجاعة والأ�صالة
ومنوذجً ا للحفاظ على الرتاث االجتماعي ،وغنائيات (الندبة) التي تطلقها احلناجر كرتاث فني متميز ومتفرد،
و�شموخ منجزات �شاهدة على النه�ضة املباركة  ،مع قالع وح�صون حتكي تاريخا وح�ضارة �سطرها العمانيون يف
كل �شرب من �أر�ض عمان الطاهرة� ،إنها (حمافظة م�سندم) ر�ؤو�س اجلبال العُمانية ال�شاخمة ول�ؤل�ؤة هرمز كما يطلق
عليها البع�ض ،وكان ملجلة (جُ ند عُمان) لهذا العدد جولة �سياحية للتعرف على هذه املحافظة ،و�أهم املعامل
ال�سياحية املوجودة فيها.
تقع حمافظة م�سندم يف �أق�صى �شمال ال�سلطنة ،وتطل على م�ضيق
هرمز ،وهو مبثابة البوابة التي تربط بني اخلليج وبني البحار املفتوحة
يف بحر عمان وبحر العرب املرتبط بــ املحيط الهندي ،وت�ضم املحافظة
�أربع واليات وهي( :خ�صب ،مدحا ،دبا ،بخا) .وتعد والية خ�صب مركزاً
�إقليمي ًا للمحافظة ،وتبعد عن العا�صمة م�سقط نحو  590كم.
م�سندم �إطاللة على
م�ضيق هرمز
م�ضيق هرمز هو البوابة ال�رشقية حلركة التجارة واملالحة البحرية،
فهو يربط بني دول اخلليج الغنية بالنفط وحول العامل عرب البحار
املفتوحة انطالقا من املحيط الهندي ،ويرجع ت�سميته �إىل �أنه تو�سط
مملكة هرمز القدمية يف غابر الزمان ،فاحلركة فيه مل تتوقف منذ فجر
التاريخ عندما عرف الإن�سان الإبحار وبد�أ ا�ستخدام ال�سفن ،وزادت �أهمية
امل�ضيق بعد ظهور النفط فهو من �أكرث املمرات املائية حركة لل�سفن يف
العامل حيث مير من خالله نحو  ٪90من �صادرات دول اخلليج من النفط
�إىل العامل ،كما �أنه �رشيان حيوي بحركة ال�سفن ،حيث ذكره امل�ؤرخون،
فقال عنه ابن بطوطة (�إن جميع جتارة الهند �إىل اخلليج العربي والعراق
متر منه) وذكره امل�سعودي يف كتابه (مروج الذهب) فقال (�إن حماية
املالحة وال�سفن فيه يتوالها �أهل عمان) وقد و�صفه (رميوند �أو�شيه) يف
كتابه (ملوك الرمال يف عمان) قائال (�إنه ل�ؤل�ؤة العامل).
وقد �شهد امل�ضيق حركة جتارية ن�شطه منذ الع�صور الأوىل حيث
معربا لل�سفن املحملة بالنحا�س امل�ستخرج من ح�ضارة (جمان) يف
كان ً
مواقع التعدين يف �صحار وامل�ص ّدر �إىل احل�ضارات القدمية التي قامت
يف بالد ما بني النهرين.
وبالرغم من �أهمية امل�ضيق وكثافة املالحة فيه� ،إال �أنه قد مت
تخ�صي�ص م�سارات خا�صة حيث ت�ستطيع ال�سفن التقليدية ال�سياحية
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توجيهات من لدن قائد م�سرية النه�ضة املباركة
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم ب�إعفاء امل�شاريع ال�سياحية مب�سندم من
الر�سوم وال�ضرائب
زيارة هذا امل�ضيق من اجلبال وال�صخور امل�شكلة للعديد من اجلزر
،واال�ستمتاع مبغامرة املرور ب�أهم املمرات املائية يف املنطقة والعامل.
املواقع الأثرية والتاريخية
يف حمافظة م�سندم
تزخر حمافظة م�سندم بالعديد من املعامل واملواقع الأثرية
ال�سياحية ،ومن �أهم هذه املواقع:
• ح�صن خ�صب :يقع على مقربة من مياه البحر على �أنقا�ض احل�صن
القدمي ،متمي ًزا ب�شموخه وهيبته ،وقد بني مع بداية القرن ال�سابع
معر�ضا ومتحفًا ملختلف
ع�رش امليالدي ،ومت ت�أهيله وترميمه ليكون
ً
امل�شغوالت اليدوية واملقتنيات الأثرية يف حمافظة م�سندم ،ليحكي
تاريخ هذه املحافظة العريقة ،وقد ح�صل م�رشوع تطوير وت�أهيل احل�صن
على جائزة �أو�سكار العاملية باملركز الأول ك�أف�ضل موقع تاريخي يتم
تطويره للأغرا�ض ال�سياحية على م�ستوى العامل ،وكان ذلك يف م�سابقة
املتاحف والرتاث ال�سنوية التي �أقيمت يف لندن يف عام 2010م ،وذلك
ملا ميثله هذا احل�صن من تاريخ وح�ضارة ملحافظة م�سندم ب�شكل
خا�ص واملنطقة ب�شكل عام.
• ح�صن بخا� :أو ح�صن البالد كما ي�سميه �أهل املنطقة ،ويعد �أحد
املعامل البارزة يف املحافظة ،وقد مت بنا�ؤه يف الن�صف الأول من القرن

�إعداد :املالزم �أول/حميد بن �سعيد ال�صوافـي
ت�صوير :الرقيب �أول /وليد بن را�شد املجرفــي � -أر�شيف وزارة ال�سياحة

التا�سع ع�رش امليالدي ،حيث بناه ال�شيخ
�سليمان بن حممد �آل مالك ال�شحي ،وذلك يف
عهد الإمام �سيف بن �سلطان اليعربي ،حيث
وجزءا �آخر لل�سكن،
جزءا منه للحكم
ً
ا�ستخدم ً
وقد مت ترميمه يف عام 1989م ،وفتح لل�سياح،
ويتميز بت�صميمه املعماري الرائع.
• برج احل�صن :يقع على قمة اجلبل
امل�رشف على ح�صن بخا ،وهو مبني على
�شكل قلعة ،ويعد م�سان ًدا حل�صن بخا ،وحامية
�أ�سا�سية للمدينة �سابقا.
• ح�صن الكمازرة :يقع يف حي الكمازرة
يف �رشق منطقة خ�صب و�سط الب�ساتني ومزارع
النخيل والبيوت ال�صيفية ،وكان هذا احل�صن
�أ�شبه مب�ستوطنة ع�سكرية �صغرية للقرية،
وحتيط به الأ�سوار ذات الربجني العاليني ،ويعد
رم ًزا لأزمنة غابرة �شهدت �أحداثا ومواقف
تاريخية مهمة ،ويف هذا العهد الزاهر �أ�صبح
مزارا لل�سياح وملحبي الرتاث لي�ستمتعوا
ً
بزيارة احل�صن كونه من�ش�أة معمارية متثل
التاريخ لهذه املنطقة.
• ح�صن البلدة :يطل على والية بخا ،ويعد
منظرا
موقعه املرتفع �إ�سرتاتيجيا ،ويعطي
ً
�شاملاً للبلدة وال�شواطئ.
• ح�صن دبا :ويعرف �أي�ضا با�سم (ح�صن
ال�سيبة) ،وكان احلامية الرئي�سية للمدينة
�شيد على يد الربتغاليني عام
امل�سورة ،وقد ّ
1624م.
�إن هذه املعامل التاريخية ال�شاخمة حتكي
عن �أ�صالة وعراقة حمافظة م�سندم ،وما لها
من �سطور �سجلها التاريخ عرب الزمن ،والتي
جتذب ال�سواح لزيارة هذه املحافظة والتعرف
عليها عن قرب.
املعامل ال�سياحية
يف حمافظة م�سندم
حتتوي حمافظة م�سندم على العديد من
املقومات ال�سياحية ،حيث تتنوع الطبيعة فيها
بني اجلبال واخللجان وال�شواطئ ،كما ت�ضم
العديد من الفنادق واملنتجعات ال�سياحية،
فهي ت�سحر الزائر ب�أ�شجارها الظليلة وجبالها
ال�شاهقة ،و�شواطئها اجلميلة ،وخلجانها
املده�شة ،وت�شكيالتها ال�صخرية ذات املناظر
اجلميلة واملتفردة.
املعامل التاريخية ال�شاخمة حتكي عن �أ�صالة
وعراقة حمافظة م�سندم  ،وما لها من �سطور
�سجلها التاريخ عرب الزمن
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اجلزر
 vجزيرة ر�أ�س م�سندم :هي على �شكل ر�أ�س حربة ،وتتكون من كتل
جبلية �ضخمة ذات انخفا�ض حاد نحو مياه البحر ،وحتيط بها جمموعة
من الكتل ال�صخرية واجلزر املتناثرة.
 vجزيرة التلغراف :تقع يف خور �شم ،وعرفت قدميا بجزيرة
(املقلب) ،وهي من �أ�شهر اجلزر يف حمافظة م�سندم ،و�سبب ت�سميتها
بجزيرة التلغراف لإقامة �أول حمطة للتلغراف يف اخلليج العربي وكان
ذلك �سنه 1864م ،حيث كانت املحطة عبارة عن كيبل للتلغراف ممتد
من مدينة مومباي �إىل لندن ،وقد �شهدت �إر�سال �أول برقية بني الهند
وبريطانيا ،وما زالت �آثار تلك املحطة ماثلة حتى الآن ،ويزورها
العديد من ال�سياح والباحثني للتعرف على احلقبة الزمنية والتاريخية
املهمة يف التاريخ العاملي واملنطقة ،وتظل اليوم مكانا منا�سبا لل�سواح
ملمار�سة ريا�ضة الغو�ص والتمتع مب�شاهدة الأ�سماك امللونة يف البحر.
 vجزيرة �سالمة وبناتها :جزيرة ال�سالم والأمان يف عبور امل�ضيق،
بعي ًدا عن التيارات العنيفة والكتل ال�صخرية حتت املاء التي ت�سبب
ال�رضر لل�سفن ،حيث كان البحارة قدميا يتفاءلون بعبور هذه اجلزيرة
بال�سالمة والأمان ،حيث جاءت ت�سميتها بهذا اال�سم.
 vجزيرة �أم الغنم :ا�شتق ا�سم هذه اجلزيرة من الأغنام التي كانت
تعي�ش فيها ،وهي من اجلزر امل�شهورة التي لها تاريخ يف مواجهة
مهما.
معارك يف احلرب العاملية الثانية ،وهي ت�شكل موقعا �إ�سرتاتيجيا ً
 vجزيرة �أم الطري :تقع يف اجلهة ال�رشقية ملحافظة م�سندم وتعد
حممية طبيعية للطيور وخا�صة الطيور البحرية ،وهي مدرجة �ضمن
املحميات الطبيعية مبوجب تقرير االحتاد الدويل ل�صون الطبيعة عام
1968م ،وت�سمى �أي�ضا بجزيرة البي�ض ،وذلك لكرثة الطيور املهاجرة
التي تتخذ من اجلزيرة مكا ًنا مالئما للتع�شي�ش.
 vجزر �أخرى :وتوجد كذلك العديد من اجلزر يف حمافظة م�سندم
كجزيرة (�أم الفيارين ،جزيرة اخليل ،جزيرة خمبوق ،وجزيرة �أبو
خمالف ،وجزيرة �ساويك).
وتعد هذه اجلزر �أماكن �سياحية يرتادها الكثري من ال�سواح
لي�ستمتعوا مب�شاهدة الطبيعية ال�ساحرة التي جتمع بني �أمواج البحر
ونعومة الرمال اجلذابة ،والتي تتميز بها هذه اجلزر.
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الأخوار
تكرث يف حمافظة م�سندم الأزقة والأخوار البحرية التي تكونت من تغري م�ستوى �سطح البحر
عند حترك ال�صفائح الأر�ضية ،وم�صدر هذه الأخوار مياه البحر بالإ�ضافة �إىل املياه العذبة التي
ت�أتي بها الأودية ،وتعد مق�ص ًدا �سياحيا للتنزه والتخييم وم�شاهدة الدالفني والطيور التي ت�ستخدم
اجلروف ال�صخرية ك�أماكن لال�سرتاحة ،ومن اخلريان املوجودة يف حمافظة م�سندم (خور قدى
خور �شم -خور غب علي -خور قبه -خور جند -وخور حبلني).اجلبال
تتكون اجلبال يف حمافظة م�سندم جيولوجيا من �صخور جريية تر�سبت يف بيئة بحرية �ضحلة
ثم غمرتها املياه العميقة ،لتعطي جبال م�سندم �شكلها الفريد واملتميز ،كما حتتوي هذه اجلبال
على العديد من النقو�ش ال�صخرية املتنوعة التي جتذب ال�سياح واملخت�صني بعلوم اجليولوجيا،
وهواة امل�شي وت�سلق اجلبال ،ومن هذه النقو�ش ر�سومات على �أ�شكال حيوانات كاخليول واجلمال
يف �أماكن متعددة من اجلبال يف املحافظة.
ال�شواطئ
تعد ال�شواطئ الف�سيحة يف حمافظة م�سندم الواقعة بني اجلبل والبحر والتي متتاز بكرثة
اخلريان وعلو اجلبال املجاورة واجهة �سياحية بحرية خالبة ترثي اجلانب ال�سياحي للمحافظة،
ومتتاز �شواطئ املحافظة بوجود كنوز الطبيعة حتت البحر ،وميكن لهواة ريا�ضة الغو�ص ولهواة
�صيد الأ�سماك اال�ستمتاع مب�شاهدة الأحياء املائية النادرة ،وتعد حمافظة م�سندم من �أغنى
املناطق يف هذا املجال ،حيث ميكن ممار�سة �صيد الأ�سماك بالطرق التقليدية لل�صيد ،كما تعد
هذه ال�شواطئ مالذا �آمنا للطيور املهاجرة وامل�ستوطنة.
القرى ال�سياحية
يف حمافظة م�سندم
 bقرية كمزار :قرية تابعة لوالية خ�صب� ،شواطئها �صخرية ،وجبالها تعانق البحار ،ويتحدث
�أهايل قرية كمزار �إ�ضافة �إىل اللغة العربية لغة خا�صة ت�سمى باللهجة (الكمزارية) وهي خليط
من عدة لغات �أخذت من ال�سفن التي توقفت يف كمزار وهي :الإجنليزية والعربية والفار�سية
لتكون لغة خا�صة ب�أهل كمزار
والهندية والربتغالية ،وامتزجت هذه اللغات مع بع�ضها البع�ض ّ
مما يدل على التوا�صل احل�ضاري والتفاعل الب�رشي يف هذه القرية اجلميلة الواقعة على مقربة من
م�ضيق هرمز ،وتعد �إحدى املزارات يف املحافظة ملمار�سة هواية ال�صيد ،حيث تكرث فيها �أ�سماك
ال�رسدين ،كما �أن هواءها عليل ،وتزخر كغريها من املناطق البحرية بالدالفني الراق�صة يف مياه
اخلليج والأخوار البحرية.
 bنيابة ليما :هي عبارة عن قرية تقع على ال�شاطئ ال�رشقي مل�سندم ،ومقابلة لبحر عمان،
وتعد مق�ص ًدا ملمار�سة ريا�ضة الغو�ص ،وامل�شي يف القمم اجلبلية ،وي�شتهر�أهايل ليما هناك بحمل
ع�صا مميز وهو ع�صا (اجلرز) وهي عبارة عن ر�أ�س ف�أ�س �صغرية احلجم مثبت يف ع�صا طويلة،
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حيث لهذه الع�صا رمزية اعتبارية معينة برتاث املحافظة
وتاريخها ،والذي يده�ش الزائر بالتعرف على هذا املوروث
املميز لأهايل املحافظة ،كما متر بالزائر �أجمل امل�شاهد
البحرية التي تخلد يف الذكرى ،و�أروع اللقطات للطبيعة
ال�ساحرة من تكوينات �صخرية لل�سل�سلة اجلبلية التي تطل
مبا�رشة على مياه البحر ،والطيور البحرية اجلميلة التي حتلق
فوق املياه الزرقاء على طول امل�سافة بني خ�صب وليما.
وكل واليات وقرى حمافظة م�سندم تت�سم بنمط عمراين
متفرد ميزج بني الأ�صالة واحلداثة ،فم�ساكنها منظمة وفق
طرز وت�صميمات معمارية مميزة ،و�شوارعها ف�سيحة وا�سعة،
و�سوقها عامر بالب�ضائع ،وتنطلق بثبات نحو احلا�رض امل�رشق
جتذب ال�سائح بثباتها وروعتها.
جهود �سياحية م�ستمرة
ت�أتي يف مقدمة اجلهود التي تقوم بها احلكومة ملزيد
من تطوير حمافظة م�سندم وتن�شيط احلركة ال�سياحية فيها،
التوجيهات ال�سامية من لدن قائد م�سرية النه�ضة املباركة
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم،
ومن بني اجلهود العديدة واملتنوعة �صدرت التوجيهات
ال�سامية ب�إعفاءات من الر�سوم وال�رضائب لأي م�ستثمر يرغب
ب�إن�شاء م�رشوع �سياحي مبحافظة م�سندم وملدة ع�رش �سنوات
قادمة ،وذلك ا�ستثناء من �أي �أنظمة معمول بها يف هذا ال�ش�أن،
حيث �إن هذه التوجيهات ال�سامية من �ش�أنها �أن تدعم جهود
تن�شيط القطاع ال�سياحي يف املحافظة وتعزيزه ،وي�أتي دور
وزارة ال�سياحة بتوقيع اتفاقية مع ال�رشكة العمانية للتنمية
ال�سياحية (عمران) لإدارة م�رشوع وتطوير (�سياحة املغامرات)
يف املحافظة ،وتخطط ال�رشكة لتقدمي جمموعة من الأن�شطة
املتنوعة مبا يف ذلك الت�سلق باحلبال ،وامل�سارات االنزالقية،
وامل�سري اجلبلي ،ورحالت عبور امل�ضيق ،وم�سارات ركوب
الدراجات اجلبلية ،كل ذلك ي�أتي لتقدمي جتارب فريدة لتعزيز
العرو�ض ال�سياحية يف م�سندم وا�ستقطاب الزوار املحليني
والدوليني الراغبني با�ستك�شاف جمال �سلطنة عمان ومقوماتها
ال�سياحية ،كما ت�شمل املحافظة حت�سني اخلدمات الإيوائية
من حيث الفنادق وال�شقق الفندقية واخلدمات ال�رضورية
كاملطاعم واملقاهي ،لتن�شيط قطاع ال�سياحة وزيادة عدد
ال�سواح للمحافظة.
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الرحالت البحرية على �سواحل
حمافظة م�سندم اخلالبة
ملحبي الرحالت البحرية �إىل حمافظة م�سندم مليئة بالإثارة والت�شويق التي
جتمع يف ت�ضاري�سها بني اجلبل والبحر ،فكما هو �سطح البحر غني بالأ�سماك
وتنوعا يف خمتلف الأنواع والأ�شكال
غنى عنه
ً
يف املحافظة فقاع البحر ال يقل ً
من الكائنات البحرية املختلفة مثل (:الأ�سماك وال�شعب املرجانية والنباتات
البحرية) ،فقاع البحر حديقة تزهو مبختلف الألوان والأ�شكال  ،كذلك ت�ستهوي
اخللجان والواجهات البحرية �أفئدة الزوار وال�سائحني ،فيق�ضون �أوقات ممتعة
يف ممار�سة الغو�ص حول الأ�سماك وال�شعب املرجانية الزاهية ب�ألوانها ،والتمتع
مب�شاهدة الدالفني وهي تقفز يف حركات بهلوانية خلف ال�سفن ال�سياحية يف
ثنايا بحر ُعمان ،حيث ترافقهم مئات الأمتار كتحية ا�ستقبال والذي ي�شكل جمالاً
و�صورا بديعة ورائعة.
ً
يف نهاية تقريرنا ال�سياحي ندعوك �أخي القارئ لزيارة حمافظة م�سندم،
والتعرف عليها عن قرب ،فهي مزار �سياحي لق�ضاء �أمتع و�أروع العطل فيها ،لتوفر
الأماكن املنا�سبة لريا�ضات الغو�ص وال�سباحة ،ورحالت ال�سفاري ،وامل�شي بني
اجلبال وال�سهول ،ورحالت للتنزه بالقوارب مل�شاهدة �سحر الطبيعة ،ولال�ستك�شاف
والتمتع باملعامل الطبيعية وال�سياحية بها ،فهي وجهة جميلة يف بالدنا الغالية
وم�شهورة ملحبي املغامرات اجلبلية والبحرية.
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حممد بن �سيف ال�شعيلي
املحكمة العليا

