دد
عــ

�ص
ــا
خ

JUND OMAN
�صدرت عام 1974م

العدد  . ٥٥٢جمادى الآخرة  ١٤٤٤هـ  .دي�سمرب  2022م

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�ُّسلطان املعظم القائد الأعلى حفظـه اللـه ورعـاه يقيـم حفـل ع�شاء مبنا�سبة يوم قـوات ال�سلطان امل�سلحة
ملح ـ ــق خـ ـ ــا�ص
لكلي ـ ــة ال�سلطان قاب ـ ــو�س الع�سكريـ ـ ـ ــة

ملح ـ ـ ــق خـ ـ ــا�ص
لأكادميي ـ ــة ال�سلطان قاب ـ ــو�س اجلويـ ـ ــة

افتتاحية العدد ...

من �أقوال القائد الأعلى...

ذكرى وطنية �شاخمة

«...
»

�أيام ُعمان املاجدة عديدة و�شاخمة بهامات رجالها الأوفياء املخل�صني ،وعزائمهم ال�صلبة املكينة الرا�سخة التي ال تلني� ،سطروا
خاللها بطوالت عديدة يف �سجل الأجماد ال ُعمانية على امتداد التاريخ ال ُعماين املوغل يف القدم ،فكانوا عرب احلقب م�رضب املثل
وروحا لهذه
ُون �صنيعة املجد والرفعة وال�س�ؤدد لأبنائهم الذين ينتمون ج�س ًدا
والقدوة احل�سنة للأجيال املتعاقبة ،وك�أنهم ُي َو ِّرث َ
ً
الأر�ض الطيبة التي ال تنبت �إال طي ًبا ،والتي �أجنبت رجا ًال عرفتهم �ساحات الوغى ،وميادين ال�رشف والبطولة ،م�ضحني بدمائهم
الزكية الطاهرة من �أجل عزة الوطن ورفعة �ش�أنه ،و�أن تبقى راياته دائما عالية خفاقة يف �سماء املجد وال�س�ؤدد ،حرماته م�صونة ب ًرا
ً
حمافظا على قيمه و�أ�صالته لتبقى دائما ع ًزا وفخ ًراُ ،جبل عليها ال ُعمانيون وو�سموا بها بني ال�شعوب والأمم.
وج ًوا وبح ًرا،
ومن بني تلكم الأيام املاجدة التي لها وقعها و�صداها يف التاريخ ال ُعماين احلديث ،يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب من عام
دفاعا عن الوطن ووحدة و�سالمة �أرا�ضيه
١٩٧٥م ،والذي جاء
تتويجا لت�ضحيات ج�سام ،وبطوالت حققتها قوات ال�سلطان امل�سلحة ً
ً
انطالقًا من جبال ظفار ال�شماء ،ومع �إطاللة هذه الذكرى ال�سنوية املتجددة ي�ستذكر رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة وي�ستح�رض معهم
�أبناء ُعمان جمي ًعا ما حققه الأبطال الأ�شاو�س بكل �رشف و�شجاعة وا�ستب�سال يف امليادين الطاهرة و�ساحات العزة والكرامة ،والذين
يوما
لن ين�ساهم تاريخ الوطن الزاخر باملنجزات العظيمة ،وتكرميا لتلكم الت�ضحيات اجل�سام جاء تخ�صي�ص ذلك اليوم املبارك ً
وا�ستلهاما لالنت�صارات امل�رشفة ،والتم�سك بالقيم
لقوات ال�سلطان امل�سلحة ليبقى خال ًدا ُيحتفى به �سنو ًيا تكرميا للرجال البوا�سل،
ً
الع�سكرية احلقة لتبقى �سلطنة ُعمان را�سخة �شاخمة ب�أبنائها وت�سري دائما نحو حتقيق مزيد من التطور والنماء والتقدم واالزدهار.
حقا وعد ًال و�صدقا ،لقد كان احلادي ع�رش من دي�سمرب من عام ١٩٧٥م ،ذلك التاريخ الذي انطلقت منه ُعمان نحو مزي ٍد من مظاهر
النمو واالزدهار والألق مما جعلها تتبو�أ �أعلى مراتب ال�سمو والنجاح على ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل ويف خمتلف املجاالت
والأ�صعدة ،وال �شك �أن مظلة الأمن والأمان التي �شملت ربوع الوطن العزيز من �أق�صى �شمال جبال م�سندم ال�سامقة �إلى جنوبها
أجيال �سبقتها يف ميادين
ال�شامخ مبحافظة ظفار مل يكن ليتحقق لوال وجود ٍ
قوات ع�رصية مدرب ٍة وم�ؤهلة ا�ستقت الدرو�س من � ٍ
ال�رشف والواجب والإباء ،ولعل خطاب ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظّ م القائد الأعلى -رعاه اهلل -لي�ؤكد
على �أهمية هذه القوات ودورها امل�شهود له على الدوام يف حتقيق الرخاء واال�ستقرار «ولوال ثبات ور�سوخ الأمن وانت�شار الأمان
يف ربوع هذه البالد الذي ما كان ليتحقق �إال بوجود قوات م�سلحة جاهزة وع�رصية ومعدة �إعدا ًدا عال ًيا بكل فروعها وقطاعاتها».
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -رعاه اهلل-
�ستبقى م�ستمرة يف عمليات التطوير والتحديث ،و�ستظل دائ ًما و�أبداً ال�سياج املنيع للوطن العزيز ،م�سخرة جميع الو�سائل والقدرات
املادية والب�رشية من �أجل ا�ستمرارية التطوير والت�أهيل ملنت�سبيها ،لتبقى فاعلة وقادرة على حماية هذا الوطن الغايل.
ومبنا�سبة احتفاء �سلطنة ُعمان بيوم قوات ال�سلطان امل�سلحة �أقام جاللة القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -حفل ع�شاء
وتقديرا لعطاءات منت�سبيها وتفانيهم يف �أداء
تكرميا من لدن جاللته �-أبقاه اهلل -لقواته البا�سلة
بق�رص العلم العامر
ً
ً
واجبهم املقد�س جتاه الوطن الغايل ،كما �أقيمت العديد من االحتفاالت ب�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة بهذه الذكرى
املجيدة ،و�شهدت امليادين وال�رصوح العلمية تخريج دفعات جديدة من ال�ضباط يف العديد من املجاالت مت�سلحني بالعلم
واملعرفة ،وم�ؤهلني ع�سكر ًيا لأداء واجباتهم املقد�سة.
) بخال�ص التهاين و�أج ّل التربيكات للمقام ال�سامي ملوالنا جاللة
وبهذه املنا�سبة املجيدة تتقدم هيئة حترير جملة (
القائد الأعلى �-أع ّزه اهلل -و�أدامه ع ًزا وفخ ًرا للوطن واملواطن ،وندعوه تعالى ب�أن ميد جاللته مبوفور ال�صحة والعافية والعمر املديد.

وعمان و�أهلها بخري وم�رسة
وكل عام ُ

�صدرت عام 1974م
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يف هذا العدد

جملة ع�س��كرية ثقافية ي�صدره��ا �ش��هريا التوجيه املعنوي
واملرا�سم الع�س��كرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -يقيم حفل
ع�شاء مبنا�سبة يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة

الإ�شــراف العـام

�ص ٩- ٦

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

هيئــة التحريــر
رئي�س التحرير
العميـد الركـن /ح�ســن بـن عـلــي بـن عبــداهلل املجينـــي
رئي�س التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية

ُ
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -ي�ستقبل
جاللة ُّ
رئي�س و�أع�ضاء مكتب جملـ�س الدولة

�ص ١١- ١٠

نائب رئي�س التحرير
العقيد الركن /حممد بن �س��ليمان بن �س��عيد البو�س��عيدي
مدير التوجيه املعنوي

مدير التحرير
�ضابط مدنـ��ي /هنادي بنت مقبول بن �إبراهيم اخلنجرية
التحرير
النقيـ��ب  /يــ��ون�س بن �سالـ��م بن مب��ارك املحــروقــ��ي

ُ
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
جاللة ُّ
ي�ستقبل رئي�س و�أع�ضاء مكتب جمل�س ال�شورى

�ص ١٣- ١٢

التدقيق اللغوي
�ضابـ��ط مدنـ��ي /ماج��د بن �س��يف ب��ن حممد اجلهـ��وري
الإخراج ال�صحفي والتنفيذ الفني
النقيـــــــب /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــــدي
املـالزم �أول /خالــد بن �ســـبيل بن داديـــن البلو�شــــــــي
الوكيـــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي
الوكيـــــــل� /سـامـ��ي بن �سـعيد بن �صالــح الزكوانـــــــي
الرقيــــ��ب /عبداهلل بن عي�سى بن حممد الرم�ضانـــــ��ي
مــدنـــــــي� /سـامـي بن عبـ��داهلل بن عي�سـى البحـــــري

جاللة القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -ينعم
مبيداليتي اخلدمة املمتازة والثناء ال�سلطاين على عدد
من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى
العماين
بوزارة الدفاع واحلر�س ال�سلطاين ُ

�ص ٢٥- ٢٣

حمتويات العدد . .
 جالل��ة ال�س��لطان املعظم يتلقى تهنئة قواته امل�س��لحة البا�س��لةمبنا�سبة احلادي ع�شـر من دي�سمرب )١٥-١٤(.............................................................
 ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان املعظم ي�صدر عدداً من املرا�سيمال�سلطانية ال�سامية )١٧-١٦(..............................................................................................
 نياب��ة عن ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان املعظم � ..صاحب ال�س��موال�س��يد فه��د بن حممود �آل �س��عيد نائب رئيـ���س الوزراء ل�ش���ؤون جمل���س
الوزراء يرت�أ�س وفد �سلطنة ُعمان يف م�ؤمتر القمة ( )٤٣لقادة دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ،والقمة اخلليجية ال�صينية ،والقمة العربية
ال�صينية للتعاون والتنمية باململكة العربية ال�سعودية)٢٢-١٨(....................
 �صاحب ال�س��مو ال�س��يد نائب رئي���س الوزراء ل�ش���ؤون الدف��اع ،ومعايلالفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ،ومعايل الدكتور الأمني العام بوزارة
الدفاع ،والفريق الركن بحري رئيـ���س �أركان قوات ال�س��لطان امل�س��لحة،
العماين،
وقادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واحلـر�س ال�سلطاين ُ
ورئيـ���س �أكادميية الدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية والدفاعية ،يدلون بكلمات
خا�صة مبنا�سبة يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة )٤٣-٢٦(................................
العم��اين يحتف��ل بتخري��ج دورة ال�ضب��اط
 اجليـ���ش ال�س��لطاينُ
املر�شحني)٦٤-٥٨(................................................................................................................
العماين يحتف��ل بتخريج دفع��ة جديدة من
 �س�لاح اجل��و ال�س��لطاين ُال�ضب��اط الطياري��ن وال�ضب��اط املر�ش��حني و�ضب��اط اخلدم��ة املح��دودة
وال�ضباط اجلامعيني)٧٣-٦٦(...........................................................................................
 �س��لطنة ُعمان حتتفل بذكرى يوم قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ويوماملتقاعدين)٨١-٧٤(................................................................................................................
 قوات ال�س��لطان امل�س��لحة حتتفي بال�س��ابع من دي�سمرب ذكرى يوماملتقاعدين )٨٣-٨٢(.............................................................................................................
 االحتف��ال بتد�ش�ين الطواب��ع الربيدية لوزارة الدفاع وقوات ال�س��لطانامل�سلحة)٨٥-٨٤(...................................................................................................................
 الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة حتتف��ل بتخري��ج دفع��ات جدي��دة م��نطلبتها)٨٩-٨٦(.......................................................................................................................
 الهيئة الوطنية للم�س��احة ت�ست�ضيف امل�ؤمتر التا�سع للخرباء العربيف الأ�سماء اجلغرافية)٩٣-٩٠(.......................................................................................
العماني��ة تنظ��م دورة ط��ب الأعم��اق والع�لاج
 البحري��ة ال�س��لطانية ُبالأك�سجني)٩٥-٩٤(..............................................................................................................
 (ملحق خا�ص) مبنا�س��بة تخريج دفعة جديدة من ال�ضباط املر�شحنيالعماين)١١١-٩٧(...........................................................................
باجلي�ش ال�سلطاين ُ
 (ملح��ق خا�ص) مبنا�س��بة تخريج دفعة جديدة م��ن ال�ضباط الطيارينوال�ضب��اط املر�ش��حني و�ضباط اخلدمة املح��دودة وال�ضباط اجلامعيني
العماين)١٢٢-١١٣(.................................................................
ب�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
 قالوا عن  ١١دي�سمرب (يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة) )١٢٩-١٢٣(.............. العميد الركن بحري (متقاعد) /ر�شيد بن تاج الرئي�سي يف لقاء ملجلة) )١٣٣-١٣٠(..........................................................................................................
(
ٌ
واع��د لل�صناع��ات
م�س��تقبل
العماني��ة لإنت��اج الذخائ��ر ...
 ال�شـ��ركة ٌُ
الع�سكريـة وحتقيــق االكتفـاء الذاتي يف �سلطنة ُعمان)١٣٧-١٣٤(.........
 ر�سالة �إلى جندي ( 11دي�سمرب  ..وطن �آمن ورجال �أوفياء))١٣٩-١٣٨(........ الإخال�ص ودوره يف تكوين ال�شخ�صية امل�سلمة)١٤٢-١٤٠(........................... ق�صيدة (نربا�س ال�سالم))١٤٣(...................................................................................... قطوف �إ�سالمية)١٤٥-١٤٤(............................................................................................. ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة م�س�يرة تنموي��ة متج��ددة لتحقي��قم�ستهدفات (ر�ؤية ُعمان )١٤٧-١٤٦(...................................................................)2040
 -قوات ال�سلطان امل�سلحة  ..تاريخ عظيم وحا�رض زاهر)١٤٩-١٤٨(.............

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

الهواتف
٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣37٣8١
فاك�س ٢٤٣٣33٦٩ :

املوقع الإلكرتوين
www.mod.gov.om

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

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

jundoman@mod.gov.om

: @MG_MOD_OMAN

Twitter

ت�صوير :دائرة الت�صوير بديوان البالط ال�سلطاين

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال� ُّسلطان املعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعــــــــــــــــــــــــــاه -يقيـــم حفـــل ع�شــــاء مبنا�سبــــة يـــوم قــــوات ال�سلطان امل�سلحـــة

ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه الله ورعاه -
�أقام ح�رضة �صاحب اجلاللة ُّ
ال�سلطان امل�سلَّحة بق�رص العل ِم العامر.
يوم  ١٢/١١حفل ع�شاء مبنا�سبة يوم ُق َّوات ُّ

العدد ٥٥٢
دي�سمرب ٢٠٢٢

6

7

العدد ٥٥٢
دي�سمرب ٢٠٢٢

ي�أت����ي االحتفالُ به����ذا اليوم املاجد
تكرميا من ل����دن جالل ِة القائ����د الأعلى
ً
� َّأي����ده اهلل -ل ُق ّواته امل�س����لّحة الظافرةبجمي����ع ت�ش����كيالتها ووحداته����ا على
�إخال�صها امل�ش����هود يف القيام بدورها
و���ش�رف �أداء واجبها
الوطن����ي العظيم،
ِ
املق ّد�س يف ال ّذود عن عرين الوطن العزيز،
بره وبحره و�س����مائه ،وال�س����ه ِر
وحماية ّ
على ا�ستقرا ِره و�سالمتِه ،واملحافظ ِة على
منجزاته ومكت�سباته ،لتبقى راي ُة ُعمان

العدد ٥٥٢
دي�سمرب ٢٠٢٢
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ب�إذن اهلل تعالى ترفرف باملجد وال�س�ؤدد
خ ّفاق ًة عرب الزمان ،وتبقى �أر�ضها واح ًة
للأمن والأمان وال�سالم والوئام يف ظ ِّل
ل�سلطانها املف ّدى.
العهد الزاهر امليمون ُ
ال�سيد
ح�رض احلفلَ
ال�س ُ
ُ
�صاحب ُّ
����م ّو ّ
نائب رئي�����س ال����وزراء ل�ش�����ؤون ال ّدفاع
ُ
وعد ٌد م����ن �أ�صح����اب املع����ايل وقاد ِة
و�شطة ُعمان
ال�س����لطان امل�سلحة ُ
ُق ّوات ُّ
ال�س����لطانية وكبا ِر ال�ضباط الع�سكريني
ُّ
واملدنيني.

9
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جالل ُة ال�ُّسلطان املعظم -حفظه الله ورعاه -ي�ستقبـــــــــــــــــل رئيـــ�س و�أع�ضــــاء مكتــب جملـ�س الدولـــة
ت�صوير :دائرة الت�صوير بديوان البالط ال�سلطاين

ّ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله ورعاه-
تف�ضل ح�ضر ُة
�صاحب اجلالل ِة ُّ
ِ
فا�ستقبل يوم  ١٢/١٩رئي�س و�أع�ضاء مكتب جمل�س الدولة بق�صر الربكة العامر.
العــدد 552
دي�سمرب ٢٠٢٢
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وقد ا�س�����تهل جالل ُته �-أع ّزه اهلل-
اللقاء باحلمد هلل تعالى و�ش�����كره على
نعمه و�أف�ضاله وخرياته ال�سابغة على
�أر�ضن�����ا الطيبة ُعمان ،وعلى ما حتقق
من �إجنازات ورقي يف جميع مناحي
احلياة لالنطالق نحو م�ستقبل م�رشق
لهذا الوطن العزيز ،داع ًيا اهلل القدير �أن
يزيد ُعمان و�أهله�����ا من خريه العميم
و�أن يو ّفقهم.
تطرق جالل ُت�����ه �-أبقاه
وبع�����د �أن ّ
التوجهات امل�س�����تقبلية
اهلل� -إل�����ى
ّ
للدول�����ة و�سيا�س�����اتها الرامي�����ة �إلى
موا�صلة م�س��ي��رة التنمية ال�ش�����املة
دما نحو مزيد م�����ن التطور والنماء،
ُق ً
و�إلى عدد من املو�ضوعات والق�ضايا
وامللفات الت�����ي تهم الوطن واملواطن،
�أكّ د جالل ُته ّ �-أي�����ده اهلل -على �أهمية
املرحلة الراهن�����ة التي تتطلب ت�ضافر
كافة اجلهود وتغليب م�صلحة الوطن
العليا للحفاظ على ا�س�����تدامة التنمية

واملكت�سبات والإجنازات مبا ي�سهم يف
دعم اجلهود املبذولة من قبل احلكومة
يف تنفيذ اخلط�����ط والربامج التنموية
واالرتقاء مب�سرية التنمية ال�شاملة.
وبع�����د �أن �أ�ش�����اد جالل ُته -حفظه
اهلل -ب�أعم�����ال جمل������س الدول�����ة
وبالدرا�س�����ات التي يتقدم بها لبحث
عدد من املو�ضوعات التي تهم الوطن
واملواطن� ،أكّ د على �أهمية ا�ستمرارها
وتكثيفها والرتكيز عل�����ى املبادرات
التي ُت�ساعد على ا�ست�رشاف امل�ستقبل
والتخطيط املحكم والأفكار التي ت�سهم
يف دع�����م اجلهود املبذول�����ة من قبل
احلكومة.
تف�ضل جالل ُته
ويف ختام اللق�����اء ّ
�أع ّزه اهلل -بالت�أكيد على �أهمية تعزيزال���ش��راكة بني جمل�س الوزراء وجمل�س
الدولة مبا يخدم ال�صالح العام ،متم ّن ًيا
جالل ُته للجميع دوام التوفيق ملا فيه
اخلري والنماء لهذا الوطن العزيز.

جاللته �-أبقاه الله -يتطرق �إىل التو ّجهات
امل�ستقبلية للدولة و�سيا�ساتها الرامية �إىل
موا�صلة م�سرية التنمية ال�شاملة ُقد ًما نحو مزيد
من التطور والنماء ،و�إىل عدد من املو�ضوعات
والق�ضايا وامللفات التي تهم الوطن واملواطن
جاللته -حفظه الله -ي�شيد ب�أعمال جمل�س
الدولة وبالدرا�سات التي يتقدم بها لبحث عدد
من املو�ضوعات التي تهم الوطن واملواطن
جاللته � -أعزه الله -يتف�ضل بالت�أكيد على �أهمية
تعزيز ال�شراكة بني جمل�س الوزراء وجمل�س الدولة
مبا يخدم ال�صالح العام ،متم ّن ًيا جالل ُته للجميع دوام
التوفيق ملا فيه اخلري والنماء لهذا الوطن العزيز
11
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ت�صوير :دائرة الت�صوير بديوان البالط ال�سلطاين

ال�سلطان املعظم -حفظه الله ورعاه -ي�ستقبـــــــــــــــــل رئيـ�س و�أعـ�ضاء مكـتب مـجلــ�س ال�شـــورى
جالل ُة ُّ

ّ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله ورعاه-
تف�ضل ح�ضر ُة
�صاحب اجلالل ِة ُّ
ِ
فا�ستقبل يوم  ١٢/٢١رئي�س و�أع�ضاء مكتب جمل�س ال�شورى ،يف ق�صر الربكة العامر.
العــدد 552
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افتت��ح جالل ُت��ه �-أع�� ّزه اهلل -اللق��اء
باحلم��د وال�ش��كر اهلل تعال��ى على ما �أ�س��بغ
عل��ى ه��ذا الوط��ن العزي��ز م��ن نع��م جليلة
وم�نن جزيل��ة ،داع ًي��ا اهلل القدي��ر �أن يزي��د
ٍ
ُعمان و�أهلها م��ن خرياته العميمة وهباته
العظيمة ،و�أن يوف��ق �أبناءها �إلى ما يحقق
تطلعاته��م وطموحاته��م ،و ُي�س��بل واف��ر
عطائ��ه عليه��م لينعموا مب�س��تقبل م��شرق
وحياة كرمية.
وبع��د �أن تط��رق جالل ُت��ه �-أبقاه اهلل-
�إلى عدد من امللفات واملو�ضوعات الرامية
�إلى حتقي��ق امل�صالح والغايات املن�ش��ودة
للوط��ن واملواطن�ين وفقً��ا لتوجه��ات
الدولة و�سيا�س��اتها امل�س��تقبلية ،فقد �أ�شاد
جالل ُته �-أبقاه اهلل -بدور جمل���س ال�شورى
و�أع�ضائه يف حتقيق الأهداف املنوطة بهم،
خ�صو�ص��ا دعم اجله��ود املبذولة يف تنفيذ
ً
اخلطط والربامج التنموية وحتقيق التطوير
والنماء وفق �أولويات كل مرحلة باعتباره
�رشيكًا يف م�سرية التنمية ال�شاملة.

ويف �ض��وء اال�س��تعدادات لإقام��ة
انتخاب��ات املجال���س البلدي��ة بتاري��خ
 ٢٥دي�س��مرب ٢٠٢٢م ،وبع��د �أن تط��رق
جالل ُت��ه �-أبق��اه اهلل� -إل��ى ال�صالحي��ات
واملهام املوكلة لأع�ضاء املجال�س البلدية،
أ�صحاب ال�س��عادة �أع�ضاء جمل�س
وجه �
َ
فقد ّ
ال�ش��ورى بالرتكي��ز عل��ى ال�صالحي��ات
املمنوح��ة له��م مبوج��ب قان��ون جمل���س
ُعم��ان والأدوار امل�أمول��ة منه��م و�أهمي��ة
تكام��ل مهامهم و�أدوارهم مع مهام و�أدوار
�أع�ضاء املجال�س البلدية جتن ًبا لالزدواجية
والتداخل بني �أعمال املجل�سني.
تف�ض��ل جالل ُت��ه
ويف خت��ام اللق��اءّ ،
حفظ��ه اهلل ورع��اه -بالت�أكي��د عل��ى��ضرورة ال�س��عي لإع�لاء م�صلح��ة الوط��ن
ف��وق كل اعتبار من خالل تعزيز ال��شراكة
والتكام��ل ب�ين جمل���س ال��وزراء وجمل���س
ُعم��ان مبا يخ��دم ال�صال��ح الع��ام ،متم ّن ًيا
جالل ُته للجميع دوام التوفيق ملا فيه اخلري
والنماء لهذا الوطن العزيز.

جاللته �-أبقاه الله -يتطرق �إىل عدد من
امللفات واملو�ضوعات الرامية �إىل حتقيق
امل�صالح والغايات املن�شودة للوطن واملواطنني
وف ًقا لتوجهات الدولة و�سيا�ساتها امل�ستقبلية
جاللته �-أعزه الله -ي�شيد بدور جمل�س ال�شورى
و�أع�ضائه يف حتقيق الأهداف املنوطة بهم ،خ�صو�صً ا
دعم اجلهود املبذولة يف تنفيذ اخلطط والربامج
التنموية وحتقيق التطوير والنماء وفق �أولويات كل
مرحلة باعتباره �شري ًكا يف م�سرية التنمية ال�شاملة
جاللته -حفظه الله -ي�ؤكد على �ضرورة
ال�سعي لإعالء م�صلحة الوطن فوق كل اعتبار
من خالل تعزيز ال�شراكة والتكامل بني جمل�س
الوزراء وجمل�س ُعمان مبا يخدم ال�صالح العام
13
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جاللـــة القائـــد الأعلـــى  -حفظـــــــــــــــــــــــــه اهلل  -يتلقـى تهنئة قواته امل�سلحة
البا�سلــــة مبنا�سبة يوم قــــــــــــــــــــــــــوات ال�سلطان امل�سلحــة
تلقى ح�ضرة �صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورع��اه -برقية تهنئة من �صاحب ال�سمو

ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد ،نائب
رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة يوم
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،فيما ي�أتي ن�صها:

موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم

طموحات قيادتها احلكيمة و�شعبها الأبي ،و�إن االحتفاء بذكرى يوم قوات

القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم

ال�سلطان امل�سلحة �إمنا هو احتفاء باملنجزات الوطنية ،والبطوالت العظيمة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
يف ذكرى احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة لهذا
الوطن ال�شامخ بتاريخه ومنجزاته وما�ضيه اخلالد وحا�ضره امل�شرق نقف
بكل فخر واعتزاز �أمام ما حتقق لهذه القوات البا�سلة من منجزات عمالقة
على خمتلف الأ�صعدة وعلى تراب هذا الوطن ،وبهذه املنا�سبة اجلليلة
ي�شرفني يا موالي بالأ�صالة عن نف�سي ،ونيابة عن جميع منت�سبي قوات
جاللتكم امل�سلحة البا�سلة� ،أن نرفع �إلى مقام جاللتكم ال�سامي حفظكم اهلل
�أ�سمى �آيات التهاين و�أ�صدق املباركات ،مت�ضرعا �إلى املولى جلت قدرته �أن
يكلأكم بعني رعايته ،وميتعكم بوافر ال�صحة وال�سعادة ،و�أن يكلل قيادتكم
العامرة بدوام التوفيق وال�سداد.
موالي جاللة ال�سلطان املعظم
�إن �إرث ُعمان الع�سكري اخلالد غني باملنجزات ،وم�شرف بالبطوالت،
تلك التي حققها �أبناء هذا الوطن العزيز ،من �أجل �أن تكون ُعمان يف م�صاف
العــدد ٥٥٢
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للدفاع عن هذا الوطن ،وال�سهر على �أمنه وا�ستقراره ،ولتبقى راية ُعمان
دائم ًا خفاقة �أبية �شاخمة يف �سماء املجد وال�س�ؤدد بقيادتكم احلكيمة
�أبقاكم اهلل.
موالي جاللة القائد الأعلى
�إن قواتكم امل�سلحة البا�سلة وهي حتتفي بيومها املجيد ،لتفخر برعايتكم
ال�سامية الكرمية للعر�ض الع�سكري املهيب الذي �أقيم على ميدان الن�صر
احتفاء بالعيد الوطني الثاين واخلم�سني املجيد ،ولت�ؤكد على م�ضاعفة
اجلهد وموا�صلة العطاء ،وامل�ضي نحو املزيد من التطوير والتحديث،
ومظاهر التقدم واالزدهار على كافة الأ�صعدة ،م�ستلهمني بكل فخر واعتزاز
ومرت�سمني خطواتكم اخلرية على طريق املجد والعزة
توجيهاتكم ال�سديدة،
ّ
يف ظل رعايتكم ال�سامية وعنايتكم الكرمية.
حفظكم اهلل يا موالي ،و�أيدكم بن�صره ،وجعل �أيامكم كلها مين وبركة،
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
15
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ُ
ال�سلطان املعظــــــــــــــــــــــــم ي�صــدر عددا من املرا�سيـم ال�سلطانيـة ال�ساميـــة
اجلاللـة
ح�رضة �صاحب
ُّ
�أ�صدر ح�رضةُ
ِ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
اجلاللة
�صاحب
ِ
ُّ
ن�صاهما:
يوم  ١٢/١٤مر�سومني ُ
�سلطانيني �ساميني فيما ي�أتي ّ

مر�سوم �سلطاين رقم ( )2022 / 92ب�إجراء تعيينات وترقيات ع�سكرية
يف وزارة الدفاع
نحن هيثم بن طارق

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،وعلى املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2013 / 33ب�ش�أن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة
بامل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية (املدنية والع�سكرية) ،وعلى نظام اجلهاز الإداري للـدولـة الـ�صـادر باملر�سـوم الـ�سـلـطـاين رقم ،2020 / 75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .ر�سمنا مبا هو � ٍآت:
ً

ُ�سلطان ُعمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،وعلى املر�سـوم الـ�سـلطاين رقم
 2022 / 27ب�إن�شـاء �أكادميية الدرا�سـات الإ�سرتاتيجية والدفاعية و�إ�صدار
نظامها ،وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .ر�سمنا مبا هو �آت:
املادة الأولى :يعيـن اللواء الركن حـامـد بن �أحمد بن �سـعـيـد �سـكرون رئي�سا
لأكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية.

املادة الأولى :تن�ش�أ مدينة طبية ت�سمى (املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية) تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية ،وتتمتع
باال�ستقالل املايل والإداري ،ويعمل يف �ش�أنها ب�أحكام النظام املرفق.
اللواء الركن/
حـامـد بن �أحمد بن �سـعـيـد �سـكرون

كما ينقل �إلى املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية �شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة وغريهم من املوظفني
العاملني يف اخلدمات الطبية يف اجلهات امل�شار �إليها ،بذات رتبهم ودرجاتهم وخم�ص�صاتهم املالية.

املادة الثالثة :يُن�شـر هذا املر�سـوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويُعمل به من
تاريخ �صدوره.
			
			

املوافـــق ١٤ :مـن دي�سمبــر �سنـــــــــــة  2022م

مر�سوم �سلطاين رقم ( )2022 / 93يف �ش�أن يـوم قـوات ال�سلطان امل�سلحة
نحن هيثم بن طارق

املادة الثانيـة :يكون مقر املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية يف حمافظة م�سقط ،ويجوز بقرار من جمل�س �إدارة املدينة �إن�شاء
فروع لها يف املحافظات الأخرى.
املادة الثالثة :ت�ؤول �إلى املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية كافة املخ�ص�صات والأ�صول واحلقوق وااللتزامات واملوجودات
اخلا�صة باخلدمات الطبية يف كل من :املكتب ال�سلطاين ،ووزارة الدفاع ،و�شرطة عُ مان ال�سلطانية ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،وجهاز الأمن
العماين ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة.
الداخلي ،واحلر�س ال�سلطاين ُ

املادة الثانية :يرقى العميد الركن بحري علي بن عبداهلل بن حممد
الـ�شـيـدي �إلى رتبة لواء ويعني �آمرا لكلية الدفاع الوطني.

�صدر يف ٢٠ :من جمادى الأولى �سنة  ١٤٤٤هـ

و�أ�صدر ح�رضةُ
ِ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -يوم ١٢/٢٢
اجلاللة
�صاحب
ُ
ِ
مر�سوما �سلطانيا �ساميا ق�ضى ب�إن�شاء املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية و�إ�صدار نظامها،
كما �أ�صدر جاللته -حفظه اهلل -مر�سوما �سلطانيا �ساميا ق�ضى بتعيني رئي�س للمدينة الطبية للأجهزة
الع�سكرية والأمنية بالدرجة اخلا�صة ،فيما يلي ن�صي املر�سومني:
مر�سوم �سلطاين رقم (  ) 2022 / 95ب�إن�شاء املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية و�إ�صدار نظامها
ُ�سلطان عُ مان
نحن هيثم بن طارق

ويكون �إعمال ما ورد يف هذه املادة ً
وفقا للآلية وال�ضوابط التي يقرها جمل�س �إدارة املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية ،بعد
التن�سيق مع ر�ؤ�ساء وقادة الوحدات يف الأجهزة الع�سكرية والأمنية.
اللواء الركن بحري/
علي بن عبداهلل بن حممد الـ�شـيـدي

املادة الرابعة :ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
املر�سوم والنظام املرفق ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها يف اجلهات املن�صو�ص عليها يف املادة الثالثة من هذا
املر�سوم ،وذلك فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا املر�سوم ،والنظام املرفق ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامهما.
املادة اخلام�سة :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم� ،أو النظام املرفق� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املادة ال�ساد�سة :يُن�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويُعمل به من تاريخ �صدوره.

ُ�سلطان ُعمان

�صدر يف 28 :من جمادى الأولى �سنة  1444هـ

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ( ٧٦/٤٩يوم القوات امل�سلحة)،

املوافــــــق 22 :مـــــن دي�سمبــر �سنــــة  2022م

وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .ر�سمنا مبا هو �آت:
املادة الأولى :يطلق على اليوم احلادي ع�شر من دي�سمرب من كـل عـام ا�سم (يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة).
املادة الثانية :يكون يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة امل�شار �إليه �إجازة ر�سمية جلميع �أفراد قوات ال�سلطان امل�سلحة يف
كافة �أنحاء �سـلطنة عُ مان.
املادة الثالثة :يلغى املر�سـوم الـ�سـلطاين رقم  ٧٦/٤٩امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض
مع �أحكامه.
املادة الرابعة :يُن�شـر هذا املر�سـوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويُعمل به من تاريخ �صدوره.
				

�صدر يف ٢٠ :من جمادى الأولى �سنة  ١٤٤٤هـ

		

املوافـــق ١٤ :مـن دي�سمبــــر �سنـــــــــة  2022م

العــدد 552
دي�سمرب ٢٠٢٢

16

مر�سوم �سلطاين رقم (  ) 2022 / 96بتعيني رئي�س للمدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية والأمنية
نحن هيثم بن طارق

ُ�سلطان عُ مان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ،وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ،2004 / 120وعلى املر�سـوم الـ�سـلطاين رقم  2022 / 95ب�إن�شاء املدينة الطبية للأجهزة الع�سكرية
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .ر�سمنا مبا هو � ٍآت:
والأمنية و�إ�صدار نظامها،
ً
رئي�سا للمدينة الطبية للأجهزة
املادة الأولى :يعني املهند�س عدي بن هالل بن نا�صـر املعويل
ً
الع�سكرية والأمنية بالدرجة اخلا�صة.
املادة الثانية :يُن�شـر هذا املر�سـوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.

املهند�س/
عدي بن هالل بن نا�صـر املعويل

�صدر يف 28 :من جمادى الأولى �سنة  1444هـ
املوافــــــق 22 :مـــــن دي�سمبــر �سنــــة  2022م
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نيابــة عــن ح�ضرة �صـاحب اجلاللـــة ال�سلطـــان املعظـم

�صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمــــــــــــــــــــــــــل�س الوزراء يرت�أ�س وفد �سلطنة ُعمان يف م�ؤمتر القمة الـ ( )٤٣لقادة دول جمل�س
التعـــاون لــدول اخلليــج العربيـــة ،والقمـة اخلليجيـــة ال�صينيــة ،والقمـــــــــــــــــــــــــــــــة العربيـــة ال�صينيـــة للتعاون والتنميــــة باململكــــة العربيــــة ال�سعوديــــة

ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
ُ
ال�سمو ّ
�صاحب ّ
يرت�أ�س وفد �سلطنة عُ مان يف م�ؤمتر القمة الـ ( )43لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -تر�أ���س
 rrنياب ًة عن ح�رض ِة
�صاحب اجلالل ِة ُّ
ِ
ال�س��يد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي���س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يوم  ١٢/٩وفد
ال�س��مو ّ
�صاحب ّ
ُ
�س��لطنة ُعمان يف م�ؤمتر الق ّمة الـ ( )43لقادة دول جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية ,والقمة اخلليجية
ال�صينيــة ،والقمة العربية ال�صينية للتعاون والتنمية يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعوديةrr .
ال�س��يد فهد بن حممود �آل �س��عيد نائب
ول��دى و�صول
ُ
ال�س��مو ّ
�صاحب ّ
رئي���س الوزراء ل�ش�ؤون جمل���س الوزراء والوفد املرافق له يوم � ١٢/٨إلى
�س��موه
الريا���ض باململكة العربية ال�س��عودية كان يف مقدمة م�س��تقبلي
ّ
والوف��د املراف��ق ل��دى و�صوله مطار املل��ك خالد الدويل� ،صاحب ال�س��مو
امللك��ي الأمري حممد ب��ن عبدالرحمن بن عبدالعزيز �آل �س��عود نائب �أمري
منطق��ة الريا���ض ،ومع��ايل الدكتور نايف ف�لاح احلج��رف الأمني العام
ملجل���س التعاون لدول اخلليج العربية ،و�صاحب ال�س��مو ال�سيد في�صل بن
تركي �آل �سعيد �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد لدى اململكة العربية ال�سعودية،
و�سعادة ال�سفري عبداهلل بن �سعود العنزي �سفري اململكة العربية ال�سعودية
املعتمد لدى �سلطنة ُعمان ،و�أع�ضاء �سفارة �سلطنة ُعمان بالريا�ض.
وقد �أدىل �صاحب ال�س��مو ال�س��يد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء ببيان �صحفي لدى و�صوله فيما يلي ن�صه:
العــدد 552
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«مبنا�س��بة انعقاد م�ؤمتر القمة الثالثة والأربعني لقادة دول جمل���س
التع��اون اخلليج��ي ،وكل من :القم��ة اخلليجية ال�صيني��ة ،والقمة العربية
ال�صيني��ة للتعاون والتنمية ،باململكة العربية ال�س��عودية ال�ش��قيقة؛ ف�إنه
ليطي��ب يل �أن �أنقل حتيات القيادة يف �س��لطنة ُعمان �إلى القادة ،مقرون ًة
بالتمني��ات الطيبة للمملكة قيادة و�ش��ع ًبا ،وللقمم الث�لاث بالتوفيق يف
املرجوة� .إن �سلطنة ُعمان رئي�سة الدورة احلالية ملجل�س
حتقيق الأهداف
ّ
التع��اون لتعرب ع��ن تقديرها البالغ ملا حقّقه املجل���س من �إجنازات يف
خمتل��ف املجاالت ،وم��ا كان لذلك �أن يتحقق �إال بف�ضل جناح امل�س��اعي
ً
و�ص��ول �إل��ى توحيد ال�ص��ف ،وجمع ال�ش��مل ،والرتاب��ط والت�آخي
اخل�يرة
ّ
ب�ين دول املنطق��ة ،التي يجمعه��ا التاريخ امل�ش�ترك ،وامل�ص�ير الواحد.
لق��د حر�ص جمل���س التعاون منذ ت�أ�سي�س��ه عل��ى مد ج�س��ور ال�صداقة مع
ال��دول ال�صديقة ،وكافة الهيئ��ات واملنظمات الإقليمي��ة والدولية؛ دع ًما

للتع��اون امل�ش�ترك يف املج��االت ال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة والتجارية،
و�إميا ًن��ا ب�أهمي��ة ت�ضافر كل اجلهود لتحقيق ال�س�لام والتنمية يف جميع
�أنح��اء الع��امل� .إن ال�س��احتني الإقليمي��ة والدولي��ة قد �ش��هدتا يف الآونة
الأخ�يرة العدي��د من التطورات املت�س��ارعة الت��ي �ألقت بظالله��ا على كل
الدول؛ مما ي�س��تدعي التن�سيق والت�ش��اور من �أجل توحيد الر�ؤى ملواجهة
كاف��ة التحديات ،حتقيقًا للتطلعات املن�ش��ودة� .إن �س��لطنة ُعمان �إذ ت�ؤكد
جم��د ًدا دعمها املتوا�صل مل�س�يرة جمل���س التعاون لتعرب وب��كل اعتزاز
ع��ن تقديرها للمملكة العربية ال�س��عودية ،وتدعو املول��ى -ع ّز وجلّ� -أن
ينعم على ال�شعب ال�س��عودي ال�شقيق وكافة �شعوب املجل�س باطراد اخلري
والتقدم والنماء ،واهلل ويل التوفيق».
مو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
ال�س ّ
وه ّن�أ �صاحب ّ
�س��عود و ُّ
يل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء باململكة العربية ال�سعودية
ال�س��لطان هيثم بن طارق
يف كلمت��ه االفتتاحية ،ح�رض َة
ِ
�صاحب اجلالل ِة ُّ
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -على ّ
تول �س��لطنة ُعمان رئا�س��ة الدورة الـ
( )43للمجل�س الأعلى ،متمن ًّيا جلاللته التوفيق وال�سداد.
��مو امللكي على �أن التعاون الوثيق بني دول اخلليج
و�أكد
ُ
ال�س ّ
�صاحب ُّ
م�صدرا موثوقًا
�س��ي�ؤ ّدي لتحقيق الأهداف املن�شودة ،و�ستظل دول اخلليج
ً
��مو امللكي �أن اململكة العربية
ب��ه للطاقة يف العامل .و�أو�ضح
ُ
ال�س ّ
�صاحب ُّ
ال�سعودية تعتزم تقدمي ر�ؤية جديدة لتعزيز وتطوير العمل اخلليجي.
�سيا�س��ي للأزمة
��مو امللكي �إلى �رضورة �إيجاد ح ّل
ودعا
ُ
ال�س ّ
�صاحب ُّ
ّ
اليمني��ة ،كم��ا �أكد عل��ى �أهمية �إقامة دولة فل�س��طينية م�س��تقلة بناء على
التغي
املب��ادرة العربي��ة ،ودعا �إل��ى موا�صلة العمل امل�ش�ترك ملواجه��ة ّ

املناخي وال�سعي اجلاد للحد من ت�أثرياته.
و�ضم الوفد الر�سمي ل�سلطنة ُعمان ًّ
كل من :معايل ال�سيد بدر بن حمد
البو�س��عيدي وزير اخلارجية ،ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد ال�سعيدي
وزي��ر الع��دل وال�ش���ؤون القانوني��ة ،ومع��ايل الدكت��ور �س��عيد ب��ن حممد
ال�صقري وزير االقت�صاد ،و�صاحب ال�سمو ال�سيد في�صل بن تركي �آل �سعيد
�س��فري �س��لطنة ُعمان املعتمد ل��دى اململكة العربية ال�س��عودية ،وعدد من
امل�س�ؤولني.
البيان اخلتامي للقمة اخلليجية ي�شيد ب�إعالن �سلطنة عُ مان
عام  2050م ً
موعدا لتحقيق احلياد ال�صفري الكربوين
ه ّن�أ املجل���س الأعلى ملجل���س التعاون لدول اخللي��ج العربية ح�رض َة
�صاح��ب اجلالل ِة ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظ��م -حفظه اهلل ورعاه-
ِ
على ا�س��تالم �سلطنة ُعمان رئا�س��ة الدورة الثالثة والأربعني ،متمني ًا لها
التوفيق يف تعزيز م�سرية جمل�س التعاون يف كافة املجاالت.
و�أ�ش��اد املجل���س ب�إعالن �س��لطنة ُعمان اعتماد عام 2050م ،موع ًدا
لتحقي��ق احلي��اد ال�صفري الكرب��وين ،وي�ؤكّ د على الأهمي��ة الريادية التي
للتح��ول التدريجي �إلى الطاقة املتج��ددة يف الدول الأع�ضاء مبا
يوليه��ا
ّ
التغي املناخي.
يح�سن الأداء البيئي و ُيخفّف من �آثار ّ
ّ
ج��اء ذل��ك يف البيان اخلتامي ال�صادر عن املجل���س الأعلى ملجل���س
التع��اون لدول اخلليج العربية يف دورته الثالث��ة والأربعني ،التي ُعقدت
مب�ش��اركة �أ�صح��اب اجلاللة وال�س��مو ق��ادة ور�ؤ�س��اء وفود دول جمل���س
التعاون لدول اخلليج العربية بالعا�صمة ال�سعودية الريا�ض.
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و�أك��د املجل���س حر�صه على قوة ومتا�س��ك جمل���س التع��اون ،ووحدة
ال�صف بني �أع�ضائه ،وحتقيق املزيد من التن�س��يق والتكامل والرتابط يف
جميع امليادين ،مبا يحقق تطلعات مواطني دول املجل�س.
وجه املجل���س ب��سرعة ا�س��تكمال مفاو�ضات اتفاقيات التجارة
كما ّ
احل��رة اجلاري��ة ،والبدء يف مفاو�ض��ات جتارة ُحرة وف��ق �أولويات دوله،
تعزي ًزا لعالقات جمل���س التعاون االقت�صادية يف �س��بيل حتقيق امل�صالح
التجارية واال�ستثمارية امل�شرتكة.
و�أ�ش��اد املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بنجاح
دولة قطر يف ا�س��ت�ضافة بطولة ك�أ���س العامل لكرة القدم 2022م ،وح�سن
تنظيمه��ا ،و�آثاره��ا الإيجابية يف الإرث الإن�س��اين والتق��ارب احل�ضاري
والثقايف والفكري بني �شعوب العامل.
كما �أ�شاد املجل�س الأعلى ب�إعالن دولة الكويت اعتماد عام 2050م،
موع��داً لتحقيق احلياد الكربوين يف قطاعي النفط والغاز ،وعام 2060م
موعداً لتحقيق احلياد الكربوين على م�ستوى الدولة ككل.
ورحب املجل���س الأعل��ى باعتزام اململك��ة العربية ال�س��عودية تقدمي
ّ
املرحل��ة الثاني��ة م��ن ر�ؤي��ة خ��ادم احلرم�ين ال��شريفني لتعزي��ز العمل
اخلليجي امل�شرتك.
واعتمد املجل���س الأعلى الإطار العام للخطة الإ�س�تراتيجية للتعاون
الإعالمي امل�شرتك لدول جمل�س التعاون (2030 - 2023م) ،كما اعتمد
ميثاق املحافظة على الرتاث العمراين يف دول جمل���س التعاون ،والإطار
العام للإ�سرتاتيجية اخلليجية لل�سياحة (2030 - 2023م).
لتحوالت الطاقة
و�أكد املجل���س الأعلى على تب ّني الركائز الأ�سا�س��ية ّ
والتغ�ير املناخ��ي) ،م��ن خ�لال
(�أم��ن الطاق��ة ،والتنمي��ة االقت�صادي��ة،
ّ
اال�ستمرار با�ستثمارات م�ستدامة للم�صادر الهيدروكربونية للحفاظ على
ا�س��تقرار �أ�س��واق الطاقة العاملية ،مع مراعاة التط��ورات التقنية باعتماد
ً
ً
و�ش��امل
متكامل
منهج��ا
نه��ج االقت�ص��اد الدائ��ري للكرب��ون ،بو�صف��ه
ً
ملعاجل��ة التحديات املرتتبة عل��ى انبعاثات الغازات الدفيئ��ة ،و�إدارتها
با�س��تخدام جمي��ع التقني��ات واالبت��كارات املتاح��ة للت�أكد م��ن فاعلية
وترابط ومواءمة الركائز الأ�سا�سية.
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وثم��ن املجل���س الأعلى م��ا تقوم ب��ه ال��دول الأع�ضاء م��ن �إجنازات
ّ
وجه��ود يف ركائ��ز نه��ج االقت�ص��اد الدائ��ري للكرب��ون الأربع��ة (خف�ض
االنبعاث��ات ،و�إع��ادة ا�س��تخدامها ،و�إع��ادة تدويره��ا ،و�إزالته��ا) الت��ي
�ش��ملتها مبادرة ال�س��عودية اخل�رضاء ،وامل�ساهمات املحددة وطن ًّيا لدول
املجل���س (مثل :م��شروعات الطاق��ة املتج��ددة ،وكفاءة الطاق��ة ،و�إنتاج
الهيدروج�ين النظي��ف ،واحتج��از وتخزي��ن و�إع��ادة ا�س��تخدام الكربون،
وحل��ول �إزال��ة الكرب��ون املبنية عل��ى الطبيع��ة) ،والدفع بالتع��اون بني
دول املجل���س لتطبي��ق نه��ج االقت�صاد الدائ��ري للكربون يف ال�سيا�س��ات
والآليات والإ�سرتاتيجيات واخلطط واملبادرات ذات العالقة ،مبا يف ذلك
امل�ساهمات املحددة وطن ّياً.
كما �أكد املجل�س الأعلى على تعزيز العمل امل�شرتك لتعظيم �أثر جهود
والتغي
ومب��ادرات دول املجل���س يف العم��ل املتعل��ق بتحوالت الطاق��ة
ّ
املناخ��ي ،وتفعيل التعاون ،وتبادل اخلربات ،وتطوير املمكنات مع دول
املنطقة ،حتت مظلة مبادرة ال�رشق الأو�سط الأخ�رض.
وج��دد املجل���س الأعل��ى ملجل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة
حر�ص دول املجل���س باحلفاظ على اال�س��تقرار والأمن يف املنطقة ودعم
رخاء �ش��عوبها ،وتعزيز عالقات املجل���س مع الدول ال�ش��قيقة وال�صديقة
واملنظم��ات الإقليمي��ة والدولي��ة ،انطالق�� ًا م��ن دور جمل���س التع��اون
كركيزة �أ�سا�س��ية للحفاظ على الأمن وال�س��لم الإقليمي والعاملي ،وتعزيز
دور املجل���س يف حتقيق ال�س�لام والتنمية امل�س��تدامة ،وخدمة التطلعات
ال�سامية للأمتني العربية والإ�سالمية.
و�أكد املجل���س الأعل��ى على احرتام مبادئ ال�س��يادة ،وع��دم التدخل
يف ال�ش���ؤون الداخلية ،ا�س��تناداً للمواثي��ق والأعراف والقوان�ين الدولية،
و�أن �أمن دول املجل���س رافد �أ�سا�س��ي للأمن القومي العربي ،وفق ًا مليثاق
جامعة الدول العربية.
وب�ش�أن الق�ضية الفل�سطينية� ،أكد املجل�س الأعلى على مواقفه الثابتة
من مركزية الق�ضية الفل�س��طينية ،ودعمه �س��يادة ال�شعب الفل�سطيني على
جميع الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة منذ يونيو 1967م ،وت�أ�سي�س الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�رشقية.

ال�سيد فهد يرت�أ�س وفد �سلطنة عُ مان يف م�ؤمتر القمة اخلليجية ال�صينية للتعاون والتنمية
ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد
كما تر�أ�س
ُ
ال�س ّ
�صاحب ُّ
مو ّ
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء وفد �سلطنة ُعمان
ُ
القمة اخلليجية ال�صينية للتعاون والتنمية ،الذي
ؤمتر
�
م
يف
ّ
ُعقد يوم  ١٢/٩بالعا�صمة ال�سعودية الريا�ض.
و�ألقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
�آل �سعود ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء باململكة العربية
ال�سعودية كلمة خالل افتتاح �أعمال م�ؤمتر القمة ،قال فيها:
«�إن القمة تعك�س الرغبة امل�شرتكة يف تعزيز التعاون اخلليجي
م�شريا �إلى �أن دول املجل�س
ال�صيني بدول جمل�س التعاون».
ً
تتطلع للتعاون مع ال�صني يف خمتلف املجاالت ونقله لآفاق
�أرحب.
يل العهد ال�سعودي �أن دول جمل�س التعاون
و�أ�ضاف �سمو و ّ
بحثت مع اجلانب ال�صيني �إن�شاء منطقة جتارةٍ ُحرة خليجية
�صينية ،الف ًتا �إلى �أن دول املجل�س ت�ستك�شف فر�ص التعاون

مع ال�صني يف جمايل الأمن الغذائي و�سال�سل الإمداد.
من جانبه دعا فخامة الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية يف كلمته� ،إلى تعزيز ال�رشاكة
اخلليجية ال�صينية االقت�صادية وحتقيق التكامل ودفع
معربا عن ترحيب بالده مب�شاركة الدول اخلليجية يف
التنمية،
ً
مبادرة الأمن العاملي.
وقال فخامة الرئي�س ال�صيني« :نعمل على �إن�شاء املركز
اخلليجي ال�صيني للأمن النووي» ،م�ضي ًفا �أنه يتم العمل على
�إن�شاء جمل�س ا�ستثمار مع دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية وتعزيز التعاون يف اال�ستثمار بالطاقة النظيفة.
و�أكد الرئي�س ال�صيني حر�ص بالده على �إطالق �سل�سلة
من م�رشوعات التعاون مع دول جمل�س التعاون يف جماالت
الف�ضاء ،والعمل على زيادة ا�سترياد النفط اخلام والغاز
الطبيعي امل�سال من دول املجل�س.

ال�سيد فهد يرت�أ�س وفد �سلطنة عُ مان يف القمة العربية ال�صينية للتعاون والتنمية
ال�س��مو ال�س��يد فه��د ب��ن
وتر�أ���س �صاح��ب ّ
حممود �آل �س��عيد نائب رئي���س الوزراء ل�ش���ؤون
جمل���س الوزراء يوم  ١٢/٩وفد �س��لطنة ُعمان
يف م�ؤمت��ر القم��ة العربي��ة ال�صيني��ة للتع��اون
والتنمي��ة ،الذي ُعق��د مبركز امللك عب��د العزيز
الدويل للم�ؤمترات بالريا�ض ،بح�ضور �أ�صحاب
اجلالل��ة والفخام��ة وال�س��مو واملع��ايل ق��ادة
ور�ؤ�س��اء وف��ود ال��دول العربي��ة ،وجمهوري��ة
ال�صني ال�شعبية.
و�ألقى �صاحب ال�س��مو امللكي الأمري حممد

بن �س��لمان �آل �س��عود ويل العهد رئي���س جمل�س
ال��وزراء باململكة العربية ال�س��عودية كلم ًة �أكد
فيه��ا �أن القمة العربي��ة ال�صينية الأولى تهدف
�إلى رفع م�س��توى التعاون امل�ش�ترك بني الدول
الأع�ض��اء بجامعة ال��دول العربي��ة وجمهورية
ال�صني ال�شعبية مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة.
وقال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�س��لمان�« :إن انعقاد هذه القمة ي�ؤ�س���س ملرحلة
جدي��دة لالرتق��اء بالعالقة بني ال��دول العربية
وتعزي��ز ال��شراكة يف املج��االت ذات االهتمام

امل�شرتك وموا�صلة تعزيز التعاون يف املجاالت
التجاري��ة واال�س��تثمارية واملالي��ة ب�ين الدول
العربية وال�ص�ين يف �إطارها الثنائي واملتعدد،
وتطوير التن�سيق ال�سيا�سي على ال�ساحة الدولية
جتاه الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك».
كما �أكد �سم ّوه على «�أهمية موا�صلة التعاون
العرب��ي ال�صين��ي مبا يخ��دم �أهدافنا امل�ش�تركة
وتطلع��ات �ش��عوبنا والقي��ام ب��دور ف ّع��ال عل��ى
ال�س��احة الدولية ،و�أن ت�سهم نتائج هذه القمة يف
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حتقي��ق الآث��ار الإيجابية امل�س��تهدفة يف جميع
املجاالت ،على امل�ستويني الإقليمي والدويل».
من جانبه �ألقى ع��د ٌد من �أ�صحاب اجلاللة
والفخام��ة ق��ادة ر�ؤ�س��اء وفود ال��دول العربية
كلم��ات متح��ورت ح��ول التع��اون العرب��ي
ال�صيني ،وتعظيم املنفعة وامل�صالح امل�شرتكة
ومواجهة التحديات التنموية.
وق��د تناولت القم��ة ع��دة مو�ضوعات ،من
بينه��ا العالق��ة ب�ين ال��دول العربي��ة وال�صني
املتج��ذرة منذ طري��ق احلرير القدمي ،وال�س��عي
�إل��ى مرحل��ة جدي��دة من ال��شراكة ب�ين الدول
العربي��ة وال�ص�ين ،والتعاون ال�ش��امل من �أجل
تعزيز امل�صالح امل�شرتكة.
كلً
و�ضم الوفد الر�س��مي ل�س��لطنة ُعم��انّ ،
من :معايل ال�سيد بدر بن حمد البو�سعيدي وزير

اخلارجي��ة ،ومعايل الدكتور عب��داهلل بن حممد
ال�س��عيدي وزي��ر الع��دل وال�ش���ؤون القانوني��ة،
ومعايل الدكتور �سعيد بن حممد ال�صقري وزير
االقت�ص��اد ،و�صاحب ال�س��مو ال�س��يد في�صل بن
تركي �آل �سعيد �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد لدى
اململك��ة العربية ال�س��عودية ،و�س��عادة ال�س��فري

عبداهلل بن نا�رص الرحبي �س��فري �س��لطنة ُعمان
لدى جمهورية م��صر العربية ومندوبها الدائم
لدى جامعة الدول العربية ،و�سعادة عبداهلل بن
خلفان البلو�شي رئي���س املكتب اخلا�ص لنائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ،وعدد من
امل�س�ؤولني.

الرئي�س ال�صيني ي�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
ا�ستقبل فخامة الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية يوم � ١٢/٩صاحب ال�سمو
ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ،وذلك على هام�ش �أعمال
القمة اخلليجية  -ال�صينية للتعاون والتنمية ،التي
ُعقدت مبدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وقد نقل �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود
�آل �سعيد خالل املقابلة حتيات ح�رضة �صاحب
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اجلاللة ُّ
اهلل ورعاه-ومتنياته الطيبة لفخامة الرئي�س
ولل�شعب ال�صيني ال�صديق بدوام التقدم واالزدهار،
وللعالقات بني البلدين ال�صديقني باملزيد من
التطور.
من جانبه �أعرب فخامة رئي�س جمهورية
ال�صني ال�شعبية عن بالغ حتياته وتقديره جلاللة
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ال�سلطان املعظم ،ومتنيات فخامته الطيبة جلاللته
ُّ
ولل�شعب ال ُعماين ولعالقات البلدين مبزيد من الرقي
والنماء.
ومت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة

بني البلدين ال�صديقني والت�أكيد على حر�ص
اجلانبني لتعزيزها وتطويرها يف خمتلف
املجاالت مبا يعود باملنافع املتبادلة حتقيقًا
لتطلعات �شعبيهما ال�صديقني.
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع يقلد امليـداليتني للذين
�شملهم الإنعام ال�سامي
�سيف بن نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،واللواء الركن �سامل بن علي احلو�سني قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن جوي (مهند�س)
�صالح بن يحيى امل�سكري رئي�س �أكادميية الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية والدفاعية (�آنذاك) ،واللواء الركن حامد
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع يُهنئ الذين حظوا بالإنعام
والتقدير ال�ساميني ،م�شيدا �سموه مبا بذلوه
من جهد و�إخال�ص يف �سبيل خدمة وطنهم
بن �أحمد �سكرون �آمر كلية الدفاع الوطني ب�أكادميية
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية (�سابقاً) رئي�س
�أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية (حالياً).
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ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون ِّ
الدفــاع:
�صاحب ال�سمو َّ

يف ذاكـرة نه�ضة ُعمان املباركة يربز ً
جليا يوم احلادي ع�شر من دي�سمرب املــــــــــــــــــــــــــــجيد ،كملحمة وطنية خالدة ،ففي ذلك اليوم من عام ١٩٧٥م كانت �سلطنة
ُعمــان علــى موعـد مهيـب تناقلـت �صداه جبالها ال�صامدة ،و�أرجا�ؤها الرحبـــــــــــــــــــــــــة الف�سيحة،لتعم �صور الرخاء و�أوجـــــه االزدهـــار كافـــة �أرجاء ُعمــان
احلم����د هلل رب العامل��ي�ن،
وال�ص��ل�اة وال�س��ل�ام عل����ى
�س����يدنا حمم ٍد املبعوث رحمة
للعاملني ،وعل����ى �آله و�صحبه
الغر امليامني � ..أما بعد.
يف ذاكرة التاريخ ال ُعماين
�أيام جميدة خالدة� ،أيام �سجلها
رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة
وقوات الفرق ب�أحرف من نور
يف �س����جل �أجماده����م لتبقى
م�ضيئ����ة تن��ي�ر دروب العطاء
و�سبل الرخاء ،منها ي�ستمدون
العزمية والإ���ص�رار يف �إعالء
�ش�����أن وطنه����م واملحافظ����ة
على عزت����ه وكرامته ،ولتبقى
رايات����ه عالي����ة خفاق����ة يف
�سماء املجد وال�س�����ؤدد ،ويف
ذاكرة نه�ضة ُعمان املباركة
يربز جلي ًا يوم احلادي ع���ش�ر
من دي�س����مرب املجيد ،كملحمة
وطني����ة خال����دة ،فف����ي ذلك
اليوم من عام ١٩٧٥م كانت
�س����لطنة ُعم����ان عل����ى موعد

�صاحب ال�سمو ال�سيد/
�شهاب بن طارق �آل �سعيد
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مهيب تناقل����ت �صداه جبالها
ال�صام����دة ،و�أرجا�ؤها الرحبة
الف�س����يحة ،لتعم �صور الرخاء
و�أوجه االزدهار كافة �أرجاء
ُعمان م����ن �أق�ص����ى جنوبها
�إلى �أق�صى �ش����مالها ،بعد ما
قامت قوات ال�سلطان امل�سلحة
ب�أدواره����ا الوطني����ة عل����ى
تراب الوط����ن الطاهر لتوا�صل
النه�ضة احلديثة اال�س����تمرار
يف حتقيق �أهدافها الطموحة،
ودافع ًا لعجلة التنمية لتوا�صل
�إجنازاتها باخلري العميم على
هذه الأر�ض الطيبة املباركة.
�إن العناي����ة واالهتم����ام
ال�س����اميني من ل����دن موالنا
ح���ض�رة �صاح����ب اجلالل����ة
ال�س����لطان هيث����م ب����ن طارق
املعظم القائد الأعلى-حفظه
اهلل ورع����اه -اللذين يوليهما
وبا�س����تمرار لقواته امل�سلحة
البا�س����لة يعدان الركيزة الأهم
لالنط��ل�اق �إل����ى ذرى املجد

�إن العناية واالهتمام ال�ساميني من لدن موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى-حفظه اهلل ورعاه -اللذين يوليهما وبا�ستمرار لقواته امل�سلحة البا�سلة
يعدان الركيزة الأهم لالنطالق �إلى ذرى املجد بخطى واثقة حثيثة
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قوات ال�سلطان امل�سلحة زودت بالأ�سلحة واملعدات احلديثة ومبا يتواكب مع متطلبات
الع�صر احلديث ،ومبا ميكنها من �أداء واجباتها الوطنية املقد�سة املنوطة بها

بخطى واثقة حثيثة ،لت�ش����ق
طريقه����ا بعزم وثب����ات نحو
�آفاق التقدم والنماء يف جميع
املجاالت وكافة الأ�صعدة.
لقد زودت قوات ال�س����لطان
امل�سلحة بالأ�سلحة واملعدات
احلديث����ة ومب����ا يتواكب مع
متطلب����ات الع���ص�ر احلديث،
ومبا ميكنها من �أداء واجباتها
الوطني����ة املقد�س����ة املنوطة
به����ا ،ف�أ�صبح����ت منظوم����ة
ع�س����كرية حديثة ومتكاملة،
وغدا الفرد الع�س����كري مزوداً
مبا ه����و حدي����ث يف خمتلف
ضال عن
العلوم الع�س����كرية ،ف� ً

الأجهزة واملعدات التي متكنه
م����ن �أداء واجباته على الوجه
الأكمل ،ومل يتوقف دور قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف اجلوانب
الع�سكرية والأمنية فح�سب بل
امتد دورها لي�ش����مل اجلوانب
التنمويـــــــ����ة واالجتماعي����ة
والأمنية الأخ����رى يف البالد،
فغدت رافداً للتنمية ت�س����اهم
بكل كف����اءة واقتدار جنب ًا �إلى
جنب ومع جميع م�ؤ�س�س����ات
الدولة الأخرى.
وبه����ذه املنا�س����بة الغالية
«يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة»
ي���ش�رفني ،وي���ش�رف ق����وات

ال�س����لطان امل�س����لحة وجميع
منت�س����بي وزارة الدف����اع �أن
نرفع للمقام ال�س����امي ملوالنا
ح���ض�رة �صاح����ب اجلالل����ة
ال�س����لطان هيث����م ب����ن طارق
املعظم الـقائد الأعلى -حفظه
اهلل ورع����اه� -أ�س����مى �آي����ات
التهاين و�أعظ����م املباركات،
جمددين العهد والوالء جلاللته
�أي����ده اهلل-وم�ؤكدين ب�أننا�سنظل دائما و�أبدا جندا �أوفياء
وحرا�سا �أمناء لهذا البلد العزيز
ومنجزاته ومكت�س����باته وملن
�سكن ترابه الطاهر.
وكل عام واجلميع بخري
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ال�سلطانــــي:
معالــــي الفريـــق �أ َّول وزيـــر املكتـــــب ُّ

رخاء وا�ستقــــرار ،وما ت�شهـــــــــــــــــــــــــد ُه القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية من تطوير وحتديث
�إن ما تنعم به ُعمان اليوم من ٍ
ً
واكبــــــة ملتطلبات هــذا الع�صـــر ،يعكـــــــ�س بكل و�ضـــــــــــــــــــــــــــــوح الرعايــــة ال�شاملة مــــــن لـــــدن القائد الأعـــــلى
ُم
ي�رشفني �أن �أرفع �أزكى
�آيات التهاين و�أ�صدقها
�إل������ى املقام ال�س������امي
ملوالي القائ������د الأعلى
جاللة ال�س������لطان هيثم
بن طارق املعظم حفظه
مبنا�سبة يوم
اهلل ،وذلك ُ
قوات ال�سلطان امل�سلحة،
الذك������رى اخلالدة يف
تاريخ ُعم������ان احلديث،
ال املولى عز وجل
�سائ ً
�أن ينع������م على جاللته
مبوفور ال�صحة والعافية
ملنا�سبة
ويعيد عليه هذه ا ُ
ُ
�أعوام ًا عدي������د ًة و�أزمن ًة
مديدة.
�إن م������ا تنع������م به

معايل الفريق �أول/
�سلطان بن حممد النعماين
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ُعمان الي������وم من رخاءٍ
ت�شهده
وا�س������تقرار ،وما
ُ
القــــ������وات امل�س������لحة
والأجه������زة الأمنية من
تطوير وحتديث ُمواكب ًة
ملتطلبات هذا الع�رص،
يعك�������س بكل و�ضوح
الرعاية ال�ش������املة من
لدن القائد الأعلى ،الأمر
الذي م ّكنهـا لتكون على
�أهبة اال�ستعداد للوفاء
بواجباتها املقد�س������ة
والدفاع عن الوطن ،براً
وجواً وبح������راً ،هذا �إلى
جانب �أدوارها امللمو�سة
والفاعلة يف املجاالت
التنمويـــــــة واخلدمـــــية

ال�سلطان امل�سلحة مكانة ع�سكرية بف�ضل
تبو�أت قوات ُ
التوجيهات ال�سامية جلاللة ال�سلطان املعظم حفظه اهلل

rrrr
ُّ
اجلندي العُماين يحظى يف كل ميدان ب�أعلى درجات الت�أهيل والتدريب ،وقد جت َّلت نتائج ذلك عرب متيُّز
امل�شاركني من قوات ال�سلطان امل�سلحة يف التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة

والأنواء املناخية.
لق������د تب������و�أت قوات
ال�س������لطان امل�س������لحة
ُ
مكانة ع�س������كرية بف�ضل
التوجيهات ال�س������امية
جلاللة ال�سلطان املعظم
حفظ������ه اهلل ،فقد حظي
العماين يف كل
اجلندي ُ
ُّ
مي������دان ب�أعلى درجات
الت�أهيــل والتدريب ،وقد

جت َّلت نتائ������ج ذلك عرب
متيز امل�ش������اركني من
ُّ
قوات ال�سلطان امل�سلحة
يف التدريبات الع�سكرية
امل�ش���ت��ركة مع الدول
ال�ش������قيقة وال�صديق������ة
والتف������وق يف الدورات
الت�أهيلية ،وامل�سابقات
الع�سكرية اخلارجية.
ويف اخلتام� ،أ�س�������أل

اهلل �س������بحانه وتعالى
�أن يحفظ ُعم������ان �آمنة
ُمطمئنة ،ويدمي عليها من
ف�ضله ونعمائه الظاهرة
والباطنة ،يف ظل القيادة
املظف������رة للقائد الأعلى
ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق
حفظ������ه اهلل ،وكل عام
واجلميع بخري.
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معالــــــي الدكتور الأميــن العـــام بوزارة ِّ
فــــــــــــــــــــــــــــــاع:
الـد
ِ

فـي هذا اليوم املاجد نعي�ش بهجة االحتفاء بيـــــوم احلادي ع�شـــــــــــــــــــــر من دي�سمرب يــــــــوم قـــوات ال�سلطان امل�سلحة الذي خلــد
فـي الذاكرة العُمانيـة يــوم العـــــــــزة والكــرامـــة والن�صـــــــــــــــــــــــــر املبني وم َّهد النطالق النه�ضـــة العُمانيـــة احلديثـــــــــــة
يف هذا اليوم املاجد نعي�ش بهجة
االحتفاء بيوم احلادي ع�رش من دي�سمرب
يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة الذي خلد
يف الذاكرة ال ُعمانية يوم العزة والكرامة
والن�رص املبني ومهد النطالق النه�ضة
ال ُعمانية احلديثة مع تد�شني اخلطط
التنموية التي �شملت كافة ربوع الوطن
وا�ست�شعر املواطن �آثارها الإيجابية يف
كافة مناحي حياته اليومية وحققت
له العي�ش الكرمي يف ظل وطن ي�سوده
الأمن والطم�أنينة ،يحميه رجال نذروا
�أرواحهم فدا ًء لرتابه ووحدته الوطنية،
وبهذه املنا�سبة العزيزة على كافة
منت�سبي ق ��وات ال�سلطان امل�سلحة،
ي�رشفني �أن �أرف���ع للمقام ال�سامي
مل��والن��ا ج�لال��ة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه
اهلل ورع��اه � -أ�سمى عبارات التهاين
والتربيكات ،والتهنئة مو�صولة جلميع
ال�ضباط والأف����راد ب��ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة ودوائر وزارة الدفاع والأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخرى.
وح��ت��ى تتمكن ق� ��وات ال�سلطان
امل�سلحة من القيام بدورها وواجبها
الوطني بكفاءة واقتدار حظيت ومنذ
ال��ي��وم الأول لتويل جاللة ال�سلطان
املعظم القائد الأع��ل��ى  -حفظه اهلل

معايل الدكتور/
حممد بن نا�صر الزعابي
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ورع��اه  -بالرعاية وااله��ت��م��ام ،وقد
�أكد جاللته يف منا�سبات عديدة على
اهتمامه بتطوير كفاءتها وال��رق��ي
مبهاراتها القتالية وتزويدها ب�أحدث
امل��ع��دات وال��ع��ت��اد الع�سكري ،وذل��ك
بالتزامن مع العناية ب�إعداد وتدريب
�ضباط و�أفراد قوات ال�سلطان امل�سلحة
علمي ًا وميداني ًا بحيث �أ�صبحت من
القوات امل�شهود لها بالكفاءة القتالية
التي ت�ضاهي اجليو�ش املتقدمة.
�إن وزارة الدفاع ويف ظل القيادة
امل�ستنرية جلاللة ال�سلطان املعظم
القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -ال
ت�ألو جهداً يف تعزيز وتطوير منظومتها
الدفاعية من خالل مواكبة التطورات
الت�سليحية والتقنية املت�سارعة التي
ي�شهدها العامل وف��ق خطط مدرو�سة
ومراجعة ملتطلباتها الدفاعية لتمكني
ق���وات ال�سلطان امل�سلحة م��ن �أداء
مهامها بكفاءة واق��ت��دار وتزويدهم
باملعدات والتجهيزات الالزمة للقيام
بواجبهم امل��ق��د���س على �أك��م��ل وجه
 ،كما �أن م��ن �أه ��م الأول ��وي ��ات التي
حت��ر���ص عليها وزارة ال��دف��اع بناء
�شخ�صية وفكر منت�سبيها ،وت�سليحهم
باملعارف والعلوم الع�سكرية واملهنية
التي تتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات

وزارة الدفاع حظيت ومنذ اليوم الأول لتويل جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه -
بالرعاية واالهتمام ،وقد �أكد جاللته يف منا�سبات عديدة على اهتمامه بتطوير كفاءتها والرقي مبهاراتها
القتالية وتزويدها ب�أحدث املعدات والعتاد الع�سكري

rrrr
�إن من �أهم الأولويات التي حتر�ص عليها وزارة الدفاع بناء �شخ�صية وفكر منت�سبيها وت�سليحهم باملعارف
والعلوم الع�سكرية واملهنية التي تتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات يف هذا اجلانب
يف ه ��ذا اجل��ان��ب ،ويف ه ��ذا ال�سياق
�صدر ه��ذا ال��ع��ام املر�سوم ال�سلطاين
اخلا�ص ب�إن�شاء �أكادميية الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية والدفاعية والتي ت�ضم
كال من كلية الدفاع الوطني ،وكلية
القيادة والأرك���ان امل�شرتكة ،ومركز
ال��درا���س��ات الإ�سرتاتيجية والدفاعية
حت��ت مظلة واح����دة ،ح��ي��ث �ست�صبح
الأكادميية مرجع ًا لتطوير الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية وف��ق اخلطط والربامج
املعتمدة ،كما �ست�سهم يف تو�سيع �آفاق
الفكر الإ�سرتاتيجي والقدرة التحليلية
وم ��ه ��ارات التخطيط الإ���س�ترات��ي��ج��ي
ملنت�سبي الأك ��ادمي ��ي ��ة ،و�ست�سعى
الأكادميية لتحقيق التكامل مع كافة
وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها
م��ن اجل��ه��ات �ضمن الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
الوطنية ال�شاملة.

لقد كان لالحتفال الع�سكري بالعيد
الوطني ( )52املجيد هذا العام حتت
الرعاية ال�سامية جلاللة ال�سلطان املعظم
القائد الأع��ل��ى -حفظه اهلل ورع��اه-
مبحافظة ظفار مبيدان الن�رص منا�سبة
لإحياء ذكرى انت�صار احلادي ع�رش من
دي�سمرب من العام 1975م ،يف ذات
امليدان الذي وقف فيه ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -حميي ًا جنود
الوطن الأ�شاو�س الذين حققوا الن�رص
بعون من اهلل وتوفيقه وم��ؤك��دا على
ا�ستقالل الوطن ووحدة ترابه وتالحم
�أبنائه �صف ًا واحداً ،مع �إميان را�سخ �أن
�أولى مقومات قيام نه�ضة �شاملة هي
حتقيق الأم��ن واال�ستقرار يف جمتمع
ي�سوده العدل والإخاء ،كما �شهدنا هذا
العام جت��دد الوقفة ال�شاخمة لقوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية

والأمنية يف ا�ستعرا�ض ع�سكري مهيب
ووقفة عزة و�إباء ليجددوا العهد والوالء
جلاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -ب�أن يكونوا الدرعاحل�����ص�ين ل��ل��وط��ن واحل ��ار� ��س الأم�ي�ن
مل�سرية النه�ضة ال ُعمانية.
ختاما ،يطيب يل �أن �أه��دي حتية
تقدير و�إج�لال لكافة منت�سبي وزارة
الدفاع وق��وات ال�سلطان امل�سلحة يف
يومهم ال�سنوي� ،سائ ًال املولى جلت
ق��درت��ه �أن ي��دمي على �سلطنة ُعمان
و�شعبها الأبي نعمة الأمن واال�ستقرار،
مبتهلني هلل عز وجل �أن يحفظ بالدنا
العزيزة وقائدنا املفدى و�أن ي�سبغ
عليه مبوفور ال�صحة والعافية و�أن
يعيد هذه املنا�سبة الغالية على �سلطنة
ُعمان وقائدها و�شعبها يف منعة وتقدم
وازدهار.
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ال�سلطان امل�س َّلحــة:
رئي�س �أركان ق َّوات ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم خالد فـي تاريخ عُ مان احلــــــــــــــــــــــافل بالأجماد التليدة واملالحـــم البطولية ،حتيا ذكــراه
كل عام تكرميا ل�شهداء الوطن الأ�شـاو�س الذيـن �ضحُّ ـــــــــــــــــــــــــوا بدمائهم الطاهرة مـن �أجـــــل هذا الوطـن الغالــي

الفريق الركن بحري/
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
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احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم خالد
يف تاري����خ ُعمان احلاف����ل بالأجماد
التليدة واملالحم البطولية ،حتيا ذكراه
كل عام تكرميا ل�شهداء الوطن الأ�شاو�س
�ضحوا بدمائهم الطاهرة من �أجل
الذين ُّ
هذا الوطن الغايل ،فكانت ت�ضحياتهم
املخل�صة القاعدة الأ�سا�س����ية لتحقيق
مقا�صد النه�ضة املبارك����ة ،وانطالق
م�س��ي�رة التنمي����ة ال�ش����املة الزاخرة
بالعط����اء والإجناز ،م�ش����كلة منعطفا
تاريخيا مهما يف �س����بيل ن���ش�ر الأمن
واال�س����تقرار ،واالزده����ار والرخاء يف
هذا الوط����ن املعطاء ،ودليال �س����اطعا
على عزمية و�إرادة ال ُعماين على حتدي
ال�صعاب وتذليل العقبات من �أجل بلوغ
الأهداف والغاي����ات لرفعة ُعمان وعلو
�ش�أنها وجمد �أبنائها الأوفياء.
ومع احتفاء قوات ال�سلطان امل�سلحة
بيوم الن�رص امل�ؤزر ،يقف منت�س����بوها
الأ�شاو�س وقفة �إجالل و�إكبار ،حاملني
على عاتقهم حماية هذا الوطن العزيز،
والذود عن حيا�ض����ه الطاهرة ،و�صون
منجزات����ه ومقدرات����ه ،وحف����ظ �أمنه
وا�ستقراره ،وم�ش����اعر الفخر واالعتزاز
مت��ل��أُ �صدوره����م بت�ضحي����ات �أولئك
البوا�س����ل الذين قدم����وا �أرواحهم فداء
للوطن ورفعته ،فكانوا املثل الأعلى يف

الت�ضحية والفداء ،والإخال�ص والتفاين،
ومنوذج����ا يف ال�ش����جاعة والب�س����الة،
ف�س����طروا بدمائهم الزكي����ة �صفحات
َّ
م�ضيئة م����ن �أجل جمد وع����زة وطنهم
الغ����ايل ،و�س����تبقى ذك����رى بطوالتهم
املقد�سة وت�ضحياتهم املخل�صة خالد ًة
يف �س����جل التاري����خ ال ُعم����اين التليد،
ومرت�سخ ًة يف كل املنا�سبات والأعياد
الع�س����كرية ،عنوا ًنا للف����داء والت�ضحية
والإخال�ص هلل والوطن وال�سلطان.
لقد �شهدت قوات ال�سلطان امل�سلحة
طوال م�سرية النه�ضة ال ُعمانية احلديثة
�إجنازات عظيم����ة يف كافة املجاالت
والأ�صعدة حتى غدت قوة ع�رصية ذات
كفاءة وقدرة قتالي����ة عاليتني ،مبن َّية
على �أ�س�����س علمية وتقنيات متطورة،
وخطط و�إ�س��ت�راتيجيات مدرو�س����ة يف
التنظيم والت�سليح ،والتدريب والت�أهيل،
حمقق����ة الت����وازن ب��ي�ن متطلب����ات
التحدي����ث والتطوير ومقت�ضيات الأمن
واال�س����تقرار ،مت�س����لحة بالإمكان����ات
ال�س����بل
ال�رضوري����ة ،وم�س����خرة كافة ُّ
لتعتلي �س���� َلّم التق���� ُّدم والنجاح ،تقوم
بواجبه����ا الوطني املق َّد�����س يف خدمة
هذا الوطن الأبي ،والذود عن حيا�ضه ،
و�صون منجزاته ومقدراته ،وحفظ �أمنه
وا�ستقراره ،و�ش����عار منت�سبيها الذي ال

قوات ال�سلطان امل�سلحة �شهدت طوال م�سرية النه�ضة العُمانية احلديثة �إجنازات عظيمة يف كافة
املجاالت والأ�صعدة حتى غدت قوة ع�صرية ذات كفاءة وقدرة قتالية عاليتني ،مبن َيّة على �أ�س�س علمية
وتقنيات متطورة ،وخطط و�إ�سرتاتيجيات مدرو�سة يف التنظيم والت�سليح ،والتدريب والت�أهيل
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قوات ال�سلطان امل�سلحة حتر�ص على �صقل قدرات ومهارات منت�سبيها و�شحذ هممهم وذلك من خالل
ت�سخري كافة الإمكانات وال�سبل والبيئة املالئمة لهم ،وتزويدهم بكل ما ميكنهم من القيام مبهامهم
وواجباتهم الوطنية املقد�سة على الوجه الأكمل
يحيدون عنه �أبدا (الإميان باهلل ،الوالء
لل�سلطان ،الذود عن الوطن).
كم����ا حتر�����ص ق����وات ال�س����لطان
امل�س����لحة على �صقل قدرات ومهارات
منت�س����بيها و�ش����حذ هممهم وذلك من
خالل ت�سخري كافة الإمكانات وال�سبل
والبيئة املالئمة لهم ،وتزويدهم بكل ما
ميكنهم من القيام مبهامهم وواجباتهم
الوطنية املقد�س����ة على الوجه الأكمل،
�إميانا منها ب�أن �إعداد اجلندي املقاتل
وت�أهيله وتدريبه قاعدة �أ�سا�سية لبناء
قوات م�سلحة حديثة قادرة على الإيفاء
بالتزاماتها الوطنية املقد�سة ،ومن هذا
املنطلق تويل قوات ال�سلطان امل�سلحة
التماري����ن امل�ش��ت�ركة والتدريب����ات
املختلفة �أهمي����ة ق�صوى كونها ركيزة

ذات �أ�س�����س علمية خمططة ومدرو�سة،
وبف�ضل اهلل فقد �أثبت����ت هذه التمارين
والتدريبات مدى التنا�س����ق والتجان�س
بني �أ�س����لحة قوات ال�س����لطان امل�سلحة
ومدى الكفاءة القتالي����ة العالية التي
يتمتع بها منت�س����بو قوات ال�س����لطان
امل�سلحة ت�أهيال وتدريبا وت�سليحا ،بل
�إن التمارين املنفذة �أثبتت التجان�����س
والتكام����ل بني كافة مكون����ات الدولة
مبنظوماته����ا وقطاعاتها الع�س����كرية
والأمنية واملدنية.
وبهذه املنا�س����بة الوطنية الغالية
رشف جميع منت�سبي قوات
رشفني وي� ِّ
ي� ِّ
ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة �أن نرفع �إلى
ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب
املقام َّ
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم

القائ����د الأعلى  -حفظ����ه اهلل ورعاه-
�أج ّل �آيات التهاين والتربيكات ،مقرونة
بال����والء والإخال�ص م�ؤكدي����ن العزم
والإ���ص�رار ب�أن نكون اجلن����د الأوفياء
واحلرا�����س الأمناء واحلماة املخل�صني
له����ذا الوط����ن الغ����ايل وملنج����زات
ومكت�سبات نه�ضته املباركة� ،سائلني
املول����ى جلت قدرت����ه �أن يعي����د هذه
املنا�س����بة الغالية على جاللته �-أعزه
اهلل -باليم����ن واخلري والربكات ،وعلى
قواته امل�س����لحة وهي ت�شهد مزيداً من
التقدم والنم����اء واالزدهار ،معاهدين
قدما خل����ف قيادته
اهلل عل����ى امل�ضي ً
احلكيمة يف بناء ُعم����ان الأبية وحفظ
�أمنها وا�ستقرارها.
وكل عام واجلميع بخري
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ال�سلطــانــي ال ُعمانـــي:
قائـــد اجلي�ش ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمبــــر تاريخ حافل بالإجنازات الذي َّ
�سطـــــــــــــــــــــــــر فيه منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة الأ�شاو�س �أروع البطوالت
و�أجل الت�ضحيات بدمائهم الزكية فـي ملحمـــة ال�شــرف والرجــــــــــــــــــــــــــولة ،فبذلوا الأرواح رخي�صة فـــــي �سبيل احلق والــــــواجـــب
احلم����د هلل رب العامل��ي�ن،
وال�صالة وال�س��ل�ام على �أ���ش�رف
خلق اهلل �أجمعني ،وبعد،،،
احلادي ع���ش�ر من دي�س����مرب
تاري����خ حاف����ل بالإجن����ازات
الذي �س����طر فيه منت�س����بو قوات
ال�س����لطان امل�س����لحة الأ�شاو�س
�أروع البطوالت و�أجل الت�ضحيات
بدمائه����م الزكي����ة يف ملحم����ة
ال�رشف والرجولة ،فبذلوا الأرواح
رخي�صة يف �سبيل احلق والواجب،
يوم توحدت فيه ُعمان حتت راية
واح����دة �ش����عارها الوطن ,حلمة
وطنية مرتابطة ومتما�س����كة من
�ش����مالها جلنوبها ،حي����ث ت�ؤخذ
الدرو�س والعرب من تلك املدر�سة
الوطنية ال�صادق����ة مبا تبثه من
معاين ال����والء واالنتماء والعطاء
والت�ضحي����ة لي�����س ملنت�س����بيها
فح�س����ب ،بل جلميع �أبناء ُعمان
الذين يحتفون بهذه املنا�س����بة
امليمونة التي مه����دت النطالق
عمليات البناء والنماء والتطوير
والتق����دم ,وب�س����ط مظل����ة الأمن
والأم����ان يف ربوع الوطن الأبي،
م�ستظلة بقيادة ح�رضة �صاحب

اللواء الركن/
مطر بن �سامل البلو�شي
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اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
�أولى ح�رضة �صاحب اجلاللة
_حفظه اهلل ورعاه ،-جل رعايته
الكرمية واهتمامه ال�سامي بقواته
امل�س����لحة ،انطالق���� ًا م����ن الدور
اجل�سيم الذي ت�ضطلع به يف حماية
تراب الوطن والذود عن حيا�ضه
وحفظ مكت�سباته ومنجزاته ،وقد
�سطر اجلي�ش ال�س����لطاين ال ُعماين
بف�ض����ل اهلل والرعاية ال�س����امية
على مدى �أعوام م�س��ي�رة النه�ضة
املباركة �صفح����ات م�ضيئة يف
التاري����خ الع�س����كري ال ُعم����اين،
وحقق العديد من الإجنازات وهو
ما جعل����ه م�صدر فخ����ر واعتزاز
على الدوام ،فقد �ش����مله التطوير
والتحدي����ث يف كل جوانب����ه
بالعدة والعت����اد ،وزودت �ألويته
وت�شكيالته ووحداته ب�أ�سلحة ذات
تقنية متطورة ،وج����رى انتهاج
خمطط تدريب����ي يتواكب وتقنية
تلك الأ�سلحة وفق منظور حديث،
وت�أهي����ل القوى الب���ش�رية علمي ًا
وفني ًا ليواكب جيو�����ش العامل من
حيث التطوير والتجهيز والكفاءة

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �سطر بف�ضل اهلل والرعاية ال�سامية على مدى �أعوام م�سرية النه�ضة
املباركة �صفحات م�ضيئة يف التاريخ الع�سكري ال ُعماين ،وحقق العديد من الإجنازات
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اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �سيبقى دائم ًا و�أبد ًا متم�سك ًا بالعهد يحمي الوطن ويذود عن مقد�ساته
ما�ض يف رفع و�صقل مهارات منت�سبيه بالتدريب والت�أهيل الذي يليق مب�ستواه امل�شرف
الطاهرةٍ ،
والتخطيط والتنظي����م ،كما تقام
تدريب����ات متوا�صل����ة لتعزي����ز
الكفاءات القتالية لهذا ال�س��ل�اح
العريق ،ويتم با�س����تمرار انتهاج
تطوير �شامل للألوية والت�شكيالت
والوح����دات و�إمداده����ا مبختلف
الأ�س����لحة الالزمة لتنفيذ مهامها
الوطنية ،وبناقالت اجلند املدرعة
وبرامج حديثة للمدفعية والدفاع
اجل����وي ،واملدرع����ات و�س��ل�اح
الإ�شارة ،وو�س����ائل النقل وور�ش
ال�صيانة ،ف�أ�صبحت هذه الألوية
والت�ش����كيالت منظوم����ة قتالية
متكاملة وعالية الأداء ب�أ�س����لحة
الن����ار واملن����اورة وخدماته����ا
العملياتي����ة والإداري����ة والفنية،
فلله احلمد واملنة منت�سبو اجلي�ش

ال�س����لطاين ال ُعماين الأ�شاو�����س
برعوا يف ا�س����تخدام كل ما هو
جديد ومتطور لكافة املجاالت
القتالية كعلوم ع�سكرية نظرية
وتطبيقية �أو جماالت تخ�ص�صية
مهنية �أو فنية �أو �إدارية .
مبنا�س����بة احتف����ال ق����وات
جاللة ال�سلطان البا�سلة بيومها
امليمون (يوم قوات ال�س����لطان
امل�س����لحة) ي�س����عدين ومنت�سبو
اجلي�����ش ال�س����لطاين ال ُعم����اين
�أن نرف����ع �إلى املقام ال�س����امي
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
�أ�س����مى �آي����ات الته����اين و�أج ّل
عبارات التربي����كات ،جمددين
العهد وال����والء ملقام جاللته _
حفظه اهلل ورعاه ،م�ؤكدين ب�أن

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �سيبقى
دائم���� ًا و�أب����داً متم�س����ك ًا بالعهد
يحمي الوطن ويذود عن مقد�ساته
ما�ض يف رفع و�صقل
الطاه����رةٍ ،
مه����ارات منت�س����بيه بالتدري����ب
والت�أهي����ل الذي يليق مب�س����تواه
امل�رشف.
حف����ظ اهلل ُعم����ان وقائده����ا
املفدى و�أيده بن���ص�ره وت�أييده,
لت�ستمر امل�سرية الظافرة حتت ظل
القيادة احلكيمة وامل�سرية اخلرية
التي يقود زمامها موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�س����لطان هيثم
بن طارق حفظه اهلل ورعاه.
وكل عام و�أنتم ,وعُ مان الغالية بخري
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ال�سلطاين ال ُعماين:
قائـد
�ســالح اجلـو ُّ
ِ

ملحمة للن�صـــــــــر امل�ؤزرً ،
الذاكرة الع�سكرية تزدان بيوم احلادي ع�شر مــن دي�سمرب ،هذا اليـــــــــــــــــــــــــــوم الذي كان ً
ملحمة �صنعها �أبـــناء ُعــمان
الأ�شاو�س الأوفياء ،مقدمني �أرواحهم ودمائهم فــــدا ًء لتــــــراب وطنــــــــــــــــــــــهم العزيز ،لي�شكل هذا اليوم انطالقة حلا�ضر �سلطنة ُعمان وم�ستقبلها

اللواء الركن طيار/
خمي�س بن ح َّماد الغافري
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�إن الذاكرة ال ُعمانية تزخر بالكثري من
الأح ��داث امل�رشقة يف �صفحات التاريخ،
ُ�سطّ رت بالعز وال�سمو واملجد والت�ضحية
وال��ف��داء ،ف�صارت حكايات ت��روى بفخر
لأج��ي��ال بعد �أج��ي��ال ،وال��ذاك��رة الع�سكرية
تزدان بيوم احلادي ع�رش من دي�سمرب ،هذا
ال��ي��وم ال��ذي ك��ان ملحم ًة للن�رص امل���ؤزر،
ملحم ًة �صنعها �أب��ن��اء ُع��م��ان الأ���ش��او���س
فداء
الأوفياء ،مقدمني �أرواحهم ودمائهم ً
ل�تراب وطنهم العزيز ،لي�شكل ه��ذا اليوم
انطالقة حلا�رض �سلطنة ُعمان وم�ستقبلها.
يف هذا اليوم عام 1975م علت ُهتافات
الن�رص وارتفعت رايات ال�سالم ،و�سالت دماء
طاهرة زكية عطّ رت �أيام الوطن لتظل عالقة
يف ذاكرة املجد ،نحتفي بها كل عام ،تخليدا
ومتجيدا وتعظيما ،م�ستح�رضين �أعظم ما
مر به �أولئك الرجال ال�شهداء ال�صادقني،
ليتحقق لهم الن�رص العظيم ،وي�ستتب الأمن
ويعم ال�سالم كافة �أرج��اء البالد ،ولتكون
الطريق ممهدة لنه�ضة تنموية ُعمانية
حديثة ،ف�سارت �سلطنة ُع��م��ان يف ركب
التقدم والتطور� ،صنعت لها تاريخا ح�ضاريا
معا�رصا يحكي عنه القا�صي والداين.
�إن ق���وات ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة وه��ي
حتتفي بيومها ال�سنوي لت�ستح�رض مراحل
التطوير والتحديث التي مرت بها حتى غدت
اليــوم قــوات ع�سكـريـة حديثة ،نظرا للدعم
واالهتمام ال�ساميني من لدن القائد الأعلى ـ
حفظه اهلل ـ ورعايته الدائمة لقواته امل�سلحة،
وتوجيهاته ال�سديدة ،وثنائه ال��دائ��م يف
نطقه ال�سامي لهذه القوات وما تقوم به من

مهام و�أدوار .وتعد قوات ال�سلطان امل�سلحة
على قدر عال من الت�سليح املتطور ب�أحدث
التقنيات وامل��ع��دات والآل ��ي ��ات ،ويحظى
منت�سبوها بالت�أهيل والتدريب امل�ستمرين
وفق �أح��دث الربامج والتمارين املتطورة
التي تواكب امل�ستجدات العاملية يف �شتى
العلوم الع�سكرية� .شارك �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بكل فخر واعتزاز يف �أحداث احلادي
ع�رش من دي�سمرب مبا ميتلكه من طائرات
�آن ��ذاك وبعزم و�صالبة رجاله و�إقدامهم
البطويل ،م�ساهما يف حتقيق الن�رص ،فحظي
�سام ورعاية كرمية من لدن
بعدها باهتمام ٍ
املغفور له ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ طيب
اهلل ث��راه ـ وان�ضمت �إل��ى �أ�سطوله طائرات
حديثة ،وتوزعت قواعده اجلوية يف خمتلف
امل��واق��ع يف رب��وع ال��ب�لاد الغالية ،و�شهد
نقالت نوعية يف التحديث التطوير ،وا�ستمر
الدعم ال�سامي الكرمي من لدن موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورع��اه ـ
ف�أ�صبح �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ميتلك
طائرات ومعدات ب�أنظمة ت�سليح متطورة،
�إل ��ى ج��ان��ب امتالكه ق��وة ب�رشية م�ؤهلة
مهنيا وتقنيا �سواء يف ال�رصوح التدريبية
والأكادميية التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،واملزودة مبناهج وبرامج تدريبية
متقدمة تراعي متطلبات التحديث والتطوير،
�أم يف التمارين امل�شرتكة التي تعزز اخلربات
واملعارف ،كل ذلك وفق منظومة ع�سكرية
متكاملة ترفـع من اجلاهـــزية والكفاءة
القتاليـة لل�سـالح.

قوات ال�سلطان امل�سلحة وهي حتتفي بيومها ال�سنوي لت�ستح�ضر مراحل التطوير والتحديث
التي مرت بها حتى غدت اليــوم قــوات ع�سكـريـة حديثة ،نظرا للدعم واالهتمام ال�ساميني
من لدن القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ـ ورعايته الدائمة لقواته امل�سلحة ،وتوجيهاته ال�سديدة
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يعد �شريكا يف م�سرية التنمية ودعامة من دعامات العمل
الوطني ،ف�إلى جانب مهمته الوطنية يف حماية الوطن والدفاع عن مكت�سباته و�صون
منجزاته ,ف�إنه ي�ضطلع بامل�س�ؤولية املجتمعية املتمثلة يف خدمة النقل وخدمة الطبيب الطائر
ومهام البحث والإنقاذ
�إن �سـالح اجلـو ال�سلطاين ال ُعماين و�إلى
جانب �إيالئه العن�رص الب�رشي االهتمام
يف الت�أهيل والتدريب وتزويده باملهارات
وال��ع��ل��وم ف ��إن��ه ي��ويل ال���روح املعنوية
االهتمام الأكرب عرب ما ُيقدم من حتفيز
ومتكني وتكرمي للجهود املخل�صة التي
يبذلها منت�سبوه ،هذا الأمر �شكل فارقا
يف ما حققه ه�ؤالء الأ�شاو�س لل�سالح من
�إجن ��ازات وم�ستويات م�رشفة يف �شتى
املجاالت.
يعد �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
�رشيكا يف م�سرية التنمية ودعامة من
دع��ام��ات العمل الوطني ،ف��إل��ى جانب
مهمته الوطنية يف حماية الوطن والدفاع
عن مكت�سباته و�صون منجزاته ,ف�إنه
ي�ضطلع بامل�س�ؤولية املجتمعية املتمثلة
يف خدمة النقل وخدمة الطبيب الطائر

ومهام البحث والإنقاذ ،وال�شك �أن ذلك
يتم ب�صورة تكاملية مع باقي �أفرع قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية,
وكذلك امل�ؤ�س�سات واجل��ه��ات املدنية،
ما�ض
و�سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
ٍ
يف تعزيز ه��ذا اجلانب ويف امل�ساهمة
يف م�سرية التنمية امل�ستدامة مبا ميتلكه
من �إمكانات ومقدرات و�سيظل �رشيكا
يف حتقيق �أهداف (ر�ؤية ُعمان ،)2040
عرب و�ضع اخلطط والتطلعات امل�ستقبلية
واملراجعة امل�ستمرة لربامج التطوير ومبا
يتوافق مع الر�ؤية امل�ستقبلية.
وبهذه املنا�سبة املاجدة ،ي�رشفني
ـ ونيابة عن جميع منت�سبي �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ـ �أن �أرفع ملقام جاللة
القائد الأعلى ـ �أعزه اهلل ـ �أ�سمى عبارات
التهاين ،و�أجمل عبارات الأم��اين ،داعيا

املولى جلت قدرته �أن يعيدها على جاللته
ـ �أبقاه اهلل ـ وه��و يتمتع بوافر ال�صحة
والعافية ،والن�رص والت�أييد ،جمددين
الوالء والطاعة والفداء جلاللته ـ حفظه
اهلل ـ معاهدين اهلل على امل�ضي قدما خلف
قيادته احلكيمة يف �صنع �أجماد �سلطنة
ُعمان وحا�رضها وم�ستقبلها بهمة وعزم
و�إخال�ص ،لرفع جاهزية وكفاءة �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،كما �أدعو البارئ
�أن يعيد هذه املنا�سبة على بلدنا العزيز
ُعمان و�شعبها الأب��ي يف رفعة و�س�ؤدد
وتقدم وازدهار� ,إنه تعالى �سميع جميب
الدعاء .
وكل عام وقوات ال�سلطان امل�سلحة
البا�سلة يف عزة و�سمو.
وكل عام واجلميع بخري ،،
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ال�سـلطانية ال ُعمان َّيـــة:
قائـد البحريَّـة ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم ماجد ّ
خط فيــــه رجـــال ُعمان الأوفيــــــــــــــــــــــــاء بدمائهم الطاهــرة �أروع مالحم الت�ضحية والفداء يف �سبيل رفعة
الوطن و�إعالء �ش�أنه ،مت�سلحني بحب تــــراب وطنهم الطاهــــر حتـــــــــــــــــــــــــى حققــوا الن�صر املبني ،واليوم يوا�صلون �أدوارهم بخطـــى ثابتـــة
احلمد هلل حق حمده ،وال�شكر له على
ف�ضله ونعمه ،وال�صالة وال�سالم على خري
الربية و�أزكى الب�رشية ،نبينا حممد وعلى
�آله و�أ�صحابه ومن �سار على نهجه �إلى
يوم الدين.
�أما بعد،،
�إنه ل�رشف عظيم وفخر جليل يل وجلميع
منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية� ،أن
نرفع �إلى املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم ،القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
�أجل عبارات التهاين وخال�ص التربيكات
ممزوجتني ب�أ�صدق معاين الوالء والطاعة
بهذه املنا�سبة اجلليلة ،مت�رضعني للمولى
ج��ل��ت ق��درت��ه �أن يحفظ ج�لال��ة القائد
الأعلى و�أن يجعل �أيامه بركات متوا�صلة
وخريات متوالية ،و�أن يدمي على جاللته
نعمة ال�صحة وال�سعادة والعمر املديد،
جمددين خلف راية جاللته �-أبقاه اهلل-
العهد والوالء ب�أن نبقى احل�صن احل�صني
وال�سد املنيع لوطننا الغايل �سلطنة ُعمان،
وحماة �أمناء ملا حتقق على هذه الأر�ض
الطيبة وبحارها من منجزات ومكت�سبات
عاما من عمر
على مدى اثنني وخم�سني ً
النه�ضة ال ُعمانية املباركة ،معاهدين اهلل
جل يف عاله -والوطن وجاللة القائدالأعلى ب ��أن تبقى �سلطنة ُعمان منبع ًا
للأمن والأمان ومنارة ال�سالم والوئام.
�إن احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم ماجد
خطّ فيه رجال ُعمان الأوفياء بدمائهم

اللواء الركن بحري/
�سيف بن نا�صر الرحبي
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الطاهرة �أروع مالحم الت�ضحية والفداء يف
�سبيل رفعة الوطن و�إعالء �ش�أنه ،مت�سلحني
بحب ت��راب وطنهم الطاهر حتى حققوا
الن�رص املبني ،واليوم بالعزمية والإ�رصار
والإرادة ال�صلبة يوا�صل رج��ال ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة �أدوراه��م بخطى ثابتة
خلف قائدهم الفذ جاللة القائد الأعلى
حفظه اهلل ورع��اه  -مرتجمني �أ�سمىمعاين الت�ضحية حتت راية وطنهم الأبي.
�إن ما يوليه جاللة القائد الأعلى �-أيده
اهلل -م��ن رع��اي��ة �سامية كرمية لقواته
البا�سلة من خالل جتهيزها ب�أحدث ما
تو�صلت �إليه ال�صناعات الع�سكرية احلديثة
وموا�صلة م�سرية تطويرها وتدريبها لتبقى
دوما و�أب ًدا ال�سياج املنيع والدرع املتني
ً
لر�سوخ الأم��ن والأم��ان يف وطننا الغايل
�سلطنة ُعمان و�سالمة ثغوره و�سمائه
وبحاره ،وما تلك الزيارات ال�سامية التي
ت�رشفت بها خمتلف القيادات والقواعد
وال��وح��دات الع�سكرية يف وزارة الدفاع
وق ��وات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل ع��ام،
وقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ب�شكل
خا�ص يف الثاين والع�رشين من �سبتمرب
من العام املن�رصم �إال �شاهداً على حجم
الرعاية ال�سامية لقوات ال�سلطان امل�سلحة
وتعزيز �أدواره����ا الوطنية العملياتية
والتنموية يف خمتلف رب ��وع ال��وط��ن،
و�ستبقى ذك��رى الت�رشيف ال�سامي لهذه
القاعدة احل�صينة و�سام فخر واعتزاز
يتقلده منت�سبو البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية

تطل علينا هذه الذكرى الغالية وقوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة بكافة قطاعاتها وفروعها
الع�سكرية مت�ضي قدمًا بخطى ثابتة وعمل متوا�صل نحو املزيد من التطوير والتقدم لتكون
الداعم الرئي�سي ملختلف القطاعات الأخرى يف �سلطنة عُ مان
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ومبا حتقق لها من تطوير وحتديث يف العدة والكادر الب�شري
ت�ؤكد اليوم على كفاءتها بو�صفها قوة بحرية فاعلة يف املنطقة
ملزيد من البذل والعطاء رفعة و�صون ًا
لبلدهم املعطاء ،م�ؤكدين ثبات القدم خلف
القائد الأعلى �-أعزه اهلل-للدفاع عن الرثى
الطاهر لوطن العزة والرفعة� ،سلطنة ُعمان.
تطل علينا هذه الذكرى الغالية وقوات
ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة بكافة قطاعاتها
قدما بخطى
وفروعها الع�سكرية مت�ضي ً
ثابتة وعمل متوا�صل نحو امل��زي��د من
التطوير والتقدم لتكون الداعم الرئي�سي
ملختلف القطاعات الأخ ��رى يف �سلطنة
ُعمان ،فها هي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
اليوم مبا حتقق لها من تطوير وحتديث يف
العدة والكادر الب�رشي ت�ؤكد على كفاءتها
بو�صفها قوة بحرية فاعلة يف املنطقة،
وهذا ما ت�ؤكده خمتلف التمارين البحرية
امل�شرتكة �أو متارين العبور التي تنفذها
قطع �أ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
با�ستمرار مع خمتلف بحريات دول العامل
ال�شقيقة منها وال�صديقة ،وما يقدمه هذا

ال�سالح من �إ�سناد الزم ملختلف �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية
واملدنية ،واال�ستجابة الفورية لنداءات
اال�ستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ يف
خمتلف املناطق البحرية وبالتعاون مع
اجلهات ذات ال�صلة ،جم�سدة بذلك الدور
الوطني اجلليل يف احلفاظ على املنجزات
الوطنية و�ضمان �سالمة الأم��ن البحري
ل��ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��زي��ز ،وع��ل��ى امل�ستوى
اخل��ارج��ي ت�شارك البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية يف دعم ال�سيا�سة الوطنية وذلك
من خالل ت�سيري رحالت الإغاثة البحرية
�إلى خمتلف الدول ال�شقيقة وال�صديقة كلما
�صدرت الأوامر لذلك� ،إلى جانب الرحالت
الدولية التي تنفذها ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) مر�سخة وطاقمها املبحر �أ�صدق
معاين ال�صداقة وال�سالم ،م�ؤكدين املكانة
احل�ضارية املرموقة التي تبو�أتها �سلطنة
ُعمان ،وما تزخر به من �إرث ح�ضاري،

وه��م ميثلون ال��وط��ن يف �أه ��م املحافل
الدولية البحرية ،رافعني ا�سمه وعلمه
عال ًيا خفاقًا� ،أينما حلوا وارحتلوا ،نا�رشين
ق ّيم الود وال�صداقة ملختلف �شعوب العامل.
ويف اخلتام ال ي�سعنا �إال �أن نرفع �أكف
ال�رضاعة للمولى العلي القدير ب�أن يحفظ
جاللة القائد الأعلى ويكلأه بعني رعايته،
أعواما
و�أن يعيد عليه هذه املنا�سبة العزيزة � ً
عديدة و�أزمنة مديدة ،وهو ينعم مبوفور
ال�صحة والعافية وال�سعادة ،معاهدين اهلل
�سبحانه والوطن وجاللة القائد الأعلى ب�أن
نبقى الدرع املتني لوطننا العزيز و�شعبه
الأب��ي ،و�أن نكون حرا�سه الأوفياء ،ن�سهر
ل�ضمان �أمن بحاره وا�ستقرارها.
وكل عام ووطننا العزيز يتو�شح بثوب
الأمن واال�ستقرار والرخاء.
وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل تعالى وبركاته
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ال�سلطــانـــي ال ُعماين:
قائـــد احلـر�س ُّ

يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة هو امتداد للبطوالت والأجماد العظيمة التــــــــــــــــــــي حققها ال ُعمانيـــون عـــلى مر الع�صور ،ن�ست�شعر مـن خالله ما قدمـــه
منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة من �أدوار وطنية بارزة وت�ضحيات مقــــــــــــــــــــــــــدرة يف �سبيل رفعة الوطن وازدهاره والذود عن مكت�سباته ومنجزاتـه
ُتثل الأي��ام الوطنية اخلالدة يف
ذاك ��رة ال��وط��ن ب�أحداثها التاريخية
ومعانيها ال�سامية دالالت عظيمة
تذكرنا جي ًال بعد جيل برجال �أوفياء
ج�ساما
خمل�صني ق��دم��وا ت�ضحيات
ً
وب��ذل��وا ال��غ��ايل والنفي�س يف حماية
الوطن وحفظ �أمنه وا�ستقراره ،فكانت
م�رض ًبا لأ�سمى معاين ال�شجاعة والفداء
وق���دوة م�رشفة يف ال���والء وال��وف��اء
واالنتماء ،ومن تلك الأيام اخلالدة يف
التاريخ ال ُعماين يوم قوات ال�سلطان
امل�سلحة ال��ذي ي��واف��ق احل ��ادي ع�رش
من دي�سمرب من كل عام فهو امتداد
للبطوالت والأجم� ��اد العظيمة التي
حققها ال ُعمانيون على مر الع�صور،
ن�ست�شعر من خالله ما قدمه منت�سبو
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة م��ن �أدوار
وطنية ب��ارزة وت�ضحيات مقدرة يف
�سبيل رفعة الوطن وازده��اره والذود
عن مكت�سباته ومنجزاته.
�إن احلديث عن هذا اليوم املاجد
فخرا واع��ت��زا ًزا برجال
يجعلنا نقف ً
قوات ال�سلطان امل�سلحة الأوفياء حماة
الوطن ورمز عزته ومنعته ملواقفهم
العظيمة وم�آثرهم اخلالدة التي جتلت
يف حتقيق الن�رص امل��ؤزر يف احلادي
ع�رش م��ن دي�سمرب م��ن ع��ام 1975م
بقيادة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -
طيب اهلل ث��راه  -ف�سطروا ب�إرادتهم
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تاريخا
الوطنية وعزائمهم القوية
ً
بطول ًيا م����شر ًف��ا يف �سجل الأجم ��اد
الع�سكرية ال ُعمانية احلديثة ال��ذي
تر�سخت فيه �أج��ل معاين الت�ضحية
والفداء من �أجل �أن تظل �سلطنة ُعمان
منيعة م�صونة تنعم بالأمن والأمان
واال�ستقرار والنماء ،وليظل هذا اليوم
�وم��ا را���س� ً�خ��ا يف مدونة
التاريخي ي� ً
التاريخ الع�سكري ال ُعماين يعتز به
منت�سبو ق ��وات ال�سلطان امل�سلحة
واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين والأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخرى ,ويحتفلون
به كل عام بعزة و�شموخ و�إباء.
لقد حققت قوات ال�سلطان امل�سلحة
ال��ع��دي��د م��ن املكت�سبات يف ال��ع��دة
والعتاد ما مكنها من القيام ب�أدوارها
الوطنية وم�س�ؤولياتها اجل�سيمة يف
الدفاع عن الوطن وحماية منجزات
نه�ضته املباركة والإ�سهام يف التنمية
ال��وط��ن��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة ,وه ��ي توا�صل
خ��ط��وات��ه��ا يف ال��ت��ط��وي��ر والتحديث
م�ستندة يف ذلك على الرعاية ال�سامية
حل����ضرة �صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ يف تعزيز قدراتها
و�إمكاناتها التنظيمية والتدريبية
والت�سليحية لتقوم ب�أدوارها الرائدة
يف حمل الأمانة العظيمة امللقاة على
عاتقها يف حماية الوطن والذود عن

ً
واعتزازا برجال قوات ال�سلطان امل�سلحة الأوفياء حماة
فخرا
�إن احلديث عن هذا اليوم املاجد يجعلنا نقف ً
الوطن ورمز عزته ومنعته ملواقفهم العظيمة وم�آثرهم اخلالدة التي جتلت يف حتقيق الن�صر امل�ؤزر يف احلادي
ع�شر من دي�سمرب من عام 1975م

rrrr
احلر�س ال�سلطاين العُماين يحر�ص على اقتناء �أحدث الأ�سلحة واملعدات واال�ستفادة من التكنولوجيا الع�سكرية
املتقدمة يف خمتلف اخلطط واملراحل التطويرية والتحديثية التي ي�شهدها على كافة الأ�صعدة والتي تهدف �إلى
رفع كفاءة منت�سبيه و�إك�سابهم املزيد من اخلربات العملية والتدريبية للقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة واقتدار
م�صاحله و�سيادته.
لقد حظي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
�سام من لدن موالنا
بدعم واهتمام ٍ
ح����ضرة �صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى ـ
�أبقاه اهلل ـ ليوا�صل �أداء مهامه الأمنية
والع�سكرية بكفاءة عالية حيث يحر�ص
على اقتناء �أحدث الأ�سلحة واملعدات
واال�ستفادة من التكنولوجيا الع�سكرية
املتقدمة يف خمتلف اخلطط واملراحل
التطويرية والتحديثية التي ي�شهدها
على كافة الأ�صعدة والتي تهدف �إلى
رفع كفاءة منت�سبيه و�إك�سابهم املزيد
من اخلربات العملية والتدريبية للقيام
بواجباتهم ومهامهم بكفاءة واقتدار،
وللحر�س ال�سلطاين ال ُعماين دور ملمو�س
يف عملية التنمية الوطنية ال�شاملة يف
�سلطنة ُعمان حيث يظهر ذل��ك جل ًيا

من خالل ما يقوم به يف م�شاركاته
جن ًبا �إل��ى جنب مع ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية
الأخرى يف تقدمي كل ما ميليه الواجب
الوطني املقد�س لرفعة الوطن وتقدمه
يف خمتلف املجاالت ،و�سيظل منت�سبو
دوما جنو ًدا
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ً
خمل�صني لهذا الوطن العزيز وحل�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى �أيده اهلل.
وختاما �سيبقى هذا اليوم الوطني
ً
م�سطرا
�ورا
يوما
ً
املجيد ً
ً
�شاخما ون � ً
يف التاريخ الع�سكري ال ُعماين ن�ستقي
درو�سا يف البذل والعطاء والوالء
منه
ً
واالن��ت��م��اء للوطن وال�سلطان ،وقد
خلده منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة
ب��أرواح��ه��م الزكية وبعزمهم املتني
ج�سد �أروع معاين البطولة
وب�صمود ّ

والن�ضال والت�ضحية والفداء يف �سبيل
رفعة الوطن وعلو �ش�أنه.
وبهذه املنا�سبة اخلالدة والعزيزة
على نفو�سنا ي�رشفني وي�رشف جميع
منت�سبي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين �أن
نرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
مقرونة بالوالء والطاعة �إلى املقام
ال�����س��ام��ي حل����ضرة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة
ال�سلطان هيثم ب��ن ط���ارق املعظم
القائد الأع��ل��ى ـ حفظه اهلل ورع ��اه ـ
�سائلني املولى جلت قدرته �أن ينعم
على جاللته مبوفور ال�صحة والعافية
والعمر املديد ،و�أن يعيد هذه املنا�سبة
الغالية علــــــــى جاللته� -أبقاه اهلل -
أعواما عديدة يف ظل
وقواته البا�سلة � ً
قيادته احلكيمة ،و�سلطنة ُعمان تنعم
بالأمن والأمان وبالرخاء واالزدهار.
وكل عام واجلميع بخري
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رئي�س �أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية:

االحتفال بيوم قــوات ال�سلطان امل�سلحـــــة هـــــو احتفـــــــــــــــــــــاء بت�ضحيات املخل�صني من �أبناء هذا الوطن وتفانيهم
فـي �أداء واجبهم الوطني ،الــــذي ُينظر �إليــــــه بعــــــــــــــــــــــــــني مل�ؤها الفخر والتقديـــر والعـــــــرفــــــان باجلميل
احلادي ع�رش من دي�سمرب ،يوم
من �أيام �س����لطنة ُعمان املُباركة،
ُي�س����تح�رض فيه تل����ك الت�ضحيات
اجلليلة ،التي قدمها رجال بوا�سل
�أجالء يف �س����بيل مناء هذا الوطن
ورفعته وعزته ،يوم تتجدد ذكراه
املجيدة ،وهذا البل����د املُبارك يف
غمرة احتفاالته ال�سعيدة املتتالية،
واعت����زازه بالنج����اح والطم����وح
مل�ستقبل واعد م���ش�رق ب�إذن اهلل،
هذا اليوم وقوات ال�سلطان امل�سلحة
وهي حتتفل في����ه بيومها املجيد
لت�ؤكد عل����ى خطواته����ا ال�صادقة
و�س����عيها الأكي����د يف طريق البناء
والنماء حتت ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح���ض�رة �صاحب اجلاللة
ال�س����لطان املعظم القائ����د الأعلى
 حفظ����ه اهلل ورعاه  -مل�س��ي�رةالنه�ض����ة املتجددة ،وهي ت�س��ي�ر
بخطى ثابت����ة نحو حتقيق غايتها
املن�شودة ومبتغاها ال�سامي.
�إن االحتفال بيوم قوات ال�سلطان
امل�س����لحة ،هو احتفاء بت�ضحيات
املخل�ص��ي�ن من �أبن����اء هذا الوطن
وتفانيهم يف �أداء واجبهم الوطني،
الذي ُينظر �إليه بعني مل�ؤها الفخر
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والتقدي����ر والعرفان باجلميل ،كما
�أنه ت�أكيد على اخلط����وات الثابتة
الت����ي تخطوها ه����ذه القوات نحو
امل�ستقبل امل���ش�رق والغد املجيد،
فال����دور الوطني لقوات ال�س����لطان
امل�س����لحة ال يقت�رص على اجلانب
الع�س����كري فح�س����ب ،ب����ل منوط
ب�إ�س����هاماتها الفاعل����ة يف جهود
التنمية ال�شاملة بالتكامل مع بقية
امل�ؤ�س�س����ات احلكومية واخلا�صة،
وهذا حتقق بف�ضل العن�رص الب�رشي
امل�ؤهل واملُمكّ����ن معرف ًيا وعلم ًيا،
القادر على الثبات يف معركة البناء
والنم����اء ،وقد �أولت ه����ذه القوات
عناية خا�ص����ة ودقيقة بالكفاءات
الب���ش�رية ،ال����ذي ترجمته خمتلف
برامج التعزي����ز والتمكني املقدمة
من امل�ؤ�س�سات والكليات الع�سكرية
الأكادميي����ة يف قوات ال�س����لطان
امل�سلحة؛ لت�أخذ على عاتقها �صون
امل�سرية املُباركة ومكت�سباتها.
الدرا�س����ات
�أكادميي����ة
الإ�س��ت�راتيجية والدفاعي����ة مب����ا
حتتويه من م�ؤ�س�س����ات �أكادميية
(كلي����ة الدف����اع الوطن����ي ،وكلية
القي����ادة والأركان امل�ش��ت�ركة،

الدور الوطني لقوات ال�سلطان امل�سلحة ال يقت�صر على اجلانب الع�سكري فح�سب ،بل منوط
ب�إ�سهاماتها الفاعلة يف جهود التنمية ال�شاملة بالتكامل مع بقية امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة

rrrr
قوات ال�سلطان امل�سلحة وهي حتتفل بيومها املجيد ،لتقف على �أعتاب مرحلة جديدة �س ُتظهر
فيها عزمها و�إ�صرارها على مواجهة خمتلف التحديات وموا�صلة م�سرية البناء
ومركز الدرا�س����ات الإ�س��ت�راتيجية
والدفاعية) ت�أت����ي ترجمة للر�ؤية
امل�س����تنرية ملوالن����ا ح���ض�رة
�صاحب اجلاللة ال�س����لطان املعظم
القائ����د الأعل����ى  -حفظ����ه اهلل
ورع����اه  -ب�إر�س����اء دعائم متينة
لقوات م�س����لحة ع�رصية متكاملة
ت�أخ����ذ ب�أ�س����باب العل����م احلديث،
وخال�صة الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
الأكادميي����ة املحكّم����ة؛ فالع����امل
ي�ش����هد تغريات جيو�إ�س��ت�راتيجية
وجيو�سيا�س����ية مت�سارعة� ،سيكون
لها انعكا�سات مهمة على م�سارات
خطط التنمي����ة التي تنتهجها دول
املنطقة ،وا�س����تجابة ملا يفر�ضه
ه����ذا الواقع ،ف�إنه ال ب����د �أن يكون

للدرا�سات والتحليالت ذات الطابع
الإ�س��ت�راتيجي ح����ول التحديات
املحلي����ة على خمتل����ف الق�ضايا،
وامل�ستجدات ال�سيا�سية ،والع�سكرية
والعالق����ات الدولي����ة ،دور فاعل
و ُي�ؤخذ ما تتو�ص����ل �إليه يف �صنع
القرار ،وكيفي����ة التعاطي مع هذه
امل�س����تجدات ،وهذا ما �س����تقدمه
ه����ذه الأكادميي����ة ومكوناته����ا،
التي �س����تكون خمزو ًنا فكر ًيا يرفد
م�ؤ�س�سات �صنع القرار مبا ي�ساعدها
يف ر�س����م ال�سيا�س����ات وتنفيذها
وتقييمه����ا ،كما ي�ؤك����د على تطور
م�سرية التعليم الع�سكري الأكادميي
يف وزارة الدفاع وانتقالها ملرحلة
تتواءم والو�ضع الراهن.