اليوم الوطني لأي دولة حمطة من حمطات ا�ست�شعار النّعم التي �أكرم اهلل بها العباد،
ورفع بتوظيفها قدر البالد ،ولذلك كان و�صف هذا اليوم بالوطني الذي يحمل العديد
من املعاين ،و ُي� ّؤ�صل ملختلف الأركان واملباين.
� ّإن من �أهم مظاهر الأيام الوطنية بيان انتماء الإن�سان لوطنه
ال�شكلية،
أ�صلية دون االكتفاء باملظاهر
ّ
وجمتمعه و�أمته بحقيقته ال ّ
بالن�ص والتطبيق ،حيث جاء الإ�سالم
ويتجلى حتقيق ذلك االنتماء
ّ
م�ؤكدا على ذلكم االنتماء على ال�صعيد الفردي وامل�ؤ�س�سي ،فقد وردت
العديد من الن�صو�ص التي ت�شري �إىل هذا املق�صد ،ففي القر�آن الكرمي نرى
حب الأر�ض مقرتن بحب النف�س و�أنهما مت�صالن ببع�ضهما ،قال اهلل
�أن ّ
اخ ُر ُجوا مِ ن د َِيا ِركُ م
}ول َْو �أَ َّنا كَ َت ْب َنا َعل َْي ِه ْم �أَ ِن ا ْق ُتلُوا �أَنف َُ�سك ُْم �أَ ِو ْ
عز وجلَ :
َّما َف َعلُو ُه �إِلاَّ َقلِي ٌل ِّم ْن ُه ْم{ �سورة الن�ساءالآية ( ،)66كما �أن ارتباط حب

بحب الدين ،قال تعاىل} :لاَّ َي ْن َهاكُ ُم اللهَّ ُ َع ِن
الأر�ض مقرتن هو الآخر ّ
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ِين لمَ ْ ُي َقا ِتلُوكُ ْم فيِ ال ِّد ِ
ا َّلذ َ
َ برَ ُّ ُ
ين َ ُ ْ ِ ُ
ِّ َ ِ ْ
ني{ �سورة املمتحنة الآية (،)8
َو ُتقْ�سِ طُ وا ِ�إل َْي ِه ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ ُيحِ ُّب المْ ُ قْ�سِ طِ َ
وع ّد املوت
فقد �أوجب اهلل عز وجل على امل�ؤمنني الدفاع عن �أوطانهمُ ،
يف �سبيل ذلك �شهامة و�شهادة ،ويف احلديث ال�رشيف عن النبي الكرمي
�صلوات اهلل و�سالمه عليه« -املقتول دون ماله �شهيد ،واملقتول دون�أهله �شهيد ،واملقتول دون نف�سه �شهيد» ،وانتماء الإن�سان احلقيقي
يوجب عليه الدفاع عن مقدرات ومكت�سبات وطنه من مال و�أبدان،

125

العــدد 515
نوفمرب 2019

و�أعمال وبلدان ،يقول اهلل تعاىل يف ق�صة امللأ من بني �إ�رسائيلَ } :قالُوا
َو َما َل َنا �أَلاَّ ُن َقاتِلَ فيِ َ�سبِيلِ اللهَّ ِ َو َق ْد �أُ ْخ ِر ْج َنا مِ ن د َِيا ِر َنا َو�أَ ْب َنا ِئ َنا{
�سورة البقرة الآية ( .)246واالنتماء �إىل الوطن كما يكون بالأفعال
�أي�ضا ُيرتجم بالأقوال والوجدان ،بحيث ين�ضبط الكل �أفرادا وم�ؤ�س�سات
من الوحدات واجلامعات والكليات يف تعبريها الدقيق عند احلديث عن
الوطن ومنجزاته و�أحواله وقائده مبا يحقق الهدف املق�صود ،والت�أثري
ُت�رض ِع به للموىل الكرمي ب�أن يحفظ
بدءا بالدعاء اخلال�ص امل َّ
املحمودً ،
البلد ب�أمنها و�أمانها ،وظلِّها و ِرفَائِها ،و ِن َعمِ َها وخرياتها ،وهو مق�صد
و�رس حكاه اهلل تعاىل على ل�سان �إبراهيم عليه ال�سالم بقوله:
وغاية
ّ
َ
اج َع ْل َهذَا َب َل ًدا �آمِ ًنا َو ْار ُز ْق �أ ْه َل ُه مِ َن ال َّث َم َر ِ
ات َم ْن � َآم َن مِ ْن ُهم ِباللهَّ ِ
}ر ِّب ْ
َ
ُ
َ
َوال َْي ْو ِم ْال ِآخ ِر ۖ قَالَ َو َمن كَ ف ََر َف�أ َم ِّت ُع ُه َق ِليلاً ث َُّم �أ ْ�ضطَ ُّر ُه �إِلىَ َعذ ِ
َاب ال َّنا ِر ۖ
اج َع ْل َهذَا
َو ِب ْئ َ�س المْ َِ�ص ُ
}ر ِّب ْ
ري{ �سورة البقرة الآية ( ،)126وقال �أي�ضاَ :
اج ُن ْبنِي َو َبنِي �أَن َّن ْع ُب َد ْ أَ
ام{ �سورة �إبراهيم الآية (.)36
ال ْ�ص َن َ
ال َْب َل َد �آمِ ًنا َو ْ
َّ
فال ينطق الإن�سان وال تعرب امل�ؤ�س�سات مبختلف درجاتها
وتخ�ص�صاتها و�أنواعها داخليا وخارجيا عن الرتاب ال ُعماين �إال مبا
يرفع ال�ش�أن ،ويزيل الوهن ،ويك�شف الران عن القلوب املت�صدئة ب�صد�أ
الأفكار واملعتقدات ال�سلبية الرجعية التي ال تبوء على �أ�صحابها �إال
باخل�رسان ،واملراد بذلك جعل الكلمات وامل�صطلحات واجلمل والعبارات
املعربة عن وجهة نظر� ،أو انتقاد لأثر� ،أو �شكر على َق َدر ،ممتلئة مبعايري
فرب كلمة وعبارة
عما ي�صيب الفرد �أو الوطن بالكدرَّ ،
احلذر ،بعيدة ّ
تخلّف الكبري من ال�رشر واخلطر ،ولذلك ال ب ّد من ت�أكيد االنتماء احلقيقي
يف عيدنا الوطني با�ستح�ضار مثل هذه العرب والدرر ،وال يكفي رفع
ال�صوت بالكلمات ،وتزيني املرافق باللوحات واملل�صقات� ،إذ العربة
باملكني ال باملكان ،ف�إحياء احلب للأوطان يكون بتمكني النفو�س
وت�سخري املواهب الفردية وامل�ؤ�س�سية للدفع ب�سمة و�سمعة البلد كما
كانت ويجب �أن تكون ،ف ُعمان من ما�ضيها العريق املت�صل وامتدادا
بحا�رضها امل�رشق ُع ِه َد عنها الت�سامح والوئام ،واال�ستقرار واالن�سجام،
على �صعيد حالها الوطني ،وعالقتها باملجتمع املحلي والدويل ،ويكفي
فخرا بها وب�أهلها و�صف النبي الكرمي لأهلها ،فعند م�سلم عن جابر بن
عمرو الرا�سبي� ،سمعت �أبا برزة ،يقول :بعث ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
حي من �أحياء العرب ،ف�سبوه و�رضبوه ،فجاء �إىل ر�سول
و�سلم ،رجال �إىل ٍّ
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ف�أخربه ،فقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم« :-لو �أن �أهل ُعمان �أتيت ،ما �سبوك وال �رضبوك».
ويتجلى ت�أكيد االنتماء احلقيقي للرتاب الوطني الذي يجب �أن
ت�ستظهر م�ضامينه يف مثل هذا اليوم لأي بلدة و�أي وطن عرب االفتخار
مبنجزات الدولة وم�ؤ�س�ساتها املدنية والع�سكرية يف خمتلف القطاعات
الوطني للفرد وامل�ؤ�س�سة يجب �أن يكون
ِ�س
اخلدمية والأمنية ،فاحل ُّ
ُّ
مرتجما باحلفاظ على ما �أُجنز وحقق ،والتحذير عن ال�سبيل الذي
يهدر وميزق ،انطالقا من قول احلق تبارك وتعاىل} :ا َّلذِي �أَطْ َع َم ُهم
وع َو� َآم َن ُهم ِّم ْن َخ ْو ٍف{ �سورة قري�ش الآية ( ،)4والآية و�إن كانت
ِّمن ُج ٍ
نزلت يف و�صف قري�ش وحال معي�شتهم و�أمنهم باحلرم على �إثر دعاء
�سيدنا �إبراهيم يف الآيات املتقدمة �إال �أنها بعمومها تنطبق على �أحوال
وو�سع يف
الكثري من الأوطان والبلدان اليوم التي �أَمِ َن اهلل لهم حالهمّ ،
خريهم وعي�شتهم ،فلم يدركوا قيمة هذه النعم ،ومل يج�سدوا ذلك ال�شعور
الواجب ا�ستدراكه وا�ستح�ضاره عند كل ثغر من ثغور الوطن الذي يجب
�أن ُيحمى من كل فرد وم�ؤ�س�سة بلزوم الذكر وال�شكر لأنعم املوىل على
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كل حال وم�آل .يقول ابن كثري يف الآية ال�سابقة�« :أي تف�ضل عليهم
بالأمن والرخ�ص ،فليفردوه بالعبادة وحده ال �رشيك له ،وال يعبدوا
�صنما وال ن ًدا وال وث ًنا ،ولهذا من ا�ستجاب لهذا الأمر ،جمع
من دونه
ً
اللهّ له بني �أمن الدنيا و�أمن الآخرة ،ومن ع�صاه �سلبهما منه ،كما قال
}و�ضرَ َ َب اللهَّ ُ َمثَلاً َق ْر َي ًة كَ ا َن ْت �آمِ َن ًة ُّمطْ َم ِئ َّن ًة َي�أْتِي َها ِر ْز ُق َها َرغَ ًدا
تعاىلَ :
َ
َ
ُ
للهَّ
للهَّ
ُوع َوالخْ َْو ِف بمِ َ ا
ِّمن كُ ِّل َمك ٍ
ا�س الجْ ِ
َان َف َكف ََر ْت ِب�أ ْن ُع ِم ا ِ َف�أذَا َق َها ا ل َِب َ
ون{ �سورة النحل الآية ( .)112ويقول الطربي« :ا ِْخ َتل ََف
كَ ا ُنوا َي ْ�ص َن ُع َ
�ضهم:
�أَ ْهل ال َّت�أْ ِويل فيِ َم ْع َنى َق ْولهَ :
}و� َآم َن ُهم ِّم ْن َخ ْو ٍف{ َفقَالَ َب ْع ْ
َم ْع َنى َذلِكَ � :أَ َّن ُه َو� َآم َن ُهم ممِ َّ ا َي َخاف مِ ْن ُه َم ْن لمَ ْ َيك ُْن مِ ْن �أَ ْهل الحْ ََرم ،مِ ْن
الُ ُمور ا َّلتِي كَ ا َن ْت ا ْل َع َرب َي َخاف َب ْع�ض َها
ارات َوالحْ ُُروب َوا ْل ِق َتالَ ،و ْ أ
ا ْل َغ َ
مِ ْن َب ْع�ض» .ويف تف�سريها يقول القرطبي« :قال ابن عبا�س :وذلك بدعوة
اج َع ْل َهذَا َب َل ًدا �آمِ ًنا َو ْار ُز ْق �أَ ْه َل ُه
}ر ِّب ْ
�إبراهيم عليه ال�سالم حيث قالَ :
ات{ �سورة البقرة الآية ( .)126وقال ابن زيد :كانت العرب
مِ َن ال َّث َم َر ِ
يغري بع�ضها على بع�ض ،وي�سبي بع�ضها من بع�ض ،ف�أمنت قري�ش من
ذلك املكان احلرم  -وقر�أ �} -أَ َولمَ ْ نمُ َ كِّن َّل ُه ْم َح َر ًما �آمِ ًنا ُي ْج َبى �إِل َْي ِه
�شق عليهم ال�سفر
ات كُ ِّل َ�ش ْيءٍ{ �سورة الق�ص�ص الآية ( .)57وقيلّ :
ث ََم َر ُ
يف ال�شتاء وال�صيف ،ف�ألقى اهلل يف قلوب احلب�شة �أن يحملوا �إليهم طعاما
يف ال�سفن ،فحملوه؛ فخافت قري�ش منهم ،وظنوا �أنهم قدموا حلربهم،
فخرجوا �إليهم متحرزين ،ف�إذا هم قد جلبوا �إليهم الطعام ،و�أغاثوهم
بالأقوات؛ فكان �أهل مكة يخرجون �إىل جدة بالإبل واحلمر ،في�شرتون
الطعام ،على م�سرية ليلتني».
عما
ببعيد
لي�س
فحالنا
مطمئنون،
آمنون
�
وال �شكّ �أننا يف ُعمان
ّ
مل َّنة حالنا �آمن ،ورزقنا باين،
كانت عليه �أحوال قري�ش ،فلله احلمد وا ِ
وخرينا كائن يف ظل خمتلف الفنت واحلروب والت�شتت والت�رشذم الذي
عليه عي�ش وحياة عديد الدول والأمم واملجتمعات يف العامل اليوم من
قريب وبعيد ،كل ذلك بف�ضل اهلل املنعم الكرمي ،ثم بربكة دعا احلبيب
امل�صطفى � -صلوات اهلل و�سالمه عليه  -لهذا الوطن العزيز ،فبعد ما
�أ�سلم مازن بن غ�ضوبة بني يدي الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم� -س�أله
ب�أن يدعو لأهل ُعمان ،فقال الر�سول« :اللهم اهدهم» ،فقال مازن :زدين
يا ر�سول اهلل ،فقال« :اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والر�ضا» ،فقال
فادع اهلل يف مريتنا وخفنا
مازن :يار�سول اهلل �إن البحر ين�ضح بجانبناُ ،
و�سع لهم وعليهم يف مريتهم ،وكثرّ خريهم
وظلفنا .فقال النبي« :اللهم ّ
يف بحرهم» .فقال مازن :زدين .فقال عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم« :اللهم
عدوا من غريهم ،قل يا مازن �آمني ،ف�إن �آمني ي�ستجاب
ال ت�سلّط عليهم ً
عندها الدعاء» .فقال مازن� :آمني .كما �أن الر�سول دعا ملازن ب�أن يقر�أ
القر�آن وميتنع عن �رشب اخلمر وبالطهارة يف املعا�رشة الزوجية ،وقد
مل�س مازن فيما بعد � ّأن �أدعية الر�سول الكرمي له ولأهل ُعمان قد حتققت
بالفعل ،وعندما زار الر�سول الكرمي مرة �أخرى ،ق ّدم له ال�شكر والثناء،
ونقل له ما تتمتع به ُعمان من ازدهار بربكة دعائه فقال له الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم« :ديني دين الإ�سالم �سيزيد اهلل �أهل ُعمان خ�صبا
فطوبى ملن �آمن بي ور�آين وطوبى ثم طوبى ملن �آمن بي ومل يرن ومل ير
من ر�آين و�إن اهلل يزيد �أهل ُعمان �إ�سالما».
فهذا الإح�سا�س الديني يجب �أن يالزم الإح�سا�س الوطني يف
العيد الوطني للبالد ،بحيث يدرك �أهل هذا البلد الطيب وغريه من
البلدان والأوطان وجوب ت�سخري الآالء والإنعام خلدمة الدين ون�رش
القيم والأخالق الفا�ضلة ،وعدم التزعزع �أو التلك�ؤ يف الدفاع عن �أمن

يتجلى ت�أكيد االنتماء احلقيقي للرتاب الوطني الذي يجب
�أن ت�ستظهر م�ضامينه يف مثل هذا اليوم لأي بلدة و�أي
وطن عرب االفتخار مبنجزات الدولة وم�ؤ�س�ساتها املدنية
والع�سكرية يف خمتلف القطاعات اخلدمية والأمنية،
وا�ستقرار احلال وامل�آل للأمة ،كما يجب الت�صدي للأفكار املغر�ضة،
والدعوات املقيتة ،واملطامع الدخيلة ،والأجندات الداخلية واخلارجية
التي ت�ستهدف امل�سا�س من ذلك الأمن االجتماعي وال�سيا�سي للوطن
الذي ترتكز عليه الكثري والكبري من اخلطط االقت�صادية والثقافية
واالجتماعية للأفراد واملجتمعات.
�إن العيد الوطني للبلد يجب �أن يج�سد الإح�سا�س بواقع الأمة
الإ�سالمية عربا وعجما �إذ هو مق�صد ومظهر وهدف من �أهداف االنتماء
الديني؛ فالأفراد وامل�ؤ�س�سات يف �أي وطن ال ب ّد �أن ي�سهموا يف حتقيق
التمازج والتكامل والتداخل مع ق�ضايا �أمة الإ�سالم و�أمنها وا�ستقرارها،
وهو ما نلحظ ت�أكيده يف الفكر القانوين لل�سلطنة ت�رشيعا وتطبيقا؛ �إذ
�إن ت�أكيد االنتماء للدين الإ�سالمي والأمة العربية �ش�أن مت�صدر �أوىل
القواعد القانونية للنظام الأ�سا�سي لل�سلطنة ،وذلك عرب املادة الأوىل
منه والقائلة�« :سلطنة ُعمان دولة عربية �إ�سالمية م�ستـقلة ،»...واملادة
الثانية القائلة« :ديـن الدولة الإ�سـالم وال�رشيعـة الإ�سالميـة هي �أ�سـا�س
التـ�رشيع».
�إن ال�سيا�سة احلكيمة لباين نه�ضة ُعمان جاللة ال�سلطان قابو�س
ات�سم به من تكوين يف �شخ�صيته
املعظّ م  -حفظه اهلل ورعاه -وما
ّ
الدينية وال�سيا�سية والثقافية ،وغريها املتمثلة يف حبه اخلري وال�سالم،
والألفة واالن�سجام ل�شعوب العامل وجمتمعاتها كان لها الأثر الكبري،
وال ُغنم الكثري ،والر�صيد الوفري يف ا�ستقرار ُعمان و�أهلها من الداخل،
وقبولها و�شعبها من اخلارج لفظا ومعنى ،بحيث يجد ال ُعماين اليوم
مو�ضع قدم متقدم وعالٍ يف كل بقعة من �أ�صقاع الأر�ض ،ويرجع
ف�ضل ذلك �إىل العديد والفريد من االعتبارات التي � ّأهلت ذلك الو�صول
لتلك املوا�ضع ،منها توفيق اهلل تعاىل ولطفه ومنته يف مقدمة الأمر
لهذه الرتبة العريقة وال�سابقة العتناق دينه الذي جاء به نبيه الكرمي
حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ثم مرد ذلك �إىل الإتقان املُحكم يف
ال�سيا�سة احلكيمة التي ر�سمها قائد ُعمان يف �إدارة حكمه بالنادر من
املبادئ والقيم واملثل العليا عند التعاطي والتعامل مع الإن�سان وبيئته
وخريات �أر�ضه املتاحة؛ حيث االهتمام ب�شخ�صية الإن�سان ال ُعماين
من حيث التكوين العلمي ،والرقي مب�ستواه االقت�صادي واملعي�شي،
واالنت�شال جلانبه الفكري والذهني من القرية �إىل الوالية �إىل العا�صمة