قوات ال�س����لطان امل�سلحة وهي
حتتفل بيومها املجيد ،لتقف على
�أعتاب مرحلة جديدة �س ُتظهر فيها
عزمها و�إ�رصاره����ا على مواجهة
خمتل����ف التحدي����ات وموا�صل����ة
م�س��ي�رة البناء ،بعون اهلل ورعايته
وتوفيق����ه� ،ضارعني هلل �س����بحانه
وتعالى �أن يحف����ظ موالنا ح�رضة
�صاح����ب اجلاللة ال�س����لطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى -
�أبقاه اهلل  -وميده بعونه وتوفيقه،
و�أن ميه����د لهذا البلد �س����بل الرقي
وال�س�ؤدد ،و�أن يكلل جهود �أكادميية
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية
ومنت�س����بيها بالتوفيق والنجاح،
وكل عام واجلميع بخري.
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نيابة عن ح�ضــرة �صــاحب اجلـــاللة ال�سلطــــان املعظــم
�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل �سفري دولة الإمارات العربية املتحدة

نيابة عن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيث��م بن طارق املعظ��م  -حفظه اهلل ورعاه -
ا�س��تقبل �صاحب ال�سمو ال�س��يد �شهاب بن طارق
بن تيمور �آل �س��عيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدفاع مبكتبه مبع�س��كر املرتفعة يوم ١٢/١٢
�س��عادة حمم��د �س��لطان ال�س��ويدي �س��فري دولة
الإمارات العربية املتحدة املعتمد لدى �س��لطنة
ُعم��ان؛ وذل��ك للتوديع مبنا�س��بة انته��اء مهام
عمله �سفريا لبالده لدى �سلطنة ُعمان.
وقد �أ�ش��اد �س��عادة ال�س��فري خ�لال املقابلة
مبتان��ة العالق��ات الأخوية التي ترب��ط البلدين
ال�ش��قيقني ،معربا عن اعتزازه وتقديره للتعاون
ال��ذي حظ��ي به خ�لال ف�ترة عمله يف �س��لطنة
ُعم��ان ،من جانبه �ش��كر �صاحب ال�س��مو ال�س��يد

نائ��ب رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاع �س��عادة
ال�سفري على اجلهود التي بذلها لتعزيز العالقات

الثنائي��ة بني �س��لطنة ُعم��ان ودول��ة الإمارات
العربية املتحدة متمنيا له دوام التوفيق.

جمل�س �أمناء �أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية يعقد اجتماعه ال�سنوي الأول برئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع

عق��د جمل���س �أمن��اء �أكادميي��ة الدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية
والدفاعي��ة مبق��ر الأكادميي��ة مبع�س��كر بي��ت الفل��ج ي��وم 11/٢٨
اجتماع��ه ال�س��نوي الأول لع��ام 2022م برئا�س��ة �صاح��ب ال�س��مو
ال�س��يد �ش��هاب ب��ن طارق ب��ن تيمور �آل �س��عيد نائ��ب رئي���س الوزراء
ل�ش���ؤون الدف��اع رئي���س جمل���س �أمن��اء الأكادميي��ة بح�ض��ور
�صاح��ب ال�س��مو ال�س��يد الدكت��ور فه��د ب��ن اجللن��دى ب��ن ماج��د
�آل �س��عيد رئي���س جامعة ال�سلطان قابو���س ،ومعايل الفريق ح�سن بن
حم�س��ن ال�رشيقي املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك ،ومعايل الدكتورة
رحمة بن��ت �إبراهيم املحروقية وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي
واالبتكار ،والفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي���س الرئي�س��ي رئي�س
�أركان ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة ،والل��واء الرك��ن ج��وي (مهند���س)
�صالح بن يحيى امل�س��كري رئي���س �أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
والدفاعي��ة (�آن��ذاك) ،واللواء الركن �س��ليمان بن خال��د الزكواين �أمني
عام ال�ش���ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين ،والعميد الركن عبداهلل بن
حمد احلارثي مدير عام الدرا�س��ات وال�ش���ؤون الأكادميية ب�أكادميية
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الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية مقرر االجتماع.
يف بداي��ة االجتم��اع رح��ب �صاحب ال�س��مو ال�س��يد نائب رئي���س
الوزراء ل�ش���ؤون الدفاع رئي���س جمل���س �أمناء الأكادميي��ة بالأع�ضاء
متمني��ا �أن يحقق هذا االجتماع �أهدافه املرج��وة مبا يخدم الأهداف
ور�س��الة الأكادميية ،وق��د ا�س��تعر�ض �أع�ضاء املجل���س جمموعة من
املو�ضوعات املدرجة �ضمن جدول �أعمال االجتماع.
اجلدي��ر بالذكر �أن �أكادميية الدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية والدفاعية
تعنى بتطوير الدرا�سات الإ�سرتاتيجية وفق اخلطط والربامج املعتمدة،
وتو�س��يع �آف��اق الفك��ر الإ�س�تراتيجي والق��درة التحليلي��ة ومه��ارات
التخطيط الإ�سرتاتيجي ،و�إعداد وت�أهيل الكفاءات الوطنية على النحو
ال��ذي ميكنهم من تويل املنا�صب العليا ،و�إجراء البحوث والدرا�س��ات
الإ�س�تراتيجية والدفاعية ،وتطوير مهارات البحث العلمي يف خمتلف
املجاالت ،وتوثيق ال�صالت والروابط العلمية مع اجلامعات واملراكز
واملعاه��د املتخ�ص�ص��ة ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى �إع��داد وتطوي��ر املفاهي��م
الع�سكرية من خالل مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية.

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل �سفري اجلمهورية العربية ال�سورية

ا�س��تقبل �صاحب ال�س��مو ال�سيد �شهاب بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش���ؤون الدفاع يوم  ١٢/٧مبكتبه مبع�س��كر
املرتفعة �س��عادة الدكتور �إدري���س ميا �سفري
اجلمهوري��ة العربي��ة ال�س��ورية املعتم��د لدى
�سلطنة ُعمان.
مت خ�لال املقابل��ة تب��ادل الأحادي��ث
الودي��ة ،وا�س��تعرا�ض العالق��ات الثنائي��ة
القائم��ة ب�ين البلدي��ن ال�ش��قيقني و�س��بل
تعزيزه��ا ،وبحث عدد م��ن املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
 nا�س��تقبل مع��ايل الفري��ق �أول �س��لطان ب��ن حممد
النعماين وزير املكتب ال�سلطاين يوم � 11/٢٨سعادة علي
جنفي خو�رشودي �س��فري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
املعتمد لدى �س��لطنة ُعمان ،مت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض
م�س�يرة العالق��ة التي تربط �س��لطنة ُعم��ان باجلمهورية
الإ�س�لامية الإيرانية وتبادل الأحاديث الودية حول عدد
م��ن جماالت التعاون امل�ش�تركة ،والتط��رق �إلى عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تطويرها.
 nكم��ا ا�س��تقبل مع��ايل الفري��ق �أول وزي��ر املكتب
ال�س��لطاين يوم � 11/٢٨س��عادة فيديريكا فايف �س��فرية
جمهوري��ة �إيطالي��ا املعتمدة لدى �س��لطنة ُعم��ان ،وذلك
للتوديع مبنا�سبة انتهاء مهام عملها ،من جانبها عربت
�س��عادة ال�س��فرية عن تقديرها للتعاون ال��ذي حظيت به
يف �س��لطنة ُعم��ان  ،م�ش��يدة بالعالق��ات الثنائي��ة الت��ي
ترب��ط البلدين ال�صديقني  ،كما �ش��كر مع��ايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين �سعادة ال�سفرية على اجلهود التي
بذلته��ا لتعزي��ز العالق��ات القائمة بني بالدها و�س��لطنة
ُعمان  ،متمنيا لها دوام التوفيق.
 nوا�س��تعر�ض مع��ايل الفري��ق �أول وزي��ر املكت��ب
ال�س��لطاين جماالت التعاون امل�شرتكة بني �سلطنة ُعمان
وجمهورية ال�صني ال�شعبية وذلك خالل لقاء معاليه يوم
 11/٢٨ب�سعادة يل لينغب ينغ �سفرية جمهورية ال�صني
ال�ش��عبية املعتمدة لدى �س��لطنة ُعمان ،مت خالل املقابلة
تب��ادل الأحادي��ث الودي��ة والتطرق �إلى عدد م��ن الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك وبحث �سبل تعزيزها.
 nويف �إط��ار م��ا توليه �س��لطنة ُعمان م��ن اهتمام
ب�ش���أن الق�ضاي��ا الراهن��ة عل��ى ال�س��احتني الإقليمي��ة
والدولي��ة ،ا�س��تقبل مع��ايل الفري��ق �أول وزي��ر املكت��ب
ال�سلطاين مبكتبه يوم  ١١/٢٩الفريق �أول ال�سري باتريك
�ساندرز رئي���س هيئة الأركان العامة للجي�ش الربيطاين
والوفد املرافق له.
يف بداي��ة املقابل��ة رحب مع��ايل الفري��ق �أول وزير
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املكت��ب ال�س��لطاين بال�ضي��ف ال��ذي قدم �ش��كره وتقديره
ل�س��لطنة ُعمان لتعزيز �س��بل التعاون لتحقي��ق امل�صالح
امل�ش�تركة ،ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض م�سرية العالقات
التاريخي��ة التي تربط البلدين ال�صديقني ،بالإ�ضافة �إلى
مناق�ش��ة عدد من املوا�ضيع يف املجاالت الع�سكرية ذات
االهتمام امل�شرتك.
 nكم��ا ا�س��تقبل مع��ايل الفري��ق �أول وزي��ر املكتب
ال�س��لطاين مبكتبه يوم � ١٢/١١س��عادة الدكتور �إدري���س
مي��ا �س��فري اجلمهوري��ة العربي��ة ال�س��ورية املعتمد لدى
�سلطنة ُعمان.
يف بداي��ة املقابل��ة رحب مع��ايل الفري��ق �أول وزير
املكت��ب ال�س��لطاين بال�ضي��ف ال��ذي قدم �ش��كره وتقديره
ل�س��لطنة ُعمان لتعزيز �س��بل التعاون لتحقي��ق امل�صالح
امل�ش�تركة ب�ين �س��لطنة عم��ان واجلمهوري��ة العربي��ة
ال�سورية ال�ش��قيقة ،واملواقف ال�سيا�سية الثابتة واملتزنة
التي تنتهجها �س��لطنة ُعمان يف العالق��ات الدولية ،ومت
خ�لال اللق��اء تب��ادل الأحادي��ث الودية وبح��ث عدد من
الأمور ذات االهتمام.
كم��ا مت خالل املقابلة التطرق �إلى عدد من جماالت
التع��اون امل�ش�تركة بني البلدي��ن ال�ش��قيقني� ،إلى جانب
احلدي��ث عن عدد م��ن الق�ضايا الإقليمي��ة والدولية التي
تهم اجلانبني.
 nوا�س��تقبل مع��ايل الفري��ق �أول وزي��ر املكت��ب
ال�س��لطاين مبكتب��ه ي��وم  ١٢/٢٥الفري��ق بح��ري �أركان
ح��رب �أ��شرف �إبراهي��م عط��وة قائ��د الق��وات البحري��ة
بجمهورية م�رص العربية.
يف بداي��ة املقابلة رحب مع��ايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�س��لطاين بال�ضيف الذي قدم �ش��كره وتقديره
ل�س��لطنة ُعمان لتعزيز �سبل التعاون لتحقيق امل�صالح
امل�ش�تركة بني �سلطنة ُعمان وجمهورية م�رص العربية
ال�ش��قيقة ،واملواقف ال�سيا�س��ية الثابت��ة واملتزنة التي
تنتهجه��ا �س��لطنة عم��ان يف العالق��ات الدولي��ة ،ومت
خالل اللق��اء تبادل الأحاديث الودي��ة وبحث عدد من ال�ش��قيقني� ،إل��ى جان��ب احلدي��ث ع��ن عدد
الأم��ور ذات االهتمام ،كما مت خ�لال املقابلة التطرق م��ن الق�ضايا الإقليمي��ة والدولية التي تهم
�إلى ع��دد من جماالت التعاون امل�ش�تركة بني البلدين اجلانبني.

ا�ستقباالت الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
 nا�ستقبل الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  ١١/٢٩الفريق �أول ال�سري باتريك
�ساندرز رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�ش الربيطاين
والوفد الع�سكري املرافق له.
ح�رض املقابلة العميد الركن عبد العزيز بن عبداهلل
املنذري م�ساعد رئي�س الأركان للعمليات والتخطيط،
وملحق الدفاع ب�سفارة اململكة املتحدة مب�سقط .
 nوا�ستقبل الفريق الركن بحري رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة
يوم  ١٢/٢٠العميد الركن كايد جمال جعارات مدير
التدريب الع�سكري بالقوات امل�سلحة باململكة الأردنية
الها�شمية ال�شقيقة والوفد املرافق له.
ح�رض املقابلة عدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة اململكة
الأردنية الها�شمية مب�سقط
وقد رحب الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيفني الزائرين ،ومت خالل
املقابلتني تبادل وجهات النظر ،وبحث عدد من الأمور
الع�سكرية ذات االهتمام امل�شرتك.

ختام بطولة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لرماية الأ�سلحة اخلفيفة لعام 2022م

ح��ضر املقابل��ة الل��واء الركن بحري �س��يف
ب��ن نا��صر الرحبي قائ��د البحري��ة ال�س��لطانية
ال ُعمانية.

معايل الدكتور الأمني العام بوزارة الدفاع ي�ستقبل قائد القوات البحرية بجمهورية م�صر العربية
ا�س��تقبل مع��ايل الدكتور حممد ب��ن نا�رص الزعابي
الأمني العام ب��وزارة الدفاع مبكتبه مبع�س��كر املرتفعة
يوم  ١٢/٢٥الفريق بحري �أركان حرب �أ�رشف �إبراهيم
عط��وة قائد الق��وات البحرية بجمهورية م��صر العربية
والوفد الع�سكري املرافق له.
مت خ�لال اللقاء ا�س��تعرا�ض العالق��ات الطيبة بني
البلدين ال�صديقني ،وتبادل وجهات النظر حول عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص
الرحب��ي قائ��د البحري��ة ال�س��لطانية العماني��ة ،وملحق
الدفاع ب�سفارة جمهورية م�رص العربية مب�سقط.
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اختتمت يوم  12/18على ميدان الرماية بغال بطولة �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين لرماية الأ�سلحة اخلفيفة لعام 2022م حتت رعاية
الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة.
وقد �شملت البطولة �إقامة املناف�سات اخلتامية مل�سابقتي رماية
امل�سد�س ورماية البندقية ،وحقق املت�سابقون نتائج متقدمة دلت على
مدى اجلاهزية واال�ستعداد للمناف�سة على جوائز البطولة.
ويف اخلتام �سلم الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة اجلوائز للم�شاركني ،حيث حقق املركز الأول على امل�ستوى
العام يف رماية امل�سد�س الوكيل �أول جوي حمود بن خلفان الرحبي

من قاعدة ال�سيب اجلوية ،ونال املركز الثاين الوكيل �أول جوي �سلطان
بن زاهر العربي من قاعدة امل�صنعة اجلوية ،وجاء يف املركز الثالث
الرقيب جوي عزان بن �سيف الذهلي من قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين.
�أما على امل�ستوى العام مل�سابقة رماية البندقية ،فقد �أحرز
املركز الأول الرقيب �أول جوي يو�سف بن نا�رص النا�رصي من قاعدة
�أدم اجلوية ،وحقق املركز الثاين العريف جوي �سليمان بن �شام�س
اخلاطري ،وجاء يف املركز الثالث العريف جوي تيمور بن خلفان
املياحي وكالهما من قاعدة ثـمريت اجلوية ،وقد ح�صلت قيادة �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين على درع البطولة.
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

 nا�ستقبل اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 ١١/٢٩الفريق �أول ال�سري باتريك �ساندرز رئي�س هيئة
الأركان العامة للجي�ش الربيطاين والوفد الع�سكري
املرافق له.
ح�رض املقابلة عدد من كبار ال�ضباط باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،وملحق الدفاع ب�سفارة اململكة
املتحدة مب�سقط.
 nوا�ستقبل اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين بقاعة ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري مبع�سكر
املرتفعة يوم  ١٢/٢١كال من :اللواء الركن عامر حممد
النيادي قائد كلية زايد الثاين الع�سكرية بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،واللواء الركن الدكتور علي �صالح
احل�ضيف قائد كلية امللك عبدالعزيز احلربية باململكة
العربية ال�سعودية ،والعميد الركن خالد �شجاع العتيبي
�آمر كلية علي ال�صباح الع�سكرية بدولة الكويت،
والعميد الركن عبدالهادي حممد ترحيب الهاجري �آمر
كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية بدولة قطر؛ وذلك يف
�إطار ح�ضورهم وم�شاركتهم االحتفال بتخريج دورة
ال�ضباط املر�شحني باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
ح�رض املقابلة العميد الركن �سامل بن �سيف
احلو�سني كبري �ضباط الأركان بقيادة اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،والعميد الركن �سعيد بن زايد احلب�سي �آمر
�أكادميية اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من كبار
�ضباط اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
 nوا�ستقبل اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  ١٢/٢٥الفريق
بحري �أركان حرب �أ�رشف �إبراهيم عطوة قائد القوات
البحرية بجمهورية م�رص العربية والوفد الع�سكري
املرافق له.
ح�رض املقابلة اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص
الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وملحق
الدفاع ب�سفارة جمهورية م�رص العربية مب�سقط.
متمني ًا لهم زيارة طيبة ل�سلطنة ُعمان،
وقد رحب قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بال�ضيوف ومت خالل املقابالت تبادل وجهات النظر

 nا�س��تقبل الل��واء الرك��ن بحري �س��يف بن نا�رص
الرحبي قائد البحرية ال�س��لطانية ال ُعمانية مبكتبه يوم
 ١٢/٥العقي��د الرك��ن بحري را�ش��د بن عب��داهلل الأمني
قائد قوة الواجب املختلطة (.)152
 nوا�س��تقبل الل��واء الرك��ن بح��ري قائ��د البحرية
ال�س��لطانية ال ُعماني��ة مبكتب��ه مبع�س��كر املرتفعة يوم
 ١٢/٨الل��واء الركن جان ماتيو راي رئي���س العالقات
الدولية بالبحرية الفرن�س��ية والوفد الع�س��كري املرافق
له.
ح��ضر املقابل��ة العمي��د الركن بحري جا�س��م بن
حممد البلو�ش��ي مدير عام العمليات واخلطط بالبحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية.
 nكما ا�س��تقبل اللواء الركن بح��ري قائد البحرية
ال�س��لطانية ال ُعماني��ة ي��وم  ١٢/٢٥مبكتب��ه مبع�س��كر
املرتفع��ة الفري��ق بح��ري �أركان حرب �أ��شرف �إبراهيم
عط��وة قائد الق��وات البحرية بجمهوري��ة م�رص العربية
والوفد الع�سكري املرافق له.
ولدى و�صول ال�ضيف امل�رصي مقر قيادة البحرية
ال�س��لطانية ال ُعمانية �أدت ثلة من حر�س ال�رشف التحية
الع�سكرية ،ثم ا�ستعر�ض ال�ضيف حر�س املرا�سم .
ح��ضر املقابل��ة العمي��د الرك��ن بحري ط��ارق بن
عي�س��ى الرئي�س��ي كب�ير �ضب��اط الأركان بالبحري��ة
ال�س��لطانية ال ُعماني��ة  ،والعمي��د الرك��ن بح��ري جا�س��م
ب��ن حممد البلو�ش��ي مدير العمليات واخلط��ط بالبحرية
ال�س��لطانية ال ُعمانية ،كما ح�رض املقابلة ملحق الدفاع
ب�سفارة جمهورية م�رص العربية مب�سقط.
وق��د رح��ب قائ��د البحري��ة ال�س��لطانية ال ُعماني��ة
بال�ضي��وف ،ومت خ�لال املقاب�لات بح��ث �أوج��ه
التع��اون البحري امل�ش�ترك وتبادل وجه��ات النظر يف
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
يف عدد من املوا�ضيع الع�سكرية ذات االهتمام
امل�شرتك.

ت�سليم �شهادات مدربي الطريان واملالحة اجلوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
�سلم اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد
الغافري قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
� ١٢/٤شهادات مدربي الطريان واملالحة اجلوية
لعدد من ال�ضباط و�ضباط ال�صف بال�سالح وذلك
بقاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية.
وقد هن�أ قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ال�ضباط والأفراد على نيل هذه ال�شهادة متمنيا
لهم دوام التوفيق.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط ب�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
العــدد ٥٥٢
دي�سمرب٢٠٢٢
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ا�ستقباالت قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية

املديرية العامة للمالية باحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين حتتفل بيومها ال�سنوي

احتفلت املديرية العامة للمالية
باحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يوم 12/19

بيومها ال�سنوي وتكرمي عدد من املجيدين
من منت�سبيها حتت رعاية اللواء الركن

�سامل بن علي احلو�سني قائد احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين.
وقد �شاهد اللواء الركن قائد احلر�س
العماين راعي املنا�سبة واحل�ضور
ال�سلطاين ُ
عر�ضا مرئيا عن الأهداف املنجزة يف
خمتلف الأعمال التي قامت بها املديرية يف
العام املن�رصم ،وت�ضمن احلفل �أي�ضا تقدمي
ق�صيدة وطنية وم�شهدا مرئيا هادفا.
ويف اخلتام كرم اللواء الركن قائد احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين راعي املنا�سبة املجيدين
باملديرية يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات.
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ا�ستقباالت رئي�س �أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية

 nا�ستقبل يوم  ١٢/٢٠اللواء الركن حامد بن
�أحمد �سكرون رئي�س �أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
والدفاعية مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج العميد الركن كايد
جمال جعارات مدير التدريب الع�سكري بالقوات امل�سلحة
باململكة الأردنية الها�شمية والوفد الع�سكري املرافق له.
ح�رض املقابلة مدير عام الدرا�سات وال�ش�ؤون
الأكادميية بالإنابة برئا�سـة �أكادمييــة الدرا�ســـات
الإ�سرتاتيجيـــة والدفاعية ،وعدد من �ضباط الأكادميية،
كما ح�رضها امللحق الع�سكري ب�سفارة اململكة الأردنية
الها�شمية مب�سقط.
 nوا�ستقبل يوم  ١٢/٢٥اللواء الركن رئي�س �أكادميية
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية مبكتبه مبع�سكر بيت
الفلج وفد كلية الدفاع بدولة قطر ال�شقيقة برئا�سة العميد
الركن الدكتور راجح حممد عقيل النابت.
ح�رض املقابلة العميد الركن عبداهلل بن حمد احلارثي
مدير عام الدرا�سات وال�ش�ؤون الأكادميية ب�أكادميية
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية ،وم�ساعد امللحق
الع�سكري ب�سفارة دولة قطر مب�سقط.
وقد رحب اللواء الركن رئي�س �أكادميية الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية والدفاعية بالوفود الزائرة ،ومت خالل
املقابالت تبادل الأحاديث حول عدد من املو�ضوعات
الأكادميية والتدريبية امل�شرتكة.

 nوا�س����تقبل اللواء الركن بح����ري �آمر كلية
الدفاع الوطني ب�أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
والدفاعية مببنى الكلية مبع�س����كر بيت الفلج يوم
 ١٢/٢٥وفد كلي����ة الدفاع بدولة قطر برئا�س����ة
العميد الركن الدكتور راجح حممد عقيل النابت.
ح�رض املقابل����ة العميد الرك����ن نا�رص بن
را�شد الكلباين م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني،
والدكت����ور �س����امل بن �س����عيد الكن����دي املمثل
الأكادمي����ي جلامعة ال�س����لطان قابو�����س بكلية
الدفاع الوطني ،وم�س����اعد امللحق الع�س����كري
ب�سفارة دولة قطر مب�سقط.

�أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية ممثلة مبركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية
تنظم الندوة الوطنية (الأمن الغذائي يف �سلطنة عُ مان يف ظل املتغريات العاملية)

نظمت �أكادميية الدرا�س��ات الإ�سرتاتيجية والدفاعيـ��ة
ممثلـ��ة مبركـ��ز الدرا�سـ��ات الإ�س�تراتيجية والدفاعية يوم
� ١٢/٢٠أعم��ال الن��دوة الوطني��ة بعنوان (الأم��ن الغذائي
يف �س��لطنة ُعمان يف ظ��ل املتغريات العاملية) مب�ش��اركة
عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية وم�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص والتي ا�ستمرت فعالياتها ملدة ثالثة �أيام يف مقر
نادي ال�شفق بقوات ال�سلطان امل�سلحة.
رعى افتتاح الندوة اللواء الركن حامد بن �أحمد �سكرون
رئي���س �أكادميي��ة الدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية والدفاعي��ة،
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني يف اجلهات امل�شاركة.

 nا�س����تقبل اللواء الركن بحري علي بن
عبداهلل ال�ش����يدي �آمر كلية الدف����اع الوطني
ب�أكادميي����ة الدرا�س����ات الإ�س��ت�راتيجية
والدفاعي����ة ي����وم  ١٢/٢٠مببن����ى الكلية
مبع�سكر بيت الفلج العميد الركن كايد جمال
جعارات مدير التدريب الع�س����كري بالقوات
امل�سلحة باململكة الأردنية الها�شمية والوفد
الع�سكري املرافق له.
العــدد ٥٥٢
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 nكما ا�س����تقبل اللواء الركن بحري �آمر كلية
الدفاع الوطني ب�أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
والدفاعي����ة مببنى الكلية مبع�س����كر بي����ت الفلج
يوم  ١٢/٢٥الفريق بحري �أركان حرب �أ���ش�رف
�إبراهي����م عطوة قائد الق����وات البحرية بجمهورية
م�رص العربية والوفد الع�سكري املرافق له.
ح���ض�ر املقابل����ة العمي����د الرك����ن نا�رص
بن را�ش����د الكلباين م�س����اعد �آمر كلي����ة الدفاع
الوطن����ي ،والدكتور �س����امل بن �س����عيد الكندي
املمثل الأكادميي جلامعة ال�س����لطان قابو�����س

بكلية الدفاع الوطني ،وملحق الدفاع ب�س����فارة
جمهورية م�رص العربية مب�سقط.
وقد رحب الل����واء الركن بح����ري �آمر كلية
الدفاع الوطني بال�ضيوف ،ومت خالل املقابالت
تبادل الأحادي����ث الودية ،ومناق�ش����ة عدد من
املو�ضوعات الأكادميية والتدريبية امل�شرتكة،
كما ا�س����تمع ال�ضي����وف �إلى �إيجاز �ش����امل عن

كلي����ة الدفاع الوطني تناول م����ا حتويه الكلية
من مرافق متط����ورة وجتهي����زات حديثة ،كما
اطلعوا على �أق�سام ومرافق الكلية املختلفة وما
حتويه م����ن قاعات متنوعة �صممت وفق �أحدث
املوا�صفات وزودت ب�أف�ض����ل النظم التعليمية،
و�أنظم����ة ال�ش����بكات الإلكرتوني����ة املتع����ددة
الأغرا�ض.

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي�ستقبل دفعة من املواطنني للتدريب الع�سكري وااللتحاق بوحداته

ا�ستقباالت �آمر كلية الدفاع الوطني
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ح�رض املقابلة العميد الركن نا�رص بن را�ش����د
الكلباين م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني ،والدكتور
�سامل بن �س����عيد الكندي املمثل الأكادميي جلامعة
ال�س����لطان قابو�س بكلية الدفاع الوطني ،وعدد من
�ضباط الكلي����ة ،كما ح�رضها امللحق الع�س����كري
ب�سفارة اململكة الأردنية الها�شمية مب�سقط.

ا�س����تقبل اجلي�����ش ال�س����لطاين ال ُعم����اين
وبالتن�س����يق مع وزارة العمل يوم  ١٢/٤دفعة
جدي����دة من املواطن��ي�ن للتدريب الع�س����كري
وااللتح����اق بوحدات����ه ،ي�أتي ذلك ا�س����تمرارا
للجهود الوطنية التي تقوم بها قوات ال�سلطان
امل�س����لحة يف ا�س����تيعاب املواطنني الباحثني
عن العمل ،حيث �سيخ�ضع املتدربون لربنامج
التدريب الع�سكري الأ�سا�سي جنو ًدا م�ستجدين
لاللتح����اق ب�أقرانهم من منت�س����بي اجلي�����ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،وذلك بعد �أن اجتازوا مراحل
القبول والتقييم واالختب����ارات والفحو�صات
الطبية والبدنية التي �أجريت لهم م�سب ًقا.
وقد
�س����خر اجلي�����ش ال�س����لطاين ال ُعماين
َّ
كافة خرباته و�إمكاناته من القوى الب���ش�رية
املتخ�ص�صة واملتطلب����ات الإدارية وال�صحية
وو�س����ائل النقل مب����ا يوفر البيئة املنا�س����بة

لتحقيق ���س�رعة تنفي����ذ �إج����راءات االلتحاق
باخلدمة الع�س����كرية ،واالن�ضمام �إلى ميادين
ال���ش�رف والواجب الوطني ،وت�ستوعب اجلهود
احلثيثة لقوات ال�سلطان امل�سلحة �أبناء الوطن
للخط����ط والربامج املو�ضوع����ة لتجنيد
وفق ًا ُ

الكفاءات الوطنية لرفد �أ�س����لحة قوات ال�سلطان
امل�س����لحة والإدارات الأخرى ب����وزارة الدفاع
بالكف����اءات امل�ؤهل����ة ،وللإ�س����هام يف خدمة
هذا الوطن الأب����ي وقائده املفدى -حفظه اهلل
ورعاه  -و�أبنائه الأوفياء املخل�صني.
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التوقيع على (ملحق التدريب والتمارين امل�شرتكة) ملذكرة التفاهم بني وزارتي الدفاع
ب�سلطنة عُ مان واململكة الأردنية الها�شمية

يف �إطار التعاون الع�سكري القائم بني �سلطنة
ُعمان واململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة ،مت يوم
 ١٢/٢١التوقيع على (ملحق التدريب والتمارين
امل�شرتكة) ملذكرة التفاهم بني وزارتي الدفاع ب�سلطنة
ُعمان واململكة الأردنية الها�شمية بنادي ال�شفق بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وقد وقع من اجلانب ال ُعماين العميد
الركن طيار نا�رص بن �سعيد ال�سعدي م�ساعد رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للتدريب والتمارين
امل�شرتكة ،بينما وقع من اجلانب الأردين العميد الركن
كايد جمال جعارات مدير التدريب الع�سكري بالقوات
امل�سلحة باململكة الأردنية الها�شمية.

وفد كلية الدفاع بدولة قطر يزور كلية القيادة والأركان امل�شرتكة
زار وفد كلية الدفاع بدولة قطر ال�شقيقة برئا�سة العميد الركن الدكتور
راجح حممد عقيل النابت يوم  ١٢/٢٥كلية القيادة والأركان امل�شرتكة
ب�أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية مبع�سكر بيت الفلج ،وكان يف
ا�ستقباله لدى و�صوله الكلية العميد الركن جوي �أحمد بن حممد امل�شيخي
�آمر كلية القيادة والأركان امل�شرتكة.
وقد قام الوفد بجولة �شملت مرافق الكلية ،وا�ستمعوا �إلى �إيجاز عن
برامج الكلية ومنهاجها العام وما زودت به من تقنيات معلوماتية حديثة،
وما ت�ضمه من مرافق متنوعة.

مدير التدريب الع�سكري بالقوات امل�سلحة باململكة الأردنية الها�شمية يزور الكلية الع�سكرية التقنية
زار يوم  ١٢/٢١العميد الركن كايد جمال جعارات مدير التدريب
الع�سكري بالقوات امل�سلحة باململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة والوفد
املرافق له الكلية الع�سكرية التقنية ،وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر
الكلية العميد الركن جوي (مهند�س) حممد بن عزيز ال�سيابي عميد الكلية
الع�سكرية التقنية.
وقد ا�ستمع مدير التدريب الع�سكري بالقوات امل�سلحة باململكة
الأردنية الها�شمية �إلى �إيجاز عن الكلية وما حتتويه من مرافق درا�سية
وخدمية وما زودت به من و�سائل تعليمية ،كما ا�ستمع �إلى �رشح عن
املنهاج العام والتخ�ص�صات التقنية املتنوعة ومراحل الدرا�سة املختلفة،
كما �شملت الزيارة جولة يف مركز تقنيات امليتافري�س للتعليم االفرتا�ضي.

الكلية الع�سكرية التقنية تنظم بالتعاون مع جمعية مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات امللتقى ال�سنوي للجمعية
نظمت الكلية الع�سكرية التقنية بالتعاون مع جمعية مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات
( )IEEEمبقر الكلية يوم  ١٢/٢١امللتقى ال�سنوي للجمعية ،وذلك حتت رعاية الربوفي�سور
عبداهلل بن حمد البادي رئي�س جمعية مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات ب�سلطنة ُعمان،
ويهدف امللتقى �إلى ا�ستعرا�ض �آخر امل�ستجدات التكنولوجية �إلى جانب تقوية العالقات
بني �أع�ضاء اجلمعية وتعزيز فهمهم للجوانب الأكادميية وال�صناعية.
افتتح امللتقى بتالوة �آيات عطرة من الذكر احلكيم ،تال ذلك كلمة ترحيبية قدمها
العميد الركن جوي مهند�س حممد بن عزيز ال�سيابي عميد الكلية الع�سكرية التقنية ،كما
عر�ضا مرئ ًيا ا�ستعر�ض مهام و�أدوار الكلية الع�سكرية
ق ّدمت �إدارة الكلية الع�سكرية التقنية ً
خ�صو�صا.
التقنية عمو ًما و�أبرز جهودها يف املجاالت الهند�سية
ً
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قائد القوات البحرية بجمهورية م�صر العربية يزور متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة

قام الفريق بحري �أركان حرب �أ�رشف �إبراهيم عطوة قائد القوات
البحرية بجمهورية م�رص العربية ال�شقيقة والوفد الع�سكري املرافق له
وملحق الدفاع ب�سفارة جمهورية م�رص العربية مب�سقط يوم 12/25
بزيارة �إلى متحف قوات ال�سلطان امل�سلــحة بقلعة بيت الفلج ،وقد
ا�صطحبهم قائد متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة يف جولة �شملت
�أروقة املتحف املتعددة ،اطلعوا خاللها على املخطوطات واملج�سمات
التاريخية ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة املتنوعة.
ويف ختام الزيارة �سجل ال�ضيف الزائر كلمة عرب فيها عن �رسوره
ملا �شاهده من تراث ع�سكري عريق  ،وما تزخر به �سلطنة ُعمان من �إرث
ح�ضاري وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.

زيارات مركز الأمن البحري
 nزار يوم  ١٢/٢٦الفريق بحري �أركان حرب
�أ�رشف �إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية بجمهورية
م�رص العربية والوفد الع�سكري املرافق له وملحق
الدفاع ب�سفارة جمهورية م�رص العربية مركز الأمن
البحري ،يرافقهم اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص
الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية ،وكان يف
ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر املركز العميد الركن
بحري عادل بن حمود البو�سعيدي رئي�س مركز الأمن
البحري.
 nوقام يوم  ١٢/٢٦وفد كلية الدفاع بدولة
قطر ال�شقيقة برئا�سة العميد الركن الدكتور راجح
حممد عقيل النابت والوفد الع�سكري املرافق له
بزيارة ملركز الأمن البحري  ،وكان يف ا�ستقباله لدى
و�صوله مقر املركز العميد الركن بحري عادل بن
حمود البو�سعيدي رئي�س مركز الأمن البحري.
 nكما زار يوم  ١٢/٥العقيد الركن بحري را�شد
بن عبداهلل الأمني قائد قوة الواجب املختلطة ()152
والوفد الع�سكري املرافق له مركز الأمن البحري،
وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر املركز رئي�س
مركز الأمن البحري بالإنابة.
 nوقام يوم  ١٢/٨اللواء الركن جان ماتيو راي
رئي�س العالقات الدولية بالبحرية الفرن�سية والوفد
الع�سكري املرافق له بزيارة ملركز الأمن البحري،
وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر املركز رئي�س
مركز الأمن البحري بالإنابة.
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 nكما زار يوم  ١٢/١٣ي�أب �أورا نائب رئي�س مندوبية االحتاد
الأوروبي مركز الأمن البحري ،وكان يف ا�ستقبال ال�ضيف لدى
و�صوله مقر املركز رئي�س مركز الأمن البحري بالإنابة.
وقد اطلع ال�ضيوف خالل الزيارة على مرافق مركز الأمن
البحري ،وما جهز به املركز من تقنيات و�أنظمة حديثة تلبي
واجباته الوطنية ،كما ا�ستمعوا �إلى �إيجاز عن �أدوار املركز وجهوده
يف املحافظة على �سالمة البيئة البحرية يف املنطقة البحرية
العمانية.

ختام بطولة الكرة الطائرة بني وحدات لواء امل�شاة ()11

�صندوق تقاعد وزارة الدفاع
يتمكن من تطبيق معايري �أداء اال�ستثمار العاملي ( )GIPSواملعتمدة من قبل معهد ()CFA
متكن �صندوق تقاعد وزارة الدفاع من تطبيق معايري �أداء
اال�ستثمار العاملي ( )GIPSواملعتمدة من قبل معهد ( ،)CFAحيث تعد
معايري ( )GIPSمعايري عاملية طوعية ت�ستند �إلى املبادئ الأ�سا�سية
للإف�صاح الكلي والتمثيل العادل لأداء اال�ستثمار ،كما �أنها تعد جهداً
لتعزيز �أ�ساليب قيا�س �أداء املحافظ اال�ستثمارية ل�صندوق تقاعد وزارة
الدفاع.
ووفقًا للمعلومات املن�شورة على املوقع الإلكرتوين ملعهد (،)CFA
يعد �صندوق تقاعد وزارة الدفاع �أول �صندوق تقاعد يف �سلطنة ُعمان
ومن �أوائل �صناديق التقاعد يف منطقة ال�رشق الأو�سط التي تتبنى هذه
املعايري ال�صارمة ،وي�سعى �صندوق تقاعد وزارة الدفاع دائم ًا لتبني
�أعلى معايري الأداء اال�ستثماري.

اجلدير بالذكر �أن ُمالك الأ�صول مثل �صندوق تقاعد وزارة الدفاع
والذين ميتثلون لهذه املعايري يظهرون �إلتزام ًا تام ًا ب�إتباع �أف�ضل
املمار�سات لتمثيل �أداء اال�ستثمار ب�شكل عادل والك�شف عنه ب�شكل
كامل .كما ي�شري اعتماد معايري (� )GIPSإلى التزام �صندوق التقاعد
با�ستخدام معايري دقيقة الحت�ساب الأداء وعر�ض ذلك يف التقارير
ال�صادرة عنه  ،وهناك ( )47بلداً تطبق حالي ًا معايري ( )GIPSوهي
معرتف بها يف جميع �أنحاء العامل مل�صداقيتها ونزاهتها وتطابقها.

تخريج الدورة الت�أ�سي�سية للمو�سيقى الع�سكرية باحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين

احتفل احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١٢/٢٢بتخريج الدورة الت�أ�سي�سية
للمو�سيقى الع�سكرية لعدد من منت�سبي مو�سيقى احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين،
حتت رعاية العميد �أول رام�س بن جمعان العويرة مدير عام املو�سيقى باحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين.
بد�أ احلفل ب�إيجاز عن الدورة املتخرجة ومراحل التدريب النظرية والتطبيقية
التي هدفت �إلى �إك�ساب العازفني والعازفات املعارف واملهارات املو�سيقية ،بعد
ذلك �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور عر�ضا مرئيا عن مدر�سة احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين للمو�سيقى الع�سكرية ،ثم ا�ستمعوا �إلى عزف مو�سيقي من خريجي الدورة،
ويف اخلتام قام مدير عام املو�سيقى باحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين راعي احلفل
بتوزيع اجلوائز التقديرية على �أوائل الدورة وال�شهادات للخريجني.

ختام بطولة الكرة الطائرة بني وحدات لواء امل�شاة ()23
اختتم لواء امل�شاة ( )23باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم ١٢/٦
فعاليات بطولة الكرة الطائرة بني وحداته ،وذلك حتت رعاية العميد
الركن �سامل بن �سيف احلو�سني قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بالإنابة .
وقد جمعت املباراة اخلتامية التي �أقيمت بال�صالة الريا�ضية
للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مبع�سكر املرتفعة فريقي كتيبة �ساحل ُعمان
وكتيبة احلدود ال�شمالية ،حيث متكن فريق كتيبة �ساحل ُعمان من
ح�سم اللقاء ل�صاحله.
ويف اخلتام �سلم راعي املنا�سبة اجلوائز للفرق احلا�صلة على
املراكز الأولى.
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اختتم لواء امل�شاة ( )11باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم ١٢/٤
فعاليات بطولة الكرة الطائرة بني وحداته مبحافظة ظفار ،وذلك حتت
رعاية العميد الركن حامد بن عبداهلل البلو�شي قائد لواء امل�شاة ()11
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
جمعت املباراة اخلتامية فريقي كتيبة ا�ستطالع ُعمان وقوة احلدود،
حيث متكن فريق كتيبة ا�ستطالع ُعمان من ح�سم اللقاء ل�صاحله.
ويف اخلتام �سلم راعي املنا�سبة اجلوائز للفرق احلا�صلة على
املراكز الأولى.

قاعدة امل�صنعة اجلوية تقيم �أم�سية ثقافية
نظمت قاعدة امل�صنعة اجلوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يوم � ١٢/٥أم�سية ثقافية حتت رعاية العميد الركن طيار علي بن
مبارك العامري قائد قاعدة غال و�آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س
اجلوية.
وقد قام راعي املنا�سبة واحل�ضور بجولة يف املعر�ض
امل�صاحب الذي ا�شتمل على جمموعة من امل�شغوالت احلرفية
واليدوية ،والقرية الرتاثية ،كما �أقيم بهذه املنا�سبة معر�ض
لل�سيارات الكال�سيكية ،تالها تقدمي فقرات فنية متنوعة.

حلقة عمل التحديات املعا�صرة يف التعليم الإكلينيكي لطلبة التمري�ض
نظمت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة باجلي�ش ال�سلطاين
العماين ممثلة مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض يوم  ١٢/٦حلقة
عمل بعنوان (التحديات املعا�رصة يف التعليم الإكلينيكي لطلبة
التمري�ض)  ،وذلك مبقر �صندوق تقاعد وزارة الدفاع .
وقد مت تقدمي �أوراق عمل تخ�ص اجلانب الإكلينيكي وبح�ضور
ممثلني من وزارة ال�صحة وكلية عمان للعلوم ال�صحية ،رعى حلقة
العمل العميد طبيب �صقر بن زايد البو�سعيدي رئي�س اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة.

ختام بطولة اخلدمات الهند�سية الأولى لألعاب القوى و�شد احلبل
اختتمت يوم  ١٢/٦بطولة اخلدمات الهند�سية الأولى لألعاب
القوى و�شد احلبل ،حتت رعاية ال�ضابط املدين (مهند�س) نا�رص بن
هالل احلارثي رئي�س اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع.
ويف اخلتام قام رئي�س اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع راعي
املنا�سبة بت�سليم اجلوائز على الفرق الفائزة ،حيث حققت مديرية
اللوازم والإ�سكان باخلدمات الهند�سية املركز الأول على امل�ستوى
العام للبطولة.
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اخلدمات االجتماعية الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
تكرم عددا من الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبنا�سبة يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة ،نظمت اخلدمات االجتماعية الع�سكرية
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة برناجما لتكرمي عدد من الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وذلك يف �إطار االهتمام والرعاية
التي توليها قوات ال�سلطان امل�سلحة ملنت�سبيها.
وقد قام العميد الركن �شهاب بن حممد الزيدي رئي�س اخلدمات االجتماعية
الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  ١٢/١١بزيارة عدد من
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مب�ست�شفى مع�سكر املرتفعة لالطمئنان عليهم وتكرميهم،
وقدم لهم تهاين قوات ال�سلطان امل�سلحة والهدايا الرمزية بهذه املنا�سبة املجيدة.
وقد عربوا عن �رسورهم بهذه اللفتة الطيبة ،مقدرين تلكم الرعاية واالهتمام
اللذين يتلقونهما يف م�سرية عالجهم ،وما يحظون به من تقدير وعناية خا�صة.

تكرمي املجيدين بحامية مع�سكر املرتفعة
احتفلت حامية مع�سكر املرتفعة يوم يوم  ١٢/١٣بتكرمي
املجيدين من منت�سبيها ،حتت رعاية قائد حامية مع�سكر املرتفعة
(�آنذاك).
ويف ختام االحتفال �سلم راعي املنا�سبة اجلوائز على منت�سبي
حامية مع�سكر املرتفعة تقديرا جلهودهم املخل�صة يف العمل حاثا
�إياهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة هذا الوطن الغايل
وقائده املفدى .

اختتام بطولة الكرة الطائرة بني �سرايا حامية
مع�سكر املرتفعة

تكرمي املجيدين مبدرعات �سلطان عُ مان لعام 2022م
احتفلت مدرعات �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم
12/12بتكرمي املجيدين من منت�سبي الكتيبة الثانية دبابات مبدرعات
�سلطان ُعمان ،وذلك حتت رعاية العميد الركن �أحمد بن �سليمان البادي
قائد مدرعات �سلطان ُعمان ،وقد ا�شتمل احلفل الذي �أقيم مبع�سكر �شافع
على عدد من الفنون التقليدية ،و�إلقاء الق�صائد ال�شعرية.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز على املجيدين يف
خمتلف الأن�شطة والأحداث التدريبية ،تقديراً جلهودهم املخل�صة يف �أداء
عملهم حاث ًا �إياهم على بذل املزيد من اجلهد والتفاين يف �أداء الواجب
الوطني.

مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية ب�أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية يوقع ً
عقدا تدريب ًيا مع جامعة نزوى

ختام بطولة الكرة الطائرة بني وحدات مدرعات �سلطان عُ مان
اختتمت مدرعات �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم
 ١٢/١٣فعاليات بطولة الكرة الطائرة بني وحداتها ،وذلك حتت رعاية
العميد الركن �أحمد بن �سليمان البادي قائد مدرعات �سلطان عمان.
وقد جمعت املباراة اخلتامية التي �أقيمت بال�صالة الريا�ضية
مبع�سكر �شافع فريقي حامية مع�سكر �شافع والكتيبة الثانية دبابات،
حيث متكن فريق حامية مع�سكر �شافع من ح�سم اللقاء ل�صاحله.
ويف اخلتام �سلم قائد مدرعات �سلطان ُعمان راعي املنا�سبة اجلوائز
والك�ؤو�س للفرق احلا�صلة على املراكز الأولى.

تكرمي املجيدين و�أوائل الدورات مبدرعات �سلطان عُ مان لعام 2022م
احتفلت مدرعات �سلطان ُعمان يوم  12/14مبيدان
اال�ستعرا�ض الرئي�سي مبع�سكر �شافع بتكرمي عدد من املجيدين
بالوحدات املدرعة وامللحقة و�أوائل الدورات لعام 2022م حتت
رعاية العميد الركن �أحمد بن �سليمان البادي قائد مدرعات
�سلطان ُعمان.
كما تخلل احلفل �إقامة م�سابقة امل�سري بالع�صا بني وحدات
مدرعات �سلطان ُعمان.
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اختتمت حامية مع�سكر املرتفعة بال�صالة الريا�ضية لقيادة
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بطولة الكرة الطائرة يوم  ،١٢/٢0حتت
رعاية قائد حامية مع�سكر املرتفعة ،ويف ختام البطولة قام راعي
املنا�سبة بتوزيع اجلوائز والك�ؤو�س على الفرق الفائزة حيث ح�صلت
ال�رسية الثالثة �رشطة ع�سكرية على املركز الأول ،وجاءت �رسية
القيادة يف املركز الثاين .

وقع يوم  ١٢/٢٦مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية
ب�أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية مبقر املركز عق ًدا تدريب ًيا
مع معهد التعلم مدى احلياة بجامعة نزوى لأجل تنفيذ دورة منهجية
البحث العلمي والإ�رشاف الأكادميي على م�رشوع البحث العلمي
الثامن ع�رش لعام 2023م الذي يقيمه املركز ،وذلك يف �إطار التعاون
القائم وامل�ستمر مع اجلامعات والكليات واملعاهد الأكادميية املحلية
واال�ستفادة من خربات املخت�صني فيها.
وقع العقد نيابة عن مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية مدير
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدفاعية ،وعن جامعة نزوى امل�رشف العام
على معهد التعليم مدى احلياة باجلامعة.
وي�أتي هذا التعاون لتدريب املنت�سبني من وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى �إلى جانب
بع�ض املنت�سبني من اجلهات احلكومية املدنية على �إعداد البحوث

العلمية و�إعداد اال�ستبانات و�إجراء املقابالت ،كما يت�ضمن تعليم وتدريب
املنت�سبني على احلزمة الإح�صائية (� ،)SPSSإلى جانب الإ�رشاف
الأكادميي والبحثي على م�رشوع البحث العلمي الثامن ع�رش الذي
يت�ضمن بحثني علميني يقيمهما املركز.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ممثلة بوحدة الغو�ص ت�شارك يف حملة غو�ص لتنظيف ال�شعاب املرجانية مبحافظة جنوب الباطنة
�شاركت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ممثلة بوحدة الغو�ص
وبالتعاون مع هيئة البيئة يوم  ١٢/٢٠يف حملة غو�ص لتنظيف
ال�شعاب املرجانية مبحمية جزر الدميانيات الطبيعية مبحافظة
جنوب الباطنة ،حيث قام عدد من الغوا�صني ب�إزالة وتنظيف
املخلفات وما ت�سببه من �أ�رضار على بيئات ال�شعاب املرجانية.
وت�أتي م�شاركة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف �إطار الدور
الذي تقوم به يف حماية البيئة البحرية ،جنبا �إلى جنب مع باقي
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
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�إعداد :املالزم /املعت�صم بن مبارك احلب�سي

 الوكيـل �أول� /سعيد بن علي الكلباينت�صوير:
 -الوكيــــــل /بـدر بن نا�صـر الكلبانــــي

 الوكيـل /حممد بن �أحمــد البلو�شـــي -الوكيل � /سليمان بن حممد العبـــري

الـجيـ�ش ال�سلطانــــــي ال ُعمانـــــي يحتفـــــــــــــل بتخـــريج دورة ال�ضبـــاط املر�شحـــني

ال�ضباط املر�شحون بالدورة احلالية ا�ستلموا راية
عالية ّ
ً
خفاقة
الكلية و�أق�سموا على �صونها و�إبقائها

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١٢/٢١بتخريج دورة ال�ضباط املر�شحني من كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،وذلك حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن
تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع.
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ب��د�أت مرا�س��م االحتف��ال ال��ذي �أقي��م على مي��دان اال�س��تعرا�ض
الع�سكري مبع�سكر املرتفعة بالتحية الع�سكرية ل�صاحب ال�سمو ال�سيد
راعي املنا�س��بة ،وعزفت فرقة مو�س��يقى اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين
ال�سالم ال�س��لطاين ،بعدها ا�ست�أذن قائد الطابور �صاحب ال�سمو ال�سيد
نائ��ب رئي���س الوزراء ل�ش���ؤون الدفاع لتفتي���ش ال�ص��ف الأمامي من
طاب��ور اخلريج�ين ،عقب ذلك ق��دم اخلريجون ا�س��تعرا�ض ًا ع�س��كريا
بامل�س�ير البطيء والعادي مروراً من �أمام املن�صة الرئي�س��ية مليدان
االحتفال تتقدمهم راية كلية ال�س��لطان قابو���س الع�سكرية  ،ثم تقدم
الطابور على هيئة اال�ستعرا�ض للأمام.
بعد ذلك �س��لّم �صاحب ال�سمو ال�س��يد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدفاع راعي االحتفال �سيف ال�رشف لل�ضابط املر�شح حممد بن حمد
ال�شبلي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين احلا�صل على املركز الأول على
م�س��توى دورة ال�ضباط املر�شحني ،ثم جرت مرا�س��م (الت�سليم) لراية
كلية ال�س��لطان قابو���س الع�س��كرية ،فقد قامت جمموعة حملة الراية
بدورة ال�ضباط املر�ش��حني املتخرجة بت�س��ليمها �إلى جمموعة حملة
الراي��ة بال��دورة احلالية ،والتي ما ت��زال تتلقى تدريباته��ا بالكلية،
زف �س�لام
والذين �أق�س��موا على �صونها و�إبقائها عالية خفاقة ،ثم ُع َ
العلم وطاف حملة الراية بها بني �صفوف دورتهم.
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العماين:
�آمر �أكادميية اجلي�ش ال�سلطاين ُ
«�إننا اليوم نفخر بتخريج ثلة من ال�ضباط املر�شحني ونبارك لهم تخرجهم،
متمنني لهم م�ستقبال علميا وعمليا م�شرقا؛ ليكونوا رافدا مهما للجي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،والأجهزة الأمنية والدول ال�شقيقة»

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدفاع يرعى املنا�سبة وي�سلم �سيف ال�شرف
للحا�صل على املركز الأول على م�ستوى دورة
ال�ضباط املر�شحني
العماين (يا
بعده��ا ردد اخلريجون ن�ش��يد اجلي���ش ال�س��لطاين ُ
ُعم��ان اخل�ير والع��ز املك�ين) و�أدوا ق�س��م ال��والء ون��داء الت�أييد،
وهتف��وا ثالثا بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م القائ��د الأعلى  -حفظ��ه اهلل ورع��اه  -كما �أدى
طابور اخلريجني التحية الع�س��كرية ،وعزفت املو�س��يقى ال�س�لام
ال�س��لطاين ،وتقدم قائد الطابور م�س��ت�أذنا �صاحب ال�س��مو ال�س��يد
باالن�رصاف ،حيث مر الطابور من �أمام املن�صة الرئي�س��ية م�ؤديا
التحي��ة الع�س��كرية ل�صاحب ال�س��مو ال�س��يد نائب رئي���س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع راعي االحتفال.
العماين
بع��د ذلك قدم��ت فرقة مو�س��يقى اجلي���ش ال�س��لطاين ُ
مقطوع��ات ومعزوف��ات مو�س��يقية متنوع��ة ،وعر�ضا مو�س��يقيا
ع�س��كريا ا�شتمل على العديد من الت�شكيالت التي ج�سدت القدرات
وامله��ارات العالي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا منت�س��بو الفرق��ة ،وذل��ك
با�ستخدام �أحدث املعدات والآالت املو�سيقية املزودة بها ،والتي
تعك���س جانبا م��ن التحديث والتطوير الذي توليه قيادة اجلي���ش
العماين يف خمتل��ف املجاالت الع�س��كرية ،كما قامت
ال�س��لطاين ُ
املو�سيقى بت�شكيل ا�سم �سلطنة ُعمان على �أر�ضية ميدان العر�ض.
ح�رض االحتفال عدد من �أ�صحاب ال�س��مو واملعايل ،ورئي���س
جمل���س الدول��ة  ،وق��ادة ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة واجله��ات
الع�سكرية والأمنية الأخرى و�آمرو الكليات الع�سكرية بدول جمل�س
التع��اون ل��دول اخلليج العربي��ة ،وعدد من املكرم�ين و�أ�صحاب
ال�س��عادة ،وعدد من الق��ادة املتقاعدين ،وعدد م��ن كبار �ضباط
قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ،وع��دد من كبار ال�ضب��اط املتقاعدين
م��ن اجله��ات الع�س��كرية والأمني��ة الأخ��رى بالب�لاد ،وعدد من
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امللحقني الع�س��كريني ب�سفارات الدول ال�شقيقة وال�صديقة ب�سلطنة
العماين و�أولياء �أمور
ُعمان ،وجمع من منت�س��بي اجلي�ش ال�سلطاين ُ
ال�ضباط اخلريجني.
جتدر الإ�ش��ارة �إل��ى �أنه �ش��ارك يف دورة ال�ضباط املر�ش��حني
العماين عدد من
املتخرجة �إلى جانب �ضباط من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
ال�ضباط املر�شحني من مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع،
العم��اين ،وقوة ال�س��لطان اخلا�صة ،و��شرطة
واحلر���س ال�س��لطاين ُ
ُعمان ال�س��لطانية ،واجلهات الأمنية الأخ��رى بالبالد� ،إ�ضافة �إلى
م�شاركة �ضباط مر�شحني من القوات امل�سلحة من مملكة البحرين
ال�شقيقة ودولة قطر ال�شقيقة.

�آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية:
«حتتفل اليوم كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية بتخريج دفعة جديدة
من ال�ضباط املر�شحني الذين نهلوا من املنهاج الع�سكري والأكادميي وفق
الربنامج املعد لهم على مدار عامني»

ومبنا�سبة حفل تخريج دورة ال�ضباط
املر�ش��حني م��ن كلي��ة ال�س��لطان قابو���س
الع�س��كرية �أجرى ممث��ل التوجيه املعنوي
واملرا�س��م الع�س��كرية عد ًدا م��ن اللقاءات،
حيث حت��دث العميد الركن �س��عيد بن زايد
احلب�س��ي �آمر �أكادميية اجلي���ش ال�س��لطاين
العم��اين ،قائال« :كلية ال�س��لطان قابو���س
ُ
الع�س��كرية ت�ؤم��ن �إميان��ا را�س��خا ب���أن
التدري��ب والت�أهي��ل �أ�صبح��ا الركي��زة
الأ�سا�س��ية الت��ي يتم م��ن خالله��ا ت�أهيل
ال�ضباط املر�شحني ،و�أن الكفاءة القيادية
لل�ضباط �ضمن �س��لم �أولوياته��ا ،بل وهي
ح�ص��اد عم��ل �ش��اق وتدري��ب متط��ور،
وت�أهيل م�ستمر ،و�إننا اليوم نفخر بتخريج
ثلة م��ن ال�ضباط املر�ش��حني ونبارك لهم
تخرجه��م ،متمن�ين له��م م�س��تقبال علميا
وعملي��ا م��شرقا؛ ليكون��وا راف��دا مهم��ا
العم��اين ،والأجه��زة
للجي���ش ال�س��لطاين ُ
الأمنية والدول ال�شقيقة».
من جانبه قال العقيد الركن �س��امل بن
علي ب��ن متان تب��وك �آم��ر كلية ال�س��لطان
قابو���س الع�س��كرية« :حتتف��ل الي��وم كلية
ال�س��لطان قابو�س الع�سكرية بتخريج دفعة
جديدة من ال�ضباط املر�شحني الذين نهلوا
م��ن املنه��اج الع�س��كري والأكادميي وفق
الربنامج املعد لهم على مدار عامني ،حيث
نهل��وا خالل تل��ك الفرتة العلوم الع�س��كرية
والأكادميية والتطبيقات العملية وخمتلف
�أنواع التمارين التي �أهلتهم اليوم ليكونوا
ق��ادة يف وحداته��م مبختل��ف الوح��دات
والت�ش��كيالت و�أ�س��لحة ق��وات ال�س��لطان
امل�سلحة».
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اخلريجون قدموا
عر�ضا ع�سكريا
�أظهروا خالله املهارة
والكفاءة العالية

املقدم الركن/
خالد بن را�شد ال�شبلي

وق��ال املق��دم الرك��ن خال��د بن را�ش��د
العماين«:مع
ال�شبلي من اجلي���ش ال�سلطاين ُ
انق�ض��اء ع��ام مزده��ر م��ن �أع��وام نه�ضة
ُعمان الغالية ،وم�سريتها الوطنية الظافرة
املبارك��ة ،حتتفل كلية ال�س��لطان قابو���س
الع�س��كرية بتخري��ج كوكب��ة م��ن حم��اة
الوط��ن مت �صقله��م و�إعداده��م وت�أهيله��م
بالعل��وم الع�س��كرية واملع��ارف العلمي��ة
ليكون��وا �ضباط��ا �أكف��اء قادري��ن عل��ى
الإيف��اء مبهامه��م الوطني��ة يف الوح��دات
الت��ي �س��يتم توزيعه��م به��ا وليلتحق��وا
بالركب م��ع زمالئهم وهم يجددون الوالء
والطاعة معاهدين اهلل والوطن وال�س��لطان
بامل�ضي قدما حلماية مكت�س��بات النه�ضة
ومنجزاته��ا ،وا�ضع�ين ن�ص��ب �أعينه��م
التوجيه��ات ال�س��امية ملوالن��ا ح��ضرة
�صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
الرائ��د الركن �أحمد بن را�ش��د املعمري
العماين ،قال« :حتتفل
من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
كلية ال�سلطان قابو���س الع�سكرية بتخريج
دورة جدي��دة م��ن ال�ضب��اط املر�ش��حني،
حي��ث �إنه��م نهلوا م��ن العل��وم الع�س��كرية
والأكادميي��ة والتماري��ن العملية مبختلف
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الرائد الركن/
�أحمد بن را�شد املعمري

الرائد الركن/
عي�سى بن �سيف الأغربي

ال�ضابط املر�شح/
حممد بن حمد ال�شبلي

ال�ضابط املر�شح /
فهد عادل العازمي

�أنواعه��ا ،ويع��د اجلان��ب الإداري مكم�لا
ومالزما لتنفيذ جميع الربامح خالل املدة
املقررة للدورة».
وق��ال الرائ��د الركن عي�س��ى بن �س��يف
العماين:
الأغ�بري م��ن اجلي���ش ال�س��لطاين ُ
«تعد كلية ال�س��لطان قابو�س الع�سكرية من
�أهم ال��صروح الع�س��كرية التدريبية والتي
ت�س��عى لرف��د جمي��ع وح��دات وت�ش��كيالت
العم��اين والأجه��زة
اجلي���ش ال�س��لطاين ُ
الأمني��ة الأخرى والدول ال�ش��قيقة ب�ضباط
يتمي��زون بالكف��اءة العالي��ة بع��د ف�ترة
م��ن الإع��داد والت�أهي��ل مبختل��ف العل��وم
الع�س��كرية �س��واء العلمية �أو العملية ،وذلك
باتب��اع برنام��ج تدريبي �أع��د بعناية مبا
يتواك��ب مع التط��ورات احلديث��ة ،لتخريج
�ضب��اط مبه��ارات وق��درات ت�ؤهله��م لأداء
الواجب املنوط بهم بكل كفاءة واقتدار».
كم��ا عرب ع��دد من ال�ضباط املر�ش��حني
عن ��سرورهم و�س��عادتهم بالتخ��رج ،حيث
قال ال�ضابط املر�شح حممد بن حمد ال�شبلي
احلا�ص��ل على �س��يف ال��شرف�«:إنه ل��شرف
عظي��م وفخ��ر كب�ير يل التخ��رج م��ن ه��ذا
ال��صرح التدريبي ال�ش��امخ كلية ال�س��لطان
قابو���س الع�س��كرية ،وم��ن دواعي ال��سرور
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ال�ضابط املر�شح/
خالد حمد النعيمي

�أن اقرتن��ت فرحتي بالتخرج بح�ص��ويل على املركز الأول ونيل
�س��يف ال��شرف ،والذي جاء نتيج��ة للجد واالجته��اد واملثابرة
واملناف�سة ال�رشيفة مع زمالئي ال�ضباط املر�شحني ،وهو بداية
امل�ش��وار خلدمة ه��ذا الوطن املعطاء والذود عن ترابه املقد���س،
وجزي��ل ال�ش��كر والتقدي��ر لل�ضب��اط و�ضب��اط ال�ص��ف والطاقم
التدريب��ي بالكلية الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم للو�صول بنا
�إلى الغاية املن�شودة و�إلى هذا اليوم البهيج».
وق��ال ال�ضاب��ط املر�ش��ح فه��د ع��ادل العازمي م��ن مملكة
البحرين�«:إن��ه لفخ��ر يل واعت��زاز ب���أن �أكون م��ن ممثلي مملكة
البحرين يف كلية ال�س��لطان قابو�س الع�سكرية التي تلقينا فيها
العل��وم الع�س��كرية التعبوي��ة والأكادميية خ�لال عامني ،ونقل
ما اكت�س��بناه من خربات يف العلوم الع�س��كرية والأكادميية �إلى
الآخري��ن ونتقدم بال�ش��كر اجلزي��ل للكادر التدريب��ي والقائمني
على الكلية».
و�أ�ضاف ال�ضابط املر�شح خالد حمد النعيمي من دولة قطر،
قائال�« :إنني �أفخر بامل�س��توى امل�رشف والكفاءة التدريبية التي
و�صلنا �إليها بعد انتهاء م�س�يرتنا التدريبية من كلية ال�س��لطان
قابو���س الع�س��كرية ،حيث تلقينا فيها خمتلف العلوم الع�سكرية
والأكادميي��ة .وجزيل ال�ش��كر واالمتنان لهيئ��ة التدريب وهيئة
التوجيه على جهودهم امل�ضنية ،وت�أهلينا �ضباطا قادرين على
خدمة �أوطاننا و�أداء الواجب املقد�س بكل �أمانة و�إخال�ص».

اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين العُماين
ي�سلم �شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية خلريجي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية

FNSS MANAGEMENT AND
BOARD OF DIRECTORS OFFERS

�س��لّم يوم  ١٢/٢١اللواء الركن مطر بن �س��امل البلو�ش��ي قائد
اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعماين مبيدان اال�س��تعرا�ض الع�سكري مبع�سكر
املرتفع��ة �ش��هادات الدبل��وم يف العل��وم الع�س��كرية خلريجي كلية
ال�س��لطان قابو�س الع�س��كرية ،كما �س��لّم اجلوائز التقديرية لأوائل
ال�ضب��اط اخلريج�ين؛ وذلك مبنا�س��بة احتفال اجلي���ش ال�س��لطاين
ال ُعماين بتخريج دورة ال�ضباط املر�شحني.
وقد هن�أ قائد اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين ال�ضباط اخلريجني
عل��ى �أدائهم املتميز يف حفل تخرجه��م والذي ترجم اجلهود التي
بذلت للو�صول بهم �إلى هذا امل�س��توى امل��شرف ،مباركا لهم نيل
الثق��ة ال�س��امية الكرمية من لدن جاللة القائ��د الأعلى ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ حاثا �إياهم على ر�س��م خط م�س��تقيم مل�ش��وار م�س��تقبلهم،
وبذل اجلهد والعطاء والتفاين يف �أداء مهامهم وواجباتهم ،متمنيا
له��م كل التوفي��ق والنجاح ،ومهنئ�� ًا جناح جهودهم وم�س��اعيهم
التي بذلوها خالل فرتة الدورة واجتياز مقرراتها.
ح��ضر املنا�س��بة عدد من كب��ار ال�ضباط وال�ضباط باجلي���ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�آمرو الكليات الع�سكرية بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
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SINCERE CONGRATULATIONS TO
HIS MAJESTY SULTAN HAITHAM
BIN TARIQ AL SAID
AND SULTAN’S ARMED FORCES,
FIRAQ FORCES AND
ALL EMPLOYEES OF THE
MINISTRY OF DEFENCE FOR THE
GLORIOUS ACHIEVEMENTS
ON THE SULTAN’S ARMED FORCES DAY.

متابعة :
املالزم  /املعت�صم بن مبارك احلب�سي
املدنــي /مبارك بن �سويد ال�صبحـــــي
ت�صوير:
الوكيـــــــل /وليد بن را�شد املجرفــــي
الوكيـــــــل /مقبول بن �سامل الرحبي
الوكيـــــــل /بدر بن نا�صر الكلبانــــي

العمانــــــــــــــــــــــــــــــــي يحتفل بتخريج دفعة جديدة
�ســـالح اجلــو ال�سلطـانــي ُ

من ال�ضباط الطيارين وال�ضباط املر�شحني و�ضبــــــــــــــــــــــــــــاط اخلدمــة املحــدودة وال�ضبــاط اجلامعييــن

احتف��ل �س�لاح اجلو ال�س��لطاين
ال ُعم��اين ي��وم  ١٢/٧بتخري��ج دفعة
جدي��دة م��ن ال�ضب��اط والطياري��ن
ا�ش��تملت عل��ى ع��دد من ال��دورات
الع�س��كرية ت�ضمن��ت دورة ال�ضباط
الطيارين ودورة ال�ضباط املر�ش��حني
الأ�سا�س��ية ودورة �ضب��اط اخلدم��ة
املحدودة وال�ضباط اجلامعيني ،قدموا
خالل االحتفال ا�س��تعرا�ضا ع�سكريا
على ميدان العر�ض الع�سكري بقاعدة
غ�لا و�أكادميي��ة ال�س��لطان قابو���س
اجلوية ،حتت رعاية �صاحب ال�س��مو
ال�سيد تيمور بن �أ�سعـ��د بـن طــارق
�آل �س��عيد رئي�س جمل���س حمافظي
البنك املركزي ال ُعماين.
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ب��د�أت مرا�س��م االحتف��ال بالتحي��ة
الع�س��كرية ل�صاح��ب ال�س��مو ال�س��يد راع��ي
املنا�س��بة ل��دى و�صوله مي��دان االحتفال،
وعزف��ت فرق��ة مو�س��يقى �س�لاح اجل��و
ال�س��لطاين ال ُعم��اين ال�س�لام ال�س��لطاين ،ثم

قام �س��موه بتفتي���ش ال�ص��ف الأمامي من
طاب��ور اخلريج�ين ،عقب ذلك ق��دم طابور
اخلريج�ين ا�س��تعرا�ضا بامل�س�ير البط��يء
تتقدمهم راية �أكادميية ال�س��لطان قابو�س
اجلوية ،مرورا من �أمام املن�صة الرئي�س��ية
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العميد الركن طيار قائد قاعدة غال �آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية:

«يعمل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وفقا خلطط تدريبية على ت�أهيل الكوادر ال�شابة للقيام
مبهامهم وواجباتهم املقد�سة خدمة لهذا الوطن ولقائده املفدى و�إن ه�ؤالء اخلريجني يتمتعون
بكفاءة وطنية عالية ،حيث مت ت�أهيلهم وفقا لأعلى املعايري التدريبية العاملية يف الطريان ويف �شتى
علوم املعرفة الع�سكرية والأكادميية ،وقد عاهدوا الله �سبحانه وتعالى يف هذا اليوم ب�أن يتحلوا
ب�أجل معاين الوالء والإخال�ص والطاعة وال�شرف الع�سكري يف مهامهم امل�ستقبلية ونذروا �أنف�سهم
ب�أن يكونوا يف مقدمة املدافعني عن �سماء هذا الوطن العزيز»

مرا�سم ت�سليم وا�ستالم راية �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
من الدورة املتخرجة �إلى الدورة اجلديدة التي تتلقى تدريبها
حاليا ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
مب�صاحب��ة املعزوفات املو�س��يقية الع�س��كرية ،ثم تق��دم الطابور
بهيئة اال�ستعرا�ض �إلى الأمام.
بعد ذلك ،قلّد �صاحب ال�س��مو ال�س��يد رئي���س جمل���س حمافظي
البن��ك املركزي ال ُعماين راع��ي االحتفال جناح الطريان للطيارين
اخلريجني ،كما �س��لم �سموه �سيف ال��شرف لل�ضابط املر�شح حممد
ب��ن عل��ي الب��دواوي احلا�صل عل��ى املرك��ز الأول على امل�س��توى
الع��ام ل��دورة ال�ضب��اط املر�ش��حني املتخرج��ة ،ثم جرت مرا�س��م
ت�س��ليم وا�س��تالم راي��ة �أكادميي��ة ال�س��لطان قابو���س اجلوي��ة من
ال��دورة املتخرجة �إلى الدورة اجلدي��دة التي تتلقى تدريبها حاليا
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ب�أكادميية ال�سلطان قابو���س اجلوية ،والذين �أق�سموا على �صونها
واملحافظة عليها ،وقد ردد ال�ضباط اخلريجون ن�ش��يد �سالح اجلو
ال�س��لطاين ال ُعماين و�أدوا ق�س��م الوالء ونداء الت�أيي��د ،وهتفوا ثالثا
بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيث��م بن طارق املعظم
القائ��د الأعل��ى ـ حفظ��ه اهلل ورعاه ـ ث��م قامت عدد م��ن الطائرات
الع�س��كرية املقاتلة ب�س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين با�ستعرا�ضها
اجل��وي احتفاء بهذه املنا�س��بة ،وعزفت فرقة املو�س��يقى ال�س�لام
ال�سلطاين.
بع��د ذلك ،ا�س��ت�أذن قائد طابور اخلريجني من �صاحب ال�س��مو

ال�س��يد راعي االحتفال باالن�رصاف ،حيث
غادر اخلريجون ميدان اال�ستعرا�ض مرورا
من �أمام املن�صة الرئي�سية ،ثم قدمت فرقة
مو�س��يقى �س�لاح اجل��و ال�س��لطاين ال ُعماين
معزوفات ومقطوعات مو�سيقية وع�سكرية
احتفاء بهذه املنا�سبة ،ويف اخلتام
متنوعة
ً
التقطت ال�صورة التذكارية ل�صاحب ال�سمو
ال�س��يد تيم��ور بن �أ�س��عد �آل �س��عيد رئي���س
جمل���س حمافظي البنك املرك��زي ال ُعماين
راعي احلفل مع اخلريجني.
ح��ضر االحتف��ال ع��دد م��ن �أ�صح��اب
ال�س��مو واملعايل ،ورئي�س جمل�س ال�شورى،
وقادة قوات ال�س��لطان امل�س��لحة واجلهات
الع�س��كرية والأمني��ة الأخ��رى ،وع��دد من
املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة ،وعدد من
�أ�صحاب ال�س��عادة ،وعدد من كبار �ضباط
قوات ال�س��لطان امل�سلحة واجلهات الأمنية
الأخ��رى ،وع��دد م��ن كب��ار امل�س���ؤولني
بالدول��ة ،كما ح��ضر فعالي��ات االحتفال
ع��دد من امللحقني الع�س��كريني ب�س��فارات
الدول ال�ش��قيقة وال�صديقة املعتمدين لدى
�س��لطنة ُعم��ان ،وع��دد م��ن الق��ادة وكبار
ال�ضب��اط املتقاعدي��ن ،وجم��ع من �ضباط
و�ضباط �صف و�أفراد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعم��اين ،و�أولي��اء �أم��ور اخلريجني ،وعدد
من املدعوين.
وبه��ذه املنا�س��بة �أج��رى التوجي��ه
املعن��وي واملرا�س��م الع�س��كرية ع��ددا من
اللق��اءات ،حيث حتدث املقدم الركن طيار
طالل بن عبداهلل العامري من �س�لاح اجلو
ال�س��لطاين ال ُعماين ،قال« :احلمد هلل املوفق
القادر على كل �شيء واملنعم بالعطاء على
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�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية تعد من ال�صروح ال�شاخمة
ذات املكانة الرفيعة بني ال�صروح التدريبية يف �سلطنة عُمان
مبا متتلكه من �إمكانات ب�شرية وتقنية متطورة �أ�سهمت
وب�شكل ف ّعال يف �إعداد جيل من ال�ضباط القادرين على تلبية
احتياجات وتطلعات ال�سالح امل�ستقبلية
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية ت�شهد تخريج كوكبة
جديدة من حماة الوطن ،مت �إعدادهم وت�أهيلهم ليكونوا
�ضباطا يتمتعون بكفاءة عالية ،قادرين على مزاولة جميع
الأعمال واملهام املنوطة بهم م�ستقب ًال بكل جدارة واقتدار
من ي�ش��اء ،نحمده يف ال��سراء وال�رضاء ونبارك لأبنائنا ال�ضباط
اخلريج�ين يف ه��ذا الي��وم املب��ارك نيلهم ��شرف الثقة ال�س��امية
وح�صوله��م على �أجنحة احل��ق ،التي بها �س��يذودن عن حمى هذا
الوطن الغايل� ،س��نوات حافلة باجلد والعطاء ،ق�ضاها اخلريجون
غال ونفي�س ،وم�ضحني
يف مدر�س��ة تدريب الطيارين ،باذلني كل ٍ
ب�أثـمن ما عندهم ،ليت�رشفوا بهذه الوقفة ال�شاخمة يف ميدان العز
والفخ��ر والتك��رمي ،وها هم الي��وم يقلدون �أجنحة الط�يران ،لتبد�أ
حقب��ة جديدة م��ن حياتهم العملي��ة ،حقبة خمتلفة عن �س��ابقتها
ب�أنه��م �س��يلتحقون ب�إخوانهم الذين �س��بقوهم يف �ش��تى جماالت
الط�يران ،فمنه��م م��ن �س��يتم توزيعه للعم��ل ب�أ��سراب املقاتالت
�أو �أ��سراب العمودي��ات �أو �أ��سراب النق��ل ،وكلهم ي���ؤدون الواجب
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امل�رشف املنوط بهم ،كل يف اخت�صا�صه وجماله ،وا�ضعني ن�صب
�أعينه��م ب���أن والءه��م هلل والوط��ن وال�س��لطان ،وفقهم اهلل و�س��دد
خطاهم وي�رس لهم �سبل النجاح».
املق��دم الرك��ن جوي ماجد ب��ن علي الناعبي من �س�لاح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ،قال« :بحمد اهلل وتوفيقه �أنهت دورات ال�ضباط
املر�ش��حني مبختل��ف فئاتها الربنام��ج التدريبي ،و�ش��هدت اليوم
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية تخريج كوكبة جديدة من حماة
الوط��ن ،مت �إعدادهم وت�أهيلهم ليكون��وا �ضباطا يتمتعون بكفاءة
عالي��ة ،قادرين على مزاولة جميع الأعمال واملهام املنوطة بهم
م�ستقب ًال بكل جدارة واقتدار .حيث تعد �أكادميية ال�سلطان قابو�س
اجلوية من ال�رصوح ال�ش��اخمة ذات املكانة الرفيعة بني ال�رصوح
التدريبي��ة يف �س��لطنة ُعم��ان مب��ا متتلكه م��ن �إمكانات ب��شرية
وتقنية متطورة �أ�س��همت وب�شكل ف َّعال يف �إعداد جيل من ال�ضباط
القادري��ن عل��ى تلبية احتياجات وتطلعات ال�س�لاح امل�س��تقبلية.
وه��ا هم اخلريجون يقفون اليوم ب��كل فخر واعتزاز معاهدين اهلل
وجاللة القائد الأعلى -حفظه اهلل -ببذل الغايل والنفي���س للذود
عن حيا���ض هذا الوطن الغ��ايل ومكت�س��باته ،ويف اخلتام نبارك
لل�ضباط اخلريجني نيلهم الثقة ال�سامية ،حاث ًا �إياهم �أن ي�ستعينوا
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العماين
اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ

ي�سلم الرباءة ال�سلطانية و�شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية لل�ضباط اخلريجني

املقدم الركن طيار/
طالل بن عبداهلل العامري

املقدم الركن جوي/
ماجد بن علي الناعبي

ال�ضابط املر�شح/
حممد بن علي البدواوي

مبا اكت�س��بوه من علوم ومعارف ومهارات يف م�ش��وارهم القادم،
واهلل ويل التوفيق».
ال�ضابط املر�ش��ح حممد بن علي البدواوي احلا�صل على �سيف
ال��شرف بدورة ال�ضباط املر�ش��حني الأ�سا�س��ية ،قال�« :أ�صالة عن
نف�س��ي ونيابة عن زمالئي يف دورة ال�ضباط املر�ش��حني ي��سرين
�أن �أوج��ه حتية خا�صة و�ش��كر جزيل �إلى �أولئ��ك القادة املوجهني
واملدربني ب�أكادميية ال�س��لطان قابو�س اجلوية والذين مل يتوانوا
يوما ومل يدخروا جهدا يف �سبيل خدمة هذا الوطن ورفعته والعمل
ب�إخال���ص على برنامج التدريب الع�س��كري للو�ص��ول بنا �إلى هذا
امل�س��توى التدريبي املطلوب لل�ضباط املر�شحني ليكونوا قادرين
عل��ى العمل ك�ضباط ب�س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعم��اين بكل كفاءة،
�س��ائال املولى تعالى �أن يوفق اخلريجني جميعا وي�س��دد خطاهم
يف خدم��ة هذا الوطن وما ه��ذا التخريج �إال بداي��ة جديدة ملرحلة
قادمة ب�إذن اهلل تعالى ،ودافع �إلى بذل املزيد من اجلهد والعطاء».
وحتدث اخلريج املالزم طيار عبداهلل بن �أحمد احلب�سي« :بحمد
م��ن اهلل وتوفيق��ه �أنهين��ا ف�ترة التدري��ب والت�أهيل �أن��ا وزمالئي
لنكون �ضمن طياري �س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين ،و�إنه ل��شرف
كب�ير يل ح�صويل عل��ى جناح الطريان �س��ائال املولى عز وجل �أن
يوفقنا خلدمة هذا الوطن العظيم».
ال�ضابط املر�ش��ح �أحمد بن دا�ؤد اله��ادي احلا�صل على املركز
الأول يف دورة اخلدمة املح��دودة ودورة اجلامعيني ،قال�« :أحمد
علي وزمالئ��ي اخلريج�ين بالنجاح
اهلل العل��ي القدي��ر الذي م��ن ّ
والتوفي��ق يف �إكمال متطلبات دورة الرت�ش��يح ب��كل فخر واعتزاز
يف ه��ذا ال�رصح الأكادميي الع�س��كري ال�ش��امخ وال��ذي من خالله
اكت�س��بنا العديد م��ن املعارف والعلوم الع�س��كرية التي تهدف �إلى
تكوي��ن ال�ش��خ�صية القيادية لدى اخلريجني لك��ي متكنهم من �أداء
م�س���ؤولياتهم وواجباتهم الوطنية بكل كف��اءة واقتدار ،كما �أتقدم
بجزي��ل ال�ش��كر واالمتن��ان لهيئة التوجي��ه والتدري��ب ب�أكادميية
ال�س��لطان قابو���س اجلوية عل��ى جهودهم الكبرية واملق��درة التي
يبذلونها على الدوام لرفد كافة القطاعات يف ال�س�لاح بالكفاءات
القيادي��ة املدربة وامل�ؤهلة املت�س��لحة بالعلم والإميان يف �س��بيل
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املالزم طيار/
عبداهلل بن �أحمد احلب�سي

ال�ضابط املر�شح/
خليل بن �سعيد الزكواين

ال�ضابط املر�شح/
�أحمد بن دا�ؤد الهادي

ال�ضابط املر�شح/
ق�صي بن حمود الكلباين

حماي��ة �أم��ن و�س�لامة وطنن��ا العزيز حتت ظ��ل القي��ادة احلكيمة
ملوالنا جاللة القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
و�أ�ضاف ال�ضابط املر�ش��ح خليل بن �سعيد الزكواين ،قائال«:هلل
احلمد �أنهينا فرتة التدريب يف �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية،
و�إن��ه لفخ��ر كبري يل وزمالئ��ي �أن نكون من خريج��ي هذا ال�رصح
الع�س��كري ال�ش��امخ الذي تلقينا في��ه الكثري من العلوم الع�س��كرية
والأكادميي��ة ،الت��ي ط��ورت و�صقل��ت مهاراتن��ا وقدراتن��ا لنكون
�ضباط��ا �أكف��اء قادرين على خدمة ه��ذا الوطن املعط��اء .وعظيم
ال�ش��كر وواف��ر التقدير للقائمني على �أكادميية ال�س��لطان قابو���س
اجلوي��ة مل�س��اعيهم امل�ضني��ة وجهودهم املبذولة خالل امل�س�يرة
التدريبي��ة بالأكادميي��ة ،و�إن��ه لفخر واعت��زاز نيل الثقة ال�س��امية
من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
وقال ال�ضابط املر�شح ق�صي بن حمود الكلباين�« :أنا يف غاية
ال�س��عادة كوين �أحد منت�س��بي �سالح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين الذين
مت االحتف��ال بتخريجهم يف هذا اليوم الذي يعد �س��مة من �س��مات
التطور ،وي�أتي ح�صا ًدا لأ�شهر من التدريب املتوا�صل حتى و�صلنا
اليوم �إلى �س��لم التتويج ،كم��ا �أنني فخور كوين من الدماء اجلديدة
يف ��شريان �س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين ،وهاماتنا �سوف تظل
مرفوعة وثقتنا عالية دائم ًا و�أب ًدا  ،م�ؤكدين حجم التدريب وجودة
الت�أهي��ل اللذي��ن خ�ضعن��ا لهم��ا يف �أكادميية ال�س��لطان قابو���س
اجلوية».

�سلم اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١٢/٧الرباءة ال�سلطانية
و�شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية لل�ضباط اخلريجني
من �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية ،وقد جاء ذلك مبنا�سبة
احتفال �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بتخريج دفعة جديدة
من ال�ضباط والطيارين واجلويني.
وقد هن�أ قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ال�ضباط
اخلريجني على �أدائهم يف اال�ستعرا�ض الع�سكري الذي قدموه
على ميدان اال�ستعرا�ض بقاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية مبنا�سبة حفل تخريجهم ،والذي ترجم اجلهود
التي بذلت للو�صول بهم �إلى هذا امل�ستوى امل�رشف ومبا
حتلوا به من قدرات ومهارات ع�سكرية م�رشفة خالل تلقيهم
التدريب يف هذا ال�رصح الع�سكري املهيب ،مباركا لهم نيلهم
الثقة ال�سامية الكرمية من لدن جاللة القائد الأعلى  -حفظه
اهلل ورعاه � -ضباطا يف �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،حاثا
�إياهم اال�ستمرار يف بذل املزيد من اجلهد ،والتفاين يف �أداء
مهام عملهم املقبلة ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
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�سلطنة ُعمان حتتفل بذكرى
يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة ويوم املتقاعدين

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

احتف��ل اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين ي��وم
 ١٢/١١يف حمافظ��ة م�س��قط بي��وم ق��وات
ال�سلطان امل�س��لحة  ،وذلك حتت رعاية معايل
ال�س��يد �س��عود بن ه�لال البو�س��عيدي حمافظ
م�سقط.

ب��د�أ االحتف��ال ال��ذي �أقي��م عل��ى مي��دان
اخ�تراق ال�ضاحي��ة مبع�س��كر املرتفع��ة ب�أداء
التحية الع�سكرية ملعايل ال�سيد حمافظ م�سقط،
وعزف��ت فرق��ة مو�س��يقى اجلي���ش ال�س��لطاين
ال ُعم��اين ال�س�لام ال�س��لطاين ،بع��د ذل��ك توالت

فق��رات االحتف��ال ،حيث �ش��اهد راع��ي احلفل
واحل�ض��ور من��اذج م��ن التماري��ن التدريبي��ة
والعرو���ض الع�س��كرية وامله��ارات امليداني��ة
املتنوعة الت��ي �أظهرت مدى الكفاءة واملهارة
الت��ي يتمت��ع بها منت�س��بو اجلي���ش ال�س��لطاين
ال ُعماين ،وفق منهج ور�ؤية ع�س��كرية متطورة،
كما �شاهد احل�ضور عرو�ض الفرو�سية والتقاط
الأوتاد والتي قدمتها خيالة مدرعات �سلطان
ُعم��ان ،وعر�ض��ا �آخر للقفز احل��ر قدمه فريق
القف��ز احلر مبظالت �س��لطان ُعم��ان ،واحتفاء
به��ذه املنا�س��بة املجي��دة �ش��اركت الفرق��ة

حتتفل �س��لطنة عُ مان يف احلادي ع�شر من دي�س��مرب بذكرى يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة ،هذه املنا�سبة اخلالدة املتجددة التي ت�أتي
كل عام تخليدً ا للمنجزات التاريخية الوطنية التي حققتها قوات ال�س��لطان امل�س��لحة والتي ُيحتفى بها منذ عام 1975م ،كما �أنها ت�أتي
م�شرف
اعتزا ًزا مبا و�صلت �إليه من تقدم ومناء وازدهار ،ومبا ت�ضطلع به من مهام و�أدوار وطنية ج�س��يمة ،حتى و�صلت �إلى م�س��توى ِّ
يفخ��ر به كل من يعي���ش على ه��ذه الأر�ض الطيبة � ،إلى جانب �إ�س��هاماتها التنموي��ة املتنوعة واملتعددة ،وهي م�س��تمرة يف التطوير
والتحديث حتت ظل الرعاية واالهتمام ال�س��اميني من لدن موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه الله ورعاه -كما �أحتفل بيوم املتقاعدين والذي يوافق ال�سابع من دي�سمرب من كل عام ،ويف هذه ال�صفحات �سنتناول احتفاالت�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة بهاتني املنا�سبتني:
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احلما�سية بعدد من الفنون ال ُعمانية التقليدية
املتنوع��ة� ،إلى جانب �إلقاء الق�صائد ال�ش��عرية
املمج��دة لي��وم ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة،
كما قدمت فرقة مو�س��يقى اجلي���ش ال�س��لطاين
ال ُعم��اين ع��ددا م��ن املقطوع��ات املو�س��يقية
الع�س��كرية ،تال ذل��ك عر�ض لعدد م��ن الآليات
الع�س��كرية واملعدات احلديثة امل�س��تخدمة يف
اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين للذود عن حيا�ض
الوطن وحماية مكت�سباته و�صون منجزاته.
واحتفاء بهذه املنا�سبة ،قلّد معايل ال�سيد
�س��عود ب��ن هالل البو�س��عيدي حمافظ م�س��قط
راعي احلفل ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك
احل�س��ن لعدد من منت�س��بي اجلي���ش ال�س��لطاين
ال ُعماين؛ تقديرا جلهودهم املختلفة ،وتفانيهم
يف �أداء الواجب الوطني املقد�س.
ح��ضر االحتف��ال قادة ق��وات ال�س��لطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى،
وعدد من املكرمني و�أ�صحاب ال�س��عادة ،وعدد
من قادة قوات ال�سلطان امل�سلحة املتقاعدين،
وع��دد م��ن كب��ار ال�ضب��اط وال�ضب��اط بقوات
ال�س��لطان امل�س��لحة واجله��ات الع�س��كرية
والأمني��ة الأخ��رى ،وع��دد من كب��ار ال�ضباط
املتقاعدي��ن ،وعدد م��ن امل�س���ؤولني بالدوائر
احلكومية ،و�ش��يوخ و�أعيان حمافظة م�س��قط،

فريق القفز احلر مبظالت �سلطان ُعمان عر�ضا مظليا.
كما �شاهد معايل ال�شيخ راعي احلفل واحل�ضور معر�ضا م�صاحبا
ا�ش��تمل على عدد من املعدات والآليات الع�س��كرية التي عك�ست مدى
الرعاية التي توليها قيادة اجلي���ش ال�سلطاين ال ُعماين لكافة وحداتها
وت�ش��كيالتها؛ للو�ص��ول �إل��ى امل�س��توى العايل واملتق��دم يف امتالك
املع��دات والتقني��ات احلديث��ة واملتط��ورة ،مواكب��ة بذل��ك عملي��ات
التطوير احلديث ،وحمققة الغايات الوطنية النبيلة.
واحتف��اء بهذه املنا�س��بة ،قلّد معايل ال�ش��يخ �س��امل بن م�س��تهيل
املع�ش��ني امل�ست�ش��ار بدي��وان البالط ال�س��لطاين راعي احلف��ل ميدالية
اخلدمة الطويلة وال�س��لوك احل�س��ن لعدد من ال�ضب��اط و�ضباط ال�صف
و�أف��راد لواء امل�ش��اة ( )11وقوات الفرق باجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين،
تقديرا جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني.
ح��ضر االحتفال عدد من املكرم�ين و�أ�صحاب ال�س��عادة ،وقائد
لواء امل�ش��اة ( ،)11وعدد من كبار �ضباط قوات ال�س��لطان امل�س��لحة
واجلهات الع�س��كرية والأمنية الأخرى ،وعدد من امل�س�ؤولني بالدوائر
احلكومي��ة مبحافظ��ة ظفار ،و�ش��يوخ و�أعيان املحافظ��ة ،وجمع من
منت�س��بي لواء امل�شاة ( )11وقوات الفرق باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
وع��دد م��ن ال�ضب��اط و�ضب��اط ال�ص��ف املتقاعدين ،وعدد م��ن طلبة
املدار�س.

وع��دد م��ن املتقاعدي��ن ،و �ضب��اط و�ضب��اط
�صف و�أفراد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.

لواء امل�شاة  ١١وقوات الفرق

 احتفل يوم  ١٢/١١مبحافظة ظفار
كل من :لواء امل�شاة ( ،)11وقوات الفرق
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بيوم قوات
ال�سلطان امل�سلحة الذي يوافق احلادي ع�رش
العــدد ٥٥٢
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من دي�سمرب من كل عام ،وذلك حتت رعاية
معايل ال�شيخ �سامل بن م�ستهيل املع�شني
امل�ست�شار بديوان البالط ال�سلطاين.
ب��د�أ االحتف��ال ال��ذي �أقي��م عل��ى مي��دان

اال�س��تعرا�ض الع�س��كري بقيادة ق��وات الفرق
مبحافظة ظفار بعزف ال�سالم ال�سلطاين و�أداء
التحية الع�س��كرية ملعايل ال�ش��يخ امل�ست�ش��ار
بدي��وان الب�لاط ال�س��لطاين راع��ي احلفل ،ثم
توالت فق��رات االحتفال والتي ا�ش��تملت على
ع��دد م��ن العرو���ض وامله��ارات الع�س��كرية
واملهني��ة التخ�ص�صي��ة الت��ي جت�س��د ال��روح
املعنوية العالية وامل�س��تويات املتقدمة التي
يتمتع بها منت�س��بو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
يف ظل التطوير والتحديث الذي تنتهجه قيادة
اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين لإدامة م�س��توى
اجلاهزي��ة القتالي��ة والتدريبي��ة ملنت�س��بيه،
وفق منظور ع�س��كري و�إ�س�تراتيجي ،انطالقا
من الفك��ر ال�س��امي ملوالنا ح��ضرة �صاحب
اجلالل��ة ال�س��لطان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظم
القائ��د الأعلى حفظه اهلل ورع��اه ،كما قدمت
فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين عددا
من املقطوعات املو�س��يقية الع�سكرية ،وقدم

قيادة قطاع م�سندم

 احتفلت يوم ١٢/١١قيادة قطاع
م�سندم باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مبحافظة
م�سندم بيوم قوات ال�سلطان امل�سلحة الذي
يوافق احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل عام،
وذلك حتت رعاية معايل ال�سيد �إبراهيم بن
�سعيد البو�سعيدي حمافظ م�سندم.
ب��د�أ احلف��ل ال��ذي �أقي��م مبقر قي��ادة قطاع
م�س��ندم بالتحي��ة الع�س��كرية ملع��ايل ال�س��يد
حمافظ م�س��ندم ،وعزفت فرقة مو�سيقى اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ال�سالم ال�سلطاين ،بعدها قدم
طاب��ور امل�ش��اركني على مي��دان اال�س��تعرا�ض
عر�ضا يف فنون امل�ش��اة الع�س��كرية ،عقب ذلك
عزف��ت مو�س��يقى اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين
مقطوعات مو�س��يقية ع�سكرية متنوعة ،كما مت
ا�ستعرا�ض عدد من الآليات واملعدات والأ�سلحة
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين

م��رورا م��ن �أم��ام املن�ص��ة الرئي�س��ية جم�س��دة
م�س��توى التطوي��ر والتحدي��ث ال��ذي حظ��ي به
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،ثم قدم �أبناء حمافظة
م�سندم و�أفراد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ق�صائد
�ش��عرية احتف��اء به��ذا الي��وم املاج��د� ،إ�ضاف��ة
لعر�ض بع�ض الفنون ال ُعمانية التقليدية ،وقدم
فريق القفز احلر مبظالت �س��لطان ُعمان عر�ضا
ا�س��تعرا�ضا للم�ش��اة اجلبلية
للقفز احلر ،ثم قدم
ً
متمثال بعملية �إنزال جبلي.
ويف �إط��ار االحتفال بيوم قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة ،ق��ام معايل ال�س��يد حمافظ م�س��ندم
راع��ي احلف��ل بتقلي��د ميدالية اخلدم��ة الطويلة
وال�س��لوك احل�س��ن لع��دد م��ن منت�س��بي قط��اع
م�س��ندم ،تقديرا جلهوده��م امل�ضنية ،وتفانيهم
املخل�ص يف �أداء الواجب الوطني املقد�س.
وبه��ذه املنا�س��بة ،زار مع��ايل ال�س��يد
حمافظ م�س��ندم راعي احلف��ل املعر�ض الثابت
امل�صاح��ب للفعالي��ات ،وال��ذي ا�ش��تمل عل��ى
عر���ض لبع���ض املع��دات الع�س��كرية والأجهزة
امل�ستخدمة باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،و�سالح
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اجل��و ال�س��لطاين ال ُعماين ،والبحرية ال�س��لطانية
ال ُعمانية.
وبهذه املنا�سبة� ،أدلى معايل ال�سيد �إبراهيم
بن �س��عيد البو�سعيدي حمافظ م�سندم بت�رصيح
للتوجي��ه املعن��وي واملرا�س��م الع�س��كرية ،قال
فيه�« :س��عيد جدا و�أنا �أقف اليوم مع الأخوة يف
قطاع م�س��ندم لالحتفال بيوم قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة ،هذا اليوم الذي يذكرنا دائما بالدور
الكبري الذي قامت به قوات ال�س��لطان امل�س��لحة
وامل�س��توى ال��ذي و�صل��ت �إلي��ه م��ن التجهي��ز
والتمك�ين والتط��ور يف خمتل��ف امل�س��تويات،
وبه��ذه املنا�س��بة �أهن��ئ كافة منت�س��بي قوات

ال�س��لطان امل�س��لحة بهذا اليوم املاج��د و�أمتنى
لهم التوفيق».
ح��ضر االحتف��ال ع��دد م��ن املكرم�ين
و�أ�صحاب ال�سعادة ،و�أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة،
وقائد قطاع م�س��ندم ،وعدد م��ن كبار ال�ضباط
و�ضب��اط ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة واجلهات
الع�س��كرية والأمني��ة الأخ��رى ،وع��دد من كبار
ال�ضب��اط املتقاعدي��ن ،وع��دد من امل�س���ؤولني
بالدوائر احلكومية مبحافظة م�س��ندم ،و�ش��يوخ
و�أعي��ان املحافظ��ة ،و�ضب��اط و�ضب��اط �صف
و�أفراد قيادة قطاع م�س��ندم باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين.

 احتفل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١٢/١٣بقاعدة ال�سيب
اجلوية بيوم قوات ال�سلطان امل�سلحة الذي يوافق احلادي ع�رش من دي�سمرب من
كل عام ،حتت رعاية معايل الدكتور خلفان بن �سعيد ال�شعيلي وزير الإ�سكان
والتخطيط العمراين.
ا�س ُتهل احلفل بالتحية الع�سكرية ملعايل الدكتور راعي املنا�سبة ،وعزفت
مو�س��يقى �س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين ال�س�لام ال�س��لطاين ،ت�لا ذلك عر�ض
ع�س��كري بامل�ش��اة ال�صامت��ة قدم��ه امل�ش��اركون يف االحتف��ال من منت�س��بي
مو�س��يقيا ا�ش��تمل على عدد
ال�س�لاح ،فيم��ا قدمت الفرق��ة املو�س��يقية عر�ضا
ًّ
م��ن املعزوفات املو�س��يقية املتنوعة ،و�ش��اهد معايل الدكتور وزير الإ�س��كان
مظليا يف �س��ماء االحتفال ،قدمه فريق
والتخطي��ط العمراين واحل�ضور عر�ضا ًّ
القفز احلر ب�س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين ،بعد ذلك حلقت عدد من الطائرات
ابتهاجا بيوم
املقاتلة يف �س��ماء ميدان االحتفال ،مقدمة ا�ستعرا�ضها اجلوي
ً
قوات ال�سلطان امل�سلحة .
وقد عك���س االحتفال القدرات واملهارات العالية التي يتمتع بها منت�س��بو
�س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعم��اين� ،إلى جان��ب التطوي��ر والتحديث الذي �ش��هده
ال�سالح يف املعدات والآالت والأنظمة اجلوية احلديثة والتقنيات املتقدمة يف
ظ��ل االهتمام ال�س��امي والرعاي��ة الكرمية حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ويف خت��ام االحتف��ال ق��ام مع��ايل الدكت��ور وزي��ر الإ�س��كان والتخطيط
العمراين والقادة واحل�ضور بجولة يف املعر�ض الذي ا�ش��تمل على عر�ض لعدد
م��ن الطائ��رات والأ�س��لحة واملعدات اجلوي��ة احلديثة واملتط��ورة التي تواكب
املتطلبات واملهام الوطنية التي ي�ضطلع بها �س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين،
كما ا�ش��تمل املعر�ض على جمموعة من املعرو�ضات التي متثل �أق�سام ال�سالح
ومهامه.
ح��ضر املنا�س��بة الفري��ق الرك��ن بح��ري رئي���س �أركان ق��وات ال�س��لطان
امل�سلحة ،وعدد من قادة قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية
الأخ��رى ،وعدد م��ن الق��ادة املتقاعدين ،وعدد م��ن �أ�صحاب ال�س��عادة ،وعدد
من كبار ال�ضباط ،وعدد من املتقاعدين من منت�س��بي �س�لاح اجلو ال�س��لطاين
ال ُعم��اين ،وجمع من ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد ب�س�لاح اجلو ال�س��لطاين
ال ُعماين ،وعدد من املدعوين.
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية

 احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  ١٢/١٤بيوم قوات ال�سلطان
املُ�سلحة الذي يوافق احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل عام ،ويوم املُتقاعدين الذي
يوافق ال�سابع من دي�سمرب من كل عام ،وذلك حتت رعاية معايل الدكتور �سعود بن
حمود احلب�سي وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.
ب��د�أ احلفل ال��ذي �أقيم بقاعدة �س��عيد بن �س��لطان البحرية بالتحية الع�س��كرية
ملعايل الدكتور راعي احلفل ،وعزفت مو�سيقى البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ال�سالم
ال�س��لطاين ،بعدها تقدم قائد الطابور م�س��ت�أذنا راعي املنا�س��بة لبدء االحتفال ،ثم
قام معاليه با�ستعرا�ض ال�صف الأمامي من طابور حر�س ال�رشف.
ثم �ش��اهد راعي املنا�س��بة واحل�ضور البيان العملي الذي �شاركت فيه خمتلف
�أنواع ال�سفن والقوارب البحرية وطائرات اال�ستطالع البحري ،وب�إ�سناد من اجلي�ش
ال�س��لطاين ال ُعم��اين و�س�لاح اجل��و ال�س��لطاين ال ُعماين ،كم��ا نفذت عمليات امل�س��ح
الهيدروغرايف وعمليات الغو�ص ،وعدد من املهارات الفنية والتدريبية الع�س��كرية
الت��ي ج�س��دت م�س��توى الكف��اءة العالي��ة واجلاهزية والق��درات التدريبي��ة ،ومدى
الرعاي��ة واالهتمام الذي توليه البحرية ال�س��لطانية ال ُعمانية ملنت�س��بيها لتحقيق
ال��دور الوطن��ي الرائد ال��ذي ت�ضطلع ب��ه ،بعد ذل��ك زار راعي املنا�س��بة واحل�ضور
املعر�ض امل�صاحب ملعرو�ضات خمتلف الأق�س��ام والوحدات بالبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،كما د�ش��ن معاليه خارطة �س��لطنة ُعمان البحرية ال�سياحية التي تهدف
�إلى االهتمام بدرا�سة البحار املطلة عليها ،وو�ضع اخلطط ال�ستغالل ما حتويه من
موارد وثروات ،وتت�ضمن م�س��ارات ال�س��فن اخلا�صة بال�ش��حن ،ومتكن م�ستخدميها
من قيا�س امل�سافات بني املوانئ ،ومعرفة �أبرز ال�سواحل البحرية يف �سلطنة ُعمان.
واحتفاء بهاتني املنا�س��بتني قلّد مع��ايل الدكتور راعي احلفل ميدالية اخلدمة
الطويلة وال�س��لوك احل�س��ن لعدد من منت�سبي البحرية ال�س��لطانية ال ُعمانية ،تقديرا
جلهودهم امل�ضنية يف خدمة وطنهم ،وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني املقد�س.
ح�رض املنا�س��بة الفريق الركن بحري رئي���س �أركان قوات ال�س��لطان امل�سلحة،
وع��دد من قادة قوات ال�س��لطان امل�س��لحة واجلهات الع�س��كرية والأمني��ة الأخرى،
وعد ٌد من �أ�صحاب ال�س��عادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،وعدد من القادة املتقاعدين،
وع��دد من كب��ار �ضباط قوات ال�س��لطان امل�س��لحة واجله��ات الع�س��كرية والأمنية
الأخ��رى وال�ضب��اط املُتقاعدي��ن ،وع��دد من مدي��ري العم��وم والدوائ��ر واجلهات
احلكومية و�ش��يوخ و�أعيان حمافظتي جنوب و�ش��مال الباطن��ة ،وجمع من �ضباط
و�ضباط �صف و�أفراد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وجمع من املتقاعدين.
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احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين

 احتفل احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١١/٧بيوم املتقاعدين
الذي يوافق ال�سابع من دي�سمرب من كل عام ،حتت رعاية اللواء الركن
متقاعد خليفة بن عبداهلل اجلنيبي بح�ضور اللواء الركن �سامل بن علي
احلو�سني قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
ب��د�أ احلف��ل ب�آي��ات عطرة م��ن الذكر احلكي��م ،بعده��ا �ألقى �أحد
ال�ضب��اط كلمة احلر���س ال�س��لطاين ال ُعم��اين رحب فيه��ا باملتقاعدين
وعرب من خاللها عن �أهمية هذا اليوم الذي يدل على االهتمام ال�سامي
حل��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان هيثم بن ط��ارق املعظ��م القائد
الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ باملتقاعدين من منت�س��بي قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة واحلر���س ال�س��لطاين ال ُعماين ،وي�أتي االحتفال بيوم ال�سابع
من دي�س��مرب من كل ع��ام تقديرا من لدن جاللة ال�س��لطان ـ �أبقاه اهلل ـ
للدور الذي قام به منت�سبو قوات جاللته يف خدمة هذا الوطن الغايل،
واجلهود احلثيثة التي بذلوها �أثناء خدمتهم الع�س��كرية ،والت�ضحيات
اجل�س��ام التي قدموها خلدمة الوط��ن يف ميادينه املختلفة ،و�أخل�صوا
يف �أداء واجبهم الع�سكري و�أ�سهموا ب�أدوار رائدة يف تقدم وتطور قوات
ال�سلطان امل�سلحة.
بعد ذلك �ألقى �أحد ال�ضباط املتقاعدين كلمة �أعرب فيها عن �شكره
لقيادة احلر���س ال�س��لطاين ال ُعماين على ما تقوم ب��ه من جهود حثيثة
مو�ضحا ب�أن
ومتوا�صل��ة خلدمة املتقاعدي��ن يف خمتلف املج��االت،
ً
التقاع��د ال يعني االبتعاد عن ميادين العم��ل والعطاء ،بل هو انطالق
نحو ك�سب املزيد من املهارات الأخرى يف ميادين العمل الوطني.
بع��د ذلك �ش��اهد راعي املنا�س��بة واحل�ض��ور مادة مرئية ج�س��دت
ما ي�ش��هده احلر���س ال�س��لطاين ال ُعماين من تطوير وحتدي��ث على كافة
الأ�صع��دة ،وا�ش��تمل احلفل على تقدمي عدد من املعزوفات املو�س��يقية
وم�رسحية هادفة عربت عن �أهمية هذا اليوم.
ح�رض االحتفال عدد من كب��ار ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد،
وعدد من املتقاعدين باحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
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قـوات ال�سلطـان امل�سلحـة حتتفي بال�سابـع مــن دي�سمبــــــــــــــــر ذكـرى يـوم املتقاعدين
حتتفي قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع بذكرى يوم املتقاعدين الذي يوافق ال�سابع
من دي�سمرب من كل عام ،تخليدا لهذه املنا�سبة املجيدة وتقديرا للعطاء الذي قدمه املتقاعدون خالل خدمتهم
الع�سكرية وامتنان ًا لهم وخلدماتهم اجلليلة ولأدوارهم الرائدة وما بذلوه يف خدمة هذا الوطن املعطاء ،وما �سطروه
بجهدهم من البطوالت اخلالدة التي يعتز و يفخر بها الوطن وقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،فقد �سجلوا بت�ضحياتهم
اجل�سام �أروع معاين االنتماء والوالء وكانوا على الدوام م�ضرب املثل يف البذل والعطاء ،وعرفان ًا بهذا اليوم
املجيد من �أيام عُ مان اخلالدة  ،ف�إن وزارة الدفاع ما�ضية اخلطى يف االحتفال بهم وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم يف
ظل الرعاية الكرمية لهم من لدن موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه الله ورعاه .
وت�أت��ي ذكرى ي��وم املتقاعدين �س��نوي ًا ال�س��تذكار
الدور الرائد للمتقاعدين يف حفظ الأمن و�إدامة �أ�سباب
اال�س��تقرار ،وحماية املق��درات واملكت�س��بات الوطنية،
فهم من عاي���ش مرحلة االنطالقة التي �ش��هدتها قوات
ال�سلطان امل�سلحة طيلة العقود اخلم�سة املا�ضية ،ولهم
الف�ض��ل بتوفي��ق من اهلل تعال��ى يف تكبد عن��اء البناء
وقهر التحديات والإ�س��هام يف دع��م خطط التنمية يف
البالد و تطوير و حتديث قوات ال�س��لطان امل�س��لحة �إلى
�أن و�صلت اليوم واحلمدهلل �إلى هذا امل�س��توى امل��شرف
املتقاعدون هم من عاي�ش مرحلة االنطالقة التي
�شهدتها قوات ال�سلطان امل�سلحة طيلة العقود اخلم�سة
املا�ضية ،ولهم الف�ضل بتوفيق من اهلل تعالى يف تكبد عناء
البناء وقهر التحديات والإ�سهام يف دعم خطط التنمية يف
البالد و تطوير و حتديث قوات ال�سلطان امل�سلحة
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واملكان��ة املرموقة  ،فلن ين�س��ى التاري��خ ما قدمه
ه�ؤالء املتقاعدون م��ن �أعمال وجهود م�ضنية ،وما
�أبلوه من ت�ضحيات جليلة.
�إن املتقاعدي��ن م��ن منت�س��بي ق��وات ال�س��لطان
امل�سلحة كانت لهم عطاءات كثرية ومتعددة يف �أيام
عطائه��م وريعان �ش��بابهم وكانت له��م �أدوار مهمة
�أثناء وجودهم على ر�أ���س عملهم ،وبذلوا ما ميلكون
من الطاقات والفكر يف �سبيل بناء هذا الوطن العزيز
والدفاع عن��ه وعن منجزاته ومكت�س��باته  ،ودفعهم
لعجل��ة التنمي��ة مبختلف جماالتها رغ��م املتغريات
املتع��ددة واملواق��ف املتباين��ة� ،إذ �إن��ه ال ميكن �أن
تتحق��ق التنمي��ة دون االرت��كاز على قاع��دة �أمنية
�صلبة ت�ؤمن لها بيئة العمل امل�ستقرة وتدفعها قدما
بكل ج��د و�إخال�ص نحو حتقي��ق الأهداف والغايات
الوطنية.
وي�س��تمر دور املتقاعدي��ن يف تعزي��ز جم��االت
متنوعة من خالل الإ�سهام يف مرحلة التقاعد �ضمن
خطط ت�سيري عجلة التنمية ونه�ضة البلد من خمتلف
النواحي �سواء االقت�صادية �أو االجتماعية �أو املهنية
�أو الإدارية ،بعد �أن اكت�س��بوا خربات ومهارات �أثناء
ال�س��لطان
وجوده��م عل��ى ر�أ���س عمله��م يف ق��وات ُّ
امل�س��لَّحة الت��ي �أهلتهم للمزي��د من �أوج��ه العطاء و
ُ�ص َو ِر الوفاء لبلدهم ،جمددين الوالء لقائدهم املفدى
وم�ؤكدين على عمق االنتماء للوطن  ،وم�شمرين عن
�سواعدهم يف بناء ُعمان �آمن ًة م�ستقرة ومزدهرة.
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 الوكيل /وليد بن را�شد املجرفــيمتابعة :ال�ضابط املدين /ماجد بن �سيف اجلهوري الت�صوير:
 -الرقيب � /أحمد بن فهد الوهيبـي

االحتفال بتد�شني الطوابع الربيدية لــــــــــــــــــوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة

تزامنا مع احتفال �سلطنة عُ مان بيوم قوات ال�سلطان امل�سلحة احتفلت قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم
 ١٢/١١بتد�شني الطوابع الربيدية لوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة بالتعاون مع بريد عُ مان،
وذلك حتت رعاية معايل الدكتور حممد بن نا�صر الزعابي الأمني العام بوزارة الدفاع وبح�ضور
الفريق الركن بحري عبدالله بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
بد�أ احلفل الذي �أقيم مب�رسح �صندوق تقاعد وزارة الدفاع بعر�ض
مادة مرئية عن بريد ُعمان �أبرزت ذلك الدور الوطني الذي ي�ضطلع
به بريد ُعمان وم�سرية تطور الطوابع الربيدية يف �سلطنة ُعمان ،ثم
�شاهد احل�ضور مادة مرئية حول املراحل التاريخية لن�ش�أة وتطور
الطوابع الربيدية يف وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة وما
تت�ضمنه من دالالت رمزية.
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عقب ذلك و َّقع على الطابع الربيدي نياب ًة عن وزارة الدفاع كل
من معايل الدكتور حممد بن نا�رص الزعابي الأمني العام بوزارة
الدفاع ،والفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،فيما وقع نيابة عن بريد ُعمان
الفا�ضل نا�رص بن �أحمد ال�رشجي الرئي�س التنفيذي لربيد ُعمان
و�أ�سياد �أك�سربي�س.

اجلدير بالذكر �أن الطوابع الربيدية لوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة قد �أُعدت بالتن�سيق والتعاون مع بريد ُعمان عرب مراحل تنفيذية
متعددة ،وحتتوي املجموعة الربيدية على �أربعة طوابع متثل رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،و�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين ،والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،ويت�ضمن طابع رئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة �صورة جاللة القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -من
العر�ض الع�سكري للعيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد و�صورة لطابور
العر�ض الع�سكري ،فيما تت�ضمن طوابع �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
�صورة جاللة القائد الأعلى -رعاه اهلل -بالزي الع�سكري مع جمموعة
من املعدات لكل �سالح� ،أما البطاقة الربيدية فت�شتمل على �صورة العر�ض
الع�سكري للعيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد .
ح�رض حفل التد�شني والتوقيع على الطابع الربيدي �سعادة الدكتور
علي بن عامر ال�شيذاين وكيل وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
لالت�صاالت وتقنية املعلومات ،وعدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط ب�أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،بالإ�ضافة �إلى عدد من امل�س�ؤولني من بريد ُعمان.
وبهذه املنا�سبة �أدلى معايل الدكتور حممد بن نا�رص الزعابي الأمني
العام بوزارة الدفاع بت�رصيح للتوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية
قال فيه�« :سعدت اليوم مع احتفال �سلطنة ُعمان بيوم قوات ال�سلطان
امل�سلحة بتد�شني الطوابع الربيدية لوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
بالتعاون مع بريد ُعمان ،حيث ت�شكل الطوابع الربيدية ُبعدا ح�ضاريا مبا
متثله من �أهمية يف تخليد الذكريات وتعميق العالقات والروابط التاريخية
والثقافية ،وهي حتمل دالالت عميقة عن تاريخ الدول وثقافاتها
ومنجزاتها واملنا�سبات الوطنية وال�شخ�صيات البارزة ،و�إننا لو ُعدنا �إلى
ن�ش�أة الطوابع الربيدية لوجدناها ترتبط بح�ضارة وثقافة الدول وال�شعوب،
فكل التحية والثناء لكل من �ساهم يف هذا الإ�صدار الربيدي مبا احتواه من
دالالت رمزية ومعان وطنية عميقة».
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�إعداد :املالزم /املعت�صم بن مبارك احلب�سي

الت�صوير :الوكيل /وليد بن را�شد املجريف  -الوكيل� /سليمان بن حممد العربي

الكلية الع�سكرية التقنية حتتفل بتخــــــــــــــريج دفعـــات جديــدة من طلبتهـــا
العميد الركن جوي (مهند�س) عميد الكلية الع�سكرية التقنية:
«نقف اليوم ونحن نحمل م�شاعر الفرح واالعتزاز بتخرج هذه الدفعة اجلديدة من طلبة
الكلية الع�سكرية التقنية ،ومبا ا�ستطاعوا �أن يحققوه من تفوق ومتيز طوال �سنوات الدرا�سة
والذي ما كان ليكون دون توفيق من اهلل والدعم والت�شجيع الذي قدمته �إدارة الكلية».

احتفلت الكلية الع�سكرية التقنية يوم  ١٢/١٣بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم هند�سة اجليوماتك�س ،والدفعة اخلام�سة
من حملة م�ؤهل البكالوريو�س ،والدفعة ال�ساد�سة من حملة م�ؤهل الدبلوم املتقدم يف تخ�ص�صات هند�سية خمتلفة،
حتت رعاية الفريق الركن بحري عبدالله بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
ب��د�أ برنام��ج احلف��ل ال��ذي �أقي��م مببنى
الكلي��ة الع�س��كرية التقنية ب�آي��ات عطرة من
الذك��ر احلكيم ،بعد ذل��ك �ألق��ى العميد الركن
ج��وي (مهند���س) حممد ب��ن عزيز ال�س��يابي
عمي��د الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة كلم��ة قال
فيه��ا�« :إن الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة متتاز
بجودة براجمها الأكادميية وحداثة مرافقها
احليوي��ة وو�س��ائل التعلي��م املتقدم��ة به��ا،
وحتظى الكلية ب��شراكة �أكادميية مع جامعة
(بورت�س��موث) الربيطانية واعتمادات حملية
ودولي��ة م��ن العدي��د م��ن املعاه��د املهني��ة
املرموق��ة يف الع��امل يف املج��ال الهند�س��ي
مبختلف براجمه وتخ�ص�صاته ،وترفد وزارة
الدف��اع و�أ�س��لحة ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
بك��وادر فني��ة وتقنية م�س��لحة ب�أن��وار العلم
واملعرفة ،ونقف اليوم ونحن نحمل م�ش��اعر
الف��رح واالعتزاز بتخرج هذه الدفعة اجلديدة
م��ن طلب��ة الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة ،ومبا
ا�س��تطاعوا �أن يحققوه من تفوق ومتيز طوال
�س��نوات الدرا�س��ة والذي ما كان ليكون دون
توفي��ق م��ن اهلل والدع��م والت�ش��جيع ال��ذي
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قدمته �إدارة الكلية ممثلة يف جمل���س الإدارة
واملديرين وم�ساعدي العميد ،وكذلك الطاقم
الأكادمي��ي والع�سكـ��ري والإداري والذي��ن
�سباقني يف تقدمي العون والدعم خالل
كانوا ّ
�سنوات الدرا�سة».
م��ن جان��ب �آخ��ر �ألق��ى رئي���س جامع��ة
(بورت�س��موث) باململك��ة املتح��دة كلمة �أكد
فيها ا�س��تمرار االرتب��اط الأكادميي املتميز
بني جامعة (بورت�س��موث) والكلية الع�سكرية
التقني��ة ،متطلعا �إلى م�س��تقبلٍ �أكرث �إ��شراقا
بني الكلية واجلامعة ،م�ش��يدا مب�ستوى جودة
املخرج��ات والربام��ج الأكادميي��ة ،كما قدم
التهنئة للطلبة اخلريجني.
ثم �ألقيت كلمة اخلريجني التي عربوا من
خاللها عن �س��عادتهم وفخره��م واعتزازهم
باالنت�س��اب �إلى هذه الكلية ال�ش��اخمة والتي
احت�ضن��ت �آماله��م وطموحاته��م للو�ص��ول
لله��دف الأ�س��مى ،وخدم��ة ق��وات ال�س��لطان
امل�س��لحة والقائ��د الأعل��ى � -أبق��اه اهلل -
وا�ضعني ن�ص��ب �أعينهم �ش��عار الكلية (العلم
والعم��ل اجل��اد) ،ويف خت��ام الكلم��ة تق��دم
اخلريجون بال�ش��كر ملجل���س الإدارة والطاقم
الأكادميي بالكلية.
بع��د ذل��ك ق��ام الفري��ق الرك��ن بح��ري
رئي���س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة راعي
املنا�سبة بتكرمي خريجي �شهادة املاج�ستري
م��ن موظفي الكلي��ة الع�س��كرية التقنية ،كما
كرم املجيدين و�سلم �شهادات التخرج للطلبة
خريج��ي �ش��هادة البكالوريو���س و�ش��هادة
الدبل��وم املتق��دم ،وع��دد م��ن التخ�ص�ص��ات
الهند�س��ية .كم��ا تخل��ل احلفل عر���ض مرئي
عن الكلية الع�س��كرية التقني��ة تناول مراحل
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م�س�يرتها والأدوار الت��ي يق��وم بها جمل���س
�إدارة الكلي��ة والطاق��م الأكادمي��ي والإداري
والع�سكري يف تذليل ال�صعوبات التي تواجه
الطالب ،وت�ضمن احلف��ل �أي�ضا عر�ضا مرئيا
ع��ن التعليم الإلكرتوين يف الكلية الع�س��كرية
التقنية� ،شمل �أحدث و�سائل التدريب و�أجهزة
التعلي��م واملع��دات التعليمي��ة والتدريبي��ة
امل�ستخدمة بالكلية.
ويف اخلت��ام ردد الطلب��ة ن�ش��يد الكلي��ة
الع�سكرية التقنية و�أدوا الق�سم.
ح�رض حف��ل التخريج الل��واء الركن مطر
بن �س��امل البلو�ش��ي قائد اجلي���ش ال�س��لطاين
ال ُعم��اين ،والل��واء الرك��ن طي��ار خمي���س بن
حم��اد الغافري قائد �س�لاح اجلو ال�س��لطاين
ال ُعماين رئي�س جمل�س �إدارة الكلية الع�سكرية
التقنية ،واللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص
الرحب��ي قائد البحرية ال�س��لطانية ال ُعمانية،
والل��واء الرك��ن ج��وي (مهند���س) �صالح بن
يحيى امل�س��كري رئي���س �أكادميية الدرا�سات
الإ�س�تراتيجية والدفاعي��ة (�آن��ذاك) ،وع��دد
م��ن الق��ادة املتقاعدين ،وعدد م��ن �أ�صحاب
ال�س��عادة ،وعدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط
بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من ال�ضباط
املتقاعدين ،وعدد من املدعوين.
وبهذه املنا�سبة �أجرى التوجيه املعنوي
واملرا�سم الع�سكرية عددا من اللقاءات ،حيث
ق��ال العقي��د الركن ج��وي حممد ب��ن عبداهلل
الكن��دي م��ن الكلية الع�س��كرية التقني��ة�« :إن
الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة �أ�ضح��ت من بني
�أف�ض��ل الكلي��ات يف �س��لطنة ُعم��ان ،وذل��ك
بف�ض��ل �س��عيها الدائم واحلثي��ث للتطوير يف
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جم��ال التعلي��م التقن��ي والهند�س��ي ،كما �أن
الر�ؤي��ة التي و�ضع��ت لها من قب��ل القيادات
يف وزارة الدفاع كانت ال�رساج املنري لتكون
م��ن �أف�ض��ل امل�ؤ�س�س��ات الت��ي توف��ر التعليم
الأكادميي والتدريب التقني بجانب التدريب
الع�س��كري ،ولقد �سعت �إدارة الكلية �إلى توفري
البيئة التعليمية املالئمة للطالب من الور�ش
التدريبية واملختربات التعليمية التي زودت
ب�أحدث الأجهزة واملعدات على درجة عالية
من اجلودة ،ومت توفري امل�س��تلزمات الإدارية
املخ�ص�ص��ة للطلبة عل��ى �أعلى امل�س��تويات،
وت�ش��مل ال�س��كن املالئ��م والع�لاج والت�أمني
�ض��د املخاط��ر التي ت�ش��كل جميعه��ا حوافز
وا�ضح��ة لنيل ��شرف االلتحاق به��ا وهو ما
ن�ش��اهده الي��وم بتخري��ج الدفع��ة اخلام�س��ة
من طلب��ة البكالوريو���س والدفعة ال�ساد�س��ة
م��ن طلبة الدبل��وم املتقدم ،ونب��ارك يف هذا
الي��وم لطالبنا اخلريجني و�صوله��م �إلى هذا
امل�س��توى من العل��م وان�ضمامه��م �إلى قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة لينال��وا ��شرف اخلدم��ة
الع�س��كرية ،كم��ا �أدعوهم �إل��ى موا�صلة اجلد
واالجتهاد وال�سعي والتطوير امل�ستمر كل يف
جمال عمله».
العقيد الركن جوي (مهند�س) عبداهلل بن
حميد ال�ش��بلي م��ن الكلية الع�س��كرية التقنية
ق��ال« :لقد اهتم��ت الكلية الع�س��كرية التقنية
منذ الوهلة الأولى لت�أ�سي�سها مبجال البحوث
التطبيقي��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال املج��االت
البحثي��ة لأع�ض��اء هيئة التدري���س والطالب
لديه��ا وتقدمي الدعم يف �س��ياق املن�ش��ورات
والأبح��اث التي �س��اهمت يف حتقيق ن�ش��اط

فاعل للعملي��ة البحثية بالكلية و�س��اهم يف
م�ش��اركة وا�س��عة ذات ج��دوى للباحثني من
منت�س��بي الكلي��ة م��ن الأكادميي�ين والطلبة
يف خمتلف امل�ش��اريع البحثي��ة وامل�ؤمترات
وامل�س��ابقات املحلي��ة والإقليمي��ة والدولية
وحتقي��ق مراكز متقدم��ة يف العديد من هذه
جنب��ا �إلى
امل�ش��اركات ،كم��ا تعم��ل الكلي��ة ً
جن��ب م��ع وح��دات وزارة الدف��اع و�أ�س��لحة
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة للبح��ث ح��ول
خمتل��ف التحدي��ات التقني��ة ذات العالق��ة
ويتم �إ�سنادها للطلبة يف م�شاريعهم العملية
للبح��ث فيه��ا و�إيجاد مقرتح��ات احللول ثم
العم��ل على جتربته��ا وا�س��تخال�ص النتائج
التي ت�سهم يف حل مثل هذه التحديات».
وحت��دث املق��دم الركن نا��صر بن حمد
الكثريي من الكلية الع�سكرية التقنية ،قائال:
«نب��ارك لطلبة الكلية الع�س��كرية التقنية هذا
التخري��ج والذي ي�أتي مع احتفاالت �س��لطنة
ُعمان بيوم قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ،ويتم
تدري��ب الطلبة من��ذ انت�س��ابهم للكلية
وحت��ى �إكماله��م م��دة الدرا�س��ة
الأكادميي��ة ،ومي��ر م��ن خالل��ه
الطال��ب مبرحلت�ين �أ�سا�س��يتني:
مرحل��ة التدري��ب الأ�سا�س��ي
وه��ي املرحل��ة الت��ي يدرب
فيه��ا الطلب��ة اجل��دد الذين
ينت�س��بون للكلي��ة ،وبع��د
اجتي��از الطال��ب للتدري��ب
الأ�سا�س��ي مي��ر الطال��ب
باملرحل��ة الثاني��ة مرحلة
التدري��ب امل�س��تمر ي�أخ��ذ

العقيد الركن جوي/
حممد بن عبداهلل الكندي

العقيد الركن جوي (مهند�س)/
عبداهلل بن حميد ال�شبلي

الطال��ب فيه��ا خمتل��ف العل��وم الع�س��كرية
واملهارات التدريبية التي ت�س��هم بالنهو�ض
مب�ستوى التدريب الع�سكري تزامنا مع درا�سة
الطال��ب الأكادميي��ة ،كم��ا يت��م رف��د ق��وات
ال�س��لطان امل�س��لحة مبخرجات الكلية بطلبة
م�ؤهلني بالتدريب الع�س��كري الذي يتنا�س��ب
مع احتياجات قوات ال�س��لطان امل�س��لحة يف
خمتلف اجلوانب التدريبية».
املق��دم الرك��ن بحري �س��يف ب��ن حممد
املقب��ايل من الكلية الع�س��كرية التقنية ،قال:
«لقد حظيت قوات ال�سلطان امل�سلحة بن�صيب
وافر من التطوير والتحديث ،وعندما نتحدث
عن الكلية الع�س��كرية التقنية التي ا�س��تقبلت
الف��وج الأول م��ن طلبته��ا ع��ام 2013م
ن�س��تطيع الق��ول وب��كل فخ��ر �إنه��ا �أ�ضح��ت
الي��وم من��ارة م��ن من��ارات العل��م احلدي��ث،
فه��ي متتلك �إمكان��ات وق��درات عالية ،وبها
مناهج �أكادميي��ة متقدمة وكفاءات تدريبية
م�ؤهلة ،وبالتايل قادرة على حتقيق وترجمة
الأه��داف الوطني��ة التي �أن�ش��ئت م��ن �أجلها،
وت�ض��م �أح��دث الور���ش التدريبي��ة املتطورة
ب�إ��شراف طاق��م �أكادميي ناجح ،وب�ش��هادة

املقدم الركن/
نا�صر بن حمد الكثريي

املقدم الركن بحري/
�سيف بن حممد املقبايل

العديد م��ن الهيئات الأكادميية والع�س��كرية
�س��واء عل��ى امل�س��توى الوطن��ي �أو ال��دويل،
فق��د نالت �إ�ش��ادة عالية من التمي��ز والتفرد
مب�ستوى التعليم الأكادميي والتدريب التقني
بجان��ب التدريب الع�س��كري ،و�أ�صبحت اليوم
الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة م�ؤ�س�س��ة علمي��ة
ع�س��كرية متطورة ،لديها الق��درة على �إجراء
البحوث التطبيقية وخدمة اجلهات الع�سكرية
والأجه��زة الأمني��ة املختلف��ة وتزويده��ا
بربام��ج تعليمي��ة وتدريبي��ة مع�ترف به��ا
عاملي��ا ،وقد واكبت القفزات املت�س��ارعة يف
ع��امل التكنولوجي��ا ،فهي متلك الي��وم مركزا
متكام�لا لتقنية (امليتافري���س) لغر�ض رفع
امل�ستوى التعليمي لدى الطالب ورفع مكانة
الكلية يف جم��ال ا�س��تخدام التكنولوجيا يف
العملية التعليمية».
وقال عماد بن يعق��وب اخلاطري خريج
الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة« :احلم��د هلل الذي
بنعمته تتم ال�صاحلات اليوم وبف�ضله تعالى
احتفلن��ا بتخرجن��ا م��ن الكلي��ة الع�س��كرية
التقنية بعد �سنوات ق�ضيناها يف مرافق هذه
الكلي��ة العظيم��ة والتي جمعت ب�ين املجال

اخلريج/
عماد بن يعقوب اخلاطري

اخلريج/
مهند بن حمد ال�سناين

العلم��ي والعملي والع�س��كري لنكون م�ؤهلني
لاللتحاق بوحدات قوات ال�س��لطان امل�سلحة،
ون�س���أل اهلل العظي��م �أن يقدرن��ا خلدم��ة هذا
الوطن الكرمي وقائده املفدى».
كم��ا قال مهند ب��ن حمد ال�س��ناين خريج
الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة« :بع��د توفيق اهلل
ودع��اء الوالدي��ن واجله��ود املبذول��ة م��ن
الإداريني والأكادمييني يف الكلية الع�س��كرية
التقني��ة ،ح�صل��ت عل��ى املرك��ز الأول عل��ى
�أق�سام الهند�سة يف الدبلوم املتقدم ،وهذا يعد
�أح��د الإجنازات الكبرية �س��واء عل��ى ال�صعيد
ال�ش��خ�صي ب�ش��كل خا���ص وق�س��م الهند�س��ة
البحرية ب�ش��كل عام ،ومن هن��ا ال زلت �أتذكر
تل��ك الأي��ام الأول��ى عن��د التحاق��ي بالكلية
وال�سري عرب تلك املمرات التي مل �أعتقد مطلقا
�أنني �س���أفتقدها يوما من الأيام ،لقد الم�ست
الفرح��ة العميق��ة قلب��ي عندما �أدرك��ت �أنني
�س�أكاف�أ بفر�صة لدمج معرفتي ومهاراتي يف
ع�رص التكنولوجيا والعلوم املبتكرة ،وها �أنا
اليوم �أتخرج مملوء باحلما�س لبذل املزيد من
اجلهد؛ للو�صول �إلى مراتب عليا».
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النقيب � /سعيد بن نا�صر ال�شبيبــــي�إعداد:
 -املالزم  /املعت�صم بن مبارك احلب�سي

الت�صوير :الرقيب � /أحمد بن فهد الوهيبي

الهيئة الوطنية للم�ساحة ت�ست�ضيف امل�ؤمتر الــــــــــــــتا�سع للخرباء العرب يف الأ�سماء اجلغرافية
رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة:
«ي�أتي انعقاد هذا امل�ؤمتر ت�أطريا لأدوار الهيئة الوطنية للم�ساحة على امل�ستويني املحلي
والإقليمي ،حيث يعد مبد�أ التكامل بني املعلومات اجلغرافية املكانية والأ�سماء اجلغرافية �أحد
الأهداف التي ت�سعى �إلى حتقيقها ال�شعبة العربية للأ�سماء اجلغرافية انطالقا من تو�صيات جلنة
خرباء الأمم املتحدة للمعلومات اجلغرافية املكانية �ضمن قراراتها الدولية يف هذا ال�ش�أن»

ا�ست�ضافت �سلطنة عُ مان ممثلة بالهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع خالل الفرتة ( )١٢/٧-٥امل�ؤمتر
التا�سع للخرباء العرب يف الأ�سماء اجلغرافية بعنوان (التكامل اجلغرايف املكاين بني اال�سم واملوقع :الأهمية
والأثر) بالتعاون مع ال�شعبة العربية للأ�سماء اجلغرافية واملركز اجلغرايف امللكي باململكة الأردنية الها�شمية،
وذلك حتت رعاية معايل ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي وزير الداخلية.
ب��د�أ افتت��اح امل�ؤمت��ر بكلم��ة �ألقاه��ا العقيد الرك��ن بحري نا��صر بن علي
احلارث��ي رئي���س الهيئة الوطنية للم�س��احة� ،أب��رز من خاللها �أه��داف امل�ؤمتر
وما �س��يتم تناوله خالل فعالياته و�أهم امل�ش��اركني فيه ،حيث قال يف �س��ياق
كلمته« :ي�أتي انعقاد هذا امل�ؤمتر ت�أطريا لأدوار الهيئة الوطنية للم�س��احة على
امل�ستويني املحلي والإقليمي ،حيث يعد مبد�أ التكامل بني املعلومات اجلغرافية
املكانية والأ�س��ماء اجلغرافية �أحد الأهداف التي ت�س��عى �إلى حتقيقها ال�ش��عبة
العربي��ة للأ�س��ماء اجلغرافية انطالقا من تو�صيات جلن��ة خرباء الأمم املتحدة
للمعلومات اجلغرافية املكانية �ضمن قراراتها الدولية يف هذا ال�ش���أن� ،إ�ضافة
�إلى املب��ادرات الوطنية املرتبطة باملعلوم��ات اجلغرافية املكانية التي تعمل
الهيئ��ة على دعمه��ا وتقدمي كل ما يلزم م��ن �أجل �إجناحها ومنها على �س��بيل
املث��ال الإ�س�تراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبني��ة الوطنية للمعلومات
اجلغرافية وم�ش��اركة اجلهات الر�س��مية املعنية بامل�س��ميات اجلغرافية �إميانا
منها ب�أهمية التكامل الوطني يف هذا اجلانب» ،كما قال رئي�س ال�شعبة العربية
خل�براء الأ�س��ماء اجلغرافي��ة يف كلمته�«:إن الغاية املن�ش��ودة م��ن هذا احلدث،
ه��ي تفعي��ل العمل العرب��ي امل�ش�ترك يف املحافظة عل��ى الأ�س��ماء اجلغرافية،
وتوحيد م�صطلحاتها باعتبارها متثل الهوية واملوروث الثقايف واالجتماعي
واحل�ضاري ل�ش��عوبنا وبلداننا العربي��ة ،ف�ض ًال عن تبادل اخلربات واملعلومات
ب�ين الباحث�ين واملخت�صني� ،إل��ى جانب تعريف ال��دول العربي��ة الأع�ضاء يف
عر�ض يف هذا امل�ؤمتر
ال�شعبة مبنجزاتهم يف جمال الأ�سماء اجلغرافية  ،حيث ُي ُ
جمموع��ة م��ن الأوراق العلمية املتخ�ص�ص��ة التي مت �إعداده��ا بعناية من قبل
خرباء وخمت�صني يف جمال الأ�سماء اجلغرافية والعلوم املرتبطة بها».
كما �صاحب حفل افتتاح امل�ؤمتر معر�ض الهيئة الوطنية للم�س��احة الذي
ا�ش��تمل على ع��دد من املنتجات واخلدم��ات املقدمة من قب��ل الهيئة الوطنية
للم�س��احة ملختلف القطاع��ات احلكومية والقطاعات اخلا�ص��ة والأفراد ،ومن
ه��ذه املنتجات واخلدمات :نظام ر�س��م اخلرائ��ط املتحرك ،وال�ش��بكة الوطنية
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املرجعية دائمة الت�ش��غيل ،وم�رشوع الأر�شيف الوطني لل�صور اجلوية ،كما
مت تد�ش�ين البواب��ة اجلغرافي��ة املكانية للهيئ��ة ،ويهدف هذا امل��شروع �إلى
تطوي��ر بوابة جغرافي��ة مكانية تفاعلي��ة حديثة للهيئة الوطنية للم�س��احة
�س��هلة اال�س��تخدام وثري��ة باملعلومات تتيح تب��ادل وا�س��تخدام املعلومات
اجلغرافي��ة املكاني��ة م��ن قب��ل كافة امل�س��تخدمني م��ن القط��اع احلكومي
والقط��اع اخلا���ص والأف��راد يف �س��لطنة ُعم��ان م��ن خ�لال حتقي��ق �أق�صى
ا�س��تفادة ممكن��ة م��ن البني��ة الأ�سا�س��ية للمعلوم��ات اجلغرافي��ة املكاني��ة
املتوف��رة مبا يف ذلك ا�س��تعرا�ض وتوفري جميع املنتج��ات واخلدمات التي
تقدمها الهيئة الوطنية للم�س��احة مثل اخلرائط ال�س��ياحية وخدمات ال�شبكة
الوطنية املرجعية دائمة الت�ش��غيل ل�سلطنة ُعمان وخدمات الدليل اجلغرايف
املكاين وغريها من اخلدمات امل�س��احية الأخ��رى ،وتوفري خارطة تفاعلية
حت��وي جمموعة بيان��ات مكانية وو�صفية التخاذ الق��رار والرد على معظم
الت�س��ا�ؤالت ،وهو م��ا يعزز الوعي باملعلومات اجلغرافي��ة املكانية ل�ضمان
اتخاذ القرار املنا�سب ،و�آلية لتحديث بيانات البوابة اجلغرافية القائمة على
�أ�سا���س مركز البيانات بالهيئة ،و�ستكون البوابة منطلقا لإن�شاء التطبيقات
اخلا�صة ب�أنظمة املالحة يف امل�ستقبل.
كم��ا قدمت يف امل�ؤمتر عدد من �أوراق العمل ناق�ش��ت ن�ش��اطات و�إجنازات
ال�ش��عبة العربية للأ�سماء اجلغرافية ،وتفعيل عمل جلان ال�شعبة وامل�شاركة يف
جلان عمل جمموعة اخلرباء العامليني ( ،)UNGEGNبالإ�ضافة �إلى طرح منهج
جديد يف حتديد �أ�س��ماء املواقع اجلغرافية يف ال�شعر العربي ( كتاب على خطى
املتنب��ي) ،و(نح��و توحيد الأ�س��ماء اجلغرافية يف مملكة البحري��ن)  ،بالإ�ضافة
�إل��ى مناق�ش��ة قاع��دة البيانات اجلغرافي��ة للآثار يف ال��شرق الأو�س��ط ،وجمع
الأ�س��ماء اجلغرافية وتوثيقها يف اململكة العربية ال�س��عودية ،و�إ�سهامات مركز
الأنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية يف جمال الأ�سماء اجلغرافية ،ومو�سوعة
�أر���ض ُعمان ،والأ�س��ماء اجلغرافية امل�ش�تركة ب�ين الدول العربي��ة ،ودور نظم
املعلوم��ات اجلغرافي��ة يف توثيق وحتلي��ل مواقع الق��رى يف حمافظة املفرق،
ونظام توحيد كتابة الأ�س��ماء اجلغرافية غري العربية يف ال�س��ودان با�س��تخدام
نظام ( الرومنة) ،ور�صد وتوثيق الأ�س��ماء اجلغرافية با�س��تخدام تطبيقات نظم
املعلومات اجلغرافية ،وت�صور مقرتح ملعجم املعامل اجلغرافية العربية ،واللغة
العربي��ة والأ�س��ماء اجلغرافي��ة( ،واملخي��ال) العرب��ي يف فهم وتف�س�ير وت�أويل
�أ�صول لأ�س��ماء املدن والق��رى بالذهنية العربية ،والأ�س��ماء اجلغرافية للمعامل
البحري��ة املغمورة ،ومعاجلة لغ��ات طبيعية ،و�أ�صول ودالالت �أ�س��ماء املواقع
الأثرية يف الأردن ،والأ�سماء اجلغرافية باجلنوب املغربي ،و (التوبونيميا) علم
�أ�سماء الأمكنة ،ونحو �إطار منهجي لتوظيف الل�سانيات املعرفية.

وخرج امل�ؤمتر التا�س��ع للخرباء العرب يف الأ�س��ماء اجلغرافية بعدد من
النتائ��ج والتو�صيات� ،أهمها :نو�صية امل�ؤمتر للدول العربية التي مل تن�ش��ئ
حت��ى تاريخه هيئات وطنية للإ��سراع يف �إن�ش��اء الهيئة الوطني��ة الدائمة،
املتخ�ص�ص��ة بتوحيد الأ�س��ماء اجلغرافية املنا�س��بة لكل دولة ،واال�س��تفادة
م��ن ال��دول التي لديها جترب��ة يف ذلك لزيادة معرفة معنى بع�ض الأ�س��ماء
اجلغرافية التي نتجت عن التطورات والتغريات الطارئة وتطر�أ على اللغات،
وعلى الأ�سماء اجلغرافية نتيجة لتطور اللغة نف�سها� ،أو الت�صالها بح�ضارات
�أخ��رى ،ولتعاقب ح�ضارات خمتلفة يف املنطقة ،كما �أو�صى امل�ؤمتر بتعزيز
املعرفة باللغة التي �أطلق فيها اال�سم على املعلم اجلغرايف ،وبالت�أكيد على
توثي��ق وتوحيد الأ�س��ماء اجلغرافي��ة يف البلدان ،ليعزز م��ن هويتها وميكّن
دورها اجلغرايف املكاين لإتاحة الفر�صة لهذه املناطق بالظهور وتطويرها
م��ن كافة اجلهات ،و�أو�صى امل�ؤمتر ب�أهمية ق�صة املكان التي هي جزء من
الأ�س��طورة الت��ي رمبا فيها جزء من حقيقة امل��كان ،و�أو�صى اخلرباء العرب
بدع��م املوق��ع الإلك�تروين لل�ش��عبة العربية للأ�س��ماء اجلغرافي��ة من خالل
الفعالة يف �إثرائه ،و�أو�صى برفع النتائج والتو�صيات �إلى جامعة
امل�ساهمة ّ
الدول العربية من قبل رئي���س ال�ش��عبة العربية للأ�س��ماء اجلغرافية واملركز
العربي اجلغرايف بعد ا�ستكمال الإجراءات الر�سمية الالزمة.
وبهذه املنا�سبة �أجرى التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية عددا من
اللق��اءات م��ع املعنيني بالهيئة الوطنية للم�س��احة وامل�ش��اركني بفعاليات
امل�ؤمت��ر ،حي��ث ق��ال العقيد الرك��ن بحري نا�رص ب��ن علي احلارثي رئي���س
الهيئة الوطنية للم�ساحة« :لقد �شارك بامل�ؤمتر ( )15دولة عربية وا�ستقطب
�أك�ثر م��ن ( )120خب�يرا عربيا يف جمال الأ�س��ماء اجلغرافي��ة ،وقدمت فيه
�أكرث من ( )40ورقة علمية تناولت املوا�ضيع اخلا�صة بالأ�سماء اجلغرافية،
وخرج امل�ؤمتر بنتائج وتو�صيات تتعلق بتطوير العمل العربي امل�ش�ترك يف
هذا املجال وفتح �آفاق �أو�س��ع ملزيد من البحث والدرا�سة يف جمال الأ�سماء
اجلغرافية».
و�أ�ضاف العميد مهند���س معمر حدادين رئي���س ال�ش��عبة العربية خلرباء
الأ�س��ماء اجلغرافي��ة باململكة الأردنية الها�ش��مية« :تتطلع ال�ش��عبة العربية
خلرباء الأ�س��ماء اجلغرافية �إلى مد ج�س��ور التعاون م��ع كافة اخلرباء العرب
وم��ع امل�ؤ�س�س��ات واجلمعي��ات اجلغرافية العربي��ة والهيئ��ات املتخ�ص�صة،
وعق��د الدورات التدريبية ملختل��ف املعنيني وخا�صة العاملني يف البلديات
والت�س��مية والرتقيم ،وت�ش��جيع �إج��راء البحوث والدرا�س��ات املعمقة يف هذا
املجال احليوي املهم� ،آمل�ين �أن يتم تفعيل التو�صيات والقرارات ال�صادرة
ع��ن هذا امل�ؤمتر ،وامل�ؤمترات ال�س��ابقة لل�ش��عبة ،كم��ا �أود �أن �أهنئكم جميعا
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العميد مهند�س/
معمر حدادين

عل��ى النجاح الذي مت حتقيقه يف هذا امل�ؤمتر ،و�أن نهنئ �س��لطنة ُعمان على
جناحه��ا يف ا�س��ت�ضافة امل�ؤمتر العربي التا�س��ع خلرباء الأ�س��ماء اجلغرافية
متمنيا لهم التقدم واالزدهار».
ال�ضابط املدين عقيل بن مال اهلل ال�صادقي من الهيئة الوطنية للم�ساحة،
قال« :لقد حقق هذا امل�ؤمتر الأهداف املرجوة من عقده و�أثمر بنتائج �س��وف
نرى �أثرها جليا يف امل�ؤمترات الالحقة ،حيث خطت �أوراق عمل امل�ش��اركني
م�س��ارا وا�ضح��ا وحمددا يلب��ي تطلعات ال��دول امل�ش��اركة يف كل ما يخ�ص
جمال الأ�سماء اجلغرافية».
وق��ال الفا�ض��ل عام��ر حمم��د احلمي��دي املدي��ر امل�س��اعد ملرك��ز نظم
املعلوم��ات اجلغرافية بدولة قطر�« :أتاح امل�ؤمتر تبادل اخلربات يف جتارب
تطبي��ق رفع الأ�س��ماء اجلغرافية وكيفي��ة احلفاظ عليها ،كم��ا �أتاح معاجلة
التحدي��ات يف جم��ع البيانات وما ت�ش�ير �إلي��ه الكلمة املطلق��ة على املعلم
اجلغرايف ،كما �أتاح امل�ؤمتر طرق اال�س��تفادة من اخلرائط الرقمية والورقية
يف املج��االت العملي��ة واملجتمعي��ة ،ومن الفوائ��د لأوراق العمل املطروحة
احلر�ص على الت�س��جيل اللغ��وي ال�صحيح للأ�س��ماء اجلغرافية والتذكري مبا
قام به الباحثون القدماء ،كما �أ�ش��كر �سلطنة ُعمان لدورها الكبري يف �إقامة
امل�ؤمتر والظهور به ب�أكمل �صورة».
وقالت املهند�س��ة نبيلة الأي�رس رئي�سة ق�سم اخلرائط الأ�سا�سية بالوكالة
الوطني��ة باململكة املغربية« :حتر���ص اململكة املغربية كونها ع�ضوا فعاال
يف ال�ش��عبة العربي��ة للخرباء العرب يف الأ�س��ماء اجلغرافية على امل�ش��اركة
وتتب��ع �أ�ش��غال ال�ش��عبة العربية من��ذ ت�أ�سي�س��ها على غ��رار �أ�ش��غال اللجان
الإقليمي��ة والعاملي��ة املنبثقة ع��ن الأمم املتحدة واملتعلق��ة بكل ما يخ�ص
البيان��ات اجليوماكاني��ة ،ل��ذا ف���إن الوكالة الوطني��ة للمحافظ��ة العقارية
وامل�سح العقاري واخلرائطية حا�رضة بو�صفها ممثال ر�سميا للوفد املغربي
يف الن�س��خة التا�س��عة مل�ؤمتر اخلرباء العرب للأ�س��ماء اجلغرافية حتت �شعار
(التكام��ل اجلغ��رايف املكاين بني اال�س��م واملوق��ع الأهمية والأثر) ب�س��لطنة
ُعم��ان ،وهي فر�صة لت�ش��ارك وتقا�س��م ال��دول العربية جتاربهم ومناق�ش��ة
جمي��ع املحاور املتعلقة بالأعالم اجلغرافي��ة ،وقد متيزت فعاليات امل�ؤمتر
بالعدي��د م��ن املداخالت املهمة واملقرتحات التي ت�س��عى �إلى توحيد كتابة
الأ�س��ماء اجلغرافية على ال�صعيد العربي بالأحرف العربية وما يقابلها من
�أبجدية (الرومنة) ،فكل ال�ش��كر والتقدير ل�س��لطنة ُعم��ان عرب الهيئة الوطنية
للم�ساحة على التنظيم املتميز واملهني وحفاوة اال�ستقبال».
كم��ا حت��دث الأ�س��تاذ الدكت��ور حمم��د دا�ؤد حمم��د عميد كلي��ة اللغات
بجامعة ال�س��ودان للعلوم والتكنولوجيا قائال« :نتقدم ب�أ�س��مى �آيات ال�ش��كر
والتقدير لأ�ش��قائنا من �س��لطنة ُعمان عل��ى احت�ضانهم ه��ذا احلدث العلمي
احليوي املهم ،حيث �ش��اركت الدكتورة �أ�سماء حممد �إبراهيم ببحث عنوانه:
(توحيد معيار كتابة الأ�سماء اجلغرافية غري العربية يف ال�سودان با�ستخدام
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ال�ضابط املدين/
عقيل بن مال اهلل ال�صادقي

الفا�ضل/
عامر حممد احلميدي

الأ�ستاذ الدكتور/
حممد دا�ؤد حممد

املهند�سة/
نبيلة الأي�سر

امل�ؤمت��ر �أو�صى ال��دول العربية التي مل تن�ش��ئ
حتى تاريخ��ه هيئات وطنية للإ�س��راع يف �إن�ش��اء
الهيئ��ة الوطنية الدائم��ة ،املتخ�ص�ص��ة بتوحيد
الأ�س��ماء اجلغرافية املنا�سبة لكل دولة ،واال�ستفادة
من الدول التي لديها جتربة يف ذلك
ال�ضابط املدين/
فاطمة بنت مبارك الدايرية

ال�ضابط املدين/
�إبراهيم بن علي التبعي

نظام (الرومنة) ،وقد �سعدنا بحفاوة اال�ستقبال وجودة اخلدمات».
ال�ضابط املدين �إبراهيم بن علي التبعي من الهيئة الوطنية للم�س��احة،
ق��ال« :يعد م��شروع البوابة اجلغرافي��ة املكانية للهيئة الوطنية للم�س��احة
هو م��شروع �إن�ش��اء وتطوير بوابة جغرافية مكانية تفاعلية حديثة للهيئة
الوطني��ة للم�س��احة� ،س��هلة اال�س��تخدام وثري��ة باملعلوم��ات تتي��ح تبادل
وا�س��تخدام املعلومات اجلغرافية املكانية من قبل كافة امل�س��تخدمني من
القطاع احلكومي والقطاع اخلا���ص والأفراد ،ولتكون نقطة و�صول واحدة
جلمي��ع املنتجات املتاحة يف الهيئة الوطنية للم�س��احة و�إتاحتها للعمالء
عرب الإنرتنت».
و�أ�ضاف��ت ال�ضاب��ط امل��دين فاطمة بنت مب��ارك الدايرية م��ن املكتب
الهيدروغ��رايف الوطن��ي ال ُعماين« :ت��شرفت بامل�ش��اركة يف امل�ؤمتر بورقة
عم��ل حتمل عن��وان (الأ�س��ماء اجلغرافية للمع��امل البحرية املغم��ورة) ،من

خالل ا�س��تعرا�ض �آلية تقدمي الأ�س��ماء اجلغرافية للمع��امل البحرية القاعية
لالع�تراف الدويل جتنبا للت�س��مية الع�ش��وائية وغري املنظم��ة للمعامل حتت
�س��طح البح��ر ،وم��ن �أج��ل حتقي��ق ت�س��مية مت�س��قة يف اخلرائ��ط املالحية،
والأوراق العلمية».
اجلدير بالذكر �أن امل�ؤمتر �ش��ارك فيه عدد من اخلرباء واملخت�صني يف
جمال الأ�سماء اجلغرافية والعلوم املرتبطة بها من عدد من الدول العربية،
ويه��دف امل�ؤمت��ر �إلى تفعيل العم��ل العربي امل�ش�ترك يف جماالت خمتلفة،
منها :توثيق الأ�س��ماء اجلغرافية ،وتطبيق النظ��ام العربي املوحد للرومنة
 ،٢٠١٧وتوحي��د الأ�س��ماء اجلغرافي��ة (العربية) ،وتف�صيح احل��رف والبناء
وع��دم ا�س��تخدام اللهج��ات (العامية) ،وتفعي��ل اللجان والهيئ��ات الوطنية
للأ�س��ماء اجلغرافية ،والربط بني املعلومات اجلغرافية املكانية والأ�س��ماء
اجلغرافية ،والتمكني اجلغرايف للأ�سماء اجلغرافية.

انتخاب �سلطنة عُ مان ممثلة بالهيئة الوطنية للم�ساحة نائبا �أول لرئا�سة ال�شعبة العربية خلرباء الأ�سماء اجلغرافية
انتخبت �س��لطنة ُعمان ممثلة بالهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع
ليك��ون لها ممثل ي�ش��غل من�صب نائب �أول لرئا�س��ة ال�ش��عبة العربية خلرباء
الأ�س��ماء اجلغرافية ،وقد وقع االختيار على العقيد الركن يو�سف بن حارث
النبهاين �أحد منت�س��بي الهيئة الوطنية للم�س��احة لي�ش��غل هذا املن�صب ،وقد
ج��اء ذل��ك تفعي�لا لنتائ��ج وتو�صيات امل�ؤمتر التا�س��ع للخبــ��راء العـــ��رب
فــ��ي الأ�سمـ��اء اجلغرافيــة والـ��ذي عقــد موخــ��را يف �سلطنة ُعمــان خــالل
الفتــ��رة مـــــن ( )١٢/٧-٥بالتعاون مع املركز اجلغرايف امللكي باململكة
الأردني��ة الها�ش��مية ،حيث تقرر خ�لال امل�ؤمتر انتخاب نائب �أول لرئي���س
ال�ش��عبة العربي��ة خلرباء الأ�س��ماء اجلغرافية ممثال ل�س��لطنة ُعم��ان والهيئة
الوطنية للم�س��احة ،والذي جاء متوافقا مع نتيجة �أن�شطة و�إجنازات الهيئة
الوطني��ة للم�س��احة يف جم��ال الأ�س��ماء اجلغرافية و�إ�س��هاماتها يف �إجناح
الأهداف املر�س��ومة لل�ش��عبة العربية خلرباء الأ�س��ماء اجلغرافي��ة والنجاح
الكبري للم�ؤمتر.
اجلدير بالذكر �أن ال�ش��عبة العربية خلرباء الأ�سماء اجلغرافية تت�ألف من

اجله��ات والهيئ��ات العربي��ة املكلف��ة من قبل
دولهم بجمع و�ضبط وتوحيد ومعاجلة وتوثيق
�أ�س��ماء الأماكن واملعامل الطبيعية يف خمتلف
البل��دان العربي��ة ،وت�ش��مل ال�ش��عبة ج��زءا م��ن
فريق خرباء الأمم املتحدة املعنيني بالأ�س��ماء
اجلغرافي��ة ( )UNGEGNالتابع��ة للمجل���س
االقت�صادي واالجتماع��ي ( ،)ECOSOCويهدف
وجود ال�شعبة �إلى و�ضع املعايري الالزمة جلمع
العقيد الركن/
و�ضبط وتوحيد وا�ستخدام الأ�سماء اجلغرافية،
يو�سف بن حارث النبهاين
وتب��ادل اخل�برات العلمية والتقني��ة بني الدول
الأع�ضاء ،وذلك من خالل امل�ؤمترات ال�سنوية التي تنظمها ال�شعبة العربية،
كما �أنها م�س���ؤولة عن االهتمام بالأ�س��ماء اجلغرافية يف الوطن العربي من
حيث �ضبطها وتوحيدها ومتكني الدول الأع�ضاء من ا�س��تخدامها وكتابتها
بطريقة موحدة.
93

العــدد ٥٥٢
دي�سمرب ٢٠٢٢

 النقيب  /يون�س بن �سامل املحروقي�إعداد:
 -املالزم /املعت�صم بن مبارك احلب�سي

 الوكيل /نا�صر بن خلفان النبهاينالت�صوير:
 -الرقيب � /أحمد بن فهد الوهيبـي

البحريـة ال�سلطانيـة ال ُعمانيـة تنظــــــــــــــــم دورة طب الأعماق والعالج بالأك�سجني
نظمت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية دورة طب الأعماق والعالج بالأك�سجني للأطباء
واملمر�ضني وفنيي طب الأعماق بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك خالل
الفرتة ( )١٢/٨-٤وقد افتتحت الدورة التي نظمتها وحدة طب الأعماق بالبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية وبالتعاون مع اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة يوم  ،١٢/٤وذلك حتت رعاية الفريق
الركن بحري عبدالله بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وتهدف الدورة التي �أقيمت بنادي ال�شفق لقوات ال�سلطان امل�سلحة
�إلى مناق�شة ودرا�سة جماالت طب الأعماق والعالج بالأك�سجني ،من
خالل �إلقاء عدة حما�رضات �ألقاها عدد من اال�ست�شاريني التخ�ص�صيني
الدوليني يف جمال طب الأعماق من �سلطنة ُعمان ،ودولة الإمارات
العربية املتحدة ،واململكة العربية ال�سعودية ،ومملكة نيذرالند ،وتبحث
الدورة �أبرز امل�ستجدات واملعلومات احلديثة والنظريات اجلديدة يف
طب الأعماق ،وكذلك التطرق �إلى العديد من املوا�ضيع ذات ال�صلة بطب
الأعماق وطرق العالج امل�ستخدمة فيه.
�شارك يف هذه الدورة من �سلطنة ُعمان عدد من الأطباء واملمر�ضني
فنيي طب الأعماق والعالج بالأك�سجني من اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة ،ووزارة ال�صحة ،و�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،وقوة ال�سلطان
اخلا�صة ،والهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ،واملجل�س ال ُعماين
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لالخت�صا�صات الطبية ،وم�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س� ،إ�ضافة
مل�شاركة عدد من الأطباء واملمر�ضني من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
وقد �صاحب افتتاح الدورة �إقامة معر�ض يحتوي على معدات و�أدوات
الإ�سعافات الأولية لإ�صابات الغو�ص ،وعدد من الأحياء والكائنات
البحرية التي ت�شكل خطراً على الغوا�صني ،وعر�ض بع�ض من معدات
الغو�ص بالإ�ضافة لعدد من املن�شورات املتعلقة بطب الأعماق.
ويعد طب الأعماق والعالج بالأك�سجني من فروع الطب احلديثة،
ويعنى بدرا�سة الت�أثريات الف�سيولوجية واملر�ضية لدى القائمني باملهام
ُ
العملياتية حتت املاء ،ويتفرع طب الأعماق �إلى فرعني؛ هما :طب
الغو�ص والذي يهتم ب�صحة الغوا�ص ولياقته البدنية ودرا�سة الأمرا�ض
والإ�صابات التي يتعر�ض لها الغوا�صون ،وكذلك احلوادث التي يتعر�ض
لها البحارة من قبل الكائنات البحرية التي ت�شكل خطرا عليهم �أثناء

عمليات الغو�ص ،والعالج بالأك�سجني امل�ضغوط والذي يخت�ص بعالج
حاالت مر�ضية متعددة؛ �أبرزها :الأمرا�ض املرتبطة بنق�ص الرتوية
الدموية يف الع�ضو امل�صاب كالقدم ال�سكري ،وقد عقدت الدورة الأولى
يف طب الأعماق والعالج بالأك�سجني يف العام 1993م ،وحظي طب
الأعماق باالهتمام والعناية؛ مما �أعطى �سلطنة ُعمان الريادة الإقليمية
يف هذا املجال.
ح�رض حفل افتتاح الدورة اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،واللواء الركن �سامل بن علي احلو�سني
قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء عبداهلل بن علي احلارثي م�ساعد
املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك للعمليات ،واللواء الركن جوي (مهند�س)
�صالح بن يحيى امل�سكري رئي�س �أكادميية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
والدفاعية (�آنذاك) ،واللواء خليفة بن علي ال�سيابي م�ساعد املفت�ش العام
لل�رشطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ،واللواء الركن حامد بن
�أحمد �سكرون �آمر كلية الدفاع الوطني (�ساب ًقا) رئي�س �أكادميية الدرا�سات
(حاليا) ،واللواء حممد بن ربيع ال�شجيبي م�ساعد
الإ�سرتاتيجية والدفاعية
ً
رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات ،واللواء �سيف بن �سلمان ال�شكيلي
م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للإ�سناد الإداري ،وعدد من كبار
ال�ضباط بالأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،كما ح�رضها �سعادة
�سفري اململكة العربية ال�سعودية املعتمد لدى �سلطنة ُعمان ،وعدد من
امللحقني الع�سكريني ب�سفارات الدول ال�شقيقة ب�سلطنة ُعمان ،وعدد من
منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية واخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
ووحدة طب الأعماق بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وعدد من الأطباء
واملخت�صني من خمتلف دول العامل.
 lهذا وقد اختتمت الدورة يوم  ١٢/٨حتت رعاية العميد طبيب
�صقر بن زايد البو�سعيدي رئي�س اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة.
وخرجت دورة طب الأعماق والعالج بالأك�سجني التي �أقميت بنادي
ال�شفق لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وا�ستمرت عدة �أيام بعدد من التو�صيات،
�أهمها� :إن�شاء برامج الدرا�سات التخ�ص�صية يف طب الأعماق للأطباء
(الإقامة والزمالة) والدورات الفنية التخ�ص�صية للمهن الأخرى العاملة
يف جمال طب الأعماق بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وتطوير البحوث العلمية يف جمال طب الأعماق والعالج بالأك�سجني،
كما �أو�صت بعمل الت�رشيعات والقوانني الالزمة لتنظيم ممار�سة الغو�ص

بكافة �أنواعها ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف طب الأعماق،
وت�ضمني الت�أمني ال�صحي لي�شمل عالج �إ�صابات الغو�ص خا�صة لدى
ال�سياح.
ويف ختام الدورة �سلم العميد طبيب رئي�س اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة راعي املنا�سبة ال�شهادات للم�شاركني يف الدورة تقديرا
جلهودهم.
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بمناســبة يــوم قــوات الســلطان المســلحة يســرنا ويشــرفنا تهنئــة منتســبي وزارة الدفــاع وقــوات الســلطان
المســلحة بيومهــم المجيــد تحــت ظــل القيــادة الحكيمــة لجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم القائــد
األعلــى حفظــه هللا ورعــاه .
نحــن فخــورون بمواصلتنــا خدمــة ودعــم قــوات الســلطان المســلحة  ،حيــث كان لنــا شــرف القيــام بذلــك
ألكثــر مــن ( )٥٠عا ًمــا.

Congratulations
On the occasion of the Sultans Armed Forces Day. We are delighted
ُ
ُ Armed
congratulate all members of the
Ministry of Defence and Sultans
Forces , under the wise command of His Majesty Sultan Haitham Bin
Tarik Supreme Commander.
We are proud to continue to serve and support the Sultans Armed
Forces as we have been honoured to do for more than 50 ُ years.

مبنا�س����بة تخريج دفعة
جدي����دة م����ن ال�ضب����اط
املر�شحني باجلي�ش ال�سلطاين
العم����اين ،ي�س����ر جمل����ة
ُ

		
(

) �أن ت�ص����در

ملحق ًا خا�ص ًا بهذه املنا�س����بة

بالتن�سيق مع فرع العالقات
واملرا�سم باجلي�ش ال�سلطاين
العماين.
ُ

كلية ال�سلطان قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابو�س الع�سكرية

كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية:
تعد كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية من �أهم ال�صروح التدريبية باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،حيث ت�ضطلع
مبهمة تدريب ال�ضباط املر�شحني من خمتلف وحدات وت�شكيالت اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين والأجهزة الع�سكرية
ً
�ضباطا م�ؤهلني ،وعلى درجة عالية من
والأمنية الأخرى ,وتزويدهم باملهارات واملفاهيم والعلوم الع�سكرية ليكونوا
الكفاءة متكنهم من القيام باملهام والواجبات التي تناط بهم باقتدار.

 nالر�ؤية
ت�سعى كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية للو�صول �إلى مكانة تناف�سية علمية من ت�أهيل ال�ضباط املر�شحني
قيادي ًا والتميز �أكادميي ًا.

 nالر�سالة
تقوم كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية بتدريب وت�أهيل ال�ضباط املر�شحني يف خمتلف اجلوانب الع�سكرية
والأكادميية وتنمية و�صقل القدرات القيادية يف خمتلف املهارات الع�سكرية الأ�سا�سية لديهم وفق برنامج
تدريبي وتعليمي متطور لدعم اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وقوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية ب�سلطنة
عُ مان وجيو�ش الدول ال�شقيقة وال�صديقة التي تخلق �ضباط ًا بالكلية.

 nالقيم
 ال�ضبط والربط الع�سكري. االحرتافية وال�سلوك االجتماعي. االلتزام والعمل اجلماعي. اجلودة. االبتكار. العدالة. -الوالء.
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العماين:
اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ُ

«من �أهم الأهداف التي ي�سعى اجلي�ش ال�سلطاين العُماين لتحقيقها على الدوام ،االهتمام
مبنت�سبيه ورفع كفاءتهم التدريبية وت�أهيلهم و�إعدادهم الإعداد الأمثل ،الذي ميكنهم من القيام
بواجبهم بكل كفاءة واقتدار»

احلمد هلل حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم �سلطانه ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،،،
اللواء الركن/
البلو�شي
مطر بن �سامل
�إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز �أن نهنئ �أنف�سنا جميعـًا بهذا الإجناز الع�سكري الكبري
للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ولكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية على وجه اخل�صو�ص،
مبنا�سبة تخريج دورة جديدة من ال�ضباط املر�شحني ،وبح�صاد نتائجها امل�رشفة
وجهودها املخل�صة ،والتي نال منت�سبوها �رشف الثقة ال�سامية لي�صبحوا �ضباط ًا بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،بعد �أن
�أكملوا مدة التدريب الع�سكري والتعليم الأكادميي بهذه الكلية العريقة.
تعد كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية �رصح ًا ع�سكري ًا وعلمياً ،وم�شعل نور متجدد ي�شع باملعرفة والثقافة ،وقد
�أخذت على عاتقها �أن ت�ؤدي ر�سالتها املنوطة بها على �أكمل وجه ،و�أن ال ت�ألو جهداً يف �إعداد وت�أهيل ورفد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بجميع وحداته وت�شكيالته وباقي �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية
بكوكبة من ال�ضباط الأك ّفاء القادرين على العمل يف خمتلف امليادين وحتت كل الظروف ،حيث �سعت الكلية جاهدة
وب�صورة م�ستمرة �إلى تطوير مناهجها وتعزيز براجمها يف كافة العلوم املختلفة ،وا�ستخدام التقنيات احلديثة،
والتمارين التطبيقية.
�إن من �أهم الأهداف التي ي�سعى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لتحقيقها على الدوام ،االهتمام مبنت�سبيه ورفع
كفاءتهم التدريبية وت�أهيلهم و�إعدادهم الإعداد الأمثل ،الذي ميكنهم من القيام بواجبهم بكل كفاءة واقتدار،
واحلر�ص على االهتمام بالكليات واملعاهد التدريبية على اختالف تخ�ص�صاتها بكل ما يلزم من متطلبات التدريب،
حيث زودت باملدربني الأك ّفاء ،وتو�سعة املن�ش�آت واملرافق التدريبية ،مما �ساعد هذه الكليات واملعاهد على القيام
بدورها املن�شود يف الإعداد والتدريب الناجح ،فه�ؤالء ال�ضباط هم �إحدى ثمرات هذا االهتمام ،غر�س فيهم العزم
والت�صميم على حتمل امل�س�ؤولية وتنفيذ الواجب املنوط بهم ،بعد �أن نهلوا من �أحدث العلوم الع�سكرية والأكادميية
النظرية وامليدانية طوال فرتة التدريب املقررة للدورة ،وتوجت ح�صيلتهم العلمية بالتمارين امليدانية فطبقوا
جميع التدريبات الالزمة ،و�أثبتوا �أنهم قادرين على تنفيذ جميع املهام القيادية مبختلف م�ستوياتها بكفاءة عالية،
وتهيئتهم للعمل القيادي الذي يتطلب منهم القدرة على قيادة الآخرين ،و�إدارة املواقف واتخاذ القرارات املنا�سبة
يف كافة الظروف.
يف اخلتام نبارك للخريجني تخرجهم امليمون ،حاث ًا �إياهم ب�أن تكون هذه املرحلة التدريبية التي اجتازوها
انطالقة لهم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء يف �إجناز الواجب وما يتطلبه العمل من م�س�ؤوليات ،داعيـًا اهلل العلي
القدير �أن يوفقهم يف �أداء مهامهم وواجباتهم ،مثمنني يف ذات الوقت جهود كل من �ساهم يف و�صول هذه الكلية
العريقة لهذا امل�ستوى الراقي ،فكل ال�شكر للكادر التدريبي من �آمر الكلية وهيئة التدريب والإداريني وكل العاملني
بالكلية ،على عطائهم امللمو�س وجهودهم الد�ؤوبة ودورهم الفاعل والإيجابي يف حتقيق �أهداف الكلية والرقي
ب�سمعتها� ،سائ ًال اهلل �أن يكلل م�ساعينا جميعـًا بالنجاح خدمة لهذا الوطن املعطاء ،ولقائده املفدى ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
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كلية ال�سلطان قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابو�س الع�سكرية
العماين:
�آمر �أكادميية اجلي�ش ال�سلطاين ُ

�آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية:

ال�سلطاين العُماين مطلب �أ�سا�سي� ،إذ ال بد من
«اال�ستمرار يف تطوير التدريب ب�أكادميية اجلي�ش ُ
توفري التدريب والتعليم الذي يتفق مع املعايري املعتمدة ل�ضبط و�ضمان اجلودة ،ويف بيئة تدريبية
و�أكادميية حمفزة وباملوارد الب�شرية الوطنية املجيدة»

«كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية �صرح ع�سكري عريق� ،أن�شئت نواتها الأولى عام 1971م ومنذ
ذلك احلني ظلت هذه الكلية ت�ؤدي ر�سالتها ب�أمانة و�صدق و�إخال�ص وت�شكل مع املراكز التدريبية
الأخرى باجلي�ش ال�سلطاين العُماين منظومة متكاملة من التدريب والت�أهيل»

احلمد هلل الذي بف�ضله تتم الأعمال وال�صاحلات ،وال�صالة وال�سالم على معلم الب�شـرية
وهاديها �إلى طريق احلق امل�ستقيم �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
العميد الركن /
احلب�سي
�سعيد بن زايد
ُيعد التدريب �أحد �أهم �أ�س�س تنمية املوارد الب�رشية القادرة على تلبية حاجات العمل
و�إك�ساب املعارف واملهارات اجلديدة ملواكبة التطورات والتغريات ال�رسيعة التي ي�شهدها
العامل يف خمتلف التخ�ص�صات ،وللتديب �أهمية بالغة يف تر�شيد املال واجلهد والوقت،
ال�سلطاين ال ُعماين التدريب �أهمية خا�صة بكافة �أنواعه الأ�سا�سي منها واملتقدم ،وعملت على
لذا فقد �أولت قيادة اجلي�ش ُ
تهيئـة وتنظيم وتطوير العديد من املعاهد والوحدات التدريبية املتخ�ص�صة بتنمية املوارد الب�رشية� ،إذ تعد �أكادميية
ال�سلطاين ال ُعماين من املنجزات التدريبية احلديثة التي حتققت على �أر�ض الواقع والتي �أنيط بها تدريب وتعليم
اجلي�ش ُ
وت�أهيل قادة امل�ستقبل.
ال�سلطاين ال ُعماين مطلب �أ�سا�سي ،و�إذ ال بد من توفري التدريب
�إن اال�ستمرار يف تطوير التدريب ب�أكادميية اجلي�ش ُ
والتعليم الذي يتفق مع املعايري املعتمدة ل�ضبط و�ضمان اجلودة ،ويف بيئة تدريبية و�أكادميية حمفزة وباملوارد
الب�رشية الوطنية املجيدة وبا�ستخدام التقنيات احلديثة واملناهج املتطورة والداعمة جلودة خمرجات هذه الأكادميية،
(عمان  )2040و�أهمية
وال�سعي احلثيث ملواكبة تطلعات املرحلة القادمة مبا يتما�شى ويت�سق مع الر�ؤية امل�ستقبلية ُ
�إدراج كافة امل�ؤ�س�سات التدريبية والتعليمية حتت مظلة االعتماد الأكادميي ح�سب خطة زمنية دقيقة.
ال�سلطاين ال ُعماين خـالل فتـرة
ومـن هـذا املنطلق حر�صـت كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ب�أكادميية اجلي�ش ُ
التدريـب الع�سـكري والأكادميي التي �أم�ضاهـا ه�ؤالء اخلريجون بني جنبات هذا ال�رصح ال�شامخ عــلى تزويدهم مبختلف
املهارات الأ�سا�سية وال�رضورية الالزمة لتلبية االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين كمهارات
التحليل والتخاطب والتفكري املنطقي ال�سليم وحل املعا�ضل املختلفة والعمل بروح الفريق الواحد ،بالإ�ضافة ل�صقلهم
وتدريبهم ورفدهم مبختلف اجلوانب البدنية والذهنية واملعرفية والنف�سية ،بهدف بناء �شخ�صية قيادية مرتكزة على
عقيدة االنتماء للوطن والوالء لل�سلطان.
وال يفوتني يف هذا املقام �أن �أُ�شيد بقيادة كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية والهيئة التدريبية والإدارية وكل العاملني
بالكلية الذين عملوا بكل جد واجتهاد وبقدر عال من الكفـاءة والفاعليـة وفـق قواعـد را�سخة ،وركائز ثابتة وبرنامج
تدريبي متقن ودقيق �شامل ،ومناهج درا�سية معـدة وم�صممـة ب�شكـل يـرثي فكـر ه�ؤالء اخلريجني باملعلومات يف كافة
اجلوانب الأكادميية ،والقياديـة ُ ،والثقافيــة ،والأمنية ب�أ�ســاليب حديثــة ذكيــة ومتطــورة تلبي طموحنا جميعا.
وختامــا �أتقــدم بالتهنئة اخلال�صة لل�ضباط اخلريجني مبنا�سبة تخرجهم امل�رشف ٍونيلهم الثقة ال�سامية والتي �أتت
عن جدارة وا�ستحقاق  ،و�أبــارك لــهم تفانيهم يف حت�صيل املعرفة وال�سهر لبلوغ هذه الغاية ،و�أو�صيــهم بالعمــل بــكل
مــا اكت�سبوه من مهارات ومعارف خالل فرتة تدريبهم ،وتطبيقــها التطبيــق الأمثل ،و�أحثهم على موا�صلة العطاء
واال�ستمرار الدائم يف بذل اجلهد واملثابرة لت�أدية الر�سالة والواجب الوطني املقد�س يف خدمة هذا البلد العزيز حتت ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
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�إننا نحتفل مع ًا بتخريج كوكبة جديدة من رجال الع�سكرية ال ُعمانية العتيدة
من الذين نهلوا املبادئ والقيم الع�سكرية الرا�سخة يف كلية ال�سلطان قابو�س
العقيد الركن /
تبوك
متان
�سامل بن علي بن
الع�سكرية ،هذا ال�رصح الع�سكري العريق الذي �أن�شئت نواته الأولى عام 1971م
ومنذ ذلك احلني ظلت هذه الكلية ت�ؤدي ر�سالتها ب�أمانة و�صدق و�إخال�ص
وت�شكل مع املراكز التدريبية الأخرى باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين منظومة متكاملة من التدريب والت�أهيل
لتقدم لقوات ال�سلطان امل�سلحة وكافة الأجهزة الع�سكرية والأمنية ب�سلطنة ُعمان قادة امل�ستقبل الذين ال
ي�ألون جهداً يف الدفاع عن الوطن ب�أرواحهم ،وال يدخرون و�سع ًا للم�ساهمة الفاعلة يف حتقيق تنميته،
وليتوا�صل عطاء الأجيال جي ًال بعد جيل .
�أيها ال�ضباط اخلريجون:
�إنكم اليوم يف نهاية مرحلة كاملة من التدريب والت�أهيل  ،وعلى الرغم مما بذلتموه من عناء كبري
�إال �أن هذه املرحلة كانت هي املرحلة الأ�سهل ،وما �سوف تنتقلون �إليه بعد هذا اليوم هو عامل وا�سع فيه
الكثري من املتغريات ،و�سوف تواجهون �أ�صنا ًفا من احلياة الع�سكرية ،وما عليكم �إال �أن تتعاملوا معها
بحكمة كبرية ،و�أن تعتربوا امل�سرية التي �أنهيتموها بداية الإجناز ،وبداية تكوين ال�شخ�صية القيادية الفذة،
�رس قوي يدفعه للنجاح وموهبة خفية تدعمه ،
فكلكم قادة امل�ستقبل ،وكل واحد منكم لديه يف �شخ�صيته ٌ
ا�شعلوها اليوم وام�ضوا نحو م�ستقبل واعد وم�رشق .
�أوجه لكم تهنئة خال�صة من القلب بان�ضمامكم �إلى �صفوف قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة و�أنتم
تت�سلحون بالعلم واملعرفة لتويل امل�س�ؤولية الكربى يف حماية الوطن و�صون منجزاته فكونوا �أهال لهذه
امل�س�ؤولية ،وتلك الأمانة ،احملوها ب�رشف و�ضمري ،و�أدوها على الوجه الذي ير�ضي اهلل �سبحانه وتعالى.
حفظ اهلل بالدنا ُعمان �آمنة م�ستقرة يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -و�سدد على طريق اخلري خطاه.
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دورة ال�ضباط املر�شحني
 mت�شكلت دورة ال�ضباط املر�شحني وافتتحت الدورة ر�سمي ًا حتت رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
العماين.
اجلي�ش ال�سلطاين ُ

الهدف االن�ضباطي
يتحقق الهدف االن�ضباطي من خالل الربامج املعدة واملتابعة
اليومية من قبل املدربني ،وذلك لرفع وت�أ�صيل قواعد و�أ�س�س
االن�ضباط الع�سكري لل�ضباط املر�شحني وبناء ال�شخ�صية الع�سكرية
القدوة ليحتذى بها يف ت�شكيالت ووحدات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
وقوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية وجيو�ش الدول ال�شقيقة
وال�صديقة .