ثم �إىل العامل البعيد بحيث ميتد النظر �شيئا ف�شيئا حتى حتقق و�ضع
القدم عامليا بوجه �أكادميي و�آخر م�ؤ�س�سي ،ف�أ�صبح ال ُعماين ب�سمعته
وجن�سية انتمائه ذا �رشاكة عاملية يف خمتلف العلوم واملعارف الفنية
والقانونية واحلقوقية وال�سيا�سية والثقافية ،وكل ال�ش�ؤون التي تعني
العامل الب�رشي ،فنتجت عن ذلك اجتماعية الطبع لدى ال ُعماين يف العامل
اخلارجي ،عرب نه�ضة ع�رصية كان خما�ضها بانبالج فجر م�رشق حيث
ميالد القائد الفذ ل ُعمان يوم الثامن ع�رش من نوفمرب عام 1940م لتحط
ثمارها بكف وفكر كل ُعماين حمل �رشف االنتماء الوطني ب�شخ�صيته
الأ�صيلة لهذه الرتبة املباركة برا وجوا وبحرا ،يف احل�رض وال�سفر،
وبال�صغري والكبري.
َّ
�إن من �أهم املبادئ التي � ّأهلت �أر�ض ُعمان و�شعبها لتكون مهوى
عما يكدر ال�صفو
الأفئدة ،وحمطّ الرحال والأعمدة ،الن�أي باحلال واملال ّ
يف العالقات اخلارجية ،ويعكر التجان�س بني �شعوب الب�رشية ،من تدخل
يف ال�ش�ؤون ،واعتداء على احلقوق بالظنون ،وباملقابل ف�إن احلفاظ
على ال�سيادة الكاملة ،والب�سطة ال�شاملة على تراب الأر�ض ُي َع ُّد املرتك َز
املكملَ للوجه الأول من هذا املبد�أ ال�سيا�سي الذي بقا وارتقى به الأمن
ِّ
ال ُعماين �سائدا رائدا ماجدا طيلة ت�سع و�أربعني �سنة من ع�رص النه�ضة
الع�رصية للرتاب الوطني.
�إن االحتفاء واالحتفال بالعيد الوطني كعيد جميد للأمة ال ُعمانية
يجب �أن يكون وفقا ملقت�ضيات الت�أ�صيل الديني مبعناه ومبناه دون
}و َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا
االقت�صار على املظهر دون املخرب ،ويف الآية الكرميةَ :
َ
ام
و�سى ِب�آ َيا ِت َنا �أَ ْن �أَ ْخ ِر ْج َق ْو َمكَ مِ َن الظُّ ل َُم ِ
ات �إِلىَ ال ُّنو ِر َو َذك ِّْر ُهم ِب�أ َّي ِ
ُم َ
َ
ُور{ �سورة �إبراهيم الآية ( ،)5ما
اللهَّ ِ �إِ َّن فيِ َذلِكَ ل َآي ٍ
ات ِّل ُك ِّل َ�ص َّب ٍار َ�شك ٍ
يدل على دقيق النظر يف التوظيف ال�صحيح لالحتفاء مبثل هذا اليوم
من التذكري بالنعم ،وال�شكر على دفع النقم .وقد ورد عن �سعيد بن جبري
أبي بن كعب عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف قوله
عن ابن عبا�س عن � ّ
َ
للهَّ
ام ا ِ{ �سورة �إبراهيم الآية ( ،)5قال:
}و َذك ِّْر ُهم ِب�أ َّي ِ
تبارك وتعاىلَ :
«بنعم اهلل تبارك وتعاىل».
امل�صادر واملراجع:
 mالقر�آن الكرمي.
 mكتب التف�سري (تف�سري ابن كثري ،تف�سري الطربي ،تف�سري القرطبي).
 mكتب احلديث (�صحيح م�سلم :ج � - 4ص ،1941املعجم الكبري
للطرباين :ج � - 12ص  ،117م�سند الإمام �أحمد بن حنبل :ج � - 35ص
.)66
 mمقال بعنوان :اليوم الوطني بني ال�رشع والتاريخ ،للدكتور �إبراهيم
الدوي�ش.
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الهُ وية هي نتاج تطور اجلن�س
الب�شري وحماولة الإن�سان معرفة
ذاته والتعريف بها ،اتخذت
�شكلها املجتمعي عندما متكن
الإن�سان من و�ضع حدود ي�ستطيع
من خاللها معرفة ما هو وطنه
وما هي حدوده اجلغرافية� ،أما
ال�شخ�صية ال ُعمانية فقد ا�ستمدت
هويتها يف املقام الأول من واقع
بيئتها ال�صحراوية واجلبلية
وال�ساحلية كم�ؤثرات جغرافية،
كونت تلك امل�ؤثرات معًا ن�سيجً ا
متداخلاً من العالقات الإن�سانية،
متيزت بطابعها املتفرد من القيم والعادات والثقافة املبنية على �أ�س�س الدين الإ�سالمي
واللغة العربية.
�إن الهُ وية هي تعبري عن الذات بالإجابة على ال�س�ؤال (من هو؟) ،وبذلك ال يوجد
�سبب لالحتفاظ بالهُ وية جامدة بدون تغيري �أو تطوير ،و�إمنا املطلب الأ�سا�س املتعلق
بالهُ وية هو بنا�ؤها لتكون متوافقة مع طموح الفرد يف تعبريه عن ذاته ،ليقدم نف�سه
�إىل هذا العامل ً
معتزا بهويته ،والإن�سان هو العن�صر الأهم يف بناء الهُ وية ،فهو املكلف
بالتخطيط والتنفيذ والبناء ،وال ُعماين ب�شكل خا�ص مطالب ب�أن يقدم نف�سه لهذا العامل
بهُ وية تليق مبا قدمه �أجداده من منوذج متفرد يف خمتلف ميادين احلياة.
�أقدم عرب هذا املقال قراءة تاريخية ملالمح الهُ وية ال ُعمانية ،ونظرة متفح�صة
لواقعها املعا�صر ،وم�ساهمة فكرية للتعريف بالأ�س�س التي ميكن البناء عليها يف
تكوين الهُ وية ال ُعمانية ،لأعيد طرح بع�ض الت�سا�ؤالت والإجابة عليها ب�أ�سلوب و�صفي
يعتمد على املقاربة بني الهُ وية ال ُعمانية التاريخية واملعا�صرة.

الرائد الركن/
هارون بن �سامل احل�سيني
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الإطار املفاهيمي
نحن ل�سنا ب�صدد البحث يف املفهوم الفل�سفي لل ُهوية و�إمنا �سنتعرف
على املفهوم العام لهذا امل�صطلح ومبا يتفق مع �سياق املقال ،وعلينا
�أولاً وقبل اخلو�ض يف التفا�صيل العميقة لل ُهوية� ،أن منعن النظر يف
مفهومها لن�صل �إىل فهم �صحيح ميهد للو�صول �إىل ما نهدف �إليه من
املقال ،و�إن ر�ؤيتي ب�أهمية و�ضع �إطار حمدد ملفهوم هذا امل�صطلح،
�إمنا هو ناجت عن ما وجدته من ا�ستخدام له يف غري حمله ،و�أ�شري هنا
�إىل �رضورة الف�صل بني م�صطلحي ال�شخ�صية الوطنية وال ُهوية الوطنية،
�شيوعا بني
فنحن نعرب عن جمموع ال�صفات وال�سمات الغالبة والأكرث
ً
�أفراد املجتمع مب�صطلح ال�شخ�صية الوطنية ،وبذلك ف�إن هذا املفهوم
ال يعرب ب�أي حال من الأحوال عن ال ُهوية ،فطريقة التعبري عن ال ُهوية
الوطنية هي بالإجابة على ال�س�ؤال من هو؟ ،حيث ت�ستدعي الإجابة على
هذا ال�س�ؤال ا�ستجالء كل ما مييز �أفراد الوطن عن غريهم من خ�صائ�ص
و�سمات و�صفات.
الدكتور جمال ن�صار يف مقاله بعنوان (ق�ضايا ال ُهوية الثقافية
وحتديات العوملة) عرف ال ُهوية ب�أنها جملة عالمات وخ�صائ�ص ت�ستقل
بها الذات عن الآخر ،وبغياب هذه العالمات واخل�صائ�ص تغيب الذات
وتذوب يف الآخر ،وعرفها عبد احلكيم �أحمني ب�أنها (جمموعة من
املقومات الأ�سا�سية املكونة للخ�صو�صية املميزة لكيان ما على �آخر،
وهي تتكون من الدين واللغة والثقافة واجلن�س والأر�ض والتاريخ،
فال ُهوية هي ح�صيلة املعاين التي ير�سمها الفرد عن نف�سه انطال ًقا من
خرباته التي يبنيها من تفاعالته مع الآخر).
من هنا �سيظل احلديث عن ال ُهوية يف هذا املقال �ضمن الإطار
الذي اتفقت عليه �أغلب امل�صادر ب�أنها جمموعة ال�صفات وال�سمات
واخل�صائ�ص املميزة للفرد �أو جمموعة الأفراد �ضمن جمتمع ما عن
غريهم ،ومن املهم الإ�شارة هنا �إىل �أن م�صطلح ال ُهوية من امل�صطلحات
احلديثة يف الثقافة ال ُعمانية ،مل يتم التطرق �إليه مبفهومه احلايل يف
امل�صادر التي كتبت قبل القرن الع�رشين ،لذلك ف�إننا ن�ستدل على ال ُهوية
ال ُعمانية قبل تلك الفرتة بتق�صي الدالالت والإ�شارة ال�ضمنية للم�صطلح
و�إن مل ي�رش �إليه مبا�رشة يف امل�صدر.
�أهمية الهُوية الوطنية
ين�ش�أ ال�شباب ويف ذهنه الت�سا�ؤالت (من �أنا؟ وما هو املجتمع
الذي �أنتمي �إليه؟) وهي �أ�سئلة يبحث عن الإجابة عليها كبداية لرحلة
بحثه عن هويته ال�شخ�صية وهويته الوطنية التي جتمعه باملجتمع من
حوله ،وبالإجابة على تلك الأ�سئلة يتعرف ال�شاب على ذاته ويقدم نف�سه
ملجتمعه ،ف�إذا �أح�سن الإجابة على تلك الأ�سئلة ف�إنه بذلك يكون قد حقق
التوازن النف�سي� ،أما �إذا ما �أخفق يف الو�صول �إىل �إجابة مقنعة حتقق له
ذلك التوازن املن�شود ،ف�إن ثمة �أزمة يف مراحل تكونها الأوىل ال ميكن
�إنكارها ،وهي �أزمة ُهوية ي�صعب معها و�ضع حدود ي�ستقر معها كيان
م�ستمرا يف رحلة البحث عن �صفات ومالمح لهويته
الفرد ،وبذلك يظل
ً
ال�شخ�صية التي تر�ضي طموحه وحتقق له �أهدافه يف احلياة.
مبكرا يف مراحل احلياة الأوىل للإن�سان وترافقه
تلك الأ�سئلة تن�ش�أ
ً
غال ًبا يف مرحلة ال�شباب ،والإجابة على تلك الأ�سئلة يجب �أن تتوافق
مع تطلعات ال�شباب ،وهي تت�شكل من جممل الأفكار وامل�شاعر يف
داخل النف�س الإن�سانية مت�أثر ًة بالعوامل اخلارجية التي متثلها البيئة
االقت�صادية والدينية والثقافية التي ين�ش�أ يف حميطها ،بالإ�ضافة �إىل

الظروف والأحداث ال�شخ�صية التي مير بها ،ومن
هنا ف�إن تكون ال ُهوية الفردية هو نتاج جمموعة
امل�ؤثرات املحيطة بالإن�سان� ،أما ال ُهوية اجلامعة فهي
جمموعة الإجابات التي يتو�صل �إليها �أفراد املجتمع ككل
على الأ�سئلة التي تدور يف �أذهانهم عن العالمات واخل�صائ�ص
التي ت�ستقل بها ذواتهم ،وهي بالتايل العالمات واخل�صائ�ص التي
ت�شكل ال ُهوية الوطنية لأفراد املجتمع.
تعمل الأ�رسة غال ًبا على احلد من الت�أثريات اخلارجية اجتاه �أبنائها،
تدعمها يف ذلك اجلهات احلكومية امل�س�ؤولة من خالل ر�صد امل�ؤثرات
اخلارجية على ال ُهوية ،ومنها ما هو اقت�صادي �أو ثقايف ومنها ما هو
متعلق بق�ضايا العوملة والغزو الثقايف ،وهي جوانب ناق�شها برنامج
املر�صد االجتماعي التابع ملجل�س البحث العلمي ،وجميع تلك اجلهود
ذات �أهمية بالغة يف تهيئة بيئة متوازنة لل�شباب لتعزيز هويتهم
الوطنية والتحكم يف العوامل امل�ؤثرة على عالقة ال�شباب ال ُعماين
بهويته الوطنية.
يف �إطار البحث يف مناذج ال ُهوية املعا�رصة ف�إن من املهم النظر
�إىل التجربة اليابانية ،وقد جعل ال�شباب ا�سم بلدهم مرادفًا للتقدم
والتطور التكنولوجي وقيم الإخال�ص والتفاين يف العمل ،حتى �أ�صبحت
تلك ال�صفات ُهوية يعرف بها اليابانيون ،وال�صينيون الذين متكنوا من
جعل التقدم ال�صناعي ُهوية ملت�صقة ب�شخ�صيتهم ،فال ميكن �أن يذكر
ال�صيني �إال وترت�سم يف خميلتنا �صورة لرجل ميتلك القدرة على الإبداع
واالبتكار يف الذكاء اال�صطناعي والتجارة والت�سويق ،وهنالك الكثري
من الدول مثل �سنغافورة وماليزيا التي متكن �شبابها من بناء ُهوية
معا�رصة تقدمهم للعامل ،ومن هنا ندرك ب�أهمية ال ُهوية ودور ال�شباب
يف بناء ال ُهوية الوطنية.
الهُوية العُمانية عرب التاريخ
عرف عن ال ُعمانيني جمموعة من ال�صفات ميزت �شخ�صيتهم عن
غريها و�شكلت بذلك هويتهم ،فقد عرف عن ال ُعمانيني كرثة ا�ستخدامهم
دائما
للبحر بهدف التجارة وطلب الرزق ،وبذلك كان املوقع اجلغرايف ً
من �أهم العوامل التي ت�شكل مالمح ال ُهوية ال ُعمانية ،ويردد الكثري من
املتخ�ص�صني يف جمال التاريخ ب�أنه ال ميكن فهم التاريخ ال ُعماين
خارج �إطار اجلغرافيا املكانية ،فقد اكت�سب ال ُعمانيون مهارة فائقة
با�ستخدام البحر يف التجارة مما دفعهم للمحافظة على �أمن املحيط
الهندي وا�ستقرار املناطق املطلة عليه ،ون�رش احل�ضارة يف املناطق
التي وطئتها �أقدامهم يف �آ�سيا و�أفريقيا ،كل ذلك �شكّل ال ُهوية ال ُعمانية
عرب التاريخ ،فكلما ذكرت البحار واملحيطات ذكر �أ�سيادها ال ُعمانيون.
ا�ستوطن ال ُعمانيون مناطق يف �آ�سيا و�أفريقيا ،نقلوا الفكر والدين
واحل�ضارة ،ون�رشوا عقيدتهم ولغتهم وعاداتهم و�أخالقهم وفكرهم،
وكونوا �إرثًا ثقاف ًيا بقيت مناطق كثرية يف �أفريقيا مت�أثرة به حتى
َّ
يومنا هذا ،وبالرغم من �أنهم اختلطوا يف احلياة اليومية ب�شعوب �أفريقيا
�إال �أنهم ظلوا مرتبطني بهويتهم ال ُعمانية ،مما يدل على عمق وثراء
تلك ال ُهوية وقدرتها على البقاء لكونها �صاحلة ومتفقة مع متطلبات
احلياة ،و�أ�ست�شهد يف ذلك مبا �أورده ال�شيخ �سعيد بن علي املغريي يف
كتابه جهينة الأخبار يف تاريخ زجنبار عن �سرية ال ُعمانيني يف �أفريقيا
�آنذاك من املحافظة على القيم الإ�سالمية والآداب العربية والهيئة
أي�ضا مبا �أورده زياد بن طالب املعويل يف كتابه
ال ُعمانية ،و�أ�ست�شهد � ً
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التاريخ ال ُعماين يزخر بعدد كبري من املفكرين والعلماء يف خمتلف التخ�ص�صات
حتى الدقيقة منها كالطب والفلك وعلوم البحار ،وقد �أثروا ال�ساحة العلمية
على امل�ستوى العامليَّ ،
وقدموا للعامل �آالف الكتب

(ال ُعمانيون ون�رش الإ�سالم والثقافة العربية يف �رشق �إفريقيا) عن نقل
ال ُعمانيني عقيدتهم الإ�سالمية لل�سواحل الإفريقية ونقلهم لعاداتهم
اندماجا فري ًدا مع لغة ال�سكان الأ�صليني ،نتج عنه
ولغتهم التي �أحدثت
ً
اللغة ال�سواحيلية املليئة باملفردات العربية ذات الطابع ال ُعماين ،وقد
�أولت احلكومة ال ُعمانية ممثلة يف الهيئة العامة للمخطوطات والوثائق
اهتماما ب�إبراز الوجه احل�ضاري للفرتة التي حكم فيها ال ُعمانيون
ً
مناطق وا�سعة يف ال�ساحل الأفريقي ،فالزائر لقلعة مومبا�سا امل�سماة
(قلعة ي�سوع) يجد البيت ال ُعماين �شاه ًدا على عمق ال ُهوية ال ُعمانية من
خالل الآثار وال�صور واملعرو�ضات التاريخية.
يزخر التاريخ ال ُعماين بعدد كبري من املفكرين والعلماء يف خمتلف
التخ�ص�صات حتى الدقيقة منها كالطب والفلك وعلوم البحار ،وقد �أثروا
ال�ساحة العلمية على امل�ستوى العاملي ،وق َّدموا للعامل �آالف الكتب ،ومن
بني العلماء ال ُعمانيني عبد اهلل بن حممد الأزدي �صاحب �أول معجم
طبي لغوي يف التاريخ ،ونا�رص بن علي اخل�ضوري م�ؤلف كتاب (معدن
الأ�رسار يف علم البحار) وغريهم الكثري ،كما �شهدت ُعمان حراكً ا ثقاف ًيا
م�ستمرا من خالل املجال�س الأدبية وتفعيل دور امل�سجد ،وبالتايل ف�إن
ً
منتجا للفكر واملعرفة،
للعلم
ا
ب
حم
كان
تاريخه
طوال
ماين
ع
ال
ال�شعب
ُ
ً
ً
وذلك ما لفت �أنظار العامل �إىل هذا البلد املزدهر ح�ضار ًيا وعلم ًيا
وثقاف ًيا ،حتى �أ�صبح التطور احل�ضاري والإن�ساين والثقايف ميثل �أحد
�أهم عنا�رص ال ُهوية ال ُعمانية.
عوامل بناء الهُوية العُمانية املعا�صرة
يويل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
كبريا بال ُهوية الوطنية ،وذلك من خالل �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
اهتماما
ً
ً
احلكومية املعنية ب�صياغة ال ُهوية ال ُعمانية املعا�رصة وتعزيز مقوماتها،
ومن �أهم تلك امل�ؤ�س�سات وزارة الرتاث والثقافة ،واملتحف الوطني،
واملراكز الدينية والثقافية املنت�رشة يف خمتلف مدن ال�سلطنة وقراها،
بالإ�ضافة �إىل �سن القوانني ودعوته �شخ�ص ًيا �إىل التم�سك باملوروث
الثقايف واحل�ضاري ،و�أ�ست�شهد يف ذلك مب�ضمون خطاب جاللته ال�سامي
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مبنا�سبة العيد الوطني ال�ساد�س ع�رش يف معر�ض
حديثه عن الدعوة للحفاظ على املهن التي قام
عليها املجتمع ال ُعماين والتي هي �أحد �أهم
مكونات ال ُهوية ال ُعمانية عندما قال (�إننا �إذ
نعتز بال ُهوية احل�ضارية لبالدنا يف م�سريتنا
ل�صنع التقدم والرخاء ف�إننا نود �أن ن�شري بكل
االهتمام �إىل �رضورة �إقبال املواطن على املهن
قدميا).
التقليدية التي قام عليها جمتمعنا ً
ويحظى ال�شباب ال ُعماين يف ع�رص النه�ضة
منذ بداية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي بعناية
مل ي�شهد التاريخ ال ُعماين مثلها قط ،فقد نال
وافرا من االنفتاح على العامل واحلرية يف
حظً ا ً
التفكري والطرح والتعبري عن �آرائه والنقد الإيجابي لذاته وجمتمعه ،لذلك
ع�رصا ذهب ًيا وقد امتلك الفر�ص لتغيري
ف�إن ال�شباب ال ُعماين اليوم يعي�ش
ً
واقعه وجتديد هويته ،فقد فتحت له �أبواب املعرفة بافتتاح اجلامعات
والإبتعاث �إىل �أرقى امل�ؤ�س�سات العلمية يف العامل ،ومتكن من عنا�رص
فكرا يعيد به بناء الواقع ،كل ذلك �أ�س�س قاعدة
البحث والتفكري لينتج ً
را�سخة لل�شباب ال ُعماين لي�شكل هويته املعا�رصة التي تقدمه لهذا العامل
املتغري.
من �أهم عوامل بناء ال ُهوية ال ُعمانية املعا�رصة اال�ستمرار يف التطور
الذي هو �أ�سا�س البقاء ،فمتغريات احلا�رض �ألقت بظاللها على قناعات
ال�شباب وفكرهم ،و�أثرت �سل ًبا على فهمهم لهويتهم ،وا�ستدعت العديد
من الت�سا�ؤالت عن مدى قدرتهم على التم�سك مبا �آمن به �أجدادهم من
املبادئ والقيم التي �أ�ضافت لل ُهوية ال ُعمانية الأ�صيلة بع ًدا عمي ًقا،
ومثلت نافذة �أطل بها العامل على املجتمع ال ُعماين بثقافته املتنوعة
وهويته املميزة ،وذلك ما دفع ال ُعماين �إىل التم�سك بهويته يف املراحل
التاريخية ال�سابقة.
دور ال�شباب يف بناء الهُوية العُمانية
التحدي الأكرب اليوم يكمن يف حمدودية �إنتاجنا الفكري واملعريف
مقارن ًة بالغرب ،مع زيادة االعتماد عليهم يف احل�صول على العلم
واملعرفة ،ف�أ�صبح الغرب هم �ص ّناع الفكر �أ�صحاب الر�سالة وم�صدر
الإلهام ،و�أ�صبح ال�شباب مول ًعا مبا و�صل �إليه الغرب من تطور يف
خمتلف املجاالت العلمية والثقافية مثل الفنون وال�سينما والت�أليف
والتكنولوجيا وغريها الكثري ،لتميل كفة القوة ل�صالح الثقافة الغربية،
التي متثل اليوم ُهوية عاملية تطغى بعنا�رصها على هويات الأمم
إنتاجا للثقافة والفكر ،لذلك
الأخرى ،وت�شد �إليها �شعوب العامل الأقل � ً
ف�إننا �أولاً وقبل كل �شيء مطالبون باجلد يف بناء هويتنا املعا�رصة،
متخذين من موروثنا الثقايف منهلاً ن�ستقي منه القيم واملبادئ� ،آخذين
يف احل�سبان املوقع اجلغرايف الذي كان له الدور الأكرب عرب الع�صور يف
تكوين ال ُهوية ال ُعمانية.

الهُوية ال ُعمانية �أثبتت ثراءها الفكري واملعريف وقدرتها على
البقاء لكونها �صاحلة ومتفقة مع متطلبات احلياة� ،إال �أن ذلك ال يلغي
احلاجة امل�ستمرة للتطور
نحن بحاجة �إىل حلول مبتكرة لبناء ُهويتنا
ال ُعمانية احلديثة ،بل نحن بحاجة �إىل تقدمي
احللول ب�صورة ع�رصية تتفق مع ما ن�ؤمن به
من قيم ومبادئ ال�سالم واالنفتاح على ثقافات
العامل ،لنتمكن من ر�سم هويتنا املعا�رصة التي
ت�ؤهلنا للم�ساهمة يف احل�ضارة الإن�سانية كما
دائما.
كنا ً
ال�شباب ال ُعماين مطالب اليوم �أكرث من
�أي وقت م�ضى ب�إعادة بناء ُهويته ال ُعمانية
وذلك بربط ُهويته التاريخية بواقعه املعا�رص،
وابتكار احللول العملية ال�ستغالل البحر كمورد
اقت�صادي طبيعي كون ال ُهوية ال ُعمانية عرب
التاريخ ،وا�ستعادة دوره التاريخي يف �إدارة
التجارة الدولية عرب املحيط الهندي ،ولي�س ذلك بالأمر ال�صعب �إذا
ما �أح�سن ال�شباب ال ُعماين ا�ستغالل البنية الأ�سا�سية التي وفرتها له
احلكومة ،وا�ستخدم و�سائل الع�رص التي ت�ساعده على �أداء دوره بالوجه
الأمثل ،ووظف �إمكاناته وقدراته ،ونظر �إىل الفر�ص نظرة املت�أهب ،وال
ميكننا �إال القول ب�أن جميع عوامل النجاح متوفرة اليوم ليعيد ال�شباب
ال ُعماين ر�سم ُهويته ب�صبغة احلداثة.
اخلامتة
الإن�سان يف مرحلة ال�شباب بحاجة �إىل ُهوية ذاتية ميكن من خاللها
�أن ينال تقديره الذاتي وتقدير الآخرين ،مما يحقق له التوازن النف�سي
واالجتماعي ،كما �أنه بحاجة �إىل ُهوية وطنية تعزز انتماءه للجماعة،
فالإن�سان كائن اجتماعي ال ميكنه الو�صول �إىل حياة متوازنة بدون
االنتماء �إىل ُهوية ما.
�أثبتت ال ُهوية ال ُعمانية ثراءها الفكري واملعريف وقدرتها على
البقاء لكونها �صاحلة ومتفقة مع متطلبات احلياة� ،إال �أن ذلك ال يلغي
ملمو�سا بدون
احلاجة امل�ستمرة للتطور ،ولن يكون هذا التطور واق ًعا
ً
املبادرة من جميع �رشائح املجتمع للم�شاركة يف �إحداث التغيري �إىل
الأف�ضل ،فاملرحلة القادمة من التنمية حتتاج �إىل ا�ستغالل �أمثل
للقدرات الب�رشية يف ابتكار احللول كل يف موقعه ،وا�ستغالل البنى
الأ�سا�سية واملوارد الطبيعية واجلغرافية ،لر�سم ُهوية ُعمانية تتوافق مع
تطلعات ال�شباب ،فال ُهوية التي ميكنها ال�صمود �أمام حتديات العوملة
والغزو الفكري والثقايف ،وهي ال ُهوية التي متزج يف عنا�رصها بني
املوروث الثقايف واالجتماعي والديني من جانب ،ومعطيات الع�رص
ومتطلباته من اجلانب الآخر ،لتت�شكل جمموعة من ال�صفات التي
ي�ستطيع من خاللها الفرد �أن ي�ستوعب متطلبات حا�رضه ،وي�ساهم يف
تطور احل�ضارة الإن�سانية دون امل�سا�س بقيمه ومبادئه الأ�صيلة ،وبذلك
ف�إن على ال ُعماين �أن يكون �صان ًعا للفكر والثقافة ،ولي�س م�ستور ًدا لها،

ليتمكن بذلك من تكوين ُهويته املعا�رصة املبنية على تطوير ال ُهوية
التاريخية ،و�أن يقدم ذاته �إىل العامل ب ُهوية حتقق طموحاته وتعزز
�شعوره باالنتماء.
املراجع:
•جمال ن�صار ،ق�ضايا ال ُهوية الثقافية وحتديات العوملة ،مركز اجلزيرة
للدرا�سات2015 ،م.
• خمي�س بن نا�رص الفهدي ،ال ُهوية الوطنية ال ُعمانية وت�أثري و�سائل
التوا�صل االجتماعي فيها ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة
حممد الأول ،املغرب.
• زياد بن طالب املعويل ،ال ُعمانيون ون�رش الإ�سالم والثقافة العربية
يف �رشق �أفريقيا ،ورقة مقدمة للم�ؤمتر الدويل الإ�سالم يف �أفريقيا،
جامعة �أفريقيا العاملية ،ليبيا2006 ،م.
• الزيارة اخلا�صة �إىل قلعة مومبا�سا ،البيت ال ُعماين ،بتاريخ  13فرباير
2019م.
• �سعيد بن علي املغريي ،جهينة الأخبار يف تاريخ زجنبار ،حتقيق
حممد علي ال�صليبي2001 ،م.
• عبد احلكيم �أحمني ،ال ُهويات االفرتا�ضية يف املجتمعات العربية.
• موقع وزارة اخلارجية الإلكرتوين ،خطاب �صاحب اجلاللة مبنا�سبة
العيد الوطني ال�ساد�س ع�رش ،متوفر عرب الرابطwww.mofa.gov.om .
• موقع مركز البحث العلمي ،درا�سة حول العوامل امل�ؤثرة على ال ُهوية
الوطنية ال ُعمانية ،برنامج املر�صد االجتماعي ،متوفر على الرابط
www.trc.gov.om/trcweb/ar

• هارون بن �سامل احل�سيني ،ال�شخ�صية الع�سكرية ال ُعمانية مفتاح
النجاح الوظيفي واملهني (منظور ع�سكري) ،مقال يف جملة جند ُعمان،
العدد ( ،)505يناير 2019م.
• Judy Aldrick, Sir Ali bin Salim And the Making of Mombasa, 2018
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اخلنج ُر ال ُعمان ـ ـ ـ ُّـي
ُ
مانية
أ�صالة
والعراقة ال ُع ِ
ِ
رمز ال ِ
العامين من أرقى املوروثات التي تزخربها السلطنة ،وهو يشكل جانبا كبريا من وجدان الرجل
يعد الخنجر ُ
العامين ،ويجسد تراثا أصيال ميتد عرب القرون ،لذا فليس من املستغرب حني نسمع حتى من الجيل الجديد لصانعي
ُ
العامين فحسب ،بل ميثل رمزا
الخناجر تشبثهم بهذه الحرفة األصيلة ،وال يقترص الخنجر عىل كونه زيا رسميا للرجل ُ
العامنية ،لذا فهو شعار للدولة مع سيفني متقاطعني.
لألصالة والعراقة ُ
العامنيون بالخنجر ويتخذونه رمزا وطنيا وسياسيا ،فيام يحرصون عىل اقتناء الخناجر والظهور بها
يتفاخر ُ
يف املناسبات الرسمية واالحتفاالت الوطنية واألعياد واألعراس،
وم��ع توارث هذا املظهر االجتامعي من اآلباء إىل األبناء ،حافظ
الخنجر عىل بقائه بقوة.
العامين عىل القوة والهوية والتاريخ
وال تقترص داللة الخنج��ر ُ
العريق ،بل يدل ً
العامين يف تصميامته،
أيضا عىل براعة اإلنس��ان ُ
ونقوش��ه ،وقطعه الفنية الفريدة التي ال توحي فقط بأنه
س�لاح ،بل تجعله زينة تلفت االنتب��اه وتأخذ كل
التمي��ز والتفرد يف املظه��ر األنيق واألصيل
مبزيج يشكل معنى حقيقيا للذوق
الرفيع ،وللعزة والشموخ.

�إعداد :املالزم /عزام بن عبدالرحمن البلو�شي
ت�صوير :العريــف� /أحمـــد بن فهـــد الوهيبي
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�صناعة اخلنجر ال ُعماين واحدة
من ال�صناعات الأ�صيلة التي ورثها
ال ُعمانيون �أبًا عن جد ،وقد عُ رفت
منذ �آالف ال�سنني

«�إننا نويل تراثنا الثقايف مبختلف �أ�شكاله وم�ضامينه املادية �أهمية
خا�صة ونعنى به عناية متميزة ملا له من دور ملمو�س يف النهو�ض باحلياة
الفكرية والفنية والإبداع واالبتكار».

من كلمة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم التي وجهها يف
الدورة  33للم�ؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليوني�سكو)
مبنا�سبة مرور ( )60عاما على �إن�شاء املنظمة التي عقدت يف باري�س يف 2005/10/3م.

فن �صناعة اخلنجر ال ُعماين

�صناعة اخلنجر ال ُعماين واحدة من ال�صناعات الأ�صيلة التي ورثها
ال ُعمانيون �أ ًبا عن جد ،وقد ُعرفت �صناعة اخلناجر منذ �آالف ال�سنني،
�إذ كانت مبثابة �صناعة تقليدية يتقنها احلرفيون ال ُعمانيون ،ومن ثم
منت وتطورت ،واتخذت مكانة مهمة بني ال�صناعات يف ال�سلطنة ،فيما
يختلف ت�صميم اخلنجر ال ُعماين من نوع لآخر ،واالختالف يكمن يف
ت�صميمات الف�ضة التي ت�ستخدم لنق�ش اخلنجر.
وتتم عملية نق�ش اخلنجر بطريقتني:
الطريقة الأوىل وت�سمى النق�ش بالقلع :و ُي�ستخدم م�سمار دقيق
�صربا ومهارة لتظهر النقو�ش
لنق�ش ال�صفيحة الف�ضية ،حيث يتطلب ذلك ً
كعمل فني متقن ،الطريقة الثانية ت�سمى نق�ش التكا�سري ،وفيها ي�ستخدم
ال�صائغ خيوط الف�ضة يف تزيني اخلنجر ،وهي من الطرق امل�ستحدثة
يف �صياغة اخلنجر.
ت�شتهر عدة واليات ُعمانية ب�صناعة اخلناجر واملنتوجات احلرفية،
و ُتباع تلك املنتجات يف �أ�سواق ال�سلطنة التقليدية مثل �أ�سواق مطرح
ونزوى و�صحار و�صور وغريها من �أ�سواق البالد ،ويتحدد �سعر اخلنجر
بناء على املادة اخلام امل�صنوع منها �سواء الف�ضة �أو الذهب ،و�إن كانت
ً
أي�ضا يتحدد �سعر
�
القرن
نوعية
ومن
�شيوعا،
أكرث
ل
ا
هي
الف�ضية
اخلناجر
ً
اخلنجر ،فهناك قرن (الزراف) وهو م�أخوذ من قرن (وحيد القرن) وهو
الأغلى �سعرا ،وهناك قرن الفيل (العاج) ،وقرن ال�صندل ،وقرن �شجرة
النارجن ،و�أرخ�ص اخلناجر ذات القرون ال�صناعية.

مكونات اخلنجر

يتكون اخلنجر من (املقب�ض  -الطوق -ال�صدر -القطاعة -القبع)
القرن (املقب�ض) ال��ذي يختلف من منطقة �إىل �أخ��رى� ،أم��ا ال�صندل
والرخام فهي من اخلامات البديلة ل�صناعة املقب�ض ،واجلزء الثاين
الن�صلة (�شفرة اخلنجر) فتختلف عن بع�ضها البع�ض من حيث القوة

واجلودة ،كما تعد من حمددات قيمة و�أهمية اخلنجر ،لي�أتي بعد ذلك
ال�صدر (�أعلى الغمد) املزخرف بنقو�ش ف�ضية دقيقة ،والقطاعة (الغمد)
مطعما بخيوط ف�ضية.
التي يعد اجلزء الأكرث جاذبية يف اخلنجر ،ويكون
ً
وتكمن قيمة اخلنجر يف القرن والن�صلة ،فالقطاعة ،وال�صدر ،ومن ثم
الطوق (�أ�سفلاملقب�ض).
جزءا رئي�س ًيا يف �شعار ال�سلطنة ،والذي يوجد
ماين
يعد اخلنجر ال ُع
ً
يف َع َل ِم ُعمان ب�شكل بارز بني �سيفني ،كما ي�شكل م�صدر فخر واعتزاز،
ورم ًزا لهوية الإن�سان ال ُعماين.
واخلنجر من املالمح ال ُعمانية التي يجب �أن ي�ستمر املحافظة
خنجرا يف حفل ر�سمي ،وال
عليها ،فيندر م�شاهدة رجل ُعماين ال يلب�س
ً
�سيما لدى الوجهاء والأعيان ويف املنا�سبات الوطنية واخلا�صة كعقد
أ�سا�سا
القران والزفاف والتكرمي وغريها .و�إن كان اخلنجر ً
قدميا يحمل � ً
للدفاع عن النف�س ،ف�إنه حال ًيا يعد رمزا للأناقة ولوازم الوجاهة التي ال
ي�ستغنى عنها،فال ُعماين يحر�ص على اقتنائها �أو �إهدائها كتحفة فنية
رائعة.

�أنواع اخلناجر ال ُعمانية

هناك �أنواع متعددة للخنجر ال ُعماين والذي يختلف يف الت�صميم
والنقو�ش ،ومنها:
 mاخلنجر ال�سعيدي :جتد ثالثة �أنواع للخنجر ال�سعيدي؛ النوع
الأول مقب�ضه مغطى بنقو�ش الف�ضة فيما عدا حوافه اجلانبية ،و�صدره
منقو�ش مبربعات متداخلة اتخذت من الزخارف ال ُعمانية الإ�سالمية
رون ًقا ممي ًزا لها ،وبه �سبع حلقات ترى ثالثًا منها على منطقة القطاعة
والأربع الأخريات على منطقة الطم�س ،وقطاعته مغطاة بخيوط �إما من
الذهب �أو من الف�ضة �أو من النوعني م ًعا ،والنوع الثاين من اخلناجر
متاما فيما عدا ر�أ�س املقب�ض،
ال�سعيدية مقب�ضه ي�شبه النوع الأول
ً
حيث ُنق�شت بكرات من الف�ضة �صغرية احلجم ،ومنت�صف منطقة ال�صدر
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اخلنجر ال�صوري

اخلنجر ال�سعيدي

جند كرة ف�ضية ب��ارزة ،وحلقاته يربط بينها �أ�سالك من الف�ضة لها
�شكل ال�ضفرية ،وقطاعته لي�ست منقو�شة فهي مغطاة بقطعة واحدة
من الف�ضة ،والنوع الثالث من اخلنجر ال�سعيدي مقب�ضه ُي�شبه خنجر
النوع الأول ،و�صدره منقو�ش بتكا�سري الف�ضة ،ولكن على �شكل خطوط
متاما
م�ستقيمة ،وعدد احللقات هنا �أربع حلقات فقط ،وقطاعته مغطاة ً
�إما بخيوط ذهبية �أو بخيوط ف�ضية ،وما يمُ يزها عن غريها تداخل
اخليوط ال�سوداء معها مما يزيد من جمالها.
 mاخلنجر النزواين :الذي يرجع ت�سميته �إىل والية نزوى ،ويتميز
بت�صميمات متداخلة م�ستوحاة من املنطقة ومزخرفة بعناية فائقة
على اللوح الف�ضي املغطي للجزء ال�سفلي من غمد اخلنجر� ،أما مقب�ض
اخلنجر النزواين فهو م�شابه للخنجر ال�سعيدي ،وعادة ما ي�صنع من
العاج ،ويتم تغطيته بالف�ضة وزخرفته بعناية فائقة بطريقة متداخلة
رائعة.
 mاخلنجر الباطني :يعود ا�سم اخلنجر ملحافظة الباطنة ويعرفه
البع�ض باخلنجر ال�ساحلي ،وذلك لأن �أغلب واليات حمافظتي الباطنة
تطل على ال�ساحل ،وحجم اخلنجر الباطني �صغري مقارن ًة بحجم اخلنجر
النزواين.
 mاخلنجر ال�صوري :يتميز ب�صغر حجمه وخفة وزنه ن�سب ًيا ،ويتم
�صناعته ب�صفة خا�صة يف والي��ة �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية،
ومقب�ض هذا اخلنجر مغطى ومطلي بالذهب� ،أما اجلزء ال�سفلي من
غمد اخلنجر فهو م�صنوع من اجللد ومزين بالأ�سالك واخليوط الف�ضية
املطرزة بالذهب ،وينتهي بالقبع امل�صنوع من الذهب واملنقو�ش عليه
� اً
أ�شكال فنية جميلة.
 mاخلنجر اجلنوبي (اجلنبية) :يعود ا�سم هذا اخلنجر �إىل حمافظة
ظفار ،وميتاز هذا اخلنجر بطوله.
 mاخلناجر احلن�شية :يعد هذا اخلنجر من �أ�شهر خناجر حمافظة
ال�رشقية ،وميتاز بطوله الذي ي�شبه ال�سكني ،ولكن حجمه �صغري ،ووزنه
خفيف.