الهدف الأكادميي

 mمت خالل دورة ال�ضباط املر�شحني تدريب وت�أهيل ال�ضباط املر�شحني يف خمتلف اجلوانب الع�سكرية والأكادميية ،وتنمية و�صقل
اجلوانب القيادية يف خمتلف العلوم واملهارات الع�سكرية وفق برامج تدريبية وتعليمية متطورة من �أجل حتقيق ر�ؤية ور�سالة الكلية ،ورفد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وقوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية ب�سلطنة ُعمان وجيو�ش الدول ال�شقيقة وال�صديقة ب�ضباط �أك ّفاء ،من خالل
الربامج واملقررات لدورة ال�ضباط املر�شحني ومبا يحقق الأهداف الآتية:

يتدرب ال�ضباط املر�شحون على خمتلف املواد واملقررات
الأكادميية ،وذلك لتزويد وت�سليح ال�ضباط املر�شحني بالعلوم
الأكادميية والثقافية وتو�سيع ورفع و�إثراء مداركهم العلمية
والثقافية ليكونوا �ضباطً ا م�ؤهلني علميا .

الهدف القيادي
الهدف البدين
مت الرتكيز على اجلانب القيادي خالل فرتة ومراحل الدورة
و�إعطاء ال�ضابط املر�شح الفر�ص املنا�سبة ملمار�سة القيادة
وال�سيطرة على خمتلف امل�ستويات �سواء يف املهام القيادية
الإدارية �أو يف املهام القيادية التعبوية.

الهدف الع�سكري
يتم تدريب ال�ضباط املر�شحني على املهارات والعلوم الع�سكرية
والتي تبد�أ بالدرو�س النظرية والتطبيقات العملية عليها وتختتم
بالتمارين امليدانية ،والتي ت�ؤهل ال�ضباط املر�شحني للعمل قادة
�أ�صاغر يف ت�شكيالت ووحدات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وقوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية وجيو�ش الدول ال�شقيقة
وال�صديقة .
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يف اجلانب البدين يتم تهيئة ال�ضباط املر�شحني من خالل
برنامج يواكب متطلبات كل مرحلة من مراحل التدريب لتمكن
ال�ضابط املر�شح من مواكبة برامج و�أن�شطة الدورة املختلفة،
ويكونوا م�ؤهلني بدنيا للقيام بالأعمال القتالية والع�سكرية يف
وحداتهم وت�شكيالتهم .

الهدف املعنوي
يتجلى الهدف املعنوي من خالل غر�س روح امل�س�ؤولية
والإميان مببادئ الع�سكرية احلقة يف نفو�س ال�ضباط املر�شحني
ليكونوا قدوة ح�سنة ملر�ؤو�سيهم يف وحدات وت�شكيالت ووحدات
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وقوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الأمنية وجيو�ش الدول ال�شقيقة وال�صديقة يف الدورة التي ت�شارك.
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دورة املغامرة والفرو�سية وال�سباحة

�أن�شطة وفعاليات الدورة
m

متارين وفعاليات الدورة

مترين عمليات الأمن الداخلي واحلروب اخلا�صة
تويل كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية اهتماما كبرياً
بالتمارين والتطبيقات العملية جلميع الأعمال ,لذلك �أخذت
التمارين والأعمال امليدانية حيزاً كبرياً من برنامج دورة
ال�ضباط املر�شحني ملا لها من �أهمية كبرية يف �صقل وت�أهيل
اجلانب القيادي والإداري لل�ضابط املر�شح ومنحه فر�صة
حقيقية وواقعية ملمار�سة القيادة وال�سيطرة على خمتلف
امل�ستويات.
تتنوع التمارين املقررة خالل الدورة بحيث تتما�شى مع
املناهج املقررة لكل ف�صل ،بداية من مترين القيادة واملهارة
ومتارين مراحل احلرب واحلروب اخلا�صة ,وعمليات الأمن
الداخلي ,وتختتم بالتمرين النهائي بالذخرية احلية ,ويراعى

مترين مكافحة ال�شغب
خالل هذه التمارين حتقيق الأهداف املتوخاة من هذه
التمارين وتنمية و�صقل القدرات القيادية لل�ضباط املر�شحني
وممار�سة القيادة وال�سيطرة وت�سلحهم باملهارات الأ�سا�سية
وفنون القتال املختلفة .

متارين املالحة والقيادة
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البيان العملي (درع)٢٧/

كلمة ال�ضباط اخلريجني
احلمد هلل الذي جعل الوطن مقر الإن�سان ومالذه ,ومكان انت�سابه واعتزازه ,وال�صالة
وال�سالم على نبي الأنام ,حممد عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى ال�سالم .
�أما بعد :
نقف اليوم لنكتب هذه الأ�سطر املر�صعة بال�صرب والكفاح  ,وتتويجها بتخريج ختمناه
نفذت كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية البيان العملي للتمرين النهائي
(درع  )27/لدورة ال�ضباط املر�شحني حتت رعاية اللواء الركن طيار خمي�س
بن حماد الغافري قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،بح�ضور اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وذلك مبيادين تدريب
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين مبحافظة ظفار.
وقد ا�ستمع راعي املنا�سبة واحل�ضور �إلى �إيجاز ا�ستعر�ض مراحل
التمرين املختلفة والبيان العملي والأهداف التدريبية املتوخاة من تنفيذه.
وقد نفذ ال�ضباط املر�شحون فعاليات البيان العملي بالذخرية احلية
وفق خطة التمرين املو�ضوعة مب�شاركة �أ�سلحة الإ�سناد باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين وبدعم جوي من طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين و�إ�سناد من
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع .
وقد �أ�شاد اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين راعي
املنا�سبة بامل�ستوى امل�رشف الذي �أظهره ال�ضباط املر�شحون والروح
املعنوية العالية التي انعك�ست �إيجاب ًا على �سري جمريات التمرين و�أحداثه,
م�شرياً �إلى الدور الذي قام به امل�رشفون على الدورة .

بنجاح ,وكان البد �أن تكون بداياتنا �صعبة ،ودروبنا طويلة ومرهقة ،ولكن وبعزمية الرجال
و�صلنا لهذه املحطة النهائية من حمطات دورة ال�ضباط املر�شحني ,و�إننا الآن وبكل فخر
واعتزاز نعي�ش فرحة لطاملا انتظرناها وخ�ضنا غمار التحدي على وعورتها ,ف�أزهرت اليوم
م�شاعر ال ت�ضاهى ,وبهجة بها الوطن يتباهى ,ولقد و�صلنا اليوم �إلى من�صة التتويج بف�ضل
جهود م�ضنية مل تعرف التواين والك�سل وتربعنا قمم اجلبال بالتفاين والعمل ,وحتقق
بذلك ما ي�سعى �إليه الوطن من طموحات ،فطوبى لكل من ال تقهره التحديات بل يجعل
العزم والإ�صرار �سبيلني ل�صهر ال�صعوبات ،وهذا ما عهدته ُعمان الغالية من �أبنائها املجيدين
ح�رض البيان العملي العميد الركن �سعيد بن زايد احلب�سي �آمر �أكادميية
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ,وكما ح�رضه �آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
وعدد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى,
و�سعادة ال�شيخ م�سلم بن �أحمد احل�رضمي وايل ثمريت ,وجمع من منت�سبي
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.

دورة القفز املظلي التعبوي لدورة ال�ضباط املر�شحني رقم ()٥٧

املثابرين الذين ي�ضربون �أروع الأمثلة يف ترجمة نهج املخل�صني ,ف�أ�صدق التهاين لكل من
ر�سم اليوم ابت�سامة االنت�شاء واالفتخار على حميا هذا الوطن احلبيب �سلطنة ُعمان اخلري
والعطاء والأمان والرخاء.
وبهاءا هو حملنا لهذه الأمانة العظيمة خلدمة تراب
�ضياء
�إن �أجمل ما ي�ضفي على بهجتنا
ً
ً
الوطن الغايل ،ونعاهد اهلل والوطن وال�سلطان �أن ن�ضحي بالغايل والنفي�س من �أجل الدفاع عن
ُعمان� ,إن ال�صعوبات التي واجهناها لي�ست �سوى جتارب جديدة وم�صادر الن�صر على �أنف�سنا،
و�إن تقليل حدة هذه ال�صعوبات ي�أتي بال�صرب والإميان من لدن َا فهي من جعلتنا نتغلب على
الأوقات ال�صعبة التي تفقدنا �أحيان ًا الإرادة والعزمية ،فخلف كل عزمية هناك دافع ,وبقوة
الدافع تقوى العزمية ،فاملوهبة وحدها ال تكفي والعقبات هي تلك الأ�شياء املخيفة التي تراها
عندما ترفع عينيك عن الهدف ,والإرادة هي ما يدفعك للخطوة الأولى على طريق الكفاح ,
ومبا �أننا م�صممون على بلوغ الهدف والغاية وبتوفيق من اهلل تكللت جهودنا بالنجاح .
يعود النف�س على ال�صرب والتجلد والتحمل ،وينمي �سرعة البديهة
�إن التدريب الع�سكري ّ
ويعمل على غر�س قيم االن�ضباط والوالء والإقدام والعمل اجلماعي وتعزيز الثقة بالنف�س،

�ضمن املنهاج التدريبي لدورة ال�ضباط املر�شحني عقدت دورة القفز
املظلي التعبــوي يف مظالت �سلطان ُعمان مبع�سكر الر�ستاق ,وذلك
ملوا�صلة برنامج الدورة والتدريب على جميع اجلوانب اخلا�صة بالقفز
املظلي التعبوي ,و�أظهر ال�ضباط املر�شحون م�ستوى ممي ًزا واجتازوا
الدورة بكل كفاءة واقتدار ،وقد رعى العميد الركن �سامل بن �سيف احلو�سني
كبري �ضباط الأركان باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين اختتام دورة القفز املظلي
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التعبوي يف ميدان القفز املظلي مبظالت �سلطان ُعمان حيث ا�ستمع راعي
املنا�سبة يف البداية لإيجاز عن منهاج الدورة والأهداف املتوخاة منها
ثم نفّذ ال�ضباط املر�شحون جانب ًا من القفز املظلي التعبوي مب�شاركة
الفريق الوطني للقفز احلر مبظالت �سلطان ُعمان بقفز مظلي من ارتفاعات
خمتلفة ،ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتثبيت �أجنحة املظالت على
ال�ضباط املر�شحني ثم �سلّم اجلوائز التقديرية على �أوائل الدورة.

ويف اخلتام نتقدم بوافر ال�شكر والعرفان لكل من �ساهم ولو بكلمة يف تخريج هذه الكوكبة من
ال�ضباط القادرين على حتمل م�س�ؤولية خدمة هذا الوطن والذود عن حيا�ضه.
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انطباعات ال�ضباط اخلريجني

العماين)
ال�ضابط املر�شح /املعت�صم بن �سيف بن خمي�س املحرزي (احلر�س ال�سلطاين ُ

«�إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز التحاقنا بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية التي �ساهمت يف �إعدادنا الإعداد
الأمثل ،وذلك من خالل �صقل جميع مهاراتنا وقدراتنا القيادية لكي نكون يف �أرقى امل�ستويات وال�شك �أن هذه

ال�ضابط املر�شح /عبداهلل �سلطان عبداهلل ال�سليطي (دولة قطر)

يى َّ ُ
الل َع َم َلك ُْم
«وقُلِ ْاع َملُوا ف ََ�س َ َ
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ,قال اهلل عزوجل َ
َو َر ُ�سو ُل ُه َو ْ ُ
ُون» �صدق اهلل العظيم.
ال ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ون َو َ�س ُ َ
با كُ ْن ُت ْم َت ْع َمل َ
ت ُّد َ
ال�ؤْمِ ُن َ
ال�ش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئك ُْم ِ َ
ون �إِلَى َع ِ ِ
احلمد هلل �صاحب النعم ذو اجلود والكرم فاليوم نحتفل بجني ثمار تعبنا وجهدنا واغتنم هذه الفر�صة لأهنئ
نف�سي وزمالئي اخلريجني بهذه اللحظة التي لطاملا انتظرناها طويالً ,وها هي قد جاءت وهي حتمل معها
البهجة وال�رسور والأمل ,واليوم ونحن نحمل م�شاعر الفخر واالعتزاز ب�أنني �أحد خريجي هذه الكلية العريقة
ونتوجه بال�شكر للطاقم التدريبي وجميع من �ساهم لو�صولنا لهذا اليوم العظيم ,ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفقنا
يف حياتنا العملية واملهنية».

الكلية تعد �أحد ال�رصوح التدريبية العريقة التي لها مكانة مرموقة منارة تدريبية دائمة العطاء  ,وال ي�سعنا يف هذا
املقام �إال �أن نوجه ال�شكر اجلزيل لل�ضباط و�ضباط ال�صف الذين كر�سوا جهودهم وطاقاتهم لكي ن�صل �إلى الهدف
املن�شود وللغاية ال�سامية ,ونعاهد اهلل والوطن وال�سلطان ب�أن نقوم بالدور املقد�س الذي �سيناط بنا يف ميادين
العزة والإباء و�أن نكون جنداً �أوفياء لهذا الوطن الغايل حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى �أع ّزه اهلل».

ال�ضابط املر�شح /فهد عادل عبداهلل العازمي (مملكة البحرين)

«�إنه لفخر واعتزاز ب�أن نكون ممثلي مملكة البحرين يف كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،حيث
مت �صقلنا بالعلوم الع�سكرية والأكادميية طيلة عامني من االلتحاق ,والذي يعد دعم ًا لروح التعاون
اخلليجي الع�سكري يف تبادل اخلربات ،و�أتقدم بال�شكر اجلزيل للكادر التدريبي بقيادة الكلية على كل ما
قدموه خالل تلك الفرتة».

ال�ضابط املر�شح� /أحمد بن �سامل بن �أحمد العمري (قوة ال�سلطان اخلا�صة)

«بعظيم الفخر والفرح نت�رشف �أن نكون من �ضمن خريجي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،هذه الكلية
العريقة التي تخرج منها قادة عظماء حملوا �أمانة الدفاع عن الوطن ،و�أ�سهموا يف خدمة وطننا ُعمان و�ضحوا
بالغايل والنفي�س ,حيث �ساهمت الكلية وهلل احلمد يف �صقل وتدريب ال�ضباط فكري ًا وعملي ًا ليكونوا قادرين

على مواجهة التحديات وتهيئتهم للعمليات احلقيقية ,والكلية ت�ضطلع بت�أهيل كفاءات عالية املهارة لت�أدية
الواجب الوطني وهذا ما مل�سناه من خالل هذه الدورة.
�إن قمة اجلبال حتتاج �إلى عزمية و�إ�رصار لنتخطى كافة ال�صعاب وها نحن نقف اليوم ,لنحقق الطموحات
ونعاهد اهلل والوطن وال�سلطان على حفظ �أمن البالد و�سالمتها والذود بكل قوة عن مكت�سباتها (فمن يتجر�أ
ينت�رص)».

ال�ضابط املر�شح/عمر بن �سعيد بن حمد الرحبي (�شرطة عُ مان ال�سلطانية)

«�إن كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية من ال�رصوح التدريبية ال�شاخمة ،والتي تقوم ب�إعداد ال�ضباط امل�ؤهلني
ملختلف امليادين الع�سكرية ,حيث �أننا تابعنا فيه م�سريتنا الع�سكرية والتعليمية والتدريبية على مدار عامني ,ملا
فيه خدمة لهذا الوطن املعطاء ,ففيها حظينا باهتمام عظيم يف اكت�ساب املعلومات الع�سكرية والأكادميية ومنها
اكت�سبنا مهارات عديدة مثل القوة وال�صرب و�رسعة الأداء .
ويف �شهر دي�سمرب من كل عام حتتفل كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية بتخريج فوج جديد من ال�ضباط املر�شحني
حاملني على عاتقهم �أمانة الذود عن الوطن والوالء لل�سلطان ،فنحن اليوم �صمام �أمان الوطن للذود عنه ,واحلفاظ
على ممتلكاته».
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ال�ضابط املر�شح /حممد بن خلف بن �سيف الذهلي (مكتب الأمني العام بوزارة الدفاع)

«ي�رشفني بكل فخر واعتزاز �أن �أكون �أحد خريجي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،هذا ال�رصح التدريبي
طيب اهلل ثراه  -وامل�ستوى الكبري الذي و�صلت �إليه
ال�شامخ الذي يحمل ا�سم ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد ّ -
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية يف �إعداد ال�ضباط املر�شحني ملهمتهم املقد�سة يف خمتلف املجاالت الع�سكرية
ورفد خمتلف �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ,وي�ضطلع هذا ال�رصح ال�شامخ
بت�أهيل دعامات �أ�سا�سية تنا�سب املهام املكلف بها ال�ضابط والتحديات الكبرية التي تواجه متطلبات حفظ الأمن
واال�ستقرار الراهن وامل�ستقبلي ,ختام ًا �أوجه عظيم ال�شكر والتقدير للطاقم التدريبي والأكادميي الذين لهم بالغ
الأثر يف �إي�صالنا �إلى اليوم املن�شود� ,سائلني املولى جلت قدرته �أن يحفظ ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».

العماين)
ال�ضابط املر�شح� /سعيد بن نا�صر بن يو�سف اخلرو�صي (اجلي�ش ال�سلطاين ُ

«�إنه ل�رشف عظيم وو�سام فخر واعتزاز �أن التحق بهذا ال�رصح الع�سكري التدريبي التعليمي ال�شامخ
(كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية) ،حيث تلقينا خمتلف العلوم واملعارف الع�سكرية وخمتلف املهارات
العملياتية امليدانية وبع�ض الدرا�سات الأكادميية التي تزود ال�ضابط املر�شح بالعلم والفكر والثقافة،
وبرامج ريا�ضية ت�ساهم يف رفع م�ستوى اللياقة البدنية ,كل هذه الربامج واملقررات ت�صقل مهارات
ال
و�إمكانات ال�ضابط املر�شح وت�ساعد يف �إعداد وت�أهيل املر�شح قيادي ًا والتميز �أكادميي ًا وجعله م�ؤه ً
لتحمل امل�س�ؤولية و�صقله لتويل املنا�صب القيادية� ,أبارك لزمالئي اخلريجني هذا الإجناز العظيم و�أ�س�أل
اهلل �أن يوفقنا يف تنفيذ كافة املهام والواجبات والأعمال بكل كفاءة واقتدار و�إخال�ص و�أمانة و�أن نكون
ال�سياج املنيع والدرع احل�صني لهذا الوطن الغايل ,حفظ اهلل ُعمان وقائدها ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم من كل مكروه».
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�أوائل دورة ال�ضباط املر�شحني

ال�ضابط املر�شح/
حممد بن حمد بن م�صبح ال�شبلي
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى الدورة

ال�ضابط املر�شح/
�سيف بن حممد بن حمدان اجلابري
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صل على املركز الثاين على م�ستوى الدورة واملركز
الأول يف قراءة اخلارطة

ال�ضابط املر�شح/
عدنان بن عامر بن علي العبادي
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صل على املركز الثالث على م�ستوى الدورة

ال�ضابط املر�شح/
خالد حمد يحيى النعيمي
دولة قطر
احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى ال�ضباط املر�شحني من
دول جمل�س التعاون اخلليجي

ال�ضابط املر�شح/
في�صل بن نا�صر بن �سعيد العربي
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صل على املركز الأول يف التح�صيل العلمي

ال�ضابط املر�شح/
علي بن فهد بن علي احلو�سني
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صل على املركز الأول يف جانب القيادة

ال�ضابط املر�شح/
ن�صر بن نا�صر بن عبداهلل ال�سيابي
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صل على املركز الأول يف االن�ضباط الع�سكري
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�صورة تذكارية لــدورة ال�ضبـــاط املر�شحني ()٥٧

لوحة
ال�شــــرف:

ال�ضابط املر�شح/
�أحمد بن �سامل بن �أحمد العمري
قوة ال�سلطان اخلا�صة
احلا�صل على املركز الأول يف اللياقة البدنية
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مبنا�سبة تخريج دفعة جديدة من ال�ضباط
الطيارين وال�ضباط املر�شحني و�ضباط اخلدمة
املحدودة وال�ضباط اجلامعيني ب�سالح اجلو ال�سلطاين
) �أن ت�صدر ملحق ًا
		
العماين ،ي�سر جملة (
ُ
خا�ص ًا بهذه املنا�سبة بالتن�سيق مع ق�سم العالقات
العماين.
واملرا�سم الع�سكرية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ُ

قائد قاعدة غال و�آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية

�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
تعنى �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية ببناء وت�أ�سي�س
و�إعداد وت�أهيل القوى الب�رشية رفداً ل�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين وغريه من الأ�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بجميع

التخ�ص�صات التدريبية والعملية التي يعتز بها هذا ال�رصح
املهيب ،وذلك من خالل الأجنحة واملدار�س التدريبية املتعددة
يف الأكادميية.

الر�ؤية
تتطلع �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية ب�أن تكون
�إحدى ال�رصوح ال�شاخمة ذات امل�ستوى الرفيع يف تدريبها

وتعليمها الع�سكري لقيادات امل�ستقبل ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين.
ُ

الر�سالة
تهدف �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية يف ترجمة
�أدوارها التدريبية والتعليمية الت�أهيلية ملختلف الفئات
الدار�سة واملتدربة يف �أروقتها وتزويدهم ب�شتى علوم
املعرفة الع�سكرية والأمنية والثقافية واالجتماعية
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«�أنتهز الفر�صة بالتهنئة العطرة لل�ضباط اخلريجني و�أبارك
لهم تفانيهم يف حت�صيل املعرفة ،و�أو�صيهم بالعمل اجلاد،
واال�ستمرار على نهل العلم واكت�ساب املعرفة من �شتى م�صادرها»

والإدارية والقيادية التي ت�ؤهلهم للقيام بواجباتهم
امل�ستقبلية وب�أ�س�س را�سخة ،مباد�ؤها الإجادة يف الأداء،
واالنتماء والوالء للم�ؤ�س�سة بروح التعاون والفريق
الواحد.

العميد الركن طيار/
علي بن مبارك العامري
يعد التدريب والت�أهيل من الركائز الأ�سا�سية التي يعتمد عليها
يف تطوير وتنمية املهارات واملعارف والقدرات للكادر الب�رشي
الذي يرفد به �سالح اجلو ال�سلطاين العماين وباقي الأجهزة الع�سكرية
والأمنية ،وتقوم �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية بدور مهم يف
هذا اجلانب من خالل نقل اخلربات واملعارف والعلوم للم�ستهدفني
مبختلف رتبهم وفئاتهم بدءا من دورة اجلنود امل�ستجدين �إلى
دورات ال�ضباط املر�شحني.
ويقوم جناح التعليم والثقافة الع�سكرية بتقدمي برامج متنوعة
مهما
دورا ً
فـي التعليم والت�أهيل ،كما �أن مدر�سة �رشطة الأمن تلعب ً
فـي ت�أهيل ال�ضباط ،والأفراد يف خمتلف اجلوانب الأمنية التي تهم
ال�ضابط والفرد ،ويكتمل العقد مبدار�س الأركان ممثلة فـي مدر�ستي
الأركان ال�صغرى وت�أ�سي�سية �سالح اجلو ال�سلطاين العماين املعنيتني
ب�إعداد وت�أهيل ال�ضباط يف رتبة مالزم �أول ،ونقيب للعمل ك�ضباط
ركن� ،إ�ضافة �إلى العديد من الدورات والأن�شطة املختلفة التي تقدمها
هذه الأجنحة والأق�سام.

كما �أن هناك العديد من الأق�سام الأخرى امل�ساندة للعملية
التدريبية يف الأكادميية ت�ساهم يف توفري كافة ال�سبل والإمكانات
واخلدمات املختلفة الإدارية والأمنية واللوازم والإعا�شة ،كما ت�ضم
قاعدة غال جغرافيا مديريتي الريا�ضة ،واملو�سيقى ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين ،ولهما الدور البارز يف �أداء املهام والواجبات
املنوطة بهم يف املنا�شط املختلفة.
وتزامنا مع تخريج دفعة جديدة من ال�ضباط الطيارين
واجلويني� ،أنتهز الفر�صة للتقدم بالتهنئة العطرة لل�ضباط اخلريجني
و�أبارك لهم تفانيهم يف حت�صيل املعرفة ،و�أو�صيهم بالعمل اجلاد،
واال�ستمرار على نهل العلم واكت�ساب املعرفة من �شتى م�صادرها؛
ليكونوا على العهد والوعد دائما ،و�أتوجه بال�شكر اجلزيل لكل من
�ساهم يف ت�أهيل وتدريب النخب املختلفة من الأفراد ،وال�ضباط يف
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية قاطبة ،وال�شكر مو�صول لكل من
�ساند العملية التدريبية حتقي ًقا للو�صول �إلى الأهداف املرجوة منها.
ويف اخلتام �أدعو اهلل ع ّز وج ّل ب�أن يوفق اجلميع خلدمة هذا
الوطن العزيز حتت القيادة احلكيمة والرعاية الكرمية من لدن
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -و�سدد على طريق اخلري خطاه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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�إن ال��دور املنوط ب�أكادميية ال�س��لطان
قابو���س اجلوية هو دور �أ�سا�سي وحموري
يف بناء وت�أ�سي���س القوى الب�ش��رية لرفد
جميع القطاعات والتخ�ص�صات املختلفة
العم��اين ،وقد
ب�س�لاح اجل��و ال�س��لطاين ُ
حظي��ت الأكادميي��ة ب�ش��رف الرعاي��ة
ال�س��امية م��ن ل��دن ال�س��لطان الراح��ل
قابو���س بن �س��عيد ط َّي��ب اهلل ث��راه ،من

خالل الزي��ارات والتخريجات ال�س��نوية
للطياري��ن وال�ضب��اط اجلويني بال�س�لاح
ل�س��نوات متتالي��ة ،و�أخ��ذت الأكادميية
تنم��و ملواكبة التطور املت�س��ارع لل�س�لاح
حت��ى �أ�صبح��ت حتم��ل �أمان��ة التعلي��م
والتدري��ب والت�أهي��ل لكاف��ة منت�س��بي
العماين ومنت�سبي
�سالح اجلو ال�س��لطاين ُ
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة والأجه��زة

الع�س��كرية والأمنية الأخرى ،وت�ستلهم
الأكادميي��ة ر�ؤيته��ا من الفكر امل�س��تنري
ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان
هيث��م بن ط��ارق املعظ��م القائ��د الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -يف اهتمامه بتنميةاملوارد الب�ش��رية وبناء العن�صر الب�ش��ري
باعتب��اره حجر الأ�سا���س لدفع م�س�يرة
نه�ض��ة عُ م��ان املتج��ددة والعم��ل عل��ى

التطوي��ر امل�س��تمر وا�س��تخدام و�س��ائل
التقنية احلديث��ة يف التدريب والت�أهيل
ان�سجاما مع (ر�ؤية عُ مان  ،)2040حيث �إن
خريج��ي هذا ال�صرح التدريبي ال�ش��امخ
من��ذ ن�ش���أته يتول��ون منا�ص��ب قيادي��ة
يف �ش��تى التخ�ص�ص��ات �س��واء ب�س�لاح
العم��اين �أو بالأجه��زة
اجل��و ال�س��لطاين ُ
الع�سكرية والأمنية الأخرى.

نبذة تاريخية
مرت قاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية مبراحل عدة حتى و�صلت
�إلى امل�ستوى احلايل ،فقد كانت يف عام
1974م مقرا ملدر�سة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ثم �أ�ضيفت �إليها مدر�سة تعليم
الكبار ،ويف فرباير من عام 1986م
�أفتتحت �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
ر�سميا حتت رعاية �صاحب اجلاللة
طيب اهلل ثراه
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ -
 بقاعدة م�صرية اجلوية ،وكانت حينهاتتكون من مدر�سة تدريب الطريان (ال�رسب
الأول) ،وق�سم تدريب ال�ضباط املر�شحني،
ونتيجة للتطور الكبري الذي �شهده �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين خالل ع�رص
النه�ضة املباركة ،مت نقل تدريب ال�ضباط
املر�شحني من قاعدة م�صرية اجلوية �إلى
قاعدة غال اجلوية يف عام 1992م لتكون
املقر الأ�سا�سي لتدريب ال�ضباط املر�شحني،
وبالتايل �أ�صبحت احلاجة ما�سة لنقل
جناح التدريب الع�سكري من قاعدة ال�سيب
العــدد 552
دي�سمرب ٢٠٢٢

116

�أفتتحت �أكادميية ال�سلطان
قابو���س اجلوي��ة ر�س��ميا يف
فرباي��ر م��ن ع��ام 1986م حتت
رعاي��ة �صاح��ب اجلالل��ة
ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد
 ط َّي��ب اهلل ث��راه  -بقاع��دةم�صرية اجلوية
اجلوية �إلى قاعدة غال اجلوية وذلك يف
عام 1993م ،ليعمل جنبا �إلى جنب مع
جناح تدريب ال�ضباط املر�شحني يف
�إعداد �ضباط امل�ستقبل بال�سالح ،ويف عام
1994م �أفتتحت مدر�سة الأركان ال�صغرى،
كما �أ�ضيفت مدر�سة ت�أ�سي�سية �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لل�ضباط يف عام
1997م ،وذلك لتدريب وت�أهيل ال�ضباط
ليكونوا قادرين على �أداء مهامهم املوكلة
�إليهم بكل كفاءة واقتدار.
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جناح تدريب ال�ضباط املر�شحني
ت�ضم �أكادميية ال�س��لطان قابو�س اجلوية
ع��دداً من الأجنحة واملدار���س التي متار���س
�أدواره��ا التدريبي��ة يف تنمي��ة اجلوان��ب
الأكادميية والقيادية والإدارية لدى منت�سبي
ال�س�لاح واجله��ات الع�س��كرية والأمني��ة
الأخرى ،ومن بني هذه الأجنحة جناح تدريب
ال�ضب��اط املر�ش��حني ال��ذي ُيعن��ى بتدريب
وت�أهيل �ضباط امل�ستقبل بال�سالح ،والدورات
التي تُعقد باجلناح وهي:
 rدورة ال�ضباط املر�شحني الأ�سا�سية.
 rدورة ال�ضب��اط املر�ش��حني اخلدم��ة
املحدودة.
 rدورة ال�ضباط املر�شحني اجلامعيني.
 rالدورة الت�أهيلية لل�ضباط املدنيني.

دورة ال�ضباط املر�شحني الأ�سا�سية

وتنق�س��م �إىل �أرب��ع مراحل عل��ى النحو
الآتي:
 rاملرحل��ة الأول��ى :هي مرحلة الت�أ�سي���س،
الت��ي تكون مهمتها حتويل املنت�س��ب للت�أقلم
عل��ى احلياة الع�س��كرية بكاف��ة جوانبها ،من
ان�ضباط ،ومن لياقة بدنية ،وبع�ض اجلوانب
الأ�سا�سية يف الريا�ضيات ،واللغة الإجنليزية،
وتقني��ة املعلوم��ات ،ومه��ارات التح��دث
والإلق��اء ،والرتكي��ز كذل��ك عل��ى اجلوان��ب
التعبوية وامل�شاة الع�سكرية ومهارات امليدان
والرماية.
 rاملرحل��ة الثاني��ة :وتتمي��ز ه��ذه املرحلة
بالطاب��ع الأكادميي ،من حي��ث الرتكيز على
تطوير املهارات اللغوية مبختلف تطبيقاتها،
ودرا�س��ة الريا�ضي��ات املتقدم��ة ،بالإ�ضافة
�إلى درا�سة مقررات املالحة الأر�ضية وفنون
ا�ستخدام اخلرائط وغريها من الأمور املتعلقة
ب�إع��داد ال�ضب��اط املر�ش��حني وت�أهيله��م يف
كافة اجلوانب.
 rاملرحل��ة الثالث��ة :يتم الرتكي��ز فيها على
اجلوانب النظري��ة والعملية للقيادة وفنونها،
وموا�صل��ة البن��اء يف جوانب تطوي��ر وتنمية
�إدارة املوارد الب�رشية ،ودرا�سة علوم الطريان
والدرا�س��ات الدفاعي��ة والنظ��م ال�س��لطانية
والذوق الرفيع ،وح�ضور الدورات التخ�ص�صية
العــدد 552
دي�سمرب ٢٠٢٢

118

للوقاية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
 rاملرحلة الرابعة (املرحلة املتقدمة) :وتعد
ه��ذه املرحلة الأخرية يف الربنامج التدريبي
لل�ضابط املر�ش��ح وفيها يدر���س مق��رر اللغة
الإجنليزية للطريان ،ومقرر تقنية املعلومات

دورات ال�ضباط املر�شحني اجلامعيني
واخلدمة املحدودة

متتد فرتة التدريب لل�ضباط املر�ش��حني
اجلامعيني واخلدمة املحدودة ،وتنق�س��م �إىل
مرحلتني كالآتي:
 rاملرحل��ة الأول��ى :تب��د�أ ه��ذه املرحل��ة
بالتدري��ب الع�س��كري الأ�سا�س��ي ،يت��م فيه��ا
تدري��ب ال�ضاب��ط املر�ش��ح عل��ى امله��ارات
الع�س��كرية املختلف��ة كالرماي��ة بالأ�س��لحة
وامل�ش��اة الع�س��كرية والإ�س��عافات الأولي��ة
ومه��ارات التعبئة امليداني��ة ،بالإ�ضافة �إلى
حما��ضرات املع��ارف الع�س��كرية وح�ص���ص
اللياق��ة البدني��ة وح�ص�ص الدف��اع الأر�ضي
وامل�شاة الع�سكرية.
 rاملرحلة الثاني��ة :يف هذه املرحلة يتلقى
ال�ضابط املر�شح درو�س ًا يف املالحة الأر�ضية
والريا�ضيات وتقنية املعلومات ،والدرا�سات
الدفاعي��ة ،والدرا�س��ات اجلوي��ة ،وواجب��ات
الأركان ،والنظ��م ال�س��لطانية ،والذوق الرفيع
والقي��م ال ُعماني��ة ،والت��درب عل��ى مه��ارات
التح��دث والإلق��اء وخماطب��ة اجلمه��ور،
بالإ�ضاف��ة الى دورة تنمية املوارد الب��شرية
وتلق��ي املحا��ضرات التوعوي��ة والتعريفي��ة
املختلفة ،ومن �أجل �إث��راء احل�صيلة الثقافية
واملعرفية لدى ال�ضباط املر�ش��حني وتو�سيع
مداركهم فقد مت ت�ضمني زيارات يف الربنامج
التدريب��ي �إل��ى م�ؤ�س�س��ات ع�س��كرية ومدنية
خمتلفة وحما��ضرات متنوعة بالإ�ضافة �إلى
الأن�شطة الريا�ضية والثقافية ملا لها من دور
كب�ير يف �صق��ل �ش��خ�صية ال�ضابط املر�ش��ح
وتهيئته للعمل م�س��تقبال مبديري��ات وقواعد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.

املتعلقة ب�أمن املعلومات ،والأمن ال�سيرباين،
وموا�صل��ة التدري��ب يف اجلان��ب القي��ادي
املتق��دم ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى القي��ام بع��دد من
الزي��ارات �إل��ى اجله��ات الع�س��كرية والأمنية
واملدنية.
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ال�سرب الأول

�أهداف الأكادميية

ته��دف �أكادميية ال�س��لطان قابو���س
اجلوية �إىل تزويد �س�لاح اجلو ال�سلطاين
العم��اين بال�ضب��اط والأف��راد القادري��ن
ُ
على حتمل م�س���ؤولياتهم العملية وذلك
باالعتماد على ثالث ركائز �أ�سا�سية وهي
التعليم والتدريب والت�أهيل من خالل:
rتدريب الفرد الع�س��كري على املهارات
الع�سكرية املختلفة.
rتنمية اجلوانب الع�سكرية وغر�س مبد�أ
ال�ضبط والربط الع�سكري.
rرف��ع م�س��توى اللياق��ة البدني��ة ل��دى
املتدرب من خالل التدريبات والأن�ش��طة
الريا�ضية املختلفة.
rتنمي��ة روح االنتماء وت�ش��جيع العمل
اجلماعي والفردي والتناف�س ال�رشيف.
rتنمية ال�شعور بامل�س�ؤولية والإخال�ص
للواجب الوطني.
rتزوي��د املت��درب باملع��ارف العلمي��ة
والع�س��كرية والثقافي��ة ورف��ع مهاراتهم
وقدراتهم للتعامل مع املعا�ضل املختلفة
وتقدمي احللول املنا�سبة لها.
rغر���س ال��روح املعنوي��ة والإمي��ان
ب�رشف االنت�ساب للخدمة الع�سكرية.

العــدد 552
دي�سمرب ٢٠٢٢

120

� rأولى �سالح اجلو ال�سلطاين
العم��اين من��ذ ت�أ�سي�س��ه اهتمام��ا
ُ
كب�يرا بعملي��ة تدري��ب الطيارين
ليكون��وا عل��ى م�س��توى ع��ال من
الكف��اءة ي�ضمن �أدائه��م ملهامهم
املنوط��ة به��م بكل ج��دارة ،لذا مت
ت�شكيل ال�رسب الأول يف الأول من
مار�س 1969م يف قاعدة �صاللة
اجلوي��ة ليتول��ى مهم��ة تدري��ب
الطيارين ،وقد تزامن ت�أ�سي�سه مع
و�صول طائرات ال�س�ترايك ما�سرت
املقاتل��ة ،ليق��وم ب�إ�س��ناد القوات
الربي��ة ،ومتيزت طائرة ال�س�ترايك
ما�سرت بالقدرة على حمل القنابل
وال�صواري��خ واملن��اورة والطريان
املنخف�ض.
 rي�ض��م ال��سرب الأول ع��دداً
من الطائ��رات التدريبي��ة كطائرة
( )PC-9Mالتي دخلت اخلدمة يف
ال�سالح �س��نة 1999م وهي بداية
ملرحلة جديدة يف تاريخ ال��سرب
الأول ،وتتميز هذه الطائرة ب�سهولة
قيادتها وخ�صائ�صها التي جمعت
بني الكف��اءة واالقت�ص��اد مقارنة
بطائ��رة ال�س�ترايك ما�س�تر ،وق��د
�أثبتت الطائرة جدارتها وكفاءتها
على م��دى ال�س��نوات املا�ضية يف
تدري��ب عدد كب�ير م��ن الطيارين
الذين يتميزون بالكفاءة واخلربة
القتالية العالية.

121

العــدد ٥٥٢
دي�سمرب ٢٠٢٢

مراحل تدريب الطيارين بال�سرب الأول
مراح��ل تدريب الطيارين بال��سرب الأول،
وتنق�سم �إىل املراحل التالية:
 rمرحل��ة الدرا�س��ات الأر�ضي��ة :وفيها يتم
تزويد الطيارين املتدربني باملعلومات املتعلقة
مبب��ادئ الط�يران ،والأجه��زة الإلكرتوني��ة،
و�أنظم��ة الطائ��رة املختلفة ،والأح��وال اجلوية،
واملالحة اجلوية متهيدا للمرحلة التي تليها.
 rمرحل��ة الط�يران على الطائ��رة اخلفيفة:
وتتمي��ز هذه املرحل��ة بالتدريب عل��ى الطريان
بطائرة ال�سوبر مو�ش��اك ،ويف هذه املرحلة يتم
قيا���س قدرات ومه��ارات الطي��ار املتدرب على
هذه الطائرة الب�سيطة وغري املعقدة.
 rمرحلة الطريان على امل�شبه الآيل :وتعد
م��ن �أه��م مراح��ل التدريب على الط�يران ،حيث
�إن امل�ش��به الآيل يحاك��ي عملي��ة الط�يران يف
اجل��و ويوفر للمتدرب بيئ��ة خالية من املخاطر
خا�ص��ة يف املراح��ل الأول��ى للتدري��ب ،ومتنح
الطي��ار املت��درب الثقة بالنف���س عن��د االنتقال
الحقا �إلى مرحلة التدريب على الطريان الفعلي
بالطائرة.
 rمرحل��ة الط�يران على طائ��رة (:)PC-9 M
وتتمثل يف الآتي:
( )1الط�يران الع��ام :وي�ش��مل التدري��ب عل��ى
الإق�لاع والهب��وط وااللتف��اف والن��زول بدون
ا�ستخدام املحرك.
( )2الط�يران عل��ى الأجه��زة :حيث يت��م تدريب
الطي��ار املت��درب عل��ى ط��رق ا�س��تخدام �أجهزة
الطائرة للهبوط يف حال �سوء الأحوال اجلوية.
( )3املالحة اجلوية :ومن خاللها يكت�سب الطيار
املت��درب مه��ارات ا�س��تخدام اخلرائ��ط اجلوي��ة
للو�صول للأهداف املفرت�ضة يف �أرا�ضي العدو.
( )4الطريان الت�شكيلي :ومن خاللها يتم تدريب
الطيار املت��درب على الطريان مبح��اذاة طائرة
�أخرى قريبة جدا بت�ش��كيالت خمتلفة لإك�س��ابه
ثقة متبادلة مع زمالئه املتدربني.
( )5الط�يران الليل��ي :وفيها يت��م تدريب الطيار
املتدرب على الطريان يف وقت الليل.
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يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة ..هو يوم يحتفل به
املواطن العُماين يف جميع ربوع الوطن

�سعادة/
�أحمد بن �سامل �آل �إبراهيم
ع�ضو جمل�س ال�شورى ممثل والية �ضلكوت

�س��تبقى ذكرى احلادي ع��شر من دي�س��مرب
يوم قوات ال�س��لطان امل�سلحة ،يوم الن�رص الذي
حققته قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة ،خالدة
يف نفو���س �أبن��اء ه��ذا الوط��ن العزي��ز وم�صدر
�إلهام للأجيال والأفواج املتعاقبة من منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،فهو اليوم الذي ب�سطت
فيه القوات امل�سلحة الأمن واال�ستقرار يف ربوع
الوطن الغايل.

تعد قوات ال�س��لطان امل�س��لحة �أحد ال�شواهد
العظيمة ملنجزات النه�ضة احلديثة التي �أر�س��ى
دعائمه��ا املغفور له باذن اهلل تعالى ال�س��لطان
قابو���س ب��ن �س��عيد -ط َّي��ب اهلل ث��راه -والت��ي
ت�س��تمر يف النه�ض��ة املتج��ددة بقي��ادة موالنا
ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان هيث��م بن
طارق املعظم القائ��د الأعلى حفظه اهلل ورعاه،
والذي �أثنى يف �إطاللته الأولى على �أبناء وطنه
بال��دور الكبري ال��ذي تقوم به القوات امل�س��لحة
بكاف��ة قطاعاته��ا و�ألويته��ا يف حماية الوطن
والذود عن مكت�سباته واحلفاظ على �شموخ العلم
ال ُعماين ،و�أكد جاللته عل��ى االهتمام والرعاية
الذي حتظى بها قوات ال�سلطان امل�سلحة والذي
جتل��ى يف التطور واجلاهزية ال��ذي و�صلت �إليه
بجمي��ع قطاعاته��ا ،ويف الق��درة عل��ى مواكبة
التقنيات الع�سكرية احلديثة والتعامل معها.
لقد حققت قوات ال�س��لطان امل�سلحة العديد
م��ن الإجنازات يف خمتل��ف اجلوانب التنظيمية
والتدريبية والت�سليحية ،و�إنه ملن دواعي الفخر

�أن نرى تفوق منت�س��بو قوات ال�سلطان امل�سلحة
على امل�س��توى الإقليمي والعامل��ي وح�صولهم
امل�س��تمر على املراكز الأولى يف امل�سابقات يف
املحاف��ل الإقليمي��ة والدولية وه��ذا �إن دل على
�شيء ف�إمنا يدل على متيز املقاتل ال ُعماين الذي
ي�س��تمد قوت��ه و�ش��جاعته وحنكته م��ن الإميان
ب��اهلل والوالء لل�س��لطان وحب الوط��ن والتاريخ
العري��ق واحلافل يف ميادين القتال الذي امتاز
به ال ُعمانيون على مر التاريخ.
�إن ي��وم ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة هو يوم
يحتف��ل ب��ه املواط��ن ال ُعماين يف جمي��ع ربوع
�س��لطنة ُعمان ملا لي��وم الن�رص من �أثر كبري يف
احلفاظ على وحدة ومتا�س��ك املجتمع ال ُعماين،
لذل��ك فه��و يع��د عيداً ل��كل من يقط��ن على هذه
وعمانن��ا الغالية
الأر���ض الطيب��ة  ،ف��كل ع��ام ُ
تنعم بالأمن وال�س�لام يف ظل القيادة الر�ش��يدة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم
ب��ن ط��ارق املعظ��م ،و�ش��كراً لق��وات ال�س��لطان
امل�سلحة.

احلادي ع�شر من دي�سمرب حمطة ا�ستذكار ملا �سطرته
قوات ال�سلطان امل�سلحة من مالحم خالدة
�إن يف جمري��ات حي��اة الأم��م وال�ش��عوب
أياما خالدة متثل زاوية انعطاف وتغري م�س��ار
� ً
يف كثري من الأحيان � ،إذ �إن بع�ض �أيام التاريخ
الب��شري متثل يف ح��د ذاتها ومبفردها �س��فر
�إجناز وم�سار انطالق لكثري من املجريات.
و�س��لطنة ُعم��ان حاله��ا كح��ال كث�ير من
الأمم ي�ش��تمل تاريخها ب�ش��تى حقبه ومراحله
عل��ى �أي��ام كثرية خال��دة ؛ واحلادي ع��شر من
دي�س��مرب م��ن كل ع��ام حتتف��ل �س��لطنة ُعمان
بقواته��ا امل�س��لحة البا�س��لة ،وه��و �س��فر �آخ��ر
نظرا مل��ا ميثله من رمزية مبوجبها فتح
خالد ً
الك��ون �أبواب��ه ل�س��لطنة ُعم��ان لتلتف��ت للعمل
عل��ى م�س��ارات �أخ��رى تعن��ى بحياة الإن�س��ان
االجتماعي��ة واالقت�صادية ب�ش��يء من الرتكيز
واملثابرة.
احل��ادي ع��شر من دي�س��مرب ميث��ل ل ُعمان
ولقواتها امل�سلحة البا�سلة االنطالق نحو مزيد
من البناء والتجديد.

وم��ا كان ذل��ك ليتحق��ق وما كان لتلك
الآم��ال الكب��ار �أن ت��رى النور ل��وال ت�ضحيات
جم��ة و�س��خية بال��روح والعزمي��ة والإ��صرار
َ
قي�ض��ه اهلل للب�لاد ون��ذر هو نف�س��ه
لقائ��د ف��ذ ّ
ل ُعمان و�أبنائها ،ذلكم هو ال�سلطان قابو�س بن
طيب اهلل ثراه -الذي ومن �أول يوم �آلت�سعيد َّ
�إلي��ه فيه مقاليد الأمور ��شرع �إلى ح�ش��د �أبناء
�ش��عبه بكل م�شاربهم حوله ،وجعل ا�ستخال�ص
ُعمان م��ن كل املطام��ع هدف��ه الأول والأهم،
فحقق اهلل له ما �أراد.
لذا �س��يبقى احلادي ع��شر من دي�سمرب من
كل عام حمطة ا�س��تذكار ملا كان وملا �سطرته
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة من مالح��م خالدة
 ،حت��ى يبق��ى اجلميع م��ن �أجيال ُعم��ان على
وع��ي و�إحاط��ة مبدلهمات خط��وب الأيام يف
�س��نني بناء ُعمان يف مراحله��ا الأولى؛ وحتى
ي�س��تمر �أبن��اء هذا الوط��ن العزيز حلم��ة وراية
وم�س�يرة واحدة خلف قيادته التي يقود زمام

�سعادة/
حبيب بن حممد الريامي
رئي�س مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم

�أمرها ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم
ب��ن طارق املعظ��م �-أيده اهلل ،-يرت�س��م خطى
من �س��بقه ،ولتبق��ى �أجي��ال ُعم��ان احلا�رضة
ووالء
والناظ��رة ترت�س��م خط��ى الآب��اء حب�� ًا
ً
وحمي�� ًة وحلم��ة واح��دة لتبق��ى �ش��اخمة �أبية
م�صون��ة بح��ول اهلل وقدرت��ه؛ ولتبق��ى قواتها
امل�س��لحة احلار���س الأم�ين لرتاب ه��ذا الوطن
الغايل ،وكل عام واجلميع بخري.
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احلادي ع�شر من دي�سمرب ميثل حدث ًا فارق ًا يف التاريخ احلديث

يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة منا�سبة نقف من خاللها
وقفة �إجالل و�إكبار لأبناء عُمان البوا�سل

�إن ذكرى احلادي ع��شر من دي�سمرب يوم قوات
ال�س��لطان امل�سلحة ،منا�س��بة غالية ،ويوم خالد يف
نفو�س ووجدان ال ُعمانيني ،وم�سطر ب�أحرف من نور
يف �سِ فر تاريخنا املجيد ،وعالمة فارقة يف م�سرية
بناء الوطن الغايل و�إعالء �ش���أنه ،يوم مفعم مبعاين
الب��ذل والت�ضحيات التي قدمها ال ُعمانيون من �أجل
و�شاخما
�صون وحدة هذا الوطن الغايل ليظل عزي ًزا
ً
على م��ر الع�صور وتعاق��ب احلقب ،وهو يوم يت�س��م
ب��دالالت تاريخية لها ت�أثري جلي يف ت�ش��كيل واقع
ُعمان ور�س��م مالمح م�س��تقبلها الواعد باملزيد من
اخلري وال�سالم.
يع��د يوم قوات ال�س��لطان امل�س��لحة  ..منا�س��بة
نق��ف م��ن خالله��ا وقف��ة �إج�لال و�إكب��ار وتقدي��ر
لأبناء ُعمان البوا�س��ل ،وا�ستذكار �أدوارهم العظيمة
و�إ�س��هامهم امل�ش��هود يف بن��اء نه�ض��ة ه��ذا الوطن
العزي��ز ،وت�ضحياتهم اجل�س��يمة من �أج��ل الذود عن
حيا�ضه ،و�صون �أمنه وا�س��تقراره ،وحماية وحدته،
والدفاع عن مكت�سباته وتعزيز ازدهاره.

�إن ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحةُ ،تع��د م��ن �أب��رز
جتلي��ات النه�ض��ة ال ُعماني��ة احلديث��ة الت��ي �أر�س��ى
�أركانه��ا املغف��ور ل��ه ب���إذن اهلل تعال��ى ال�س��لطان
قابو���س بن �س��عيد -ط َّي��ب اهلل ثراه ،-وجت�س��د �أحد
�أعظم ال�ش��واهد على النه�ضة املتجددة التي يقودها
موالن��ا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ومتثل ذكرى احلادي ع��شر من دي�سمرب كذلك؛
منا�س��بة ال�س��تعرا�ض م��ا حققته ق��وات ال�س��لطان
امل�س��لحة وعل��ى م��دى عق��ود النه�ض��ة املبارك��ة ،
من نق�لات نوعية و�إجن��ازات مرموق��ة على جميع
الأ�صع��دة التنظيمي��ة والتدريبية والت�س��ليحية ،مما
يجعله��ا يف �أمت اجلاهزية للقي��ام بواجبها الوطني،
واال�ضط�لاع مب�س���ؤولياتها اجلليل��ة ،ور�س��التها
النبيل��ة بكفاءة واقت��دار ،وذلك يف ظل ما حتظى به
من االهتمام ال�سامي والرعاية الكرمية من ح�رضة
�صاح��ب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن ط��ارق املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

�سعادة الدكتور /
يحيى بن بدر املعويل
حمافظ جنوب ال�شرقية
وقد وطّ دت قوات ال�س��لطان امل�س��لحة مكانتها،
و�أثبت��ت جدارتها ودورها الرائ��د باعتبارها داعما
رئي�س��يا مل�س�يرة البناء والنماء ،وم�ساهم ف ّعال يف
جهود التنمية ال�ش��املة التي ت�شهدها �سلطنة ُعمان
يف جمي��ع �أرجائها ويف املجاالت كافة ،وحار���س
م�ؤمت��ن عل��ى منج��زات نه�ضتها ومكت�س��باتها مما
�أك�س��بها تقدي��ر القيادة احلكيم��ة واملجتمع بجميع
فئاته.