املواد امل�ستخدمة يف �صناعة اخلناجر

الذهبُ :يعد مادة �أ�سا�سية يف �صناعة اخلنجر ال�صوري ،وبع�ض
�أنواع اخلناجر ال�سعيدية والذي ي�ستخدم يف �صناعة معظم �أجزائه وهي:
(املقب�ض – الطوق – ال�صدر – القطاعة – القبع) ،كما يدخل الذهب
يف �صناعة امللحقات الثانوية للخنجر ال�ستكمال اجلانب اجلمايل يف
اخلنجر وهي املحفظة.
وي�ستخدم احلريف الذهب يف تزيني ونق�ش مقب�ض اخلنجر والتي ت�سمى
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اخلنجر النزواين

(ال�شم�س �أو النجمة).
القرن :ميثل القرن امل��ادة الأ�سا�سية الأوىل يف �صناعة مقب�ض
اخلنجر ،وتختلف امل��واد امل�ستخدمة يف �صناعة املقب�ض وت�شكيله،
ومن �أنواع القرون امل�ستخدمة هي( :قرن وحيد القرن (الزراف) حمل ًيا–
�سن الفيل) ،وتعد هذه القرون من املواد املحظور االجتار بها دول ًيا
ف�أ�صبحت ن��ادرة ،مما ا�ستدعى من بع�ض احلرفيني ��شراء اخلناجر
القدمية املتوارثة عن الآباء والأج��داد عند الكثري من الأ�رس ال ُعمانية
ال�ستخدام قرونها النادرة ل�صناعة مقب�ض يف خنجر حديث.
اخل�شب :ي�ستخدم اخل�شب يف �صناعة مقب�ض اخلنجر والغمد ،ويعد
خ�شب النارجن وال�صندل من الأنواع ذات اجلودة العالية واملنا�سبة يف
�صناعة مقب�ض اخلنجر ،وميتاز خ�شب ال�صندل برائحته العطرة الزكية،
�أما خ�شب النارجن بلونه اجلذاب.
الرخام :ميثل الرخام �أحد املواد الأ�سا�سية واحلديثة امل�ستخدمة يف
�صناعة مقب�ض اخلنجر ،وقد ي�ستخدمه احلريف يف �صناعة القطاعة.
البال�ستيك :يعد من املواد احلديثة امل�ستخدمة يف �صناعة مقب�ض
ا�ستخداما هما اللونان
اخلنجر ،وي�أتي يف عدة �ألوان خمتلفة ،و�أكرثها
ً
الأبي�ض والأ�سود.
احلديد :ي�ستخدم احلديد يف �صناعة الن�صلة ،والتي تعد من الأجزاء
املهمة يف اخلنجر ،فقد كان الإن�سان ال ُعماين يحكم على جودة وقيمة
اخلنجر من الن�صلة ،فاختيار نوع جيد من احلديد الذي يعطي الن�صلة
القوة وال�صالبة.
وي�ستخدم احلديد يف �صناعة ال�سكني الإ�ضافية والتي تعد من
امللحقات الثانوية ،وتوجد يف اخلنجر النزواين وال�صوري ،وهي نوع
من �أن��واع الزينة الإ�ضافية (الإك�س�سوارات) ،وي�ستخدم �أحيا ًنا يف
�صناعة املكحل واملرود واملنقا�ش.
اجللدُ :يعد اجللد من املواد التي ت�ستخدم يف �صناعة بع�ض الأجزاء
الأ�سا�سية يف اخلنجر ال ُعماين وه��ي( :القطاعة – احل��زام) ،وقد يتم
اخلياطة على اجللد بخيوط ف�ضية �أو ذهبية �أو قد يرتك اجللد بدون
وا�ضحا للعيان ،وي�ستخدم احلريف اجللد الطبيعي �أو
نقو�ش فيظهر
ً
ال�صناعي يف �صناعة هذه الأج��زاء ،ويدخل اجللد يف �صناعة بع�ض
امللحقات الثانوية وهي( :املحفظة – غمد ال�سكني الإ�ضافية ،مكان
حفظ ال�سكني)
القما�ش :يحر�ص �صانعو اخلناجر على �إخ��راج اخلنجر بال�شكل
اجلمايل يف كل جزء من �أجزائه ،في�ستخدم قما�ش اجلوخ من املخمل
الفاخر ب�ألوانه املختلفة كبطانة ملنطقة القطاعة من اجلهة اخللفية

اخلنجر ال ُعماين يعد
جزءا رئي�سيًا يف �شعار ال�سلطنة
ً
والذي يوجد يف عَ َل ِم عُ مان ب�شكل
بارز بني �سيفني
للخنجر ،وي�ستخدمه يف بطانة احلزام من اجلهة اخللفية للحزام.
خيوط (النايلون) :ت�ستخدم خيوط النايلون الدقيقة ذات اللون
الف�ضي لتكملة النقو�ش املوجودة يف القطاعة واحلزام ،وقد ميزج اللون
الذهبي مع اللون الف�ضي يف تزيني اخلنجر ال�صوري.

املواد امل�ساندة يف �صناعة اخلنجر

ال�صمغ :ي�ستخدم يف تثبيت العديد من �أجزاء اخلنجر ليظهر ب�شكله
النهائي ،وي�ستخدم يف تثبيت الن�صلة باملقب�ض ،وتثبيت القطاعة،
وتثبيت الطم�س على الغمد ،ومن ثم يتم تثبيت القبع عند نهاية الغمد
بال�صمغ ،كما ي�ستخدم ال�صمغ يف تثبيت البطانة من اجلهة اخللفية
للقطاعة واحلزام.
الر�صا�ص :يعمل احلريف يف �صهر مادة الر�صا�ص لإمالء الفراغ
املوجود و�سط كل من (الطوق – ال�صدر – القبع) لي�سهل عليه النق�ش
واملحافظة على القطع من التلف �أثناء عملية النق�ش با�ستخدام م�سامري
النق�ش.
م�سحوق (تنكار) :ي�ستخدم احل��ريف م�سحوق (تنكار) الأبي�ض
اللون �أثناء عملية حلم الف�ضة يف مناطق التقاء نهاية القطع الف�ضية،
وي�ستخدم امل�سحوق يف ت�رسيع عملية �صهر الف�ضة عند ت�شكيلها يف
�صناعة (الطوق – ال�صدر – القبع – احللقات الف�ضية).
�سائل اللحام :ي�ستخدم احلريف ال�سائل الأ�صفر اللون �أثناء عملية
حلم الف�ضة يف مناطق التقاء نهاية القطع الف�ضية.
مادة (اللك) :ي�ستخدم احلريف مادة (اللك) ال�صمغية ال�صلبة ،ويقوم
احلريف ب�صهرها لي�سهل عليه ا�ستخدامها �أثناء تثبيت الن�صلة باملقب�ض.
ال�صل�صال :يو�ضع ال�صل�صال على امل�سند اخل�شبي اخلا�ص بالنق�ش
لي�ضمن ثبات القطع الف�ضية (الطوق – ال�صدر – القبع) املراد نق�شها
بطريقة القلع دون الت�سبب يف تلفها �أو حتركها �أثناء عملية النق�ش
با�ستخدام م�سامري النق�ش.
(الريطة) :ي�ستخدم احلريف (الريطة) حمل ًيا يف تلميع القطع الف�ضية
املختلفة بعد االنتهاء من عملية النق�ش �أو قد ي�ستخدمها مالك اخلنجر
�أثناء تنظيف اخلنجر ب�شكل دوري للمحافظة على ملعان الف�ضة لفرتة
طويلة ،والريطة هي (نوع من الثمار احلم�ضية)� ،أما حديثا يتم ا�ستخدام
الليمون كمحلول حم�ضي لتنظيف اخلنجر ل�سهولة توفره.
(التيزاب) :ي�ستخدم احلريف مادة (التيزاب) – حملول �سائل – يف

ال تقت�صر داللة اخلنجر ال ُعماين
على القوة والهُوية والتاريخ العريق
بل يدل � ً
أي�ضا على براعة الإن�سان ال ُعماين
يف ت�صميماته ،ونقو�شه
تلميع الف�ضة �أثناء مراحل �صناعة اخلنجر يف �أجزائه املختلفة ،فبعد
االنتهاء من مرحلة تعري�ض النار على القطع الف�ضية يتم مبا�رشة
و�ضعها داخل مادة (التيزاب) لإزال��ة ال�سواد الذي ت�سبب عن اللهب،
وي�ستخدمها بع�ض احلرفيني يف تنظيف اخلنجر.
املاء وال�صابون :ي�ستخدم احلريف املاء لتنظيف القطع الف�ضية �أو
لتربيدها ،وي�ستخدم م�سحوق ال�صابون لتنظيف اخلنجر.

احلفاظ على املوروث احل�ضاري

وتويل حكومة ال�سلطنة ممثلة بالهيئة العامة لل�صناعات احلرفية
خا�صا للحفاظ على امل��وروث احل�ضاري و�إب��داع احلرفيني
اهتماما
ً
ً
ال ُعمانيني من خ�لال تقدمي برامج متكاملة من الدعم والتدريب
والرعاية احلرفية للحرفيني ،وملا كان للخنجر من مكانة مرموقة
ف�إن ال�سلطنة قيادة وحكومة و�شعبا تهتم باخلنجر ال ُعماين ،وقد قامت
املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س بالتعاون مع الهيئة العامة
لل�صناعات احلرفية ب�إعداد موا�صفة قيا�سية ُعمانية ،وذلك تنفيذا
للمر�سوم ال�سلطاين ،وتتكون من �أج��زاء اخلنجر ،و�أن��واع وم�سميات
اخلناجر املتداولة بال�سلطنة ،و�أ�ساليب الت�صنيع املتبعة ،واملواد اخلام
التي ميكن �أن تدخل يف ال�صناعة ،وموا�صفات و�أبعاد و�أوزان املنتج
النهائي ،والهدف من املوا�صفة حماية احلرف الوطنية ال ُعمانية.
ويف جمال حقوق امللكية الفكرية �صدرت �شهادة �إي��داع حملية
رق���م( )822للخناجر ال ُعمانية ل��دى دائ��رة امللكية الفكرية ل��وزارة
التجارة وال�صناعة.
وموا�صلة للنهج املتبع للحفاظ على اخلناجر ال ُعمانية من
التقليد �أو اخل��روج يف �صناعتها عن الهوية ال ُعمانية� ،صدر القرار
رقم(2010/32م) من الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية ب�ش�أن حظر
ا�ستخدام منوذج اخلنجر ال ُعماين وغريه من ال�صناعات احلرفية يف �أي
منتجات �صناعية �سواء كانت م�صنعة حمليا �أو م�ستوردة �إال مبوافقة
م�سبقة من الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية.
ولإ�ضفاء املزيد من الإي�ضاح عن اخلنجر ال ُعماين من ذوي
االخت�صا�ص �أجرت جملة (جند ُعمان) عد ًدا من اللقاءات مع جمموعة
من جتار و�صانعي اخلناجر ال ُعمانية:
الفا�ضل خالد بن نا�رص بن �سيف الطيواين :ميتهن حرفة �صناعة
اخلناجر ال ُعمانية منذ مدة تتجاوز االثنني والع�رشين عاما ،ويقول:
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الفا�ضل
خالد بن نا�صر الطيواين

الفا�ضل
علي بن حممد الرا�شدي

«�إن حب التجارة هو ما �شده ملزاولة هذه
احلرفة ال ُعمانية العريقة ،وكذلك ت�شجيع
الأه��ل والأ�صحاب ل��ه» ،وي�ضيف قائلاً �إنه
بد�أ م�شواره يف هذا املجال عندما كان ي�س�أل
كبريا باجللو�س
�أ�صحاب اخلربة ويق�ضي وق ًتا ً
معهم وكذلك اال�ستفادة من خرباتهم ،ومبا �أن
�صناعة اخلناجر متر بعدة مراحل ولكل مرحلة
�أو كل جزء من اخلنجر له �شخ�ص خمت�ص ،ف�إن
خال ًدا متخ�ص�ص يف �شك القطائع (املحازم).
وحتدث الفا�ضل علي بن حممد بن خايف
ال��را���ش��دي :وه��و تاجر خناجر ويعمل على
وحمب لهذه احلرفة وبد�أ باقتناء
�صيانتها،
ٌّ
بع�ض اخلناجر ومن ثم تطور الأمر به و�أ�صبح
له حمله اخلا�ص لتجارة اخلناجر والعمل على
�صيانتها ،وي�شجع على مزاولة هذه املهنة
تاريخا يعتز به ،واختتم حديثه
كونها متثل
ً
قائال« :وهلل احلمد احلركة التجارية م�ستمرة،
والإقبال على اخلناجر ال ُعمانية واملقتنيات
الرتاثية متزايد من قبل ال ُعمانيني وال�سياح
اخلليجيني والأجانب».
و�أو���ض��ح الفا�ضل �سلمان بن حممد بن
�صالح الإ�سماعيلي (�صانع خ��ن��اج��ر)� :إن
اخلنجر ال ُعماين يعد من املقتنيات العزيزة
على ال ُعمانيني ،وه��و مرتبط بهم ارتباطً ا
وثي ًقا ،يتخلله اجل��ودة والإتقان يف ال�صنع،
و�إن �صناعة اخلنجر ال ُعماين هي م�صدر رزقه
الوحيد منذ خم�سة وخم�سني عاما ،حيث بد�أ
م�شواره يف هذا املجال وهو ابن خم�سة ع�رش
عاما حينها كان طالبا يف املدر�سة ،وقد كانوا
يف املا�ضي يعانون من قلة امل��وارد ونق�ص
بع�ض امل�ستلزمات ،بينما اليوم �أ�صبحت تلك
املواد اخلام متوفرة وب�شكل كبري ،كما �شهدت
�صناعة اخلناجر ال ُعمانية تطورا كبريا مع
توافر الأدوات وامل�صانع املتطورة.
ويقول الفا�ضل �أحمد بن �سيف بن �سعود
الفرقاين تاجر اخلناجر والف�ضيات�« :إن هذه
املهنة ذات مك�سب وفري وم�صدر دخل ممتاز،
ومدى الإقبال على هذه املقتنيات كبري جدا
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الفا�ضل
�سلمان بن حممد الإ�سماعيلي

الفا�ضل
عبداهلل بن مبارك الفار�سي

الفا�ضل
�سلطان بن را�شد العامري

وعلى م�ستوى م�رشف لكونه يعك�س �سمة الرجل
ال ُعماين ،ويربز هويته ب�شكل خا�ص ،والتاريخ
واحل�ضارة ال ُعمانية ب�شكل عام ،و�أ�شعر بالفخر
تاجرا لهذه ال�سلع الأ�صيلة،
واالعتزاز كوين
ً
ولب�س اخلنجر ال يقت�رص على املنا�سبات فقط
فقد كان ال ُعمانيون يرتدون اخلنجر ال ُعماين
يف �أغلب الأوقات �سواء كانوا يف الأ�سواق �أو
املنا�سبات �أو املجال�س �أو حتى �أثناء العمل».
وحتدث الفا�ضل �سيف بن نا�رص بن �سيف
الطيواين �صاحب م�رشوع (حلية)� :إنه توارث
حرفة �صناعة اخلناجر من �أبيه بحكم مرافقته
له �إىل ال�سوق وم�ساعدته له ومبا�رشة العمل
معه ،وقد �شده مدى �إقبال النا�س على هذه
ال�صناعة يف ذلك الزمان ،فقد تولد �إليه �شغف
ملمار�سة هذه املهنة والإجت��ار بها ،ونقلها
للأجيال القادمة ,وي��روي قائال� :إن عمله
بالقطاع احلكومي مل يكن مانعا له من حتقيق
حلمه ومراده فقد ا�ستمر يف هذا املجال و�سلك
طريق والده ،وي�ضيف �أنه كان ي�أخذ منتجاته
ويقوم ب�إي�صالها �إىل الأ�سواق الأخ��رى مثل
كون له
�سوق مطرح والأ�سواق املجاورة ،وقد َّ
عالقات جتارية متينة ،واليوم يقوم بتعليم
�أبنائه حرفة �صناعة اخلناجر حتى يقوموا
بدورهم لنقلها للأجيال القادمة ،وكذلك �إدارة
فروعهم اخلم�سة ع�رش املنت�رشة يف خمتلف
حمافظات ال�سلطنة.

الفا�ضل
�أحمد بن �سيف الفرقاين

الفا�ضل
�سيف بن نا�صر الطيواين

الفا�ضل �سلطان بن را�شد العامري حتدث
قائال�« :إن اخلنجر وال�سيف هما رم ًزا للهوية
ال ُعمانية منذ قدمي الزمن ،ونحن ك ُعمانيني
نعتز ويعز علينا هذا الرتاث ،لذلك تولدت لدي
هواية اقتناء اخلناجر ال ُعمانية ،و�أ�صبحت
�أب��ح��ث ع��ن �أج��وده��ا و�أثمنها ك��ون اخلنجر
ال ُعماين م�صدر فخر واعتزاز».
الفا�ضل عبداهلل بن مبارك بن عبداهلل
الفار�سي (مدير م�ؤ�س�سة ال�صائغ) �أو�ضح �أن
حرفة �صناعة اخلناجر توارثها �أبا عن جد,
فبعد وف��اة وال��ده (رحمه اهلل) اجتهد و�سعى
للنهو�ض بهذا امل����شروع كونه ترعرع فيه
منذ ال�صغر ،ويقول �إن بداية امل�رشوع كانت
عبارة عن ور�شة �صغرية ومعدات بدائية يف
�إحدى غرف املنزل حتت �إ�رشاف �أبيه وجده،
ومن ثم تطور بهم احلال �إىل امتالك حملهم
اخلا�ص ،و�أ�ضاف قائال� :إنه مل يكن يتوقع يف
يوم من الأيام �أن اقتناء اخلناجر �سوف ي�شهد
� اً
كبريا يف ظل التطور الذي نعي�شه اليوم،
إقبال ً
فقد تبدلت نظرته ب�شكل تام و�أ�صبح مقتنيو
هذه املنتجات يف ازدياد م�ستمر ،ويدل هذا
على ارتباط ال ُعمانيني االرتباط الكلي التام
باخلنجر ،ويختتم حديثه قائال� :إن��ه ميتلك
حتفة قدمية تعود �صناعتها لعام 1885م،
وهي عبارة عن خنجر قدمي ،و�أنه قد عر�ضت
عليه مبالغ كبرية مقابل تلك التحفة ولكنه
رف�ض التفريط بها.

قـ ـ ـابو�س ال ــمج ــد

�س�ل�ام ي ��ا ب ��اين ُعم ��ان ال ِع ��ز ديرتنا

�س�ل�ام مِ ن ��ا ودع ��وه تِ�سل ��م كفوف ��ه

اهلل يدمي ��ك لن ��ا ي ��ا رم ��ز وحدَتن ��ا

قابو� ��س �إيل يف ��رح قلبن ��ا �شوف ��ه

�أفن ��ى �شباب ��ه وكل هم ��ه �سعادتن ��ا

وعِ �شن ��ا ب َنعي ��م وكل الع ��امل ي�شوفه

ا�سم ��ه ُحروفه عل ��ى الطيبات دلتنـا

بعروفه
حتى ُتراب ال َوطن ي�شهد مِ َ

الق ��اف قل ��ب ويف نب�ض ��ه حمبتن ��ا

والألف �أجم ��اد يف التاريخ معروفه

والباء بحر من عِ ز فيه اليوم عي�شتنـا

وال ��واو وعدنا وال بان ��ت لنا خلوفه

وال�سني �سِ لم و�أمن يف �أر�ض �ضمتنـا

و َعزفلناالتاريخبالأجمادمعزوفة

موالينتبع ُخطاكوللمجدوجهتنـا

نرفع �شعار ال َوطن خنجره و�سيوفه

نتبع �أوامرك وين ما تبغي م�سريتنا

والأرواح حلماك يا موالي مكلوفه

م ��ا تن ��زل الأر� ��ض يف الآف ��اق رايتنا

دام الـ ُعماينحملالأكفـــــان علىكتوفه

العريف بحري/
طالب بن علي البدواوي
البحرية ال�سلطانية العُمانية
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عُمـ ـ ـ ـ ـ ـان ..

و�أ�شـرعة الأمن وال�َّســالم

احتفلت ال�سلطنة يف الثامن ع�رش من نوفمرب بالعيد الوطني التا�سع والأربعني املجيد،
وقد حتقق لها يف ظل القيادة احلكيمة حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -من التطور والتقدم يف
خمتلف املجاالت ما تفاخر به العامل ،و�صنع لها ح�ضو ًرا نوع ًيا يف ر�سم �سيا�ساتها ومعاجلة
حتدياتها وم�شكالتها ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ونقل ُعمان �إىل �آفاق عالية من التقدم
والتطور الذي جتاوز م�ؤ�س�سات الدولة وقطاعات التنمية؛ �إىل فقه الإن�سان ال ُعماين
ووعيه وم�س�ؤولياته ومواطنته؛ لذلك مل يكن احلديث عن منظومة الأمن وال�سالم يف
ُعمان منف�صال على مكونات ومبادئ احلياة ال�سيا�سية ال ُعمانية ومكونات الن�سيج
االجتماعي والثقايف ال ُعماين؛ والتحوالت احلا�صلة يف الن�سق امل�ؤ�س�سي يف بنيته
التنظيمية والهيكلية والت�رشيعية والأدائية؛ بل �شكل ج�رس توا�صل وحلقة
مرتابطة احللقات بني خمتلف املحطات يف م�سرية بناء الدولة ونه�ضة الإن�سان.

الدكتـــــور/
رجـــب بن علــــي العوي�ســـي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـــــــ�س الـــــــــدولة
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كمه ونوعه ،وعمقه وكفاءته،
�إن احلديث عن ُعمان :الأمن وال�سالم ،اخت�رص الزمن يف ّ
و�شموليته وات�ساعه ،فيما ارتبط به من �إجنازات �شاخمه ،وخلّده من ذكريات ماجدة،
و�أ�س�سه من �إ�سرتاتيجيات ناجحة ،ور�سمه يف خريطة تكوينه من �شواهد �إثبات ماثلة
للعيان ،وا�ضحة لكل ذي بيان ،و�ضوح ال�شم�س يف رابعة النهار ،فكان الأمن
وال�سالم بذلك وجهني لبناء وطن القوة و�إنتاج نه�ضة الإن�سان ،و�صناعة م�سرية
حتول م�شهودة تالم�س القلب وحتتوي النف�س وت�ستجيب للطموح وتتفاعل
�أر�صدتها مع ما �أنتجه الإن�سان ال ُعماين على مر التاريخ من علماء �أجالء،
وقادة �أوفياء يف �صنوف ال�سيا�سة والعلم والعمل واملواقف والأحداث ،وما
�سطّ ره من ت�ضحيات وخلّده يف ذاكرة التاريخ من ر�صيد معريف و�أخالقي
وم�سرية بناء ح�ضاري؛ �ساطعة ما بقيت احلياة ،م�شهود بتفردها ،لن
يخفت �ضو�ؤها �أو يبهت بريقها ؛ فكان بذلك �إ�سرتاتيجية حياة عاي�شت
الإن�سان ال ُعماين يف كل �أحواله ،وارتبطت به يف جل مواقفه ،يف
مفرداته الثقافية وتعبرياته الفنية وعالقاته مع الآخرين من
خمتلف ال�شعوب واحل�ضارات التي ارتبط بها ال ُعمانيون ،ويف
�صالتهم التجارية و�أن�شطتهم االقت�صادية ،وتعاملهم مع �سكان
املناطق التي كانت �ضمن نفوذهم ،بل التزمها الإن�سان ال ُعماين
قواعد يف العمل اجلاد ،وااللتزام الأ�صيل الذي يراعي الأذواق
وي��ح�ترم الثقافات ،يف حله وترحاله وح����ضره و�سفره،

واندجمت معه يف قواعد العي�ش امل�شرتك والت�سامح والوئام ،وال�سلوك
املهني الريادي يف احرتام وجهات النظر والتعاطي بحكمة مع م�سببات
اخلالف والتعاي�ش مع االختالف.
ولقد ر�سم البعد الأمني الذي ارتبط بالنه�ضة احلديثة ل ُعمان وعاي�شها
يف كل م�ساراتها وحقبها التاريخية على نحو ما يقرب من خم�سني �سنة،
خارطة لبناء الإن�سان ال ُعماين وحتديد �أولوياته ،و�صناعة ا�ستحقاقات
التنمية الوطنية التي ي�ستطيع من خاللها الو�صول �إىل �أهدافه وحتقيق
غاياته كمواطن عليه حقوق وم�س�ؤوليات وطنية و�أخالقية نحو نف�سه
والآخرين وم�ؤ�س�سات الدولة ،وفاء لوطنه ووالء لباين امل�سرية املظفرة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه ،وهو ما �أثبته النظام
الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين ( )96 /101يف مبادئه
الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية والأمنية وغريها ،لذلك جاءت كل
الت�رشيعات والتوجهات ال ُعمانية املنظمة حلياة ال ُعمانيني يف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية واالجتماعية والأ�رسية
وغريها ،ب�شكل يتناغم مع هذه املبادئ ويندمج فيها ويعرب عنها حفاظا
على كينونية هذا الإن�سان وهويته وخ�صو�صيته التي متيزه عن غريه من
املجتمعات ،فيفاخر بها ويتفاخر بتمثيله لها خارج ُعمان وداخلها؛
وانعك�س هذا التمازج بني مكونات الأمن وال�سالم ،والتوافقية احلا�صلة
بني امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية واملدنية ،يف قراءتها ملنظور الأمن
الوطني واملوجهات والأطر التي ر�سمتها لتحقيقه يف الواقع االجتماعي،
و�شعور الإن�سان ال ُعماين بح�ضورها يف م�سريته احلياتية؛ انعك�س على
�سالمه الداخلي وح�صانته الوطنية يف درء �أي خماطر يتعر�ض لها
الوطن ،واالبتعاد عن كل املنغ�صات وامل�شوهات وامل�سببات لتعكري
�صفو هذه الذائقة الإن�سانية واجلمالية التي ير�سمها �سلوك املواطن
ال ُعماين نحو وطنه ،وتنزيهه عن كل الأح��داث ال�سلبية وابتعاده عن
املناورات غري املح�سوبة ،حماية للوطن واملواطن ،وحفاظا عليه من كل
املخاطر التي باتت تع�صف باملجتمعات ؛ بل مار�ست احلكمة ال ُعمانية
امل�سهل للدخول فيه وامل�ؤطر ملنهجياته حتى نالت
دور الداعم لل�سالمّ ،
ا�ستحقاقات ذلك يف �إ�شادة حكماء هذا العامل وقياداته واعرتافهم ب�أهمية
الدور الإ�سرتاتيجي ل ُعمان يف عامل م�ضطرب وواقع ت�سوده لغة التهور
واالندفاع واحلروب.
حلظيا
من هنا مل يكن الأمن وال�سالم يف ُعمان حالة طارئة �أو �سلوكً ا
ًّ
�أو ممار�سة وقتية ،ارتبطت بالظروف الإقليمية والدولية واحلاجة �إىل مزيد
من العقل واحلكمة يف خف�ض درجة القلق التي تعي�شها املنطقة والعامل
اجتاه حالة الت�صعيد ال�سيا�سي والإعالمي احلا�صلة؛ بل م�سار وطني
�أ�صيل ،وخيار �إ�سرتاتيجي ارتبط ب�سيا�سات الدولة ور�ؤيتها الداخلية
واخلارجية ،وتناغمها مع معطيات التحول واالزده��ار االقت�صادي،
وتوفري بيئة الأعمال واال�ستثمار الأجنبي ،واملدن االقت�صادية العاملية
يف الدقم و�صاللة ،التي هي بحاجة �إىل منظومة �أمن ت�ستوعب املناف�سة
ومتنع االحتكار ،وتقلل من الرتابة والبريوقراطية ،وتعزز االبتكار،
وت�ستقطب الكفاءة ،وت�شجع يف املواطن ال ُعماين عاملية املعرفة والفكر
واملهارة ،والتي انعك�ست �إيجابا على كل القراءات الأخ��رى للحالة
وتفرد وحكمة
ال ُعمانية ،وما عرفت به من توازن و�صمت وهدوء ومهنية ّ
يف التعامل مع كل الأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها ،فالأمن
وال�سالم ا�ستثمار وطني القت�صاد م�ستدام ،لتحقيق التقدم على هذه
الأر���ض الطيبة ،ف�إن ح�صول ال�سلطنة على تقديرات متقدمة �إقليميا
وعامليا (�صفر يف الإره��اب) و(كفاءة م�ؤ�س�سات الأم��ن) يف تقارير
التناف�سية العاملي وغريها  ،عزز من مكانة ال�سلطنة ك�رشيك عاملي يف

ر�سم البعد الأمني ال��ذي ارتبط بالنه�ضة احلديثة ل ُعمان
وعاي�شها يف كل م�ساراتها وحقبها التاريخية ،خارطة لبناء الإن�سان
ال ُعماين وحتديد �أولوياته ،و�صناعة ا�ستحقاقات التنمية الوطنية
التي ي�ستطيع من خاللها الو�صول �إىل �أهدافه وحتقيق غاياته
�صناعة ال�سالم ون�رش ح�صون الأمن ،ووزيادة اال�ستثمار االقت�صادي،
واقت�صاد اللوج�ستيات واملحيطات لتعزيز ج�سور التوا�صل العاملي نحو
التنمية واال�ستقرار ،وتبادل املنافع لت�صل �إىل العامل �أجمع.
ويبقى على الإن�سان ال ُعماين يف ظل ما تفر�ضه الظروف والأو�ضاع
التي يعي�شها عاملنا املعا�رص والتحوالت التي ت�شهدها املنطقة العربية
عامة واخلليجية خا�صة ؛ �أن يدرك القيمة املتحققة من الأمن الذي تعي�شه
ُعمان بف�ضل اهلل وحكمة جاللة ال�سلطان يف قيادة البالد ؛ والأثر الناجت
عنه يف تعزيز ا�ستمرارية ح�ضوره الفاعل يف كل حمطات ال�سالم الدولية،
راعيا ومنتجا ومرتجما له ،م�ستفيدا من كل الفر�ص الوطنية يف توليد
بدائل وحلول للتحديات و الإ�شكاليات التي باتت ت�ؤرق �أمن الإن�سان
وتنتهك حقوقه وت�ستعلي على �أمن الأوطان و�سيادتها الوطنية ،وتزج
بها �إىل الفو�ضى واحلروب والفنت الداخلية وزعزعة اال�ستقرار ،وتدمري
كل مقومات النجاح والبني الأ�سا�سية التي �أ�س�سها املخل�صون و�سهر
عليها الأوفياء البارون ب�أوطانهم ،فيقف مبهنية على واجباته نحو
وطنه واملحافظة على ثرواته وم��وارده يف ظل حر�صه على ا�ستخدام
كل املمكنات والأدوات والفر�ص التي �أتاحتها الدولة يف �سبيل ح�صوله
على حقوقه ،وبناء ذاته ،وترقية الوعي والن�ضج الفكري النف�سي لديه،
باعتبارها حمكّات �أ�سا�سية لتحقيق لبنات الأم��ن والنظام ،وتر�سيخ
ال�سالم واال�ستقرار ،و�صناعة التوازن يف امل�سارين ال�سيا�سي اخلارجي
واالجتماعي واالقت�صادي الداخلي ،وت�أطري منهجية التفاعل والتناغم
مع كل الأحداث التي باتت تربزها من�صات التوا�صل االجتماعي ،بروح
متزنة ،وفكر نظيف ،ومنهج �سليم ،وم�سار وا�ضح.
�إن الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد ممار�سة �أ�صيلة لنهج ال�سالم يف
ُعمان ،وت�أكيد لدور الأمن يف �صياغة ملحمة البناء الوطني ،وتعزيز قيم
الوالء واالنتماء ،وترقية قواعد املواطنة و�سلوكها الذي ر�سمته نه�ضة
ُعمان يف الداخل وفق مبادئ العدل وامل�ساواة والعدالة االجتماعية،
و�شمولية التنمية ،وال�رشاكة الوطنية ،ومتكني ال�شباب واملر�أة  ،واملحافظة
على الن�سيج الوطني ،وترقية قيم الت�سامح والتعاي�ش االجتماعي،
ومنظومة الأخالق واملبادئ التي عززتها النه�ضة ور�سختها يف هوية
املواطن� ،أو يف اخلارج عرب ت�أكيد مبادئ ال�سالم واحلوار وح�سن اجلوار،
وحل اخلالفات بالطرق ال�سلمية ،وحق ال�شعوب يف تقرير امل�صري ،وعدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري ،وترقية ال�رشاكات االقت�صادية
والأمنية والإ�سرتاتيجية وتو�سيع نطاقها ،وااللتزام باالتفاقيات الدولية
والعمل بها واحلفاظ على �سيادة الدول  ،ف�إن الرهان اليوم على املواطن
ال ُعماين نف�سه كحلقة �أقوى يف قراءته لهذه املعادالت ،وتوظيفه للفر�ص،
وت�شخي�صه للمعطيات ،وحتديد موقعه يف املجتمع الدويل ،وميزان القوة
الذي ميتلكه يف ر�سم معامل التحول ،فيحمل على عاتقه واجب املحافظة
على هذا املنجز الوطني ال�شامخ من الأمن وال�سالم ،وي�صون �أ�صوله،
ويحفظ قواعده ،وف��اء ل ُعمان ووالء ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
وعمان واجلميع بخري.
وكل عام ُ
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تتو�شح ُعمان الأبية يف هذه الأيام النوفمربية املجيدة االحتفال
بالعيد التا�سع والأربعني املجيد ،وهي تلب�س ُحلل االزدهار وترفع
بيارق الأجم��اد ،وديباج العز وبريق الأزم��ان فخ ًرا وع ًزا و�شموخا
ورقيا ،حيث املجد ال�سامق بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ باين نه�ضة ُعمان العزة واالباء وال�سمو واالرتقاء.

الرائد/
زهران بن حمد بن بخيت الربيعي
مكتب الأمني العام بوزارة الدفاع
فما �أن انبلجت �شم�س النه�ضة املباركة مطلع عام 1970م بقيادة
موالنا املفدى ـ �أبقاه اهلل ـ �أ�رشق نور ُعمان الو�ضاء و�سناها الالمع
فرتبعت ُعمان �سنام املجد و�صفوة العز ،وذاع �صيت هذه البالد
املباركة باملحبة وال�سالم وطيب الوئام ،فارتقت هامات ال�سحاب
ال�شم ـ �أعزه اهلل ـ
ببيارق ال�شموخ و�أوتاد ال�صمود بف�ضل حنكة ـ القائد ّ
وقد و�ضع جاللته منذ فجر النه�ضة املباركة املواطن ال ُعماين ن�صب
عينيه (الإن�سان هو حمرك التنمية وحمورها) ،لقد كان جاللته يعني
ما يقول باحرتاف ،فكان االهتمام الأول بالإن�سان ،ل َّأن الإن�سان هو
الرثوة الأوىل يف كل املجتمعات والأمم ،فرقي املجتمعات مرتبط
برقي الفرد الذي هو املكون للمجتمع والأمة ،رق ًيا فكر ًيا وح�ضار ًيا
وثقاف ًيا.
وبينما ا�ستطاعت ُعمان ،دولة وجمتم ًعا وموط ًنا ،االنتقال مما
كانت عليه عام ١٩٧٠م �إىل �آفاق القرن احلادي والع�رشين ،و�إىل
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الإ�سهام الإيجابي ل�صالح ال�سالم والأم��ن واال�ستقرار لها ولكل
دول و�شعوب املنطقة من حولها ،يرتكز على �إجن��ازات اقت�صادية
واجتماعية  ،وعلى ازده��ار وتطور كبري مل�ستوى معي�شة املواطن
ال ُعماين بكل جوانبها ،وما حتقيق ذلك كله واال�ستمرار يف الرقي �إال
ثمرة من ثمار الفكر امل�ستنري جلاللة القائد املفدى وحر�صه على
رعاية املواطن ال ُعماين ،وتوفري كل �أ�سباب التقدم والتطور �أمامه ،
وثقافيا ليقوم بدوره الأ�سا�سي ك�رشيك وكطرف
تعليميا
و�إع��داده
ًّ
ًّ
�أ�صيل يف �صياغة وتوجيه التنمية الوطنية يف كل املجاالت باعتباره
و�سيلة التنمية وغايتها ،ومن �أجل �إر�ساء وتر�سيخ �أ�س�س وركائز الدولة
الع�رصية القائمة على العدل وامل�ساواة وحكم القانون التي حتر�ص
عليها الرعاية ال�سامية لوحدة الوطن ومتا�سك وترابط �أبنائه وترابه
يف كل �شرب من �أر�ض ُعمان الوفاء واالنتماء.
نعم ت�شهد ُعمان مبا�ضيها التليد وحا�رضها الزاهر نه�ضة
عمرانية �شاخمة يف �شتى جماالت التنمية املتنوعة حيث لب�ست ُعمان
و�شاح الدولة الع�رصية بف�ضل حنكة باين نه�ضتها الزاهرة موالنا
�سخر كل �إمكانيات الدولة
ح�رضة �صاحب اجلاللة ـ �أيده اهلل ـ الذي َّ
ومكت�سباتها خدمة لأبناء ُعمان الأوفياء ،ومن هذا املنطلق فقد �شحذ
جاللة ال�سلطان املعظم همم ال�شباب ال ُعماين وتفجري طاقات �أبناء
الوطن لتحقيق نقلة نوعية يف كل املجاالت ،وتكري�س مبد�أ التنمية
امل�ستدامة ،فال غرابة ب�أن يكون العيد الوطني فر�صة �سانحة ليعرب
فيه �أبناء ُعمان الأوفياء عن حبهم الدفني ووالئهم املنقطع النظري
خلف هذا القائد الفذ العظيم ،لتظل العالقة الوطيدة بني جاللته و�أبناء
الوطن ب�أجيالهم املتعاقبة ُعمانية املحتوى قابو�سية الوجدان يف
اجلوهر واملظهر ويف ال�رس ويف العلن على حد �سواء.