للأم��م وال�ش��عوب �أي��ام جمي��دة حتتفي بها
تخلي�� ًدا لذك��رى ترتب��ط ب�أجماده��ا ال�س��الفة،
غار�س ًة يف �أجيالها املتعاقبة االعتزاز بثقافتها
الوطنية ومكا�س��بها التاريخية ،و�س��لطنة ُعمان
ثري��ة بتاريخه��ا العريق احلاف��ل باالنت�صارات
يف خمتلف احلقب ،والتي من بينها يوم احلادي
ع��شر من دي�س��مرب ال��ذي ميثل حدث��ا فارقا يف
التاريخ احلديث؛ فهو يوم الن�رص امل�ؤزر والفتح
املبني ال��ذي �س��طرته ت�ضحيات خال��دة ودماء
زكي��ة وبط��والت وثاب��ة قدمه��ا �أبن��اء الوط��ن
العزيز خالل مرحلة تاريخية ح�سا�سة ومتقلبة،
ارتبطت ب�رصاعات �أيدلوجية �أ�سهمت يف ت�شكيل
الأو�ضاع ال�سيا�س��ية واحل��دود اجلغرافية للعامل
يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين املا�ضي.
ر�س��خ ال�صم��ود امل�ش��هود لقوات ال�س��لطان
امل�س��لحة وظهوره��ا على الطامعني ا�س��تقاللية
وطننا العزيز ،و�صلّبت �ش��كيمته وحفظت منعته
التي �صانها الأ�سالف منذ فجر التاريخ املروي،

�سعادة الدكتور/
�صالح بن �سعيد بن �سامل م�سن
وكيل وزارة التجارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار للتجارة وال�صناعة
حتتف��ي �س��لطنة ُعم��ان بذك��رى احلادي ع��شر
م��ن دي�س��مرب يوم قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ،وت�أتي
هذه املنا�س��بة اخلالدة املتج��ددة تخليدا للمنجزات
التاريخي��ة الوطني��ة الت��ي حققتها قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة والت��ي ُيحتف��ى به��ا كل عام من��ذ بواكري
النه�ض��ة ،كم��ا �أنه��ا ت�أتي اعت��زازا مبا و�صل��ت �إليه
قوات ال�س��لطان امل�س��لحة من تق��دم وازدهار ،ومبا
ت�ضطل��ع به من مه��ام و�أدوار وطني��ة ،حتى و�صلت
شرف يفخ��ر به كل من يعي���ش على
�إلى م�س��توى م�� ِّ
هذه الأر�ض الطيبة� ،إلى جانب �إ�سهاماتها التنموية
العــدد 552
دي�سمرب ٢٠٢٢

124

املتنوعة واملتعددة.
يعد احلادي ع��شر من دي�س��مرب يوما جميدا يف
التاريخ الع�سكري ال ُعماين� ،أنار ل ُعمان �شعلة ال�سالم
والأمن  ،فكان انطالقة �شاملة لبناء ومناء هذا البلد
الأبي  ،حيث حققت قوات ال�س��لطان امل�سلحة العديد
م��ن الإجن��ازات يف خمتل��ف اجلوان��ب التنظيمي��ة
والتدريبية والت�س��ليحية ،وحظيت بالعديد من �أوجه
التطوي��ر والتحدي��ث ومظاه��ر التق��دم واالزده��ار
يف ظ��ل االهتم��ام ال�س��امي والرعاي��ة الكرمي��ة من
ل��دن ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م القائد الأعلى -حفظ��ه اهلل ورعاه-
انطالق�� ًا م��ن واجباته��ا الوطنية اجل�س��يمة ،ل�صون
منج��زات م�س�يرة النه�ض��ة املبارك��ة واملحافظ��ة
عل��ى مكت�س��باتها الطاهرة ،وه��ي بكافة �أ�س��لحتها
وقواعده��ا ت�ؤك��د دائم��ا جاهزيته��ا التام��ة للقيام
ب�أدوارها اجلليلة ،لأداء ر�س��التها النبيلة يف حماية
الوطن.
وتع��د ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة �أحد ال�ش��واهد
العظيم��ة ملنج��زات النه�ض��ة احلديث��ة الت��ي قادها
املغف��ور له ب���إذن اهلل تعالى ال�س��لطان قابو���س بن
وتر�سم نهجه موالنا ح�رضة
�سعيد -طيب اهلل ثراهّ -
�صاح��ب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن ط��ارق املعظم

�سعادة الدكتورة /
جوخة بنت عبداهلل ال�شكيلية
رئي�سة الهيئة العُمانية لالعتماد
الأكادميي و�ضمان جودة التعليم

وي��ذودون عن��ه بوعيه��م الفك��ري الر�ص�ين،
ويخدمونه ب��كل �إخال�ص حتت القيادة احلكيمة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم
بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه .-فكل عام
وقواتنا امل�س��لحة البا�س��لة ذخراً و�سنداً للوطن،
وعماننا الغالية يف �أمن و�أمان.
وكل عام ُ

احلادي ع�شر من دي�سمرب هو يوم تعاد فيه
ذكريات املجد والعزة وال�شموخ

يوم جمي ٌد يف التاريخ الع�سكري العُماين
احلادي ع�شر من دي�سمرب ٌ
القائ��د الأعلى -حفظه اهلل -ال��ذي �أكد على رعايته
واهتمامه بها يف خطابه ال�س��امي الثاين يف فرباير
 2020م.
ويف ه��ذا الي��وم الأغ��ر اخلالد يحق لن��ا جميعا
�أن نفخ��ر بي��وم قوات ال�س��لطان امل�س��لحة البا�س��لة
والتي �أثبتت قدرتها وتفانيها يف حفظ كل �ش�بر من
ت��راب ُعمان ،م�ؤكدة يف هذه الذك��رى اجلليلة ب�أنها
ما�ضية يف موا�صلة الواجب الوطني املقد���س� ،آخذة
عل��ى عاتقه��ا م�س���ؤولية ال��ذود عن حيا���ض الوطن
ومقد�ساته.
وختاما ،ي��شرفني بهذه املنا�س��بة �أن �أرفع �إلى
مقام جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل� -أ�سمى �آيات الإجالل والدعاء �أن يحفظ جاللته
ومي��ده مبوف��ور ال�صح��ة ،وحتية �ش��كر وتقدي��ر �إلى
قوات ال�س��لطان امل�سلحة بكافة ت�ش��كيالتها على ما
يبذلون��ه جتاه الواجب املقد���س ،واحلفاظ على �أمن
الوط��ن ومكت�س��باته ،فح��ق له��م علينا �أن ن�ش��د من
�أزرهم ،و�أن ندعو لهم بالن�رص والت�أييد ،و�أن يوفقهم
املولى �سبحانه يف مهامهم ،و�أن يحفظهم يف ثبات
ومتك�ين ،و�أن يحفظ لنا ُعم��ان وقائدها املعظم من
كل �س��وء ،ويدمي الأمن وال�س�لام واخلري واالزدهار،
�إنه تعالى ويل ذلك والقادر عليه.

و�س��يظل ه��ذا ال�صم��ود مبع��ث فخ��ر للأجي��ال
املتوالي��ة ،ومدع��اة ملوا�صل��ة ب��ذل الغ��ايل
والنفي���س يف �س��بيل الدفاع عن حيا�ض الوطن
وحفظ مكت�سبات النه�ضة ال�شاملة.
�إن ي��وم ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة يظ��ل
ملهم��ا لنا ،وللعاملني يف قط��اع التعليم كافة،
ً
ويف ج��ودة التعلي��م عل��ى وج��ه اخل�صو���ص؛
لب��ذل املزيد م��ن العط��اء له��ذا الوط��ن العزيز،
بالعمل عل��ى �ضمان امتثال م�ؤ�س�س��ات التعليم
لغر���س قيم املواطنة ال�صاحل��ة ،وتعزيز الهوية
ال ُعمانية القائمة على �أ�س���س العروبة والإ�سالم،
وتنمي��ة اجتاه��ات االنتم��اء للوط��ن وال��والء
جلاللة ال�س��لطان املعظ��م -حفظه اهلل ورعاه،-
مب��ا ي�ضمن للوط��ن ج��ودة خمرج��ات التعليم،
و�إ�س��هامها الفاع��ل يف حتقي��ق (ر�ؤي��ة ُعم��ان
 ،)2040فينع��م ه��ذا الوط��ن املعط��اء ب�أبنائه
الذي��ن ي�س��همون يف رف��ع رايت��ه يف املحاف��ل
الدولي��ة ،مب��ا ينجزون��ه م��ن تق��دم مع��ريف،

العميد الركن/
�أحمد بن �سليمان البادي
قائد مدرعات �سلطان عُ مان
�إن احلادي ع��شر من دي�س��مرب ه��و يوم تعاد
فيه ذكريات املجد والعزة وال�ش��موخ والتي �سطر
فيه��ا �أبناء ُعم��ان الأوفي��اء يف قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة وق��وات الفرق البا�س��لة مبي��دان الفداء
�أعظم الت�ضحيات بدمائهم الطاهرة ،حيث حققوا
الن��صر امل���ؤزر لتك��ون ُعم��ان قوي��ة نقي��ة على
م��ر الزم��ن ،وانطلقت م�س�يرة النه�ض��ة املباركة
لتعم كاف��ة �أرجاء ُعمان ،انطالقة نحو م�س��تقبل
مزدهر تدعمه العزمية والإ�رصار من قبل القيادة
احلكيمة وال�ش��عب الويف وحتاف��ظ عليه وت�صونه
قوات ال�سلطان امل�سلحة.
انط�لاق النه�ض��ة املبارك��ة �ش��مل جمي��ع

جوانب احلياة املدنية والع�سكرية والأمنية ،حيث
�أ�صبحت �س��لطنة ُعم��ان دولة ع�رصي��ة ت�ضاهي
الدول املتقدمة انطالقا نحو م�ستقبل �أف�ضل ،كما
كان ل ُعمان الأدوار مهمة على امل�ستوى الإقليمي
وال��دويل يف اجلوان��ب ال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة
واالجتماعية.
�ش��مل �أبعاد هذا االنت�صار يف احلادي ع��شر
من دي�سمرب انطالقة النه�ضة املباركة واالهتمام
والرعاي��ة ال�س��امية ملوالنا قائد الب�لاد املفدى
باجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين وكذلك باقي �أ�سلحة
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة والذي كان ل��ه الدور
الرئي�س��ي يف حتقيق الن�رص وت�أمني حدود البالد
بقوة �ألوية وت�شكيالت املناورة تدعمه ت�شكيالت
ووح��دات الإ�س��ناد الن��اري والإداري ،وا�س��تمر
اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعماين خالل العقود املا�ضية
يف ا�س��تكمال عملية البناء والتطوي��ر والتحديث
مبختل��ف الألوية والت�ش��كيالت والوح��دات ،ويعد
اجلانب الب��شري عن�رصاً مهم ًا يف تكوين اجلي�ش
ال�س��لطاين ال ُعم��اين �س��وا ًء م��ن حي��ث االختي��ار
ليتنا�سب مع املهام املكلف بها وكذلك من حيث
التدريب الذي يعد ركيزة �أ�سا�س��ية يف تطوير هذا

ال�س�لاح ليكون جي�ش�� ًا كما هو علي��ه الآن يتمتع
باالحرتافية يف �شتى فنون القتال.
ولتوحي��د عملي��ة التدريب ي�ش��ارك اجلي���ش
ال�س��لطاين ال ُعم��اين يف العملي��ات امل�ش�تركة مع
�أ�س��لحة ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة وكذل��ك يف
التمارين امل�ش�تركة املوحدة مع الدول ال�ش��قيقة
وال�صديق��ة م��ن �أجل توحي��د املفاهي��م التعبوية
والعملياتي��ة ورفع م�س��توى الكف��اءة واجلاهزية
القتالي��ة ،كم��ا ا�س��تمر التطوي��ر والتحدي��ث يف
منظومة الت�س��ليح واملعدات باجلي���ش ال�س��لطاين
ال ُعماين من خالل تزويده ب�أف�ضل و�أقوى و�أحدث
و�أكف�أ الأ�سلحة ليتمكن من تنفيذ �أدواره الوطنية
املقد�س��ة ولي�س��اهم يف املحافظة عل��ى مقدرات
النه�ضة املباركة.
وبهذه املنا�سبة املجيدة يوم قوات ال�سلطان
امل�س��لحة ي��شرفني وكاف��ة منت�س��بي مدرع��ات
�سلطان ُعمان البوا�سل �أن نرفع �أ�سمى و�أجل �آيات
الته��اين والتربيكات �إلى املقام ال�س��امي ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -و�إلى
جميع منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة.
125

العــدد ٥٥٢
دي�سمرب ٢٠٢٢

يوم خال ٌد يف تاريخ قوات ال�سلطان امل�سلحة
احلادي ع�شر من دي�سمرب ٌ

العميد الركن طيار/
علي بن مبارك العامـري
قائد قاعدة غال و�آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية

حتتفل ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة بيومها
ال�س��نوي املجيد يف احلادي ع��شر من دي�سمرب
م��ن كل ع��ام ،ويذكرن��ا هذا الي��وم باملنجزات
العظيمة التي حتققت لقوات ال�سلطان امل�سلحة
مبختلف ت�شكيالتها و�أوجه التطوير والتحديث
ملنظوماتها وجتهيزاتها القتالية على خمتلف
الأ�صعدة وامل�س��تويات التنظيمي��ة والتدريبية
ومظاه��ر التق��دم واالزده��ار خ�لال م�س�يرة

النه�ض��ة املبارك��ة ويف ظل الرعاية ال�س��امية
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن ط��ارق املعظ��م القائد الأعل��ى -حفظه اهلل
ورع��اه -تقديرا جلهودها اجل�س��يمة و�أدوارها
الوطنية اجلليلة ،لتقف �س��ياج ًا منيع ًا وحار�سا
يقظ ًا ل�صون ما حتقق على هذه الأر�ض الطيبة
من منج��زات زاهرة ،لتبقى راي��ة وطننا ُعمان
عالية خفاقة على الدوام.
ويظ��ل حا��ضرا يف �أذهانن��ا �أن ق��وات
ال�س��لطان امل�س��لحة من ال�ش��واهد البارزة على
الإجن��ازات العظيم��ة للنه�ضة املبارك��ة التي
تول��ى زمامه��ا املغف��ور ل��ه ب���إذن اهلل تعالى
ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد -طيب اهلل ثراه-
وقد �أكد على هذا النهج موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعل��ى -حفظ��ه اهلل -يف خطاب��ه ال�س��امي
يف فرباي��ر 2020م برعايت��ه واهتمام��ه لهذا
القطاع احليوي الأ�سا�سي ليكون فخرا واعتزازا
جلمي��ع العامل�ين بق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
البا�س��لة ويف القطاع��ات الع�س��كرية والأمني��ة

الأخرى ،كحما ًة لهذا الوطن العزيز ،والذود عن
حيا�ض��ه ،والدفاع عن مكت�س��باته ،لتبقى هذه
القطاعات احل�صن احل�صني ،والدرع املكني يف
الذود عن كل �ش�بر من ت��راب الوطن العزيز من
�أق�صاه �إلى �أق�صاه.
ويع��د �س�لاح اجل��و ال�س��لطاين ال ُعماين من
الأ�س��لحة الت��ي �ش��هدت نقل��ة نوعي��ة يف كافة
الأ�صع��دة وامل�س��تويات م��ا جعل��ه ق��وة جوية
حديث��ة الت�س��ليح والتنظي��م مبا ميتلك��ه م��ن
طائ��رات ومقات�لات حديث��ة جمه��زة ب�أنظمة
ت�س��ليح متط��ورة ت�ؤهلها للتعام��ل مع خمتلف
الظ��روف والأح��وال ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى امتالكه
منظوم��ات متط��ورة وم��وارد ب��شرية تت�س��لح
بالكفاءة العالية والعلم واملعرفة الوا�س��عة ما
ميكنها من �ص��ون منجزات النه�ض��ة ال ُعمانية
ال�شاملة وفق منهج خمطط مدرو�س.
وختاما ن�س�أل اهلل عز وجل �أن يحفظ بلدنا
العزي��زة ُعم��ان وينعم عليها بالأم��ن والأمان
واال�س��تقرار وعل��ى جالل��ة ال�س��لطان مبوف��ور
ال�صحة والعافية والعمر املديد.

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم يخلده التاريخ يف �سجل �أجماد عُمان الأبية
�إن ذل��ك اليوم الذي �س��عى املغفور له ب�إذن
اهلل تعالى ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد -ط َّيب
اهلل ث��راه� -إل��ى تخليد ذكراه من��ذ عام 1975م
وحت��ى يومن��ا ه��ذا  ،ليك��ون يوم�� ًا ُيحتفى فيه
ب�إجن��ازات قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ومواقفها
البطولية امل��شرفة ،والتي يحق لأجلها �أن تقف
الأجيال املتعاقبة جي� ً
لا بعد جيل وقفة �إجالل
وتقدير جلهود رجال ُعمان البوا�س��ل وحر�صهم
على �أن تبقى ُعمان اخلري م�صان ًة يظلها الرخاء
والأمان وال�سالم على الدوام.
فانطلقت م�س�يرة البناء والنه�ضة ال ُعمانية
بعد �أن عم الأمان وال�سالم �أر�ض ُعمان ،ومل�سنا
جميع�� ًا حجم التطور والنماء الذي عم كل �ش�بر
من �سلطنة ُعمان الأبية ،ال �سيما قوات ال�سلطان
امل�س��لحة وكاف��ة الأجهزة الع�س��كرية واملدنية،
وما و�صل��ت �إليه من حتدي��ث وتطوير يف العدة
والعت��اد ،نتيج��ة لالهتمام ال�س��امي من موالنا
الراحل ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد -طيب اهلل
ثراه -وموا�صلة هذا االهتمام من موالنا جاللة
ال�س��لطان هيثم بن طارق القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورع��اه -والذي �أكد من��ذ اليوم الأول لتوليه
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مقاليد احلكم يف البالد على اعتزازه بدور قوات
ال�سلطان امل�سلحة وا�ستمرار دعمه ال�سامي لها.
ولعل مرك��ز الأمن البحري هو �أحد �ش��واهد
ه��ذا التطوي��ر والتحدي��ث واالهتمام ال�س��امي ،
حيث جاء ت�أ�سي�سه مبباركة �سامية من املغفور
له ب�إذن اهلل تعالى ال�س��لطان قابو���س بن �سعيد
ب��ن تيم��ور -ط َّي��ب اهلل ث��راه -ع��ام 2013م،
وج��رى ا�س��تحداث مبن��ى املركز ع��ام 2018م
ليكون مركزاً مزوداً بكافة التجهيزات واملعدات
والأنظم��ة التي متكنه م��ن �إدارة عمليات الأمن
البح��ري  ،والتن�س��يق امل�س��تمر م��ع اجله��ات
الع�س��كرية والأمنية واملدنية التي ُتعنى بجانب
حف��ظ الأمن البحري يف �س��لطنة ُعم��ان  ،ك�أمن
املوانئ واملن�ش�آت البحرية  ،ومكافحة التجارة
والهجرة غري امل��شروعتني ،واجلرمية املنظمة،
وتل��وث البيئ��ة البحري��ة ،والت�س��لل والتهريب ،
وقد ت��شرف هذا املرك��ز بزي��ارة موالنا جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى-
حفظه اهلل ورعاه -لالطالع على ما يحويه من
مرافق ومعدات و�أجهزة  ،وما يقوم به من �أدوار
وطني��ة تخ��دم املجتم��ع املحلي وت�ثري �أدوار

العميد الركن بحري/
عادل بن حمود البو�سعيدي
رئي�س مركز الأمن البحري

مراكز الأم��ن البحري الدولية� ،ضمان ًا ل�س�لامة
ُعمان وجميع مرتادي بحارها النقية.
وبه��ذه املنا�س��بة اخلالدة ي��شرفني وكافة
منت�س��بي مرك��ز الأم��ن البح��ري �أن نرف��ع �إل��ى
املقام ال�س��امي ملوالنا جاللة ال�سلطان املعظم
�أبق��اه اهلل� -أ�س��مى عب��ارات التهنئ��ة مقرونةبعهد الوالء والطاعة وامل�سري قدم ًا خلف قيادته
عام
الفذة حلفظ �أم��ن ُعمان وا�س��تقرارها ،وكل ٍ
وعمان اخلري وقائدها الهمام يف خ ٍري و�سالم.
ُ

يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة ميثل رمز ًا وطني ًا
يج�سد جميع معاين الت�ضحيات
خالد ًا ّ

العميد الركن بحري/
علي بن حممد احلو�سني
مدير عام الإدارة واملوارد الب�شرية

ونحن نعي���ش هذه الذكرى اخلالدة يف م�سرية
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة ي��سرين �أن �أع�بر ع��ن
م�ش��اعر الفخر الت��ي تختلج يف نف���س كل من نال
��شرف الذود ع��ن هذا الوطن الأب��ي واحلفاظ على

�أمنه وا�س��تقراره و�صون مكت�سباته ،وكيف ال يعد
هذا املقام مقام ��شرف واعتزاز وقد �سطر الأبطال
في��ه ملحمة الفداء والت�ضحية ،ملحمة ج�س��دت ما
يف نفو�س��هم م��ن �إميان را�س��خ و�إخال���ص منقطع
رص عنوانه بطولة ورجولة.
النظري فكان النتاج ن� ٌ
حتتف��ل البحري��ة ال�س��لطانية ال ُعمانية �أ�س��وة
بقوات ال�سلطان امل�سلحة بهذا اليوم املجيد تكرمي ًا
لرجالها البوا�س��ل وت�أكيدا على التطور والتحديث
الذي �شهدته وترجمة للرعاية التي يوليها موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق
املعظم القائ��د الأعلى -حفظ��ه اهلل ورعاه -على
كاف��ة امل�س��تويات ،و�إنني الي��وم ك�أحد منت�س��بي
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة ب�ش��كل ع��ام و�س�لاح

البحرية ال�س��لطانية ال ُعمانية ب�ش��كل خا�ص ،ومن
) �أ�ؤكد ب�أن
خالل هذه املجلة العريقة (
هذا اليوم املجيد �سيبقى رمزاً وطني ًا خالداً ُيج�سد
جمي��ع مع��اين الت�ضحي��ات والفداء الت��ي قام بها
جنوده الأوفياء كما �أ�ؤكد �أننا نكمل امل�سري بخطى
ثابتة تعيد الأجماد وتر�سخ احلا�رض ومتعن النظر
للم�ستقبل.
ويف اخلت��ام ال ي�س��عني �إال �أن �أرف��ع �أك��ف
ال�رضاع��ة راجي�� ًا م��ن اهلل ع��ز وج��ل ب���أن ينع��م
على موالن��ا جاللة القائ��د الأعلى بواف��ر ال�صحة
والعافي��ة والعمر املديد ،و�أن يدمي �أمن وا�س��تقرار
ه��ذا الوطن الأبي ،ومين على �ش��عبه الويف بف�ضله
وكرمه.

يوم حمفو ٌر يف التاريخ العُماين
احلادي ع�شر من دي�سمرب ٌ
�ش��هد التاري��خ ال ُعماين �أحداث��ا كبرية  ،يف
املج��ال ال�سيا�س��ي والع�س��كري  ،لأن ُعم��ان
حم��ل كث�ير م��ن الأطم��اع اخلارجي��ة ،خا�صة
بحكم موقعها الإ�س�تراتيجي ببحارها الثالثة
و�إطاللته��ا على املحي��ط الهن��دي� ،إ�ضافة �إلى
�أنها ت�شكل بوابة �رشقية للوطن العربي الكبري،
كما تفاعل��ت مع احل�ض��ارات القدمية  ،فكانت
مق�صد النحا���س يف ال�شمال ومق�صد اللبان يف
اجلن��وب  ،ومرف���أ �صناعة ال�س��فن التي �ش��كلت
الأ�س��اطيل الع�س��كرية زمن احل��رب والتجارية
زمن ال�س��لم ،ولع��ل مع ا�س��تقرار زم��ام الأمور
للقائ��د مال��ك بن فه��م �أخ��ذت �س��طور التاريخ
تكتب ب�شكل �أو�ضح  ،ثم مع �إ�رشاق نور الإ�سالم
على هذه الأر�ض الطيبة �أ�صبحت ُعمان ح�صنا
و�س��ورا منيع��ا للدي��ن اجلدي��د  ،وقلع��ة ع�صية
عل��ى الغزاة والطامعني ،وظل��ت ُعمان ت�أبى �إال
�أن تك��ون م�س��تقلة �سيا�س��يا وع�س��كريا عن �أي
مركزي��ة تفر�ض عليها من اخل��ارج ،لذلك كتب
عليها يف �سبيل احلفاظ على هذا املبد�أ �أن تذود
ع��ن حيا�ضه��ا وثوابته��ا رغ��م م��ا يكلفها من
ت�ضحيات بالنف�س والنفي�س ،حتى �إذا ما ا�ستغل
الطامعون ال�رصاعات واالنق�س��امات الداخلية
رجع حكما�ؤها يلمون ال�شمل ويوحدون ال�صف

ليحملوا راية واحدة وهدفا �أ�س��مى هو الوطن ،
يح��ررون الأر���ض ويعل��ون البن��اء وين��شرون
العل��م واملعرفة ،ب��ل ذهبت اجليو���ش ال ُعمانية
�إلى �أبعد من تطهري الوطن من الغازي واملحتل
�إلى �إر�سال النجدات والوقوف بجانب احلق.
وعل��ى م��دى العق��ود اخلم�س��ة املا�ضي��ة
�ش��هدت الأ�س��لحة والقطاع��ات الع�س��كرية يف
كما ونوعا ،ليتحقق حلم
ُعمان حتوال مذه�لا َّ
م�ؤ�س���س النه�ض��ة ال ُعماني��ة الأولى ال�س��لطان
قابو�س بن �س��عيد رحمه اهلل ،الذي حتما كان
ي��راوده م��ذ كان يف كلي��ة (�ساندهري�س��ت)،
وقف يوم 11دي�سمرب1975م وقفة الع�سكري
املنت��صر يف امللع��ب الريا�ض��ي بالوطي��ة
وق��د تزاحمت جموع �ش��عبه يف م�س�يرات غري
م�س��بوقة ملأت املي��دان واملدرجات جتدد له
البيعة وتعاهده بال�س�ير خلف قيادته  ،لي�ضع
يف خطاب��ه وثيق��ة ه��ذا التاري��خ املف�صل��ي
يف روزنام��ة الأي��ام ال ُعماني��ة اال�س��تثنائية،
ولتنطل��ق بعده��ا اخلط��ة اخلم�س��ية التنموي��ة
الأولى يف حالة من اال�س��تقرار لتثبيت �أركان
ُعم��ان احلديثة  ،التي ظلت ت�ش��غله وهو ي�ضع
اللبن��ة تل��و الأخ��رى لتعل��و ُعم��ان وت�س��تعيد
�أجماده��ا  ،يوم��ا بعمامت��ه الكرمي��ة ويوم��ا

الإعالمي /
حممد بن علي املرجبي

ببزته الع�سكرية املهيبة  ،حتى �أغم�ضت عيناه
يوم العا�رش من يناير 2020م ،ولكن قبل ذلك
اليوم ب�س��نوات طويلة  ،وحتى يبقى م�رشوعه
النه�ضوي �ش��اخما  ،وتبقى ُعمان عزيزة �أبية،
كان ق��د و�ض��ع و�صيت��ه لهذه الأم��ة باختيار
من تو�س��م فيه (�صفات وق��درات ت�ؤهله حلمل
ه��ذه الأمانة) وهو يدعونا �إل��ى مبايعته على
الطاعة يف الع��سر والي��سر ،واملن�شط واملكره
 ..وه��ا ه��و ال ُعم��اين الي��وم يكم��ل امل�س�يرة،
يف نه�ض��ة متج��ددة ،معت�صما ب��اهلل والوطن
والقائ��د الأعل��ى ،ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة
ال�س��لطان هيثم ب��ن طارق حفظ��ه اهلل ورعاه،
و�سدد على طريق اخلري خطاه .
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احلادي ع�شر من دي�سمرب من كل عام ..ذكرى الن�صر والت�ضحيات
تعد قوات ال�س��لطان امل�س��لحة �أحد ال�ش��واهد
العظيم��ة ملنجزات النه�ضة احلديثة التي �أر�س��ى
دعائمها املغف��ور له ب�إذن اهلل تعالى ال�س��لطان
وتر�سم نهجه
قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراهّ -
موالنا ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم
بن ط��ارق املعظ��م القائ��د الأعلى-حفظه اهلل-
ال��ذي �أكد على رعايته واهتمامه بها يف خطابه
ال�سامي يف فرباير 2020م.
حي��ث حتتف��ل ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
بيومها ال�س��نوي يف احلادي ع��شر من دي�س��مرب
م��ن كل عام وهو ي��وم الن�رص الذي ج��اء تقديراً
للت�ضحيات اجل�سام التي قدمها �أبناء ُعمان فدا ًء
للوط��ن الغ��ايل ،والذود ع��ن حيا�ض��ه الطاهرة؛
حي��ث حقق��ت ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة العديد
م��ن الإجن��ازات يف خمتلف اجلوان��ب التنظيمية
والتدريبي��ة والت�س��ليحية ،وحتظ��ى بالعدي��د
م��ن �أوج��ه التطوي��ر والتحديث ومظاه��ر التقدم
واالزدهار يف ظ��ل االهتمام ال�س��امي والرعاية
الكرمي��ة من لدن جالل��ة القائ��د الأعلى-حفظه
اهلل ورع��اه -انطالق�� ًا م��ن واجباته��ا الوطني��ة
اجل�س��يمة ،و�ص��ون منج��زات النه�ض��ة املباركة

واملحافظ��ة عل��ى مكت�س��باتها الطاه��رة ،وه��ي
بكاف��ة ت�ش��كيالتها لت�ؤك��د جاهزيته��ا التام��ة
للقيام بواجباتها املنوطة بها خدم ًة لهذا الوطن
و�س��لطانه املُفدى ،وا�س��تمراراً يف �أداء ر�س��التها
النبيل��ة يف حماية الوطن ،وال��ذود عن حيا�ضه،
�س��ياج ًا منيع ًا وحامي ًا يقظ��اً ،لتبقى راية ُعمان
دائما عالية خفاقة.
�إن النج��اح يف خط��ط التطوي��ر والتنمي��ة
الوطنية التي حققتها قوات ال�س��لطان امل�س��لحة
يرتب��ط مبفه��وم ري��ادي للعط��اء يف ا�س��تدامته
وبعده الإن�ساين احل�ضاري ،لذلك ف�إن جتديد هذا
العطاء وامتداد خيوطه ليت�أ�صل يف �إطار تكامل
امل�س���ؤولية الوطني��ة ،وتعمي��ق روح االنتم��اء
والوالء ،والذي �أدى حتقيقها بكل مهنية �ش��اهدة
يف حا�رضة الإجناز ،مبهرة يف املناف�سة ،واقعا
ممل��وءا بالتف��ا�ؤل والثق��ة يف ق��وات ال�س��لطان
امل�س��لحة والذي و�ضعنا جميع��ا �أمام االعرتاف
ب�صنيعه��ا والإمي��ان بدوره��ا وم�س��اندتها يف
م�س�يرة العم��ل الوطن��ي اخلال��دة الت��ي ع��ززت
ح�ضورها عرب �ش��واهد �إثبات واقعية ،ومن�صات
عم��ل تتحدث عن نف�س��ها ،و�إجنازات تف�صح عما

احلادي ع�شر من دي�سمرب ..يوم عز وفخر

املهند�س  /حمد بن �سامل املغدري
الــــرئي�س التنفيــــــــــــــــــذي
ل�شركة املها لت�سويق املنتجات النفطية

حتمل��ه م��ن عظ��م امل�س���ؤولية الوطني��ة والوفاء
للمنجز الوطني وامل�ساهمة فيه و�إبرازه بال�شكل
ال��ذي ي�ضم��ن حتقي��ق �أه��داف ُعم��ان ور�ؤيتها.
ويبقى احتفال قوات ال�س��لطان امل�سلحة بيومها
ال�س��نوي له مكانته وتقدي��ره يف قلب كل ُعماين
عا���ش يف ُعمان وعاي�ش نه�ضتها وتطور قواتها
امل�س��لحة وما حتمله على عاتقها من م�س���ؤولية
ج�سيمة نحو هذا الوطن الغايل ،وما ت�ست�شعره يف
�أبناء ُعمان و�أجيالها ال�صاعدة من م�س�ؤولية يف
املحافظة على منجزات النه�ضة ومكت�سباتها.

ميث��ل احلادي ع��شر من دي�س��مرب يوم عز
وفخ��ر ملنت�س��بي ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة،
فذك��راه املجيدة تبقى را�س��خة يف ذاكرة هذا
الوط��ن العزي��ز ،فمن��ه انطلق �ش��عاع النه�ضة
املبارك��ة ليع��م �أرج��اء �س��لطنة ُعم��ان م��ن
�أق�صاه��ا �إل��ى �أق�صاه��ا بقيادة م�ؤ�س���س هذه
النه�ضة ال�ش��اخمة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
طيب اهلل ثراه ،-الذي �أولى قوات ال�س��لطانامل�س��لحة ج��ل اهتمامه ورعايت��ه �إميانا منه
ب�أدواره��ا اجل�س��يمة ومهامه��ا العظيم��ة يف
الدفاع ع��ن حيا�ض الوطن و�ص��ون منجزاته
واحلفاظ على مكت�سباته.
لق��د �أثبت��ت ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
عل��ى م��دى العقود اخلم�س��ة املا�ضي��ة معاين
الت�ضحي��ة والفداء من �أج��ل الوطن وقد حتقق

الفا�ضل/
ها�شل بن عبيد املحروقي
الرئي�س التنفيذي لل�شركة العُمانية
للتنمية ال�سياحية (جمموعة عُ مران)

يطي��ب يل وي�س��عدين نياب�� ًة ع��ن ال��شركة
ال ُعمانية للتنمية ال�سياحية (جمموعة ُعمران)� ،أن
�أتقدم ب�أعظم عبارات التهاين و�أ�صدق املعاين �إلى
املقام ال�س��امي ملوالي ح��ضرة �صاحب اجلاللة
ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -
حفظ��ه اهلل ورع��اه  ،-و�إلى كافة منت�س��بي قوات
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ال�س��لطان امل�س��لحة البوا�س��ل ،مبنا�س��بة ذك��رى
احلادي ع��شر من دي�س��مرب ي��وم قوات ال�س��لطان
امل�سلحة.
و�أتق��دم بجزيل ال�ش��كر واالمتن��ان والعرفان
والتقدير ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة حرا�س
الأم��ن ،والأمان ،والعني ال�س��اهرة على ا�س��تقرار
احلا��ضر وازده��ار امل�س��تقبل ،الذي��ن اخت��اروا
املرابط��ة عل��ى ثغور الوط��ن للذود ع��ن حيا�ضه
الطيب��ة ،و�صون منجزات نه�ضت��ه املتجددة التي
يرف��ع لواءها ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان
هيث��م بن طارق املعظم القائد الأعلى-حفظه اهلل
ورعاه -ليعي�ش املواطن واملقيم والزائر ل ُعماننا
احلبيبة يف �أمن وا�ستقرار.
ه��ذه اجله��ود املخل�ص��ة الت��ي �س��اهمت يف
و�ض��ع �س��لطنة ُعم��ان يف مقدم��ة الوجه��ات
ال�س��ياحية الآمنة واملف�ضلة ،الأمر الذي يتما�شى
م��ع اجلهود احلكومي��ة لتنمية القطاع ال�س��ياحي

الفا�ضل/
بدر بن �سبيل البلو�شي
وزارة العمل
والت�س��ليحية ،فطوب��ى للعيون ال�س��اهرة على
ُعم��ان و�أمنه��ا ،ورفعة جمدها ،وعلو �ش���أنها
بني الأمم ،وثناء ما بعده ثناء لكل من ارتدى
بزته الع�س��كرية ،دفاع ًا عن الوطن وحيا�ضه،
و�صون ًا ل ُعمان ومنجزاتها.

قوات ال�سلطان امل�سلحة م�سرية حافلة و�إجنازات م�شرفة

حرا�س الأمن والأمان والعني
قوات ال�سلطان امل�سلحة ّ ..
ال�ساهرة على ا�ستقرار احلا�ضر وازدهار امل�ستقبل
ليك��ون راف��داً �أ�سا�س��ي ًا للتنمي��ة االقت�صادي��ة
كم��ا ر�س��مت مالحمه��ا (ر�ؤي��ة ُعم��ان )2040
والإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة ،م�ستفيدين من
�س��معة �س��لطنة ُعمان ب�صفتها بلداً يت�س��م بالأمن
والأمان بف�ضل اجلهود املخل�صة للقوات امل�سلحة
التي تعد ال�سياج املنيع واحلامي العتيد ملنجزات
ومكت�س��بات النه�ضة املباركة عل��ى هذه الأر�ض
الطاهرة.
ويف اخلت��ام ،ال ي�س��عني �إال �أن �أ�ؤكد على عزم
جمموع��ة ُعمران وكافة موظفيها على اال�س��تمرار
يف �سعينا الد�ؤوب ،للم�ساهمة يف رفعة و�س�ؤدد هذا
الوطن العظيم ،وكلنا ثقة ب�أن جهودنا م�صونة براً
وجواً وبحراً ب�أيدي حماة الوطن الكرام.
�س��ائلني املولى جلّت قدرته العون والتوفيق
لن��ا جميعا يف �أن ن�ص��ل ب ُعماننا الأب ّية �إلى حيث
يج��ب �أن تكون يف �صدارة الدول �أمن ًا وا�س��تقراراً
وتقدم ًا وعزة.

له��ا يف العه��د الزاه��ر امليم��ون حت��ت قيادة
موالن��ا جالل��ة ال�س��لطان هيث��م ب��ن ط��ارق
املعظ��م القائ��د الأعلى -حفظ��ه اهلل ورعاه-
م��ا ت�صب��و �إلي��ه م��ن مكان��ة رفيع��ة ومنزلة
عالية وما �ش��هدته من تق��دم وتطور وازدهار
يف خمتل��ف املج��االت تقدي��را لل��دور الرائ��د
ال��ذي ت�ضطل��ع ب��ه؛ و�إنني ومن خ�لال جملة
) ي��شرفني �أن �أرف��ع �أ�س��مى
(
�آيات التهاين والتربيكات �إلى املقام ال�س��امي
حل��ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م -حفظ��ه اهلل ورع��اه -و�إل��ى
كاف��ة منت�س��بي ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
مبنا�سبة هذا اليوم املجيد ،فنحن اليوم نفخر
ونفاخر مبا حققته قوات ال�س��لطان امل�س��لحة
يف خمتل��ف اجلوان��ب التنظيمي��ة والتدريبية

الفا�ضل/
�سيف بن حممد الزيدي
بنك التنمية العُماين

�إن �س��لطنة ُعم��ان وه��ي حتتف��ل بيوم
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة ف�إنه��ا حتتف��ل
مب�س�يرة حافل��ة م��ن الإجنازات املُ��شرفة
والبطوالت الكُربى التي �سطرها منت�سبوها
البوا�س��ل ،و�س��يبقى احل��ادي ع��شر م��ن
دي�س��مرب م��ن الأي��ام املحف��ورة يف ذاكرة
الوط��ن ،اخلال��دة يف تاريخ��ه املمت��د عرب

ال�سنني ،هذا اليوم الذي انطلقت منه م�سرية
التنمية ال�ش��املة لتعم ربوع �س��لطنة ُعمان
قاطبة ،من م�سندم �شماال �إلى ظفار جنوبا.
�إن االحتف��اء بي��وم ق��وات ال�س��لطان
امل�س��لحة ميث��ل م�ص��در اعت��زاز وتك��رمي
لرجال افتدوا هذا الوطن باملُهج والأرواح،
وقدم��وا الت�ضحي��ات اجل�س��ام ب�إخال�صهم
وتفانيه��م م��ن �أج��ل �أن تبقى راي��ة ُعمان
حق ل��كل مواطن
خفاق��ة عالي��ة ،والي��وم َي ُ
ُعم��اين �أن يفخر ويفاخ��ر مبا حتقق لقوات
ال�سلطان امل�سلحة من مكانة مرموقة حتى
باتت قوات حديثة وم�سلحة ت�سليحا عاليا
وعت��ادا ،وهي ت�س��اهم يف دفع عجلة
ُعدة َ
التط��ور والتنمي��ة بالبالد وتخط��و بثبات
نحو م�ستقبل م�رشق زاهر.
العماين ومنذ انطالقة
�إن بنك التنمي��ة ُ
النه�ض��ة املبارك��ة كان وم��ا زال ��شريكا
وم�ساهما فعاال يف جهود التنمية الوطنية

وا�ستدامتها يف خمتلف املجاالت وخا�صة
تل��ك املرتبط��ة بالأن�ش��طة الإنتاجي��ة
واخلدمي��ة ذات الأهمي��ة االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة والقيم��ة امل�ضاف��ة يف
االقت�صاد الوطني� ،إ�ضافة �إلىامل�رشوعات
الت��ي تعمل عل��ى توف�ير فر�ص الت�ش��غيل،
وم��شروعات البني��ة الأ�سا�س��ية ملختل��ف
العماين
القطاعات ،وقد �أ�صبح بنك التنمية ُ
الي��وم من امل�ؤ�س�س��ات الرائ��دة يف التمويل
التنموي ب�سلطنة ُعمان.
وي��سرين بهذه املنا�س��بة املجيدة على
قل��ب كل ُعم��اين �أن �أرفع �إل��ى مقام موالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م القائد الأعل��ى -حفظه اهلل
ورعاه -وجلميع منت�س��بي قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة �أ�س��مى عب��ارات الته��اين �س��ائال
املول��ى عز وج��ل �أن يدمي على ه��ذا الوطن
املعطاء الأمن والأمان والرخاء واالزدهار.
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العميد الركن بحري (متقاعد) /ر�شيد بن تاج الرئي�سي يف حديثه ملجلة (

):

�أجرى احلوار :ال�ضابط املدين /ماجد بن �سيف اجلهوري  -الت�صوير :الرقيب /عبدالعزيز بن نا�صر ال�شريقي

احلادي ع�شر من دي�سمرب من كل عام ذكرى غالية وعزيزة على قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب كافة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة وال�شعب ال ُعماين الأبي
يف ذاكرة قوات ال�سلطان امل�سلحة رجال �صدقوا ما عاهدوا الله عليه  ،نذروا �أنف�سهم للوطن ول�سلطانهم
املفدى ،كانت لهم ب�صمة البدايات ،و�ضعوا اللبنات الأولى وحجر الأ�سا�س مبداد الإخال�ص� ،شكلوا الرعيل
الأول يف م�سرية النه�ضة املباركة ،ف�أ�سهموا يف الت�شييد ،وتغلبوا على عقبة التحديات ،وكانوا نربا�سا ومثال
يحتذى به ،رجال �أخل�صوا يف العمل فكانت الدعائم قوية والقواعد را�سخة ،ليت�سلم الراية من بعدهم �أجيال
�أكملت م�سرية البناء والعطاء لتبقي راية عُ مان عالية خفاقة يف �سماء املجد وال�س�ؤدد.
ما من �شك �أن املتقاعدين ال يربحون ذاكرة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة وال يغادرونها  ،وذلك نابع من
)
تقدير واعتزاز بالأدوار الوطنية الرائدة التي قدموها فــي ميــادين الواجـــب الوطــني ،و(
 وكعادتها  -تلتقي يف هذا العدد بالعميد الركن بحري (متقاعد) /ر�شيد بن تاج الرئي�سي� ،أحد �أولئكال�ضباط الذين عا�صروا البدايات الأولى يف البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية لن�ستق�صي معه التفا�صيل ،ون�سرب
�أغوار الذاكرة لن�ستخل�ص منها �أحداثا ،وندون حقائق حتكي م�سرية عملية حافلة بالعطاء والتجارب املختلفة،
وهي م�سرية تتوا�صل اليوم يف ميدان �آخر من ميادين العمل الوطني بعد تعيينه ع�ضوا مبجل�س الدولة.
� rسيدي  ..يف م�ستهل هذا اللقاء حدثنا عن بدايات
العمانية واملنا�صب التي
التحاقك بالبحرية ال�سلطانية ُ
�ش���غلتها ،وما حتتف���ظ به الذاكرة م���ن مواقف و�أحداث
�شهدتها خالل م�سريتك العملية؟
 rrلق���د كان يل ��ش�رف االلتح���اق بالبحري���ة
العمانية بتاري���خ � ٢١أكتوبر عام ١٩٧٨م
ال�س���لطانية ُ
تلميذا مر�ش���حا حي���ث التحقت مبركز تدري���ب البحرية
العماني���ة يف مدينة �صور (�آن���ذاك) لتلقي
ال�س���لطانية ُ
التدري���ب الع�س���كري والعدي���د م���ن الفن���ون البحري���ة
الأخ���رى ،بعدها اُبتعثت �إل���ى اململكة املتحدة حل�ضور
الدرا�س���ات الأكادميية قبل االلتح���اق بالكلية البحرية
امللكية الربيطاني���ة حيث تخرجت منها مبرتبة �ضابط
بحري تنفيذي ع���ام  ،١٩٨٠تال ذلك التحاقي ب�س���فن
الأ�س���طول وتدرجت يف تقلد العدي���د من املنا�صب وقد
كان يل ال��ش�رف الكبري ب�أن �أكون قائدا لثالث من �سفن
العمانية وه���ي (الباطنة ،ون�رص
البحرية ال�س���لطانية ُ
البح���ر ،وقاهر الأم���واج) ،واجلدير بالذك���ر �أن من�صب
قائد ال�س���فينة يعد من �أهم و�أبرز املنا�صب التي يتطلع
�إليه���ا ال�ضب���اط التنفيذي���ون يف كاف���ة بحريات دول
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العامل ،كما تقلدت عدداً من املنا�صب
الإدارية والعملياتية بقيادة البحرية
العمانية.
ال�سلطانية ُ
حديث الذاكرة
ال �شك �أن كل �شخ�ص منا متر عليه
�أحداث ا�س���تثنائية تبقى را�س���خة يف
الذهن وال تغادر الذاكرة ال �سيما تلك
املرتبطة ببيئة العم���ل ،وقد كان لنا
يف ال�سفينة (الباطنة) مواقف و�أحداث
ال تن�س���ى �أبداً ،حي���ث �إن فرتة العمل
بال�س���فن تكون املجريات متغرية يف
كل ي���وم ،ويف بع�ض الأحيان يف كل
�س���اعة ف�ضال عن التقلب���ات اجلوية
وهيج���ان البح���ر ،كل تل���ك العوامل
جتع���ل م���ن بيئ���ة العم���ل يف البحر
��س�ريعة التغ�ي�ر وتتطل���ب �إجراءات
دقيقة وقرارات مهمة وحا�سمة.
وللإجابة عن �س�ؤالكم �سوف �أذكر
لك���م حادثة م���ن احل���وادث العديدة
الت���ي ر�س���خت يف الذاك���رة والت���ي
تطلب التعامل معه���ا مهنية وكفاءة
عالية ،حيث �إنن���ي عندما كنت قائدا
العمانية
ل�سفينة البحرية ال�سلطانية ُ

منذ انطالق النه�ضة املباركة حظيت قوات ال�سلطان
امل�سلحة بعناية فائقة وكان الإن�سان حمور البناء واالهتمام
(الباطن���ة) والتي تزامن���ت مع فرتة
احل���رب العراقي���ة الإيراني���ة حي���ث
�ش���هدت املنطق���ة تهدي���دات عالي���ة
اخلط���ورة وبال���ذات مي���اه اخللي���ج
وم�ضي���ق هرمز واملنطق���ة املجاورة
لها والتي �س���ميت (بحرب الناقالت)
وذل���ك ب�س���بب ا�س���تهداف العديد من
ناقالت النف���ط التجارية بالهجمات
ال�صاروخي���ة والقذائف احلارقة مما
�أدى �إل���ى اندالع حري���ق هائل فيها
وغرق البع�ض من �أجزائها.
بتاريخ  ١٦يناير ١٩٨٨م عندما
كان���ت �س���فينة البحرية ال�س���لطانية
العمانية الباطنة تقوم مبهمة دورية
ُ
اعتيادي���ة تلقت عند حوايل ال�س���اعة
الثالث���ة بع���د الظه���ر نداء ا�س���تغاثة
من ناقل���ة النفط التجاري���ة (رينبو)
وذلك عرب قناة ال�ت�ردد العايل ( )١٦
املفتوح على كافة ال�س���فن املوجودة

يف عر����ض البح���ر مف���اده تعر�ض
ال�سفينة (رينبو) لهجوم بال�صواريخ
وقد ا�ش���تعلت النريان فيها مما �أدى
�إلى تعط���ل كافة امل�ضخات ومعدات
مكافحة احلريق املوجودة على ظهر
ال�س���فينة ،وف���ورا مت تغيري امل�س���ار
�إل���ى موق���ع احل���دث وعن���د و�صول
العمانية
�س���فينة البحرية ال�سلطانية ُ
(الباطن���ة) �إلى املوقع كانت النريان
م�ش���تعلة بال�س���فينة (رينبو) وب�سبب
موقعها يف و�سط امل�ضيق اقرتبنا من
ال�سفينة امل�شتعلة �إلى م�سافة ال تزيد
عن خم�سة �أمتار وبد�أ طاقم ال�سفينة
(الباطنة) يف عملي���ة �إخماد احلريق
املحفوفة بالكثري من املخاطر وذلك
من خالل ا�س���تخدام و�سائل مكافحة
احلريق اخلا�صة بال�سفينة (الباطنة)
وبعد �أكرث من �س���اعتني من اجلهود
امل�ضنية واملتوا�صلة �أُخمدت احلريق
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حظيت �أ�سوة بالأ�سلحة الأخرى
باهتمام كبري من حيث الإعداد والت�سليح والتطوير امل�ستمر
بال�س���فينة (رينبو) ،وق���د كان لذلك العمل املميز
والبطويل �إ�ش���ادة بالغ���ة وا�ستح�س���ان كبري من
قب���ل اجلهات العليا وقيادة البحرية ال�س���لطانية
العمانية وبدوره ُكرمت ال�س���فينة ب�شهادة الثناء
ُ
والتقدير من قبل جاللة ال�سلطان الراحل قابو�س
بن �س���عيد طيب اهلل ثراه خالل حفل اال�ستعرا�ض
الع�س���كري مبنا�س���بة االفتتاح الر�س���مي لقاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية..
� rس���يدي ..من���ذ انطالقة م�س�ي�رة النه�ضة
العمانية واكبت قوات ال�س���لطان امل�س���لحة كافة
ُ
مراحل التط���ور والتق���دم لت�ضطل���ع بواجباتها
النبيل���ة ف���داء لهذا الوط���ن العزي���ز والدفاع عن
مكت�س���باته  ..كيف ترون هذه امل�سرية املظفرة؟
وكيف لها �أن تواجه التحديات امل�ستقبلية؟
 rrمنذ بداية انط�ل�اق النه�ضة املباركة
حظي���ت ق���وات ال�س���لطان امل�س���لحة باهتم���ام
ملح���وظ من لدن ال�س���لطان قابو����س بن �س���عيد
طي���ب اهلل ث���راه -حي���ث كان الإن�س���ان حمورَّ
البن���اء واالهتمام وقد �أعدت الكفاءات الب��ش�رية
الوطنية بالعل���م واملعرفة يف خمتلف املجاالت
الع�س���كرية والقتالي���ة جلعل اجلن���دي وال�ضابط
العم���اين يتحل���ى ب�أعل���ى امله���ارات والقدرات
ُ
الع�س���كرية للقي���ام بواجبه املقد����س ب���كل ثقة
واقتدار ،وانعك����س ذلك جليا على الأدوار الكبرية
التي �أ�س���ندت �إلى خمتلف الأ�س���لحة والت�شكيالت
الع�سكرية بقوات ال�سلطان امل�سلحة �إذ مل يقت�رص
دورها عل���ى اجلوان���ب الع�س���كرية والدفاع عن
الوطن؛ ب���ل كان لها الأدوار الب���ارزة يف عملية
البناء والتنمية الوطنية ال�شاملة مثل �شق الطرق
ونق���ل امل�ؤن والإم���دادات املدني���ة والطبية �إلى
املناطق اجلبلية وال�س���احلية الت���ي كانت تفتقر
للطرق (�آن���ذاك) ،و�إن عملي���ة التطوير والتحديث
وتزويد قوات ال�سلطان امل�س���لحة ب�أحدث �أنواع
الأ�س���لحة والق���درات القتالية واملعدات و�إن�ش���اء
القواعد الع�س���كرية املختلفة واملن�ش����آت املدنية
يف كافة �أنحاء �س���لطنة ُعمان �إلى جانب ت�شييد
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قائد ال�سفينة يعد من �أهم و�أبرز املنا�صب التي يتطلع �إليها
ال�ضباط التنفيذيون يف كافة بحريات دول العامل
�أعلى ال�رصوح العلمية وامل�ؤ�س�س���ات
التدريبية الع�سكرية م�ستمرة لتمكني
قوات ال�س���لطان امل�س���لحة من القيام
بواجبها املقد�س فداء للوطن والدفاع
عن مكت�سباته يف احلا�رض وامل�ستقبل
وقد �أ�صبحت قوات ال�سلطان امل�سلحة
اليوم مفخر ًة لكل ع�سكري ومواطن.
العمانية
 rالبحرية ال�س���لطانية ُ
�شهدت نقلة نوعية على كافة الأ�صعدة
طوال العقود اخلم�س���ة املا�ضية حتى
غ���دت الي���وم ق���وة بحري���ة ع�رصية
حديثة الت�س���ليح والتنظيم � ..س���يدي
كيف تنظرون له���ذا التطور وللأدوار
الوطنية املقد�س���ة الت���ي ت�ضطلع بها
العمانية؟
البحرية ال�سلطانية ُ
� rrإن املوق���ع اجلغ���رايف
ل�س���لطنة ُعم���ان والتاري���خ البحري
العم���اين العريق ي�ش���هدان على الدور
ُ
احليوي واملهم لبناء وتطوير �أ�سطول
بح���ري ق���ادر عل���ى حماي���ة البحار
العماني���ة والدفاع عن املكت�س���بات
ُ
الوطني���ة وق���د حظي���ت البحري���ة
العمانية �أ�سوة بالأ�سلحة
ال�س���لطانية ُ
الأخ���رى باهتم���ام كبري م���ن حيث
الإعداد والت�س���ليح املمي���ز والتطوير
امل�س���تمر من قبل القي���ادة احلكيمة
وبات���ت الي���وم البحرية ال�س���لطانية
العمانية مكتملة الأركان ال�سيما يف
ُ
املرافق الفنية والتدريبية �إلى جانب
مركز الأمن البحري و�أ�س���طول حديث
من ال�س���فن بع���د ان�ضم���ام العبارات
احلديث���ة و�س���فن (م��ش�روع خريف)
الت���ي تتميز بالق���درات الت�س���ليحية
والعملياتية والبقاء يف عر�ض البحر
لفرتات طويلة �إ�ضاف���ة �إلى الوحدات
والأق�س���ام البحرية الأخ���رى للقيام

بالأدوار وامله���ام البحرية املختلفة
التي ت�ضطلع بها البحرية ال�سلطانية
العمانية مب�س���توى عالٍ من املهنية
ُ
والكفاءة.
� rس���يدي ..يوم قوات ال�سلطان
امل�س���لحة ي���وم خال���د يف الذاك���رة
العمانية ومنا�س���بة فخ���ر واعتزاز
ُ
و�صفحة م�ضيئة من الفداء والتفاين
 ..هل م���ن كلم���ة توجهونها لقوات
ال�سلطان امل�سلحة يف يومها املجيد؟
 rrت�أتي ذكرى احلادي ع�رش
من دي�س���مرب م���ن كل ع���ام حاملة
معه���ا ذك���رى غالية وعزي���زة على
قلوب كافة منت�سبي قوات ال�سلطان
العماين الأبي،
امل�س���لحة وال�ش���عب ُ
حي���ث يذكرن���ا ه���ذا الي���وم املجيد
بذك���رى االنت�صار امل�ؤزر و�إر�س���اء
قواعد الأمن يف خمتلف ربوع �سلطنة
ُعم���ان ،وبه���ذه املنا�س���بة العزيزة
ي�رسين وي�س���عدين �أن �أتقدم بخال�ص
التحية والتهنئة �إلى املقام ال�سامي
ملوالنا القائد الأعل���ى -حفظه اهلل
ورعاه -و�إلى كافة منت�س���بي قوات
ال�س���لطان امل�س���لحة وق���وات الفرق
البا�س���لة ،و�إن هذا اليوم املاجد من
تاري���خ ُعم���ان الع�س���كري احلا�رض
يعد من �أهم و�أبرز �سمات الت�ضحية
والتفاين يف خدمة الوطن و�س���يبقى
يوم��� ًا خال���دا يف �س���جالت التاريخ
العماين ولكافة منت�سبي
الع�س���كري ُ
قوات ال�سلطان امل�سلحة.
� rسيدي  ..حتتفل وزارة الدفاع
وق���وات ال�س���لطان امل�س���لحة بي���وم
املتقاعدين الذي يوافق ال�س���ابع من
دي�سمرب من كل عام  ..بهذه املنا�سبة

م���اذا تقول���ون للمتقاعدين وملن هم
على ر�أ�س العمل من �ضباط و�ضباط
ال�ص���ف و�أف���راد ق���وات ال�س���لطان
امل�سلحة؟
� rrإن تخ�صي�ص ال�س���ابع من
دي�سمرب من كل عام يوما للمتقاعدين
ي�ؤكد م���دى االهتم���ام ال���ذي توليه
وزارة الدفاع ممثلة برئا�س���ة �أركان
ق���وات ال�س���لطان امل�س���لحة وال���دور
الكب�ي�ر والت�ضحي���ات الت���ي قدمها
اجلنود و�ضب���اط ال�ص���ف وال�ضباط
املتقاع���دون خ�ل�ال م�س�ي�رة عملهم
احلافلة بالت�ضحيات والتي حتقق من
خاللها العديد من الإجنازات الوطنية
فهنيئ��� ًا لهم ه���ذا التقدي���ر والتكرمي،
ونق���ول للمنت�س���بني الذي���ن هم على
ر�أ����س عملهم ب�أن راي���ة الت�ضحيات
�ستبقى �شاخمة وخفاقة -ب�إذن اهلل-
و�سوف ي�ستمر العطاء والتفاين للذود
عن حيا�ض الوطن من منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�س���لحة الأ�شاو�س يف ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا جاللة القائد
الأعل���ى ال�س���لطان هيثم ب���ن طارق
املعظم حفظه اهلل ورعاه.
� rس���يدي ..كلم���ة �أخ�ي�رة ت���ود
�إ�ضافتها؟
 rrيف اخلتام �أتقدم بال�ش���كر
اجلزيل للتوجيه املعنوي واملرا�س���م
الع�س���كرية برئا�س���ة �أركان ق���وات
ال�س���لطان امل�س���لحة عل���ى التوا�صل
الدائ���م م���ع املتقاعدي���ن ،واجلهود
احلثيثة واملميزة الت���ي يبذلها كافة
العامل�ي�ن لإب���راز الأدوار اجل�س���يمة
لق���وات ال�س���لطان امل�س���لحة خلدمة
الوطن واملواطنني ،وفقكم اهلل و�سدد
على درب اخلري خطاكم.
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ال�شركة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر  ...م�ستقب ٌل واع ٌد لل�صناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الع�سكريـة وحتقيــق االكتفـاء الذاتي يف �سلطنة ُعمان