لقد �أر�سى جاللة ـ القائد الأعلى ـ �أركان الدولة على العدل ،والعدل
�أ�سا�س احلكم ،ف�أن�شئت امل�ؤ�س�سات الق�ضائية والعدلية ،التي ت�ضمن
�صون حقوق اجلميع ،وال �ضري �أن ال�سلطنة قد قطعت �شوطا كبريا يف
هذا املجال حيث كان لها ق�صب ال�سبق على كثري من الدول ،ف�أ�صبح
اجلميع يقف �أمام الق�ضاء �سوا�سية ،وهنا نقتب�س ما جاء يف خطاب
جاللته ال�سامي يف افتتاح جمل�س ُعمان يف نوفمرب 2011م «فدعمنا
للق�ضاء وا�ستقالليته واجب التزمنا به واحرتام قراراته بال حماباة
�أمر مفروغ منه ،فالكل �سوا�سية �أمام القانون» ،وكل هذا ر�سخ قيم
الأخوة واملحبة يف املجتمع ال ُعماين الذي هو بطبعه يتحلى بتلك
القيم احلميدة.
وقد ج�سد النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رق��م ( ،)96/101كل ه��ذه امل��ب��ادئ الد�ستورية مبا يحقق دولة
امل�ؤ�س�سات وحكم القانون والتعاون الوا�سع والعميق بني امل�ؤ�س�سات
التنفيذية والت�رشيعية يف �إطار امل�ساواة وحكم القانون وا�ستقالل
الق�ضاء وتي�سري العدالة للمواطنني ،ويف �إط��ار الرعاية ال�سامية
للمواطن ال ُعماين خا�صة �رشيحة ال�شباب التي حتظى باهتمام خا�ص
ومتوا�صل من جاللة ال�سلطان املعظم  ،فالتوجيهات ال�سامية الكرمية
من لدن جاللته ـ حفظه اهلل ورعاه ـ �إىل احلكومة الر�شيدة ب�أن ت�ضع
املواطن ال ُعماين يف �أعلى �سلم اهتماماتها لينعم الإن�سان ال ُعماين
بخريات هذا البلد املعطاء ويجني ثمار نه�ضته املباركة يف �شتى
املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
�إن من نعم اهلل العظيمة على هذا البلد العزيز نعمة الأمن والأمان
وال�سكينة واالطمئنان ،ومما ال �شك فيه ب�أن هذه النعم �إذ ت�ستوجب
ال�شكر واحلمد للخالق اجلليل ب�أن �سخر ل ُعمان من ي�أخذ بنا�صيتها
�إىل مرافئ العدل واال�ستقرار ومرا�سي التقدم واالزدهار �إنه القائد الفذ
موالنا املعظم �أمد اهلل يف عمره و�أبقاه ذخرا للوطن واملواطن الذي
كر�س جهده ليعي�ش املواطن مرفوع الر�أ�س عايل الهمة عزيز النف�س
قرير العني ،بلدة طيبة مباركة ورب غفور ،فاللهم لك احلمد وامل ّنه
على ما �أكرمت به علينا و�أنعمت �سلطانا �سليل املجد واقد الفكر.
لقد كان اهتمام جاللته بالتنمية ال�شاملة وامل�ستدامه منقطع
النظري بح�سبان �أنها ت�شمل كل املجاالت التي تخدم املواطن وت�ؤمن
له ُ�سبل العي�ش الكرمي ،وهذا يدل على حكمة جاللته و�سعة �أفقه ،بل مل
أي�ضا العالقات اخلارجية
تكن التنمية مقت�رصة على الداخل ف�شملت � ً
والتوا�صل مع الأ�شقاء والأ�صدقاء ،وكانت توجهات جاللته �أ ّنه ال
يريد �أن يرى يف خريطة العامل دولة ال تربطها عالقات طيبة مع
ال�سلطنة ،ف�أ�صبحت عالقات ال�سلطنة و�سفاراتها ممتدة يف جميع
�أنحاء املعمورة ،و�أ�صبح ال ُعماين ي�سافر ويتنقل ويزور معظم دول
العامل بحرية وله احرتامه وتقديره.
وقد ر�سم جاللة ال�سلطان �سيا�سة ُعمان اخلارجية وفق �أ�س�س
ومبادئ را�سخة تقوم على التعاي�ش ال�سلمي بني جميع ال�شعوب
وح�سن اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للغري واالحرتام

ت�شهد ُعمان مبا�ضيها التليد وحا�ضرها الزاهر
نه�ضة عمرانية �شاخمة يف �شتى جماالت التنمية
املتنوعة حيث لب�ست ُعمان و�شاح الدولة الع�صرية
بف�ضل حنكة باين نه�ضتها الزاهرة موالنا ح�ضرة
�صاحب اجلاللة �أيده اهلل
املتبادل حلقوق ال�سيادة الوطنية و مد اجل�سور مع الآخرين وفتح
�آفاق التعاون والعالقات الطيبة مع خمتلف الدول ال�شقيقة وال�صديقة
على امتداد العامل وفق �أ�س�س وا�ضحة وحمددة ومعروفة للجميع منذ
�أن انطلقت م�سرية النه�ضة املباركة عام 1970م ،ومما له داللة
عميقة �أن جاللة ال�سلطان املعظم �أكد يف خطابه يف االنعقاد ال�سنوي
ملجل�س ُعمان يف ال�ساد�س من نوفمرب لعام 2009م «�إن �سيا�ستنا
اخلارجية معروفة للجميع ،وهي مبنية على ثوابت ال تتغري ،قوامها
العمل على ا�ستتباب الأمن وال�سالم وال�سعادة للب�رشية كافة».
وق��د اكت�سبت الدبلوما�سية ال ُعمانية �أب��رز �سمات ال�شخ�صية
ال ُعمانية املعروفة بالهدوء وال�رصاحة والو�ضوح يف التعامل مع
الآخرين ،فقد امتلكت من ال�شجاعة والثقة يف النف�س ما مكنها دوما
من طرح موقفها والتعبري عنها بعي ًدا عن االزدواجية واحلر�ص على
بذل كل ما هو ممكن لدعم �أي حتركات خرية ت�سهم يف حتقيق الأمن
واال�ستقرار والطم�أنينة واحلد من التوتر خليج ًيا وعرب ًيا ودول ًيا ،ومما
يزيد من قدرة ال�سلطنة يف هذا املجال �أنها لي�ست لها خالفات �أو
م�شكالت مبدئية مع دول �أو �شعوب �أخرى و�أنها تتعامل مع خمتلف
القوى والأط���راف الإقليمية والدولية طاملا يبادلونها املواقف
واملبادئ نف�سها التي تنطلق منها وتقوم عليها �سيا�ساتها ويف �إطار
القانون وال�رشعية الدولية.
وعلى امل�ستوى املحلي ،حر�صت ال�سلطنة على �أن تكون ل ُعمان
جتربتها اخلا�صة يف تدعيم العمل ال�شوروي والدميقراطي ،وم�شاركة
املواطنني يف �صنع القرارات الوطنية ،حيث حققت هذه املمار�سة
الكثري من النتائج طوال ال�سنوات املا�ضية ،ما عزز م�سرية التنمية
وتطورها ،و�ساهم يف �إقامة دولة امل�ؤ�س�سات والقانون ،وعزز قيم
ال�رشاكة وتعدد الآراء يف �إطار احلر�ص على حتقيق امل�صلحة الوطنية.
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة تكن جلاللة قائدها الأعلى ـ حفظه
اهلل ـ كل املحبة والتقدير ،و�أ�صدق معاين العرفان والوالء والوفاء،
مين على جاللته بالعمر املديد ،وميتعه
وتدعو اهلل العلي القدير ب�أن َّ
مبوفور ال�صحة وال�سعادة ,ويحقق على يديه الكرميتني يف احلا�رض
وامل�ستقبل منجزات �أكرث و�أكرب ترقى بها ُعمان �إىل �آفاق من املجد
�أجل و�أعلى مب�شيئة اهلل وتوفيقه ،وتعاهده على االلتزام بتوجيهاته
ال�سديدة ,والعمل اجلاد املخل�ص من �أجل رفعة �ش�أن ُعمان املجد
دوما ملا فيه
وال�س�ؤدد� ،سائلني املوىل -جلَّت قدرته� -أن ُيوفقنا ً
اخلري والنماء لوطننا الغايل ُعمان ،وكل عام وموالنا القائد الأعلى ـ
�أيده اهلل ـ يرفل يف �أثواب العز واملجد.
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(َ )49عامًا ِم َن النَّ ْه�َض ِة والتَّ َق ُّد ِم والرَّ َخاءِ

ي�أتي احتفال ال�سلطنة بالعيد الوطني التا�سع والأربعني يف الثامن ع�شر من نوفمرب
املجيد ،و�سط توا�صل مل�سرية الإجنازات ال�شاملة ،التي ت�شهدها البالد يف ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ حيث تتوا�صل م�سرية اخلري والنماء ،وتتدفق �أنهار العطاء
واملنجزات لهذا الوطن العزيز ،الذي عانق املجد واملعايل ،ورفرفت رايات عزه
وجمده خ َّفاقة عزيزة و�شاخمة ،تزهو بعنفوان منجزاتها الرا�سخة وتتباها بحا�ضرها
امل�شرق ،وتفخر مبا حتقق لها طوال م�سرية النه�ضة املباركة.
�إن الثامن ع�رش م��ن نوفمرب ،ه��و ي��وم خالد يف تاريخ
ال ُعمانيني ،ومنذ بداية عهد النه�ضة ال ُعمانية ،كانت ُعمان وال
تزال تعتز بيوم الثامن ع�رش من نوفمرب ،فهذا اليوم التاريخي
الذي فيه �أ�رشقت على ُعمان �شم�س جديدة معها بزغ نور عهد
جديد يف تاريخها احلديث ،جت َّددت معه الآمال والطموحات،
و�أقبلت على عهد من املجد والتنمية والرخاء� ،أعاد لها جمدها
العريق ،و�سطّ ر ب�أحرف من ذهب نه�ضة ُعمانية را�سخة� ،شاملة
كل �شرب من هذا الوطن العزيز ،وا�ضعة ُعمان و�شعبها يف م�صاف
الدول وال�شعوب املتقدمة.
فهكذا كانت البداية احلقيقية لبناء الوطن والإن�سان،
والنهو�ض به ،وو�ضعه يف املكانة التي ي�ستحقها ،حيث �أولت
ال�سيا�سة احلكيمة جلاللته ـ �أبقاه اهلل ـ كافة حم��اور التنمية
و�أ�س�سها ،االهتمام ال��ذي ت�ستحقه ،فالر�ؤية احلكيمة للقائد
املفدى ـ حفظه اهلل ـ كانت تنظر �إىل امل�ستقبل وت�ضع الإن�سان
يف مقدمة اهتمامها باعتباره الركيزة الأ�سا�سية يف النهو�ض
بالدولة و�أركانها.
فت� َّأ�س�ست �أرك��ان الدولة الع�رصية مب� َّؤ�س�ساتها احلديثة
واملتنوعة ،وحتقق للمواطن كل ما ي�صبو �إليه من �أوجه التنمية
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�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي بجريدة
(الوطن) ال ُعمانية

عرب دولة امل�ؤ�س�سات التي �أولت للمواطن االهتمام والتقدير،
ونال من خاللها حقوقه ،و�ضمنت له العي�ش الكرمي والرخاء
واالزدهار.
ومن بني �أهم امل�ؤ�س�سات واملجال�س التي ت� َّأ�س�ست �أركانها
يف ظ��ل العهد امليمون حل�رضة �صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ جمل�س ال�شورى
الذي يعد واحدا من �أبرز �رصوح النه�ضة املباركة ،والذي �أراد
له جاللته ـ �أيده اهلل ـ �أن يكون فيه للمواطن ال�صوت الذي ميثله،
والكلمة امل�سموعة ،والر�أي الذي يقوله ،فجاء دور جمل�س ال�شورى
ليكون مبثابة �صوت املواطن ،فكل الأع�ضاء مبجل�س ال�شورى هم
�أع�ضاء منتخبون من قبل املواطنني ،وميثلون املواطن حتت قبة
جمل�س ال�شورى .
و�إذ حتتفل ال�سلطنة ه��ذا العام بعيدها الوطني التا�سع
ؤخرا اال�ستحقاق االنتخابي الكبري
والأربعني ،وهي قد �أجنزت م� ً
و�أجرت انتخابات جمل�س ال�شورى للفرتة التا�سعة ،و�سط م�شاركة
توجهوا
وا�سعة من املواطنني من كافة واليات ال�سلطنة ،والذين َّ
�إىل �صناديق االق�تراع ،واختيار من ميثلهم مبجل�س ال�شورى،
فاكتمل امل�شهد ,حيث �شهدت الفرتة التا�سعة للمجل�س تو�س ًعا يف

عدد الأع�ضاء ،بزيادة ع�ضو �آخر لوالية لوى ،حيث مت انتخاب
ع�ضوا جدي ًدا
ع�ضوا بينهم امر�أتان ،ومن �ضمنهم ()55
()86
ً
ً
و( )31ع�ضوا متت �إعادة انتخابهم.
فمجل�س ال�شورى الذي يعد واح ًدا من �رصوح النه�ضة املباركة،
التي ت�ؤكد م�ضيها قدما نحو حتقيق مزيد من الرخاء للمواطن ،حيث
تعول احلكومة على هذا املجل�س ليكون �رشيكا يف العديد من امل�شاريع،
وبالتايل حتقيق الأهداف التي من �أجلها ت�أ�س�س هذا املجل�س.
�إن ما ت�شهده ال�سلطنة من تقدم ونه�ضة عمالقة ،دليل على
متانة وقوة الأ�س�س التي ت� َّأ�س�ست عليها مقومات البالد ،حيث
�أراد جاللته ـ حفظه اهلل ـ ب�أن تكون نه�ضة ُعمان متقدمة دائما،
ومت�ضي بخطى واثقة ت�شق طريقها نحو امل�ستقبل بثقة واقتدار،
حيث �أكدت امل�سرية ال ُعمانية هذا النهج ،من خالل ما ن�شهده
من �صالبة يف كافة القطاعات التنموية بالبالد ،فقد حافظت
ال�سلطنة طوال عقود النه�ضة املباركة على متانة اقت�صادها
الوطني ،وا�ستطاعت �أن تتخطى الكثري من املراحل ،التي مرت
بها املنظومة االقت�صادية ،العاملية والإقليمية ،حيث تداركت
ال�سلطنة كل تلك املراحل ،وا�ستطاعت �أن تتجاوز الكثري من
العقبات االقت�صادية واملحافظة على و�ضعها االقت�صادي
واملادي رغم كل الظروف.
وعندما تتجاوز ال�سلطنة كل تلك املراحل ف�إن ذلك يدل على
�أن �أركان االقت�صاد ال ُعماين �صلبة ،وقادرة على �أن تتعاطى مع
كافة الظروف بحكمة وثقة ،وتتخطى كل ما يعرتيها ،من خالل
وجود قاعدة اقت�صادية قوية ت�ؤهلها على ذلك.
�إن كل ما حتقق من منجزات ومكت�سبات يف هذا الوطن
العزيز ،بحاجة �إىل �أن نحافظ عليه وندافع عنه ،وال ي�أتي هذا
احلفاظ �إال ب�أن من�ضي خلف القيادة احلكيمة حل�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
عاما
ونر�ص ال�صفوف خلفه ،ومن�ضي كما م�ضينا خالل الـ(ً )49
�شع ًبا متما�سكًا ومتحا ًبا ال ت�شق �صفوفة الفنت وال التفرقة،
فوحدة ال�صف ومتا�سكه ،وترا�ص ال�شعب خلف القيادة ،يقوي
الدول ويرفع من �ش�أنها ،ويعزز روح البناء والتقدم ،فاليوم نحن
�أمام منجزات ي�شهد لها القا�صي والداين ،وهذه املنجزات بحاجة
�إىل �أن ن�سعى دائما للمحافظة عليها ون�صونها ،وبالتايل ن�ضمن
�سالمة هذا الوطن ,ومنجزاته.
حفظ اهلل ُعمان ,وحفظ �سلطاننا املعظم ،و�أدام اهلل العز
والرخاء لل�شعب ال ُعماين املخل�ص.
وعمان و�سلطانها و�شعبها ب�ألف خري.
وكل عام ُ

الثامن ع�شر من نوفمرب ،هو يوم خالد يف
تاريخ ال ُعمانيني� ،أ�شرقت فيه على عُ مان �شم�س
جديدة ،بزغ معها نور عهد جديد يف تاريخها
َّ
وجتددت معه الآمال والطموحات،
احلديث،
و�أقبلت على عهد من املجد والتنمية والرخاء

*****

�أراد جاللت��ه ـ حفظ��ه اهلل ـ ب�أن تكون
نه�ض��ة ُعم��ان متقدمة دائم��ا ،ومت�ضي
بخط��ى واثق��ة ت�ش��ق طريقه��ا نح��و
امل�ستقبل بثقة واقتدار
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�إعداد :املالزم  /خالد بن �سبيل البلو�شي

فن الرزحة
علم ال�سلطنة

العلم الوطني لل�سلطنة رفع لأول مرة يف  17دي�سمرب
ع��ام 1970م ،ويت�ألف من ثالثة �أ��شرط��ة (الأبي�ض
والأخ�رض والأحمر) مت�ساوية ح�سب التعديل الذي هو
عليه الآن ،مع �رشيط �أحمر على الي�سار يحتوي على
�شعار ال�سلطنة (اخلنجر) و�سيفني متقاطعني.
اللون الأبي�ض يرمز لل�سالم واالزده���ار ،واللون
الأخ�رض يرمز للخ�صب وال��زراع��ة يف البالد ،واللون
الأحمر يرمز للمعارك التي خا�ضها ال�شعب العماين عرب
تاريخه الطويل لطرد الغزو الأجنبي.
�شعار العلم :ال�سيفان واخلنجر يف الثلث الأعلى
القريب من ال�سارية وهو �شعار الدولة ،ويرجع ا�ستخدامه
�شعارا �إىل منت�صف القرن الثامن ع�رش ،وميثل ذلك
الأ�سلحة التقليدية لل�شعب العماين.

اجلبل الأخ�ضر
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مدينة �سلُّوت الأثرية
يتمركز املوقع على �سطح ه�ضبة �صخرية يف والية بهالء يف حمافظة
الداخلية ،وتكمن الأهمية التاريخية ل�سلُّوت يف ارتباطها املبا�رش مع
بدايات التاريخ العماين ،وقد مت العثور يف املوقع على �آثار تعود �إىل
الع�رص احلديدي يف الفرتة من ( )600 - 1400عام قبل امليالد ،والتي
�ست�ساعد على ا�ستك�شاف هذا الع�رص الذي ال تزال �صورته مبهمة املعامل
يف منطقة �رشق �شبه اجلزيرة العربية ،ومن املنظور التاريخي الأثري ف�إن
موقع �سلُّوت يتميز مببانيه املح�صنة بطريقة متطورة وبطرازه املعماري
املثري للإعجاب بالن�سبة لذلك الع�رص ،باال�ضافة �إىل ا�ستخدام نظام
ال����ري ب���الأف�ل�اج،
حيث مت اكت�شاف
م�ستوطنات ميتد
ت���اري���خ���ه���ا ب�ين
الألفيه الرابعة �إىل
الألفيه الأوىل قبل
امليالد ،واكت�شاف
�أق��������دم ف���ل���ج يف
ُع��م��ان ي��ع��ود �إىل
الألف الثالثة قبل
امليالد.

الهري�س �أو الهري�سة �أو �سيد املائدة �أو الطلوع �أو احلنطية
�أو القمحية هي طبق عربي� ،آ�سيوي ،وهندي من القمح املغلي
املهرو�س �أو املطحون املخلوط باللحم .قوام الهري�س يكون
متما�سك ًا وغليظ ًا ما بني قوام ح�ساء ال�شعري وما بني قوام
طبق (الدامبلنغ) ،والهري�س وجبة من مطبخ ال�رشق الأو�سط
�ض غالب ًا
وهي منت�رشة ب�شكل �أكرب يف منطقة اخلليج ،تحُ َرّ
يف �شهر رم�ضان والأعياد واملنا�سبات ال�سعيدة كالزواج
وعيدي الفطر والأ�ضحى ،ويع ّد الهري�س من الوجبات الد�سمة
التي ُت�شعر بال�شبع ملا حتويه من �ألياف وبروتينات ،ولعل
هذا �سبب كرثة �إع��داده يف �شهر رم�ضان وتناوله يف فرتة
ال�سحور ،ويتم حت�ضري طبق الهري�س يف دول اخلليج وبع�ض
الدول العربية الأخرى ،وتختلف طريقه �إعداده من بلد لآخر.

هناك العديد من الفوائد
للبان ومنها:
�إع���ط���اء امل���ن���زل رائ��ح��ة
عطرية زك ّ��ي��ة ،تنع�ش اجل�سم
ّ
الروائح الكريهة
على
وتق�ضي
ّ
كالروائح
فيها
غري املرغوب
ّ
ال ّناجتة عن الطّ هي ،ودورات
والع�صبية كاالكتئاب،
ف�سية
ّ
والرطوبة ،وعالج بع�ض الأمرا�ض ال ّن ّ
املياهّ ،
منو
كية ّ
فرائحة دخانه ال ّز ّ
وال�سكينة ،ومنع ّ
ترخي الأع�صاب وتعطيها الهدوء ّ
طيارة عند ا�ستن�شاقها ودخولها
طانية ،فهو يحتوي على مواد ّ
ّ
اخلاليا ال�سرّ
مما ي�ؤ ّدي �إىل
للج�سم حت ّد من االنق�سامات غري الطّ ّ
بيعية يف خاليا اجل�سمّ ،
ً
الرئة ،والفم،
�رسطان
ة
خا�ص
ة
طاني
تقليل
ّ
ّ
احتمالية الإ�صابة بالأورام ال�سرّ
ّ
ّ
يابانية حديثة يف
وال ّثدي ،وال ّدماغ ،واملعدة ،وهذه الفائدة �أثبتتها درا�سة
ّ
عام 2009م .كما يعمل على تقوية جهاز املناعة ،فعند ا�ستن�شاق ال ّدخان
ودخوله �إىل اجل�سم يزيد من �إنتاج كريات ال ّدم البي�ضاء القادرة على مقاومة
درية املزمنة
ال�ص ّ
امليكروبات واجلراثيم .كما ي�ستخدم لعالج الأمرا�ض ّ
والر�شح� ،أو ال ّناجتة عن العوامل
ال ّناجتة عن امليكروبات والغبار ّ
كال�سعال ّ
واحل�سا�سية ،فهو على عك�س باقي �أنواع البخور التي تزيد
كالربو
ّ
ّ
الوراثية ّ
جيد لقتل احل�رشات املزعجة
ل
ح
وهو
،
ّ�سي
ف
ن
ت
ال
اجلهاز
م�شاكل
من
ّ
ّ
طبيعي ّ
ّ
ّ
وامل�ؤذية للإن�سان كال ّنامو�س وال ّذباب.

�أفقي:
� -1صاحب رواية �أحدب نوتردام.
 -2م�سل�س��ل للفنان يا��سر العظم��ة (معكو�سة) ـــ
�أهم �أنهار �أ�سرتاليا.
 -3ال�ضامن (معكو�سة) ـــ جهالة (معكو�سة).
� -4شهر ميالدي (معكو�سة) ـــ غاب (معكو�سة).
 -5من جزر ملوك الإندوني�سية ـــ عا�صمة عربية.
 -6ح��رف ج��ر (معكو�س��ة) – �ص��وت الكل��ب
(معكو�سة).
 -7مت�شابهان ـــ ن�صف الزوج.
 -8ا�سم م�ؤنث (معكو�سة) ـــ خيمة كبرية.
 -9مدينة �سورية – من الأ�شجار.
 -10فوق العني ــــ مت�شابهات.
عمودي :
 -1مدينة �إ�سبانية ــــ مت�شابهان.
 -2مت�شابهات ـــ عاري القدمني (معكو�سة).
 -3م��ن النبات��ات ــ��ـ م��ن عل��وم الريا�ضي��ات
(معكو�سة).
 -4دولة �آ�سيوية ــــ للت�أفف.
 -5مدينة �سويدية (معكو�سة).

الكلمـــات املتقاطعـــة

(�سل�سلة جبال احلجر مبحافظة الداخلية) :يبلغ ارتفاعه
( )2,980مرت ،وي�شتهر به�ضبته الوا�سعة التي تقع قريب ًا
من قمته ،وت�ستغرق الرحلة من م�سقط �إىل اجلبل �ساعتني
تقريباً ،وميكن الو�صول �إليه ب�سيارات الدفع الرباعي.
ويتميز مناخ اجلبل الأخ�رض مبناخ البحر الأبي�ض
املتو�سط حيث تتدنى درجة احلرارة خالل ف�صل ال�شتاء
لأقل من �صفر مئوية ،وتت�ساقط بع�ض الثلوج �أحياناً ،ويف
ال�صيف تبلغ درجة احلرارة حوايل ( )22درجه مئوية،
وب�سبب موقعه ومتيز الطق�س فيه ف�إن اجلبل الأخ�رض
غني بالفواكه املتنوعة كامل�شم�ش واخلوخ والتني والعنب
والتفاح والكمرثى ،كذلك اللوز واجلوز والزعفران ،كما �أن
الرمان املوجود به م�صنف �ضمن �أجود الأنواع يف العامل.
وتنت�رش يف ربوع اجلبل العديد من القرى العمانية
حول �ساكنوها بع�ض مناطق اجلبل �إىل مدرجات
والتي ّ
لزراعة حما�صيلهم.

هو الفن الأ�شهر من الفنون الرتاثية العمانية ،يمُ ار�س يف �أغلب
حمافظات ال�سلطنة ،وي�شارك يف هذا الفن عدد كبري من الرجال وذلك يف
�شكل �صفوف مت�ساوية يتقدمهم رجال يتبارزون بال�سيوف والرتو�س،
وكلمات هذا الفن عبارة عن مطارحات �شعرية يف الفخر وال�شجاعة
واملدح والهجاء.
ورغم ت�شابه هذا الفن يف جميع املحافظات والواليات� ،إال �أن
الباحث يرى �أن هناك بع�ض الفروقات الب�سيطة بني كل حمافظة
و�أخرى ،وحتى بني الواليات يف املحافظة ذاتها.
وفن الرزحة من الفنون اخلا�صة بالرجال وال ت�شارك به الن�ساء
�إال �إذا ك��ان��ت املنا�سبة
التي مت�ضي �إليها امل�سرية
منا�سبة اجتماعية ُي�سمح
للن�ساء بامل�شاركة ،مثل
التهنئة مب��ول��د ج��دي��د� ،أو
ع��ر���س ،وت�سري ب��ه الن�ساء
ومعها الأط��ف��ال ـ��ـ �صبية
وبنات ــ بعد �آخر �صف من
�صفوف الرجال ،يف م�ؤخرة
الهمبل �أو امل�سرية.

من امل�أكوالت ال ُعمانية (الهري�س)

فوائد بخور ا ّللبان

املتو�سط.
� -6أحد الوالدين ــ العفو (معكو�سة).
� -7ضم�ير الغائبني ــ��ـ ح�رشات ت�ضيء يف  -9متحف �شمعي يف باري�س ــــ مت�شابهات.
 -10ن��اد �إجنلي��زي لك��رة الق��دم ــ��ـ ولدي
الظالم (معكو�سة).
 -8مت�شابه��ان ـــ��ـ جزي��رة �إيطالي��ة يف (معكو�سة).
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مبا َي َت َخ َّل َل ُه
اركُ َ ،و َ
َي�أْتِي ُن ْو َفمْبرَ ُ اَلمْ َِج ْي ُدَ ،و َت�أْتِي َم َع ُه كُ لُّ َم َع ْانيِ اَ ْلف َْخ ِرَ ،و َمظَ اْهِ ِر اَلاْ ِْع ِت َزاْ ِزِ ،ل ُي َج ِّ�س َد َه َذا اَ ْل َي ْو ُم اَلمْ ُ َب َ
مِ ْن َم َ�شاْعِ ِر اَلاْ ِ ْنت َِماءَِ ،و ِ�ص ْدقِ اَل َْولاَ ءَِ ،مل َْح َم َة َوطَ ٍن؛ َح ْي ُث اَل َْو ْع ُد َوا ْ ِإَلنجْ َ ا ُزَ ،و َت ْل ِب َي ُة اَ ْل ِّن َداْ ِء َن َح َو اَلمْ َُ�شا َْركَ ِة اَل َْوطَ ن َِّي ِة
امُ ،ذو
اَ ْل َفاْعِ َلةِ ،فيِ َم�سِ يرْ َ ِة اَ ْل ِب َن ْا ِء َوا ْ ِإَل ْع َما ِرِ ،تلْكَ اَ ِّلتِي َر َ�س َم َها ِب ِ�إ ْت َقا ٍْنَ ،و َق ْا َد َها ِب ِ�إ ْح َكا ٍْمَ ،ق ْا ِئ ٌد َف ٌّذَ ،و َزعِ ْي ٌم ُه َم ٌ
ان.
ُر�ؤ ًْى َب ِ�صيرْ َ ةٍ َ ،وفِ ْك ٍر َثاْقِ ٍبَ ،ق ْا َد اَ ْلبِلاَ َد �إِلىَ َم َراْفِ ِئ ا ْ أَلَ ْم ِنَ ،و�أَ َخ َذ َها َن ْح َو َم َرا�سِ ي ا ْ أَلَ َم ِ
ريقِ
َل َق ْد َعبرَّ َ ْت َوب َِجال ٍء ِتلْكَ اَلجْ ََماْهِ يرْ ُ اَ ْل َغ ِفيرْ َ ُة مِ َن اَلمْ َُواطِ ِنينْ َ َ ،واَ َّلتِي ا ِْ�صطَ َّف ْت َعلَى َجا ِن َب ِّي َذلِكَ اَلْطَّ ْ
��ان اَ ْلبِال ِد اَلمْ ُ فَ�� َّدى َ -ر َع ْا ُه ا ُ
هلل ـ
��ب اَلجْ َال َل ِة ُ�سلْطَ ِ
��ب اَلخْ َ �ْيررْ ِ  ،اَلمْ ُ قِلُ لحِ َ �ضرْ َ ِة َ�صاْحِ ِ
اَلَّ��ذِي َ�س َلكَ�� ُه َم ْوكِ ُ
اَلمْ ُ َّت ِج�� ُه َن ْح َو َم َق ِّر اَلاْ ِْح ِت َفاْلِ ِب ُن ْو َفمْبرَ اَلمْ َِج ْيدِ ،اَ ْلع ِْي ِد اَل َْوطَ ن ِِّي اَ ْل َّتا�سِ ِع َوا ْ أََل ْر َبعينْ َ  ،فيِ َم ْوقِ ٍف َوطَ ن ٍِّي
في ٍعَ ،راْفِ َع ًة ا ْ أَل َياد َِي تحَ ِ َّي ًة ِل ْل َقا ِئ ِد اَ ْل َبانيِ َ ،وا ْ أَلَكُ َّف ُم َت�ضرَ ِّ َع ًة ِلل َْخ ْالِقِ َج َّل
ُم ِه ْي ٍ
��بَ ،و َم ْ�ش َه ٍد َ�س��ا ٍْم َر ْ
َجاللُ�� ُهَ ،داْعِ َي ًة ا َ
��ق اَلمْ َْ�س َعىَ ،و َ�أ ْن َي ْحفَ��ظَ ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ
هلل َت َع��الىَ �أَ ْن ُي َبا ِركَ اَلخْ ُطَ ىَ ،و ُي َو ِّف َ
ان اَ ْلبِال ِد اَلمْ ُ َف َّدى،
َاءَ ،و ُمطْ ل ََق اَل َْولاَ ءِ ،لجِ َال َل ِة ُ�سلْطَ ِ
َجال َل َت ُه ِب َك ِريمْ ِ عِ َن ْا َي ِتهِ ،مجُ َ ِّد َد ًة اَ ْل َع ْه َد َواَل َْوف َ
الراْئ ِِعَ ،ع ْن �ص ْدقِ اَلمْ ََ�شاْعِ ِرَ ،ن ْح َو ُع َما َْن َو َ�س ِّي ِد ُع َما َْنَ ،و َما َت ْعترَ ِ ْيه
َو ُم َع ِّ
رب ًة فيِ َذلِكَ اَلمْ َْ�ش َه ِد َّ
الر�شِ ْي َدةِِ ،ب ُك ِّل
ُنف ُْو ُ�س ُهم مِ ْن َذلِكَ ال َّتفَانيِ اَلمْ ُْخل ِ
ِ�صَ ،واَ ْل َع ْز ِم ا ْ أَلَكِ ْيدِ ،فيِ َّ
ال�سيرْ ِ َخل َْف اَ ْل ِق َيا َد ِة َّ
ات.
ِث َق ٍة َو َث َب ٍ
��ن ُ�سلْطَ ��ا ِْن اَل َْب ْح ِر َّيةِ ،كَ ا َْن
ان اال ِْ�س ِت ْع َر ِ
ا�ض اَ ْل َع ْ�سكَ�� ِر ِّي ِب َقاعِ َد ِة َ�سع ِْي ٍد ْب ِ
َو َعلَ��ى َم ْي�� َد ِ
مل ْك َت َ�س ِبَ ،ح ْي ُث اَ ْل َها َْما ُْت
ُه َنالِكَ اَلمْ َْ�ش َه ُد اَل َْوطَ ن ُُِّي ا َْل َآخ ُر ،اَ َّلذِي َج َّ�س َد َح ْج َم اَلمْ ُ ْن َج ِزَ ،وكَ َّم اَ ُ
ِ�ص َناد ِْي�� َد عظَ ا ٍْم َ ،و ُهم َي ْر َت�� ُد ْو َن حلَلَ اَ ْل َف ْخ ِرَ ،و َث ْو َب اَلاْ ِْعتِ�� َزا ِزَ ،حاْمِ َل ًة ِتلْكَ
الرفِ ْي َع��ةُ ،ل َ
َّ
ال�س ُح ِب ،بمِ َ ا تحُ ْ َملُ
الطَّ َواْ ِب�ْي�رْ ُ اَلمْ ْ
الرا َْيا ِْت َخ َّف ْا َقةًَ ،و َن ْح َو َها َْم��ا ِْت ُّ
ُ�صطَ َّف َة َو ِب َا ْنتِظَ ��ا ٍْمَّ ،
ا�ض اَل َْوطَ ِنَ ،و ِح َما َْي�� ِة ُم ْك َت َ�س َبا ِت ِه
��ن ِح َي ِ
بِ�� ِه ا ْ أَلَ َم ْا َن�� ُة ال َْوطَ ن َِّي��ةُ ،اَلمْ ُ َت َم ِّث َل ُة فيِ ال َّذ ْو ِد َع ْ
ات
��و ٌد َ�صاْمِ ٌدَ ،ع�َّبتَرَّ َ ْت ِب ِهَ �أ ْ�سل َِح�� ُة ُق َّو ُ
الوطَ ن َِّي�� ِة ال َغال َْي��ةَِ ،وكَ َ�أ َّن َذلِ��كَ ْ
َ
اال�صطِ َف��اف طَ ْ
ْ�صةَُ ،و�شرُ ْ طَ ُة
ال�سلْطَ ِ
ال�سلْطَ ِ
��ان اَلخْ َ ا َّ
ال�سلْطَ انيِ ُّ اَ ْل ُع َم��انيِ ُّ َ ،و ُق َّو ُة ُّ
��ان امل َُ�سل ََّح�� ُة َواَلحْ ََر ُ�س ُّ
ُّ
َ
ات اَلمْ َُواطِ ِن� ،أ َما َْم
ؤون البـَ ِ
ال�سلْطَ ان َِّيةَُ ،و ُ�ش� ُ
��و َد اَل َْوطَ ِنَ ،و َث َب َ
ال�سلْطَ انيِ ُّ �ُ ،ص ُم ْ
الط ُّ
ُع َم��ا َْن ُّ
اتَ ،و َعلَى كَ َا َّف ِة الأُ ُ�س ِ�س َواَلمْ ََباد ِِئ ،فيِ َمل َْح َم ِة اَ ْل ِب َن ْا ِء َوا ْ ِإَل ْعمـَ ْا ِرَ ،و َعلَى
مخُ ْ َتل َِف ال َّت َح ِّد َي ِ
العميد الركن
َم�سِ يرْ َ ِة ال َّنمـَ ْا ِء َوال َف َخ ْا ِر.
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ال�سامِ َي ُة ل ُِ�سلْطَ ا ِْن اَ ْل ِبال ِد
َو َق ْد َج َّ�س َد ْت َف َق َرا ُْت َهذَا اَلاْ ِْح ِت َفا ِْل اَل َْوطَ ن ِِّي ـ الذي َق َ�ض ْت ا ْ إَِل َرا َد ُة َّ
ا���ض َع ْ�س َك ِر ٍ ٍّي
ْالت ِب َا ْل ِع ْي�� ِد اَل َْوطَ ن ِِّي اَلمْ َِج ْي�� ِد مِ ْن خِ ِ
الل ا ِْ�س ِت ْع َر ٍ
ُ��و َن اَلاْ ِْح ِتفَ��ا ُ
اَلمْ ُ فَ�� َّدى فيِ �أَ ْن َتك ْ
ات
ال�سامِ ��ي لجِ َال َل ِة اَ ْل َقا ِئ ِد ا َْل ْأعلَى ِل ْل ُق َّو ِ
�َشر ُف ِب َت ْق ِديمْ ِ ِه َو َح َد ٌ
َت َت� رَ ََّ
ات َع ْ�سك ِر َّي ٌة َر ْم ِز َّي ٌة �أَ َما َْم اَلمْ َ َقا ِْم َّ
ر َع ْا ُه ا ُال�سيرْ ِ َ ،و ُو ُ�ض ْو َح اَلمْ َْ�س َعى َواَلمْ ُ ْب َت َغى.
هلل َ -ج َّ�س َد ْت َ�س َ
اَلمْ َُ�سل ََّح ِة َ
الم َة اَلمْ ِ ْن َه ِجَ ،و ُن ُ�ض ْو َج ُخطَ ى َّ
��و ِم اَل َْوطَ ن ِِّي اَ ْل َع ِز ْي�� ِز فيِ َقاْعِ َدةٍ َب ْح ِر َّي��ةَ ،و�أَ َما َْم �أُ ْ�سطُ ْو ٍل َب ْح�� ِر ٍّي َ�شاْمِ ٍخ،
َو�إِ َّن اَال ْْح ِتف َ
َ��اء ِب َه�� َذا اَ ْل َي ْ
ات
ال�سال َِم�َ ،ش َبا ُْب ُع َما َْن ال َّثا ِن َيةَُ ،ل ُي�ؤَ ِّك ُد َو َبحِ ْقَ ،ذ ِل��كَ ال َّت َما ُز َج َبينْ َ ا ْ إَِل ْمكَا َن ِ
َت َت َو َّ�سط�� ُه َ�سف ِْي َن ُة ِر َ�س ْالَ�� ِة َّ
ْني ِة
اَ ْل َب ْح ِر َّي ِة اَ ْل َق ْاد َِر ِة َعلَى حِ َم ْا َي ِة اَلمْ َي ْا ِه اَ ْل َب ْح ِر َّي ِة اَ ْل ُع َم ْان َِّيةِ ،وَفيِ اَل َْو ْقتِ َذاْ ِت ِه َن�شرْ �أَ َواْ�صرِ ِ ا ْ ِإَل َخ ْا ِء ل ْ ِإ
ِل ْن َ�سا َّ
َج ْم َعاْءَ ،م َع اَلاْ ِْ�ست ِْم َرا ِر َواَلمْ ُِ�ض ِّي ُق ُد ًَماَ ،ن ْح َو ِ�إ ْح َيا ِء َذلِكَ ال َّت ْا ِر ْي ِخ اَ ْل َب ْح ِر ِّي اَلمْ َ ا ِْجدَِ ،واَلمْ َُح ْافَظَ ِة َعل َْيهِ.
َف َهن ِْي ًئا ِل ُع َما َْن فيِ عِ ْيد َِها اَل َْوطَ ن ِِّيَ ،و َهن ِْي ًئا لمِ َْوال َنا َجال َل ِة اَ ْل َق ْا ِئ ِد ا ْ أَلَ ْعلَى َ -حفِظَ ه ا ُ
هلل ـ َما تحَ َ َّق َق ِل َهذِا اَل َْوطَ ِن
اَ ْل َغاليِ  ،مِ ْن ُم ْك َت َ�س َبا ٍْت َو ُم ْن َج َزا ٍْتَ ،و َهن ِْي ًئا ِل ُك ِّل ُع َمانيِ ٍّ َو ُه َو َي ْه َن�أُ ِب َع ْي ٍ�ش كَ ِريمْ ٍ �آمِ ٍن  ..وا ُ
هلل َت َعاْلىَ َي ْح َفظُ اَلمْ َ�سِ يرْ َ َة.
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جـاللـة ال�سلطان املعظـم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظـه اهلل ورعـاه
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