�شهدت �سلطنة عُ مان العديد من الإجنازات وامل�شاريع التنموية
واالقت�صادية خالل ال�سنوات املا�ضية ،بوترية مت�سارعة لتلبي متطلبات
املرحلة احلالية وامل�ستقبلية يف خمتلف اجلوانب واملجاالتُ ،مقق ًة نقل ًة
نوعي ًة يف ال�صناعات املح ّلية ما ي�ؤكد اعتماد �سلطنة عُ مان على مواردها
وكفاءاتها وخربة �شبابها وعملهم املتوا�صل والد�ؤوب للرقي ب ُعمان يف �شتى
املجاالت ،ما ي�سهم � ً
أي�ضا يف تعزيز االقت�صاد الوطني وحتقيق االكتفاء الذاتي
وتقليل االعتماد على اال�سترياد من اخلارج ،كما َخ َطت �سلطنة عُ مان خطوات
مت�سارعة حثيثة يف جمال ال�صناعات الع�سكرية ،ومن بينها �صناعة و�إنتاج
الذخائر اخلفيفة ممثلة بال�شركة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر والتي �ساهمت
جلي يف توفري احتياجات الأجهزة الع�سكرية والأمنية من الذخائر
وب�شكل ّ
يف �سلطنة عُ مان ،بل وتعدت ذلك لت�شمل الأ�سواق العاملية مدفوع ًة باخلربة
والكفاءة التي يتمتع بها املوظفون والعاملون بال�شركة الذين مت ت�أهيلهم على
�أعلى امل�ستويات ومن بيوت خرب ٍة عاملية.
) زيارة ملقر ال�شركة ال ُعمانية لإنتاج
ويف �إطار ذلك كان ملجلة (
الذخائر للوقوف على �أبرز �أدوارها يف جمال �إنتاج الذخائر و�إ�سهاماتها
الوطنية يف جمال ال�صناعات الع�سكرية.
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تعد ال�رشكة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر من
ال�رشكات الرائدة يف جمال ت�صنيع الذخائر
اخلفيفة ،التي �أُ�س�ست بنا ًء على التوجيهات
ال�سامية للمغفور له ب�إذن اهلل تعالى ال�سلطان
وبا�ستثمار
قابو�س بن �سعيد -ط ّيب اهلل ثراه-
ٍ
مبا� ٍرش من �صناديق تقاعد الأجهزة الع�سكرية
والأمنية؛ وذلك بهدف توطني ال�صناعة
الع�سكرية وتوفري متطلبات قوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية من
الذخائر اخلفيفة حمل ًيا؛ حيث جاءت فكرة
م�رشوعا وطن ًيا
�إن�شاء هذه ال�رشكة لتكون
ً
و�إ�سرتاتيج ًيا يحظى ب�أهمية خا�صة ،و�إ�ضافة
ف ّعالة لقطاع ال�صناعات الع�سكرية يف �سلطنة
ُعمان.
وتت�ضمن ال�رشكة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر
عد ًدا من الأق�سام الفنية منها والإدارية ،حيث
ي�شتمل اجلانب الإداري على دائرة املالية
واحل�سابات ،ودائرة التموين بالإ�ضافة �إلى

دائرة الإدارة واملوارد الب�رشية ،وي�شمل اجلانب
الفني دائرة الإنتاج ،ودائرة �ضبط و�ضمان
اجلودة ،ويتكون امل�صنع من منطقتني وهما
منطقة الإنتاج ،ومنطقة التحميل والتغليف ،حيث
حتتوي منطقة الإنتاج على ( )3خطوط لإنتاج
(� )3أنواع من الذخائر املختلفة ،كما يتم يف هذه
مرورا بعدة
املنطقة �إنتاج اخلرطو�شة والر�صا�صة ً
مراحل ،ويف كل مرحلة يتم الت�أكد من جودة
املنتج عن طريق �إر�ساله �إلى خمتربات ُمهزة
ب�أحدث �أجهزة قيا�س اجلودة ،وبعد االنتهاء ُينقل
املنتج �إلى منطقة التحميل والتغليف ليتم بعدها
تغليف الذخرية ،وذلك بعد الت�أكد من مطابقتها
للمعايري املعتمدة يف خمترب فح�ص املقذوفات،
وحتتوي منطقة الإنتاج كذلك على املرافق الأخرى
كمختربات اجلودة ومكاتب ق�سم ال�صحة وال�سالمة
املهنية وور�ش ال�صيانة.
وملعرفة املزيد عن ال�رشكة ال ُعمانية
) عد ًدا
لإنتاج الذخائر التقت جملة (
من امل�س�ؤولني ،حيث حتدث املهند�س �أحمد بن
حممد الهنائي املدير العام بال�رشكة ً
قائل�« :إن
ر�ؤية ال�رشكة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر �أن تكون
عالمة جتارية مميزة لل�صناعات الع�سكرية،
مهمتها تلبية احتياجات امل�ؤ�س�سات الع�سكرية
والأمنية حملي ًا ودول ًيا ،دون امل�سا�س بقيم
الإن�سان واجلودة وال�سالمة ،كما و�ضعت يف
ر�ؤيتها مواكبة حركة التنمية ال�صناعية يف
�سلطنة ُعمان وفق خطط را�سخة ور�ؤى ثاقبة
ت�ست�رشف امل�ستقبل ،للم�ساهمة يف م�سرية البناء
م�ستلهم ًة �آفاق احلكمة والنظرة امل�ستقبلية من

�أجرى احلوار:
املالزم /مازن بن �شيخان ال�شكيلـي
الت�صوير:
الرقيب� /أحمد بن فهد الوهيبـــي
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القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -لت�شكل بنتاجها و�إجنازاتها نقلة نوعية يف
تعزيز ودعم ال�صناعات الع�سكرية ب�سلطنة ُعمان».
وقال املدير العام لل�رشكة ال ُعمانية لإنتاج الذخائرُ « :و ِ�ضع حجر
الأ�سا�س لل�رشكة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر بتاريخ  26مار�س 2016م
لتبد�أ الأعمال الإن�شائية للم�رشوع ،حيث جرى �إجناز امل�رشوع على
ثالث مراحل :املرحلة الأولى الأعمال التمهيدية للموقع ،املرحلة
الثانية �إن�شاء املباين ومناطق الإنتاج� ،أما املرحلة الثالثة فهي
توريد وتركيب املعدات ،وافتتح امل�صنع ر�سم ًيا مبقره احلايل
بوالية �سمائل مبحافظة الداخلية بتاريخ  17مايو 2018م،
ليبا�رش بعدها عملية الإنتاج مما ي�سهم يف دعم الأجهزة
الع�سكرية والأمنية باحتياجاتها من الذخائر اخلفيفة ،يف
ظرف زمني منا�سب ومبوا�صفات فنية تتنا�سب مع طبيعة اال�ستخدام
والأغرا�ض املحددة لأجله».
و�أ�ضاف املدير العام لل�رشكة العمانية لإنتاج الذخائر ً
قائل:
«�صممت خطوط الإنتاج طبقًا للمعايري الدولية املعتمدة مل�صانع
ُ
الذخائر وطبقًا ملعايري حلف �شمال الأطل�سي ( ،)NATOحيث مت
اختيار معدات ذات تقنيات حديثة وعالية الأداء لتلبي خططنا يف
�إنتاج الذخائر ،كما قمنا بتدريب كفاءات ُعمانية م�ؤهلة جرى
�إر�سالها خارج �سلطنة ُعمان وذلك بالتن�سيق مع كربى ال�رشكات
الرائدة يف جمال ت�صنيع الذخائر ،بالإ�ضافة �إلى التدريب املحلي
يف مقر ال�رشكة ،وتعد ال�رشكة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر من
ال�رشكات املتخ�ص�صة يف �صناعة الذخائر اخلفيفة وهي حتمل
على عاتقها طموحات كبرية للتو�سع يف جماالت ال�صناعة والت�صدير
لدول العامل ،ولتكون �سلطنة ُعمان يف م�صاف الدول امل�ص ّنعة لهذه
املنتجات ,وبالتايل امل�ساهمة يف حتقيق االكتفاء الذاتي وتقليل
االعتماد على اال�سترياد من اخلارج ،كما ت�ساهم ال�رشكة ب�شكل
مبا�رش يف دعم القيمة املحلية امل�ضافة من خالل �إ�رشاك امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة يف تقدمي بع�ض اخلدمات و�إ�سناد عدد من
الأعمال لها ،كما نفخر بن�سبة التعمني العالية لدينا التي تتجاوز
( )%96من �إجمايل ن�سبة العاملني بال�رشكة».
وقال الفا�ضل �أ�سعد بن حمود ال�سيابي مدير املالية
واحل�سابات بال�رشكة ال ُعمانية لإنتاج الذخائر« :دائرة املالية
واحل�سابات ت�ساهم بدور مهم ومبا�رش يف �إدارة موارد ال�رشكة،
كما �أنها م�س�ؤولة عن الو�ضع املايل لل�رشكة من كل النواحي ،وتندرج
حتت الدائرة الكثري من امل�س�ؤوليات واملهام ،لعل �أهمها ر�سم
الإ�سرتاتيجيات بعيدة املدى من حيث التو�سعات امل�ستقبلية وو�ضع
اخلطط لزيادة الأرباح وتوفري التمويل وال�سيولة لتغطية امل�صاريف
أي�ضا بر�سم الإ�سرتاتيجيات ق�صرية
الت�شغيلية والر�أ�سمالية ،وتقوم � ً
املدى من حيث �إعداد املوازنات ال�سنوية وو�ضع خطط الإنتاج
ومتابعة الأداء خالل العام .كما تقوم بعمل تقارير وحتليل
البيانات املالية ،وتقدميها للإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة
التخاذ القرارات واحللول املنا�سبة ،وفيما يخ�ص الت�سويق
اخلارجي فتقوم ال�رشكة بالت�سويق خارج ًيا عن طريق قنوات
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املهند�س/
�أحمد بن حممد الهنائي

الفا�ضل/
�أ�سعد بن حمود ال�سيابي

املهند�س/
عي�سى بن عبداهلل العامري

الفا�ضل/
حمزة بن يو�سف ال�شام�سي

الفا�ضلة /
بدرية بنت عبداهلل الرحبية

متخ�ص�صة ،و�أي�ضا عن طريق امل�شاركة يف املحافل الدولية وغريها من
الو�سائل الإلكرتونية ،وقد جنحت يف بيع وت�صدير منتجاتها للأ�سواق
اخلليجية والأ�سيوية والأفريقية والأمريكية».
عب املهند�س عي�سى بن عبداهلل العامري نائب مدير
من جانبه َّ
الإنتاج قائالًُ « :تعنى دائرة الإنتاج بت�صنيع الذخائر و�صيانة
املعدات و�ضبط جودة املنتج خالل مراحل الت�صنيع يف خطوط
الإنتاج ،للت�أكد من جودته وتغليف املنتج بعد عمل الفحو�صات
الالزمة والت�أكد من خلوه من العيوب� ،أما بالن�سبة خلطوط الإنتاج
فتنتج ال�رشكة يف الوقت احلايل ثالثة عيارات من الذخائر
اخلفيفة وهي عيار ( )9مل ،وعيار ( )5.56مل ،بالإ�ضافة لعيار
( )7.62مل ،كما يت�سع امل�صنع لفتح خطوط �إنتاج �إ�ضافية يف
امل�ستقبل ح�سب حاجة ال�سوق لذلك».
رصح الفا�ضل حمزة بن يو�سف ال�شام�سي م�رشف ال�صحة
و� ّ
وال�سالمة املهنية بال�رشكة قائالً�« :إن حماية العن�رص الب�رشي من
الإ�صابات الناجمة عن خماطر بيئة العمل من �أهم قيم ال�رشكة ،حيث
ريا بهذا اجلانب وذلك متا�ش ًيا مع قيم ال�رشكة،
تويل ال�رشكة
اهتماما كب ً
ً
حيث يقوم ق�سم ال�صحة وال�سالمة بعمل اللوائح والقوانني ومتابعة
تطبيقها وذلك ملنع تعر�ض املوظفني للحوادث والإ�صابات -ال
خ�صو�صا �أن جمال �صناعة الذخائر
�سمح اهلل� -أثناء �أداء واجبهم،
ً
يعد من ال�صناعات احل�سا�سة وحتتاج �إلى توفري بيئة �آمنة
ومراقبة االلتزام باال�شرتاطات ال�صحية من �أجل �سالمة املوظف
التي تكفل توفري بيئة حتقق الوقاية من املخاطر للعن�رصين
الب�رشي واملادي ,وت�أكي ًدا على اعتبار الإن�سان هو الرثوة
احلقيقية وحمور التنمية وغايتها ف�إن ق�سم ال�صحة وال�سالمة
متاما ب�أن االهتمام مبجال ال�صحة وال�سالمة املهنية
املهنية يدرك ً
وتوفري املكان املنا�سب يزيد من �إنتاجية املوظف وحتقيق بيئة �آمنة
ومنا�سبة للعمل يف ظل اتباع الأنظمة املتقدمة يف جمال ال�سالمة».
وقالت الفا�ضلة بدرية بنت عبداهلل الرحبية من ال�رشكة العمانية
لإنتاج الذخائر« :مهمتي هي الت�أكد من �سالمة و�صالحية املنتج
النهائي بعد مروره بعدة مراحل من الفح�ص واالختبار ،وقبل و�ضع
املنتج يف ال�صناديق نقوم مبعاينته بالعني املجردة والت�أكد من
جاهزيته لل�شحن ،ويعتمد عملنا على الدقة والرتكيز ومالحظة
املنتج النهائي بعناية فائقة ،مع االلتزام التام مبعايري الأمن
وال�سالمة داخل امل�صنع».
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ر ��إلىساا
جنــــــدي
ـة

 11دي�سمرب  ..وطن �آمن ورجال �أوفياء

يحف��ل تاريخ �س��لطنة ُعم��ان الأبية عرب حقب��ه املتالحقة املختلفة
مبواقف بطولية فذة لأبنائها �س��جلها لهم ب�أحرف من العزة والفخار،
مواقف متثل البطوالت والت�ضحيات لرجال يحملون
إخال�صا ،وي�س�ترخ�صون
الوط��ن يف قلوبهم ح ًب��ا و�
ً
كرميا �أب ًيا،
دوما عزي�� ًزا ً
�أرواحه��م من �أجل��ه ،ليبقى ً
ويعد احلادي ع�رش من دي�سمرب ( يوم قوات ال�سلطان
امل�س��لحة) من الأيام امل�شهودة يف التاريخ احلديث،
حي��ث �س��اهم هذا اليوم يف ا�س��تتباب الأم��ن والطم�أنينة ،ور�س��وخ
اال�س��تقرار ،ووفر دعائم ثابتة وقوية مل�س�يرة الرخ��اء والنماء ،كما
وداعما �أ�سا�س�� ًيا لالنطالق��ة احلقيقية نحو
هاما،
ً
�أن��ه ميثل مرتك�� ًزا ً
بناء وتطوير قوات ال�س��لطان امل�س��لحة لتبلغ امل�س��توى الراقي الذي
و�صلته اليوم من القوة واملنعة واال�ستعداد للدفاع عن الوطن و�صون
مقدراته ومكت�سباته.
�إن ه��ذا الي��وم هو واحد م��ن الأيام اخلالدة يف تاري��خ هذا الوطن
العزي��ز� ،صنعه الرج��ال املخل�ص��ون بهممهم العالي��ة ،وت�ضحياتهم
اجل�س��يمة ،و�س��يبقى عرب التاري��خ ً
مثال لل��روح الوطني��ة املخل�صة،
واحلب الذي تك ّنه نفو�س الرجال الأ�شاو�س لوطنهم الغايل ،وهم بذلك
ي�ضيف��ون �صفحة �إلى �صفحات العزة واملجد ،التي ي�س��جلها التاريخ
ل ُعم��ان ،وه��و يعد امتدا ًدا ل�سل�س��لة طويلة من الأجم��اد العريقة التي
ي�ضمها التاريخ بني جنباته ،ويخطها مبداد من نور ل�س��لطنة ُعمان
وحا�رضا وم�ستقبالً ،و�إذا كان اجلندي قد نذر نف�سه للدفاع
ما�ضيا
ً
ً
ع��ن الوطن واملحافظة على �أمنه وا�س��تقراره� ،إال �أنه ال يقوم بذلك
منف��ر ًدا ،ب��ل �إن جمي��ع �أبناء الوطن ��شركاء يف هذه امل�س���ؤولية
الوطني��ة الهامة ،حي��ث �إن الكل جندي ،مهم��ا اختلفت املواقع،
وتنوعت الواجبات ،وتباينت املهن ،ذلك لأن الوطن هو البيت
الكبري الذي ي�ضم جميع �أبنائه ،و�إن الإجنازات التي حتققت
عل��ى �أر�ضه ،لهم جمي ًعا ،لأنهم ��شركاء يف حتقيقها كل

*
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م��ن خ�لال موقع��ه ،ووف��ق تخ�ص�ص��ه و�إمكاناته،
باعتبار �أن العمل الوطني �سل�س��لة مت�صلة احللقات
م��ن امله��ام والواجبات ،والتي ت�ص��ب جميعها يف
خدمة الوط��ن ،وتهدف �إلى رقي��ه وازدهاره ،وهي
مل�صلح��ة كل �أبنائ��ه وم��ن �أجل �أن يعي���ش اجلميع
يف رخ��اء و�س��عادة و�أمن وا�س��تقرار ،ذلك �أن الأمن
واال�ستقرار ميثالن القاعدة التي يقوم على �أ�سا�سها
بن��اء الأوط��ان ويف ظل��ه يعي���ش �أبن��اء الوطن يف
طم�أنينة ،ليتمكنوا من الإ�س��هام يف بنائه وتقدمه
ورخائ��ه ،لأن��ه يف ظ��ل ع��دم اال�س��تقرار ،وتدهور
الأمن يفقد الإن�س��ان رغبته يف العمل ،وقدرته على
العط��اء ،الأمر الذي ي�ؤدي �إل��ى انهيار احل�ضارات،
وتوق��ف عجلة التقدم ،وتخلّف الأوطان ،و�إن الأمن
واال�ستقرار ال يت�أتى �إال بوجود قوات م�سلحة قادرة،
وم��زودة بامل�س��تلزمات ال�رضوري��ة من الأ�س��لحة
واملع��دات الت��ي متكنها م��ن القي��ام بواجبها على
الوج��ه الأكمل ،تديرها �س��واعد �أبن��اء الوطن الذين
يفتدونه باملهج والأرواح ،وي�سرتخ�صون يف �سبيل
غال ونفي���س ،لأن
عزت��ه وا�س��تقراره ورخائ��ه كل ٍ
الت�ضحية بالنف���س �إذا كانت هي �أ��شرف و�أغلى ما
يقدمه الإن�س��ان لوطنه ،ف�إن ذلك بالن�سبة للجندي
وه��و واجب يل��زم الوفاء به ،ودي��ن يف عنقه جتاه
وطنه و�أمته ،وهو عندما ُيقدم على الت�ضحية ف�إنه
دون �شك يدرك �أنه ال يفعل �أكرث من ت�أديته لواجب
مقد���س يفر�ضه عليه دين��ه ،وحتتمه عليه وطنيته،
وانتم��ا�ؤه لرتبة وطنه الغايل ،وميليه عليه ��شرف
انت�س��ابه ملهن��ة اجلندية التي �أق�س��م عند ان�ضمامه
جنديا م�ؤم ًنا بربه �سبحانه وتعالى،
�إليها �أن يكون
ً

وفي��ا
خمل�ص��ا لوطن��ه العزي��زً ،
ً
جلاللة قائده املعظ��م ،فالت�ضحية
من امل�ؤكد �إنها لي�ست �أكرث من واجب
ي�ؤدي��ه اجلندي جتاه وطن هو امل�أوى
والأهل وال�سكن.
�إن االحتف��ال باحل��ادي ع��شر م��ن
دي�سمرب ( يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة
) ه��و يف الواق��ع احتف��ال ب�إجن��ازات
كب�يرة حتقق��ت عل��ى ال�صعيدي��ن
الع�سكري من خالل املواقف ال�شجاعة
لأبن��اء ُعم��ان الأوفي��اء ،والتط��ور
والتحديث الذي بلغته قوات ال�س��لطان
عموم��ا من خالل
امل�س��حلة ،والوطني
ً
ما يعي�شه املواطن الوطن اليوم بف�ضل
اهلل �س��بحانه تعالى والقيادة احلكيمة
من ا�س��تقرار وتق��دم ورخ��اء ،كما �أن
االحتف��ال بهذا الي��وم كذلك هو تكرمي
لرجال �صدق��وا ما عاه��دوا اهلل عليه،
ف�ضح��وا بالغ��ايل والنفي���س م��ن �أجل
الوطن العزيز.
حفظ اهلل �س��بحانه وتعال��ى ُعمان
�آمن��ة م�س��تقرة ،و�أدام عليه��ا وعل��ى
�أهلها نعمة الأمن واال�ستقرار والرخاء،
ووفق جاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق
املعظ��م القائ��د الأعل��ى  -حفظ��ه اهلل-
لتحقي��ق املزي��د م��ن الإجن��ازات للوطن
الأبي و�أهله الأعزاء ،واهلل �سبحانه وتعالى
يرعى امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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الإخال�ص ودوره يف
تكوين ال�شخ�صية
امل�سلمة
الدكتـــور/
حممد بن �سيف ال�شعيلي
املحكمــــة العليـــــا

الإخال�ص لله تعالى من �أهم الأمور التي يجب �أن تالزم �شخ�صية الإن�سان امل�سلم يف الأقوال والأفعال واملعتقدات على ال�صعيد
ال�شخ�صي واجلماعي؛ لأنه �أمر تعبدي ق�صده امل�ش ّرع احلكيم فيما �أمر به عباده حيث قال ّ
عز وجلَ } :و َما ُ�أ ِم ُروا ِ�إ َّل ِل َي ْع ُبدُوا ال َّل َه
ُ ْ
موجه �إلى �أهل الكتاب �إال �أنه ي�شمل جميع النا�س؛ �إذ
م ِل ِ�ص َ
ني َل ُه الدِّينَ حُ َن َفاء{ �سورة (البينة) ،الآية ( .)5واخلطاب و�إن كان ّ
هو �أمر رباين ال يخت�ص به �أحد دون غريه ،كما �أنه �سبحانه وتعالى خاطب نبي هذه الأمة حممد �-صلى الله عليه و�سلم -بالأمر
بالإخال�ص يف غري مو�ضع ،ومن ذلك قوله تعالىُ } :ق ْل ِ�إ ِّن �أُ ِم ْر ُت �أَنْ �أَ ْع ُبدَ ال َّل َه ُ ْ
م ِل ً�صا َّل ُه الدِّينَ { �سورة (الزمر) ،الآية (،)11
م ِل ً�صا َّل ُه ِدي ِني{ �سورة (الزمر) ،الآية ( .)14يقول الطربي يف تف�سري الآية :يقول تعالى ّ
ويقولُ } :ق ِل ال َّل َه �أَ ْع ُب ُد ُ ْ
جل ذكره
�ص َّلى الله عَ َل ْي ِه َو َ�س َّلم :-قل يا حممد مل�شركي قومك :الله �أعبد خمل�صا ،مفردا له طاعتي وعبادتي ،ال �أجعل له يفلنبيه حممد َ
ذلك �شريكا ،ولكني �أفرده بالألوهية ،و�أبر�أ مما �سواه من الأنداد والآلهة ،فاعبدوا �أنتم �أيها القوم ما �شئتم من الأوثان والأ�صنام،
وغري ذلك مما تعبدون من �سائر خلقه ،ف�ستعلمون وبال عاقبة عبادتكم ذلك �إذا لقيتم ربكم .ويقول الله تعالى كذلك�} :إِ َّل ا َّل ِذينَ
اع َت َ�ص ُموا ِبال َّل ِه َو�أَ ْخ َل ُ�صوا ِدينَهُ ْم ِل َّل ِه َف�أُو َل ِئ َك َم َع ا ْلُ�ؤْ ِم ِن َ
ني{ �سورة (الن�ساء) ،الآية (.)146
َتا ُبوا َو�أَ ْ�ص َلحُ وا َو ْ
�إن م�صطلح الإخال�ص يف اللغة م�صدر من الفعل �أخل�ص يخل�ص
�أي جعل ال�شيء خال�صا ،وهو دال على تخلي�ص القول والعمل هلل وحده
وجعله خال�صا خمل�صا له عز وجل ،جاء يف كتاب العني للفراهيدي
والتهذيب للأزهري :قال الليث :الإخال�ص :التوحيد هلل خال�صا ،ولذلك
قيل ل�سورة( :قل هو اهلل �أحد) الإخال�ص� )1( :سورة (الإخال�ص) ،وقوله
ني{ �سورة (يو�سف) ،الآية (.)24
جل وعز�ِ } :إ َّن ُه مِ ْن عِ َبا ِد َنا ْال ُْخل َِ�ص َ
وقرئ (املخلِ�صني) ،فاملخل�صون :املختارون ،واملخل�صون :املوحدون،
وخل�ص ال�شيء خلو�صا ،واخلال�ص يكون م�صدرا كاخللو�ص ،للناجي،
ويكون م�صدرا لل�شيء اخلال�ص.
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ويف اال�صطالح عرف الإخال�ص حممد بن يو�سف �أطفي�ش يف
�رشح النيل بقوله :والإخال�ص تطهري الفعل من مدن�س �أو مف�سد،
واملدن�س كال�صغائر و�إظهار النفل ال لق�صد االقتداء ،وكفعل مكروه يف
رئاء �أو املن والأذى ،وعرفه
العبادة ،واملف�سد كالكبائر و�إظهار العمل ً
�صاحب التعريفات الفقهية بقوله :الإخال�ص يف اللغة :ترك الرياء،
ويف اال�صطالح :تخلي�ص القلب عن �شائبة ال�شوب يعني خلطة الرياء
وال�سمعة املكدر ل�صفائه ،والإخال�ص :هو الإح�سان املعرب بقوله -عليه
ال�صالة وال�سالم�( :-أن تعبد اهلل ك�أنك تراه ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك)،
وعرفه ابن زهرة :الإخال�ص :ت�صفية النف�س من �أن يكون فيها غري اهلل

�إن العبادة مبختلف مظاهرها �ضريبة العبودية
التي يجب �أن تكون لله تعالى وحده وال يت�أتى ذلك �إال
بجعلها خال�صة خمل�صة له عز وجل دون �سواه
تعالى ،وت�صفية الفعل من �أن تكون لغري اهلل فيه �شائبة ،وقال اجلنيد
وهو من علماء بغداد :الإخال�ص �رس بني العبد وبني اهلل ،ال يعلمه ملك
فيكتبه ،وال �شيطان فيف�سده ،وال هوى فيميله .ولعل ذلك م�أخوذ من
حديث النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم�( :-س�ألت جربيل عن الإخال�ص
ما هو فقال �س�ألت رب العزة عن الإخال�ص ما هو قال �رس من �رسي
ا�ستودعته قلب من �أحببته من عبادي).
عرف البع�ض الإخال�ص مبعان مبالغ فيها بحيث ال يرجو العبد
كما ّ
من العمل �أي �أجر وال ثواب ،يقول رومي �أحد علماء ال�صوفية( :الإخال�ص
من العمل هو �أال يريد �صاحبه عليه عو�ضا يف الدارين وال حظا من
امللكني) .غري �أننا ال ن�سلّم �أن �إخال�ص العلم والعمل هلل تعالى ينايف
رجاء العو�ض ونيل احلظ واملفازة يف الدارين والطمع يف مر�ضاته
الُولَى{ �سورة
ي لَكَ مِ َن ْ أ
}ول َْلآخِ َر ُة َخ ْ ٌ
تعالى ،يقول اهلل �سبحانهَ :
(ال�ضحى) ،الآية ( .)4ويقول �سبحانه يف معر�ض ذكر حال �سيدنا زكريا
َا�س َت َج ْب َنا َل ُه
و�أهله عليهم ال�سالم من كونهم يدعونه رغبا ورهبا} :ف ْ
ات
َي ِ
َو َو َه ْب َنا َل ُه َي ْح َيى َو�أَ ْ�صل َْح َنا َل ُه َز ْو َج ُه ِ�إ َّن ُه ْم كَ ا ُنوا ُي َ�سا ِر ُع َ
ون ِف ْال ْ َ
ني{ �سورة (الأنبياء) ،الآية
َو َي ْد ُعو َن َنا َرغَ ًبا َو َر َه ًبا ۖ َوكَ ا ُنوا َل َنا َخا�شِ ِع َ
( ،)90وقال اهلل تعالى يف معر�ض ما يجب �أن ي�ؤخذ من هذه الدنيا
يما
}و ْاب َت ِغ فِ َ
من حظ الرزق ما يتوافق وي�ستعان به للو�صول للآخرةَ :
�آ َتاكَ َّ ُ
ن�س َن ِ�صي َبكَ مِ َن ال ُّد ْن َيا{ �سورة (الق�ص�ص)،
الل ال َّد َار ْالآخِ َر َة ۖ َو َل َت َ
الآية (.)66
فت�صفية الفعل عن مالحظة املخلوقني هو غاية الإخال�ص
ومق�صوده ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل تعالى يقول �أنا خري
�رشيك فمن �أ�رشك معي �رشيكا فهو ل�رشيكي يا �أيها النا�س �أخل�صوا
�أعمالكم هلل تعالى ف�إن اهلل تعالى ال يقبل �إال ما خل�ص له وال تقولوا
هذا هلل وللرحم ف�إنها للرحم ولي�س هلل منها �شيء وال تقولوا هذا هلل
ولوجوهكم ف�إنها لوجوهكم ولي�س هلل تعالى منها �شيء).
وباجلمع بني املعاين اللغوية واال�صطالحية للإخال�ص نرى �أن
الإخال�ص ال ب ّد �أن يكون يف الأقوال والأعمال الدنيوية والأخروية ال
يبتغي املرء مبا ي�أتيه وما يذره �إال وجه اهلل ،فال ينفق ليقال �إنه كرمي
و�سخي ومعطاء ،وال يبادر و ُيقدم ليقال �أنه جري ،وال ينا�رص ليقال �أنه
�شجاع ،بل يجب �أن يتقدم خال�ص نيته قبل �أثر قوله وعمله ،فيبعد عن
الرياء الذي يناق�ض معاين الإخال�ص؛ لأنه عبد هلل وحده ال لأحد من
خلقه ،والعبادة تعني ا�ست�سالم روح الإن�سان وجوارحه وعقله وقبله
وكليته هلل تعالى؛ �إذ �إنه �إن �أ�رشك يف نيته من قوله وعمله خملوقا
ّ
فقد وقع يف الرياء وهو �رضب من �رضوب ال�رشك م�صداقا لقول احلق
�شكْ
اء َر ِّب ِه َف ْل َي ْع َم ْل َع َم ًل َ�ص ِ
الًا َو َل ُي ْ ِ
للخلق} :ف ََمن كَ َ
ان َي ْر ُجو ِل َق َ
ِب ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه �أَ َح ًدا{ �سورة (الكهف) ،الآية ( ،)110والرياء املناق�ض

لإخال�ص العمل حمله القلب ،وهو �أمر خفي ،ولذلك �سماه البع�ض ال�رشك
اخلفي �أو ال�رشك الأ�صغر ،ويف احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
(من �صلى و�صام وت�ص ّدق رياء فقد �أ�رشك) .وهو ما ي�شري �إليه �أبو م�سلم
َ
البهالين بقوله:
وراقـب و�صايـا اهلل �سـرا وجهـرة			
ففي كل نف�س غفلة وفتور
			
وجرد على الإخال�ص ِج ّدكَ يف ال ُّتقى
ّ
ففوقك بال�رشك اخلفي خبري
�إن العبادة مبختلف مظاهرها �رضيبة العبودية التي يجب �أن
تكون هلل تعالى وحده وال يت�أتى ذلك �إال بجعلها خال�صة خمل�صة له
عز وجل دون �سواه ،كما �أن العبادة هلل تعالى بهذا املعنى جاءت بها
�رشائع اهلل تعالى التي قام بها �أنبيا�ؤه ور�سله لأقوامهم ،يدل على
ول �أَ ِن ْاع ُب ُدوا َّ َ
}و َل َق ْد َب َع ْث َنا ِف كُ ِّل �أُ َّمةٍ َّر ُ�س ً
اج َت ِن ُبوا
الل َو ْ
ذلك قول احلقَ :
وقوله:
(،)36
آية
ل
ا
(النحل)،
وت{ �سورة
}و َما �أَ ْر َ�س ْل َنا مِ ن َق ْبلِكَ
الطَّ اغُ َ
َ
ون{ �سورة (الأنبياء)،
َاع ُب ُد ِ
مِ ن َّر ُ�سولٍ ِ�إ َّل نُوحِ ي ِ�إل َْي ِه �أَ َّن ُه َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل �أَ َنا ف ْ
( ،)25يقول ابن كثري( :فكل نبي بعثه اهلل يدعو �إلى عبادة اهلل وحده
ال �رشيك له  ،والفطرة �شاهدة بذلك �أي�ضا  ،وامل�رشكون ال برهان لهم،
وحجتهم داح�ضة عند ربهم  ،وعليهم غ�ضب  ،ولهم عذاب �شديد).
والإخال�ص يجب �أن يرت�سخ كعقيدة يف فكر امل�سلم فيما ي�أتيه
وما يذره ،و�أن ي�سلم حركاته و�سكناته هلل وحده دون �سواه؛ لأنه يتعهد
يف �صلواته اخلم�س التي يقابل من خاللها رب ال�سموات والأر�ض
ب�أن يطيعه وال يع�صيه عندما يتلو قوله تعالى�} :إِ َّياكَ َن ْع ُب ُد َو ِ�إ َّياكَ
َن ْ�س َتعِني{ �سورة (الفاحتة) ،الآية ( ،)5يقول ال�شيخ �أحمد اخلليلي( :و�إذا
كان العبد يقف يف اليوم والليلة خم�س مرات على الأقل بني يدي اهلل
تبارك وتعالى يكرر -يف كل مرة يقفها -عدة مرات قوله تعالى�( :إياك
نعبد و�إياك ن�ستعني) ف�إن عليه �أن يكون �صادقا يف قوله ،ف�إنه يخاطب
من ال تخفى عليه خافية يف الأر�ض وال يف ال�سماء؛ الذي يعلم ال�رسائر
كالعالنية؛ ويعلم ما يختلج بني حنايا �ضمريه ،ويحيط بكل ما يكتنفه
موجه هلل ،ف�إن كان يف
�رسه ،وعليه �أن يدرك ب�أن هذا اخلطاب �إمنا هو ّ
�أي عمل من الأعمال التي يعملها يبتغي غري وجه اهلل ف�إن ذلك ينايف
هذا القول� ،إذ هو يقول (�إياك نعبد) وهذا ح�رص للعبادة يف ذات احلق
ع ّز وجلّ� ،إذ تقدمي املعمول على العامل يفيد احل�رص ،فمعنى ذلك؛ ال
نعبد �إال �إياك ،ولئن كان يبتغي بهذه العبادة غري وجه اهلل؛ فماذا يكون
�أمره؟
�إن تكوين �شخ�صية امل�سلم على مقا�صد الإخال�ص ومظاهره
وغاياته يكون من خالل ربط �سريته و�رسيرته ،ومن�شطه ومكرهه،
وجده وهزله ،ورخائه و�شدته ،وي�رسه وع�رسه يف حياته االجتماعية
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والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية مبا ير�ضي اهلل وحده ال يرجو جزاء
نا ُنطْ ع ُِمك ُْم
وال �شكورا؛ �إذ هذا هو حال عباد اهلل كما و�صفهم القر�آن�} :إِ َّ َ
اف مِ ن َّر ِّب َنا َي ْو ًما
ل َِو ْج ِه َّ ِ
ُورا (� )9إِ َّنا َن َخ ُ
الل َل ُن ِري ُد مِ نك ُْم َج َز ًاء َو َل ُ�شك ً
يرا{ �سورة (الإن�سان) ،الآيتان (.)10-9
َع ُب ً
و�سا َق ْمطَ ِر ً
وللإخال�ص والرياء �أق�سام ذكرها اجليطايل يف القناطر ،ف�أق�سام
الإخال�ص� :أن يريد اخلال�ص من العقاب ،و�أن يريد الفوز بالثواب،
حبا
و�أن يريدهما جميعا ،و�أن يفعل ذلك حياء من اهلل ،و�أن يفعل ذلك ًّ
هلل تعالى من غري مالحظة ثواب وال عقاب ،و�أن يفعل ذلك �إجالال هلل
وتعظيما ،و�أما �أق�سام الرياء فهي �أن يريد النا�س بطاعة اهلل �سبحانه
وهو �رضبان� :أال يريد بتلك الطاعة �إال النا�س ،و�أن يريد النا�س ورب
النا�س وهذا �أخفها؛ لأنه �أقبل على اهلل من وجه ،وعلى النا�س من وجه،
و�أما الأول فقد �أعر�ض عن اهلل بالكلية وكالهما حمبط للعمل ،وي�ؤيده
حديث( :من عمل عمال �أ�رشك فيه غريي تركته ل�رشيكي) ،واهلل عزيز
والعزيز ال يقبل م�شاركة غريه له وغني عن العاملني.
ومن مظاهر حتقيق الإخال�ص يف العبادات ما يجب يكون عليه
املتعبد هلل يف جوف الليل ،بحيث ال
العبد حال �صومه ،والقائم النا�سك
ّ
ب ّد �أن يكونوا م�ست�شعرين دالالت هذه العبادات كما �أراد اهلل �أن تكون
من عدم ال�سمعة وال�شكر والذكر من العباد ،ويف احلديث ما يدل على
هذه املقا�صد( :رب �صائم حظه من �صيامه العط�ش ،ورب قائم حظه
من قيامه ال�سهر) ،فامل�سلم ال ينبغي له التباهي بال�صيام والقيام
وكافة �صور العبادات الظاهرية التي يخ�شى على نيته فيها من
خمالطة �إ�رشاك النا�س.
ويف حديث �أبي هريرة الذي رواه �أحمد وم�سلم والن�سائي والرتمذي
ما يدل على وجوب �أن يخل�ص الإن�سان امل�سلم عمله هلل وحده ال يخالطه
�سمعة وال رياء يف علم �أو جاه �أو جهاد �أو يف حفظه وقراءته للقران،
حيث قال� :سمعت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يقول�( :إن �أول
النا�س يق�ضى يوم القيامة عليه رجل ا�ست�شهد ف�أتى به فعرفه نعمته
فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :قاتلت فيك حتى ا�ست�شهدت ،قال:
ف�سحب على
كذبت؛ ولكنك قاتلت ل ُيقال :جريء ،فقد قيل ،ثم �أمر به ُ
وجهه حتى �أُلقي يف النار ،ورجل تعلّم العلم وعلمه ،وقر�أ القر�آن ،ف�أتى
به فعرفه نعمته فعرفها فقال :فما عملت؟ قال :تعلمت العلم وعلمته،
وقر�أت القر�آن .قال :كذبت ،ولكن تعلمت ليقال :عامل ،وقر�أت القر�آن
ف�سحب على وجهه حتى �أُلقي يف النار،
ليقال قارئ ،فقد قيل ،ثم �أمر به ُ
و�سع اهلل عليه و�أعطاه من �صنوف املال ،ف�أتى به فعرفه نعمته
ورجل ّ
فعرفها ،قال :فما عملت بها؟ قال :ما تركت من �سبيل يحب �أن ينفق
فيها �إال �أنفقت فيها لك .قال :كذبت ،ولكنك فعلت ليقال :جواد ،فقد قيل.
ثم �أمر به على وجهه حتى �أُلقي يف النار).
�إن من انعكا�سات الإخال�ص على �شخ�صية امل�سلم عقيدة وفكرا
ووجدانا حت�صينه من �إغواء �إبلي�س وجنده ،بحيث ال يجد له حظا من
عباد اهلل املخل�صني املوحدين هلل وحده الذين ارتوت �ضمائرهم بنور
توحيد الأولوهية والربوبية خلالق الكون الذي ال معبود �سواه ،ف�أينما
كانوا يحكّمون كتاب اهلل و�سنة نبيه و�أحكام هذا الدين يف عباداتهم،
ومعامالتهم ،و�أخالقياتهم ،وهذا ت�ؤكده ن�صو�ص الكتاب العزيز يف
�أكرث من مو�ضع عندما �أخرج �إبلي�س من اجلنة ،يقول اهلل تعالى} :قَالَ
ني{ �سورة
َفبِعِ َّزتِكَ َ أ
ني� ،إِ َّل عِ َبا َدكَ مِ ْن ُه ُم ْال ُْخل َِ�ص َ
لُ ْغ ِو َي َّن ُه ْم �أَ ْج َمعِ َ
ُ
َ
ن
ي
ز
أ
ل
ِي
ن
ت
ي
و
غ
�
أ
ا
ب
ب
ر
ق
}
ويقول:
(.)83-82
آيتان
(�ص) ،ال
َالَ َ ِّ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َّ
العــدد ٥٥٢
دي�سمرب ٢٠٢٢

142

ني{
�ض َو َ أ
َل ُه ْم ِف ْ أ
الَ ْر ِ
ني� ،إِ َّل عِ َبا َدكَ مِ ْن ُه ُم ْال ُْخل َِ�ص َ
لُ ْغ ِو َي َّن ُه ْم �أَ ْج َمعِ َ
�سورة (احلجر) ،الآيتان ( )40-39جاء يف تف�سري الآية :قال �إبلي�س:
ن لذرية �آدم معا�صيك يف
أح�س َ َّ
ِّ
رب ب�سبب ما �أغويتني و�أ�ضللتني ل ِّ
الأر�ض ،ولأ�ضلنهم �أجمعني عن طريق الهدى� ،إال عبادك الذين
هديتهم ف�أخل�صوا لك العبادة وحدك دون �سائر خلقك يقول الطربي:
�إال من �أخل�صته بتوفيقك فهديته ،ف�إن ذلك ممن ال �سلطان يل عليه
ني{ فمن قر�أ ذلك كذلك،
وال طاقة يل به�} :إِال عِ َبا َدكَ مِ ْن ُه ُم ْال ُْخل َِ�ص َ
ف�إنه يعني به� :إال من �أخل�ص طاعتك ،ف�إنه ال �سبيل يل عليه.
�إن ما نراه اليوم من االنحراف الفكري لل�شخ�صية امل�سلمة مبختلف
جماالت احلياة االجتماعية واالقت�صادية هو �رضيبة لغياب الإخال�ص
ومالزمته لعبادات امل�سلمني ومعامالتهم و�أخالقهم هلل وحده ،وجعلهم
ذلك عادة ال عبادة وت� ّأمال؛ مما ولّد تهاونا يف املعتقدات ،وخروجا عن
الثوابت الدينية الرا�سخات ،فنجد امل�سلم وامل�سلمة يتهاونون يف ت�أدية
الفرائ�ض �إن مل يكونوا يرتكونها ،واملر�أة تنادي بقوامتها كالرجل
عليه ،وتتهاون يف لبا�س احل�شمة والوقار ،والفرد من الأمة يغرق يف
مديونيات للكماليات وين�أى عن االهتمام بال�رضوريات ،واهلل �سبحانه
وتعالى �أخربنا عن موقف �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم مع امر�أة العزيز
وكيف �أن ثوابت الإخال�ص يف عقيدته �أينعت ثمارها يف جناح �أ�صعب
امتحانات فتوان كل ال�شباب تثور غريزته العاطفية باخللوة مع املر�أة
}و َل َق ْد َه َّم ْت ِب ِه ۖ َو َه َّم ِب َها ل َْو َل �أَن
ال�شابة الأجنبية حيث قال عز وجلَ :
اء ِ�إ َّن ُه مِ ْن عِ َبا ِد َنا
ان َر ِّب ِه كَ َذلِكَ ِل َن ْ ِ
َّر�أَى ُب ْر َه َ
وء َوا ْلف َْح َ�ش َ
ال�س َ
�ص َف َع ْن ُه ُّ
ني{ �سورة (يو�سف) ،الآية ( ،)24يقول الزخم�رشي يف تف�سري
ْال ُْخل َِ�ص َ
الآية :املخل�صني :الذين �أخل�صوا دينهم هلل ،وبالفتح ،الذين �أخل�صهم
اهلل لطاعته ب�أن ع�صمهم ،فكان جناح نبي اهلل يف هذا االبتالء ال�صعب
على كل �شاب �أ�شد مما القاه من �إخوته وما كادوا له ،فال �سبيل لأفراد
الأمة امل�سلمة للنجاة بدينهم �إال بالإخال�ص هلل يف عقيدتهم وفكرهم
وعبادتهم قوال وعمال حتى ينالوا ر�ضا اهلل وي�أخذوا من ن�صيب الدنيا
ما يو�صلهم وينجيهم يف الآخرة.
امل�صادر املراجع:
 lالقر�آن الكرمي.
 lتفا�سري القر�آن :حممد بن يو�سف �أطفي�ش ،تي�سري التف�سري للقر�آن
الكرمي ،وحممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن،
و�إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي ،تف�سري القر�آن العظيم ،وحممد بن
�أحمد القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن تف�سري القرطبي ،وحممد بن �أحمد
املعروف ب�أبي زهرة ،زهرة التفا�سري.
 lكتب احلديث :اجلامع ال�صحيح م�سند الإمام الربيع بن حبيب
الفراهيدي ،و�صحيح م�سلم ،وم�سند �أحمد بن حنبل ،و�صحيح الرتمذي،
و�صحيح الن�سائي.
 lكتب اللغة :اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،وحممد بن
�أحمد بن الأزهري ،تهذيب اللغة ،وحممد عميم الإح�سان املجددي
الربكتي ،التعريفات الفقهية.
 lحممد بن يو�سف �أطفي�ش� ،رشح كتاب النيل و�شفاء العليل.
� lإ�سماعيل بن مو�سى اجليطايل النفو�سي ،قناطر اخلريات.
� lأحمد بن حمد اخلليلي ،الدين واحلياة.
عدي الرواحي ،الآثار ال�شعرية لأبي م�سلم
 lنا�رص بن �سامل بن ّ
البهالين.

نربا�س ال�سالم
لقلب يخفق مث ِق ًال� أ نفا �س����ي
ا ُ
ال�ش����عر� أنزل وح َيه
وك�أن روح
ِ
وتدفق النهر املقفى واهت����دى
� ٌ
أر�ض بها حط ال�س��ل�ام رحاله
فيها جبا ل ر ا �س����يا ت تنحني
و ا ل�شط فيها� آ �س���� ٌر بجما له
فيها� إذا ما الرمحُ نال مهله ً
��ل�ا
(حي على ال�صال ِة) باللها
�إن �صاح ّ
الفالح وجا ِب���� ُر
ري� إلى
قام الزب ُ
ِ
القالع املاجدات مكان ًة
ح�س����ب
ُ
ِ
م�ش����رق
حب
راياتها نربا�س ِّ
ٍ
فرتابها الطهر ُّ
يظل غرا�س����ه
� ُ
بل�س����ما
أعمان �سواك امل�صور
ً
وحباك �س����لطا ًنا ر � ً
ؤوفا بالورى
ِ
هيثما
هذا الذي �س����ماه طارق ً
ٌ
�س����ل
قو ا ت ُه يف ا لنا ئبا ت بو ا
يف اجل ِّو كانوا كالن�سو ِر بوا�ش���� ًقا
رب ي�ش����ه ُد والبحا ُر ب�أنهم
وال ُ
حفظ ا لإله مقامهم و �أدامه����م

�ضج من خفقانه قرطا�س����ي
قد َّ
فت�صل�صلت يف داخلي� أجرا�سي
أقبا�����س
مهد النور وا ل
ل ُعمان ِ
ِ
�����س
و �أ نا خ ر كب جال ِله للنا ِ
لتقبل ال�سهل الن�ضري ا لآ�س����ي
و ا لبيد يلمع ر ملها كا ملا �����س
ج�سا�����س
تربى اجلراح على يدي
ِ
رب ي�سعى نحوها وا لآ�س����ي
وال ُّ
جنب مع ا لعبا �����س
جن ًبا� إ لى
ٍ
 مارها ويقا�س����ي
�أن الُ  ي�ضا َم ُ
وال�سل ُم ي�سطع من �سنا النربا�����س
�����س
و نبا تها يعلو على ا لأ د نا ِ
أمن را�س����ي
وبراك ربي طودَ ٍ � 
البا�����س
وعلى العدى �سي ًفا �شديدَ
ِ
النا�����س
وهو املعظم يف نفو�����س
ِ
أفرا�����س
أ�شاو�س يف �ساحة ا ل
و�
ٌ
ِ
أ�شما�����س
فعلوا على ا لأفالك وا ل
ِ
احلرا�����س
كانوا احلما َة وخري َة
ِ
درع الرخاء وحرب َة الق�سطا�����س

ال�شاعر/
املثنى بن را�شد ال�شيدي
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�إعداد :الرائد /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
قال اهلل تعاىل�}:أَ َ ْ
و�سى �إِ ْذ قَالُوا ِل َن ِب ٍّي َل ُه ُم
ل َت َر �إِ َل ْال َ إَِل مِ ْن َبنِي �إِ ْ َ
�سائِي َل مِ ْن َب ْع ِد ُم َ
ا ْب َعثْ َلنَا َم ِل ًكا ُنقَا ِت ْل ِف َ�سبِيلِ َّ ِ
الل ۖ قَالَ َه ْل َع َ�س ْي ُت ْم ِ�إ ْن كُ ت َِب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقتَالُ �أَ َّل ُتقَا ِتلُوا ۖ
الل َو َق ْد �أُ ْخ ِر ْجنَا مِ ْن ِد َيا ِرنَا َو�أَ ْبنَا ِئنَا ۖ َف َل َّما كُ ت َِب َع َل ْي ِه ُم
قَالُوا َو َما َلنَا �أَ َّل ُنقَا ِت َل ِف َ�سبِيلِ َّ ِ
ِيل مِ ْن ُه ْم َو َّ ُ
ا ْل ِقتَالُ َت َو َّل ْوا �إِ َّل َقل ً
ني{
الل َعلِي ٌم بِالظَّ ِ ِ
ال َ
�صدق اهلل العظيم
						
�سورة البقرة ،الآية ()٢٤٦
						

واجب الفرد جتاه وطنه
هناك ع��دة �أم��ور يجب على كل واح��د منا �أن
يطبقها ويحافظ عليها ،ومنها :احلفاظ على الوطن،
وحماية مكت�سباته ،وحماية ثرواته الطبيعية،
وممتلكاته العامة ،وما يحتويه من �آثار تاريخية،
كما يجب عليه �أن يكون قدوة يف الوالء والإخال�ص،
والت�ضحية للوطن ،و�أن ُيقدم �أح�سن ما لديه من عمل،
و�أن يبذل ق�صارى جهده من �أجل �إتقان العمل الذي
من �أجله �أن يرفع �ش�أن الوطن و ُيطوره ،وامل�شاركة
يف الأعمال التي ُتقق تقدماً ،ونهو�ض ًا للوطن
يف كافة املجاالت ،كاالقت�صاد والعلوم الأخرى،
وااللتزام بالقوانني والأنظمة والعمل بها وعدم
امل�سا�س بها ،وامل�شاركة يف الأعمال التطوعية،
والأن�شطة املجتمعية ،فذلك ي���ؤدي �إل��ى خدمة
الوطن وازدهاره ،كتقدمي اخلدمات لدور امل�سنني،
والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتقدمي املعونة للفقراء
واملحتاجني ،والقيام بحمالت للتوعية املجتمعية
والتثقيفية والإر�شادية ،مثل :احلفاظ على الأماكن
العامة ،والتربع بالدم ،والتوعية ب�أهمية الثقافة،
واملعرفة ،وااللتزام بعادات املجتمع ،وموروثاته،
واحل��ر���ص على ع��دم اخل��روج عنها ،وال�سعي �إلى
حتقيق نه�ضة �صناعية ،وزراعية ،و�إنتاجية ،بحيث
تنعك�س ع��وائ��ده��ا على ال��ف��رد واملجتمع ،وعلى
م�ستوى معي�شتهم ،واالبتعاد عن االحتذاء باملفاهيم
اخلاطئة كالتع�صب ،والتطرف ،والأفكار الهدامة
التي ُتلحق ال�رضر بالفرد واملجتمع ،و ُت�ضعفه،
وت�صحيح هذه املفاهيم ،ون�رش التوعية للق�ضاء
عليها وتقدمي العون ،وامل�ساندة ملن يحتاجها،
فذلك يزيد من متا�سك املجتمع ،وارتباطه ،وجتان�س
فئاته املختلفة.
العــدد ٥٥٢
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الأوطان

وي�ستقر
الأوطان ا�سم جمع ،واملُفرد منه :وطن ،وهو املكان الذي يقيم
ّ
فيه الإن�سان وينتمي �إليه �سواء ُولد فيه �أم يف غريه ،و ُيطلق على الوطن
الأ�صلي �أو الوطن الذي ُولد فيه الإن�سان الوطن الأم ،و� ّإن الإن�سان قد ُجبل
حب وطنه؛ �إذ � ّإن الإن�سان �إذا ُولد يف بالد ما ،ون�ش�أ فيها ،وترعرع
وفُطر على ّ
يحبها ،و ُيواليها ،وينتمي �إليها ،ويجدر بالذكر
يف كنفها؛ فمن
الطبيعي �أن ّ
ّ
بحب النف�س يف القر�آن الكرمي ،حيث قال:
حب الأوطان ّ
� ّأن اهلل تعالى ربط ّ
َ
َ
َ
اخ ُر ُجوا مِ ن ِد َيا ِركُ م َّما َف َعلُو ُه �إِ َّل
}ول َْو �أَ َّنا كَ َت ْب َنا َعل َْي ِه ْم �أ ِن ا ْق ُتلُوا �أنف َُ�سك ُْم �أ ِو ْ
َ
َقلِي ٌل ِّم ْن ُه ْم{ ،ولي�س من ال�سهل �أن يفارق املرء وطنه الذي عا�ش يف كنفه،
ولذلك اع ُتربت هجرة ال�صحابة -ر�ضي اهلل عنهم -من �أعظم ف�ضائلهم يف
ومما ي�ؤكّ د حب الإن�سان لوطنه � ّأن الر�سول �-صلّى
�سبيل الإ�سالم والدعوةّ ،
توجه �إلى اهلل تعالى
اهلل عليه و�سلّم -عندما هاجر �إلى املدينة املنورة ّ
حبب املدينة املنورة �إليه.
بالدعاء �أن ُي ّ

الوطن هو الدفء

الوطن هو املكان الذي يعيدنا �إلى ذكريات الطفولة ،ويذكرنا بحنان
الأمهات ،وي�شعرنا ب�أمان الآب��اء ،وحب الأج��داد ،هو املكان الذي احت�ضن
�أحالمنا و�أمنياتنا ور�سمنا فيه م�ستقبلنا ،هو املكان الذي يج�سد الدفء
والأمان ،كيف ال وقد غُ ِر�س حبه يف قلوبنا منذ ال�صغر.

ُ
الوطن بو�صلة املغرتبني
حب وطنه ،وهي فطرة ُمق ّد�سة وهبها اهلل عز وجل
فُطِ ر الإن�سان على ّ
للنا�س �أجمعني ،فالوطن هو البو�صلة التي تهدي املغرتبني للعودة �إليه ،فما
مغرتب يف هذا الكون الف�سيح � ّإل وجذبه حب الوطن و�أراد العودة �إليه �شاء
من
ٍ
يوما لأنه يعلم �أ ّنه مهما
�أو مل ي�ش�أ ذلك ،واملواطن ال�صالح ال ب ّد له و�أن يعود ً
حامل معه كل جناحاته ،
باعدت بينه وبني وطنه الأيام ف�إنه ال بد �أن يرجع
ً
فهو يعرف متام املعرفة � ّأن وطنه �سي�ستقبله مهما ابتعد ولن يخذل ُه �أب ًدا ،لأنه
كبريا.
جزء من هذا الوطن الذي يعتمد عليه وعلى غريه اعتما ًدا ً
ٌ

احلديث ال�شريف
ق��ال الر�سول �-صلّى اهلل عليه
و�سلّم -عندما خرج من مكّة املكرّمة:
«ما �أطي َبكِ من بل ٍد و�أح َ ّبكِ �إ َ
يلّ ،ولوال
َنت
� َ ّأن قومي �أخرجوين منكِ ما َ�سك ُ
غ َريكِ »
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
رواه الرتمذي

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمــات
ٍ
}و ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا َم َو ِ َ
ما َت َركَ ال َْوا ِل َد ِان
َ
ال ِ َّ
َ
َ
يا ُنك ُْم
َو ْ أ
ال ْق َ��ر ُب َ
��ون َوا َّل�ذِي� َ�ن َع َق َد ْت �أ ْ َ
وه ْم َن ِ�صي َب ُه ْم ِ�إ َّن َّ َ
ان َعلَى كُ ِّل
الل كَ َ
َف�آ ُت ُ

�شَ ْي ٍء �شَ ِهي ًدا{ �سورة الن�ساء الآية (.)٣٣
َم َو ِالََ :و َر َثةً.

وه ْم
َوا َّلذ َ
يا ُنك ُْمَ :م ْن َحا َل ْف ُت ُم ُ
ِين َع َق َد ْت �أَ ْ َ
�صةِ.
َعلَى ال ُّن ْ َ
با
}�ٱل� ِّ�ر َج��الُ ق ََّو ُام َ
ون َعلَى �ٱل ِّن َ�سا ِء ِ َ
َ�ض َل َّ ُ
با
�ٱلل َب َ
ف َّ
ع�ض ُهم َعلَى َبع�ض َو ِ َ
ل�صا َِلا َُت
�أَن� َف� ُق��واْ مِ ��ن �أَم� َ�وا ِل� ِ�ه��م َف�ٱ ّ

با َحفِظَ َّ ُ
�ٱلل
ات لِّل َغ ِ
قَانِتا ٌَت حاَفِ ظَ ٌ
يب ِ َ
وه َّن
َو�ٱل َّالتِي َت َخاف َ
ُون نُ�شُ و َز ُه َّن َفعِظُ ُ
وه ۖ َّن
وه َّن ِف �ٱمل ََ�ض ِ
اج ِع َو�ٱ� ِرض ُب ُ
هج ُر ُ
َو�ٱ ُ
َيه َّن َ�سب ً
ِيل �إِ َّن
َف�إِن �أَطَ ع َنكُم ف ََل َتب ُغواْ َعل ِ

َّ َ
ان َعل ِّيا كَ بِريا{
�ٱلل كَ َ

�سورة الن�ساء الآية (.)٣٤
هلل َت� َع��ا َل��ى ُث� َّ�م
ات ِ
�اتُ :مطِ ي َع ٌ
َق��ا ِن � َت� ٌَ
اج ِه َّن.
ِ ألَ ْز َو ِ
نُ�شُ و َز ُه َّن :عِ ْ�ص َيا َن ُه َّن َو َت َر ُّف َع ُه َّن َع ْن
اع ِتك ُْم.
طَ َ

امل�صدر:
�سورة الن�ساء
تف�سري اجلاللني

حقك يا وطني
لو ع�شنا العمر عمرين نتغنى لك ،بال�شعر والكلمات ،ال نفي بحقك يا وطن ،ولو
ابتعدنا �سنوات و� ً
أميال� ،سيظل حبك يف العروق خمتلطً ا بدمائنا ،متمك ًنا يف نفو�سنا،
عمي ًقا بني �أ�ضلعنا ،و�إن نحن ظننا للحظة �أننا قد زهدناك ،فواهلل نبيع �أرواحنا وال
ن�شرتي �سواك ،فحبك مزروع يف �أرواحنا ،وهو واجب على كل فرد غيور يعي�ش على
�أر�ضه ،و ُيرزق من خرياته ،وينعم ب�أمانه ،فال ب ّد لنا �أن ن�س�أل اهلل �أن يدمي علينا نعمة
الأمن والأمان لهذا الوطن العزيز و�سائر الأوط��ان ،و�أن يحفظه لنا من كل �رش ،و�أن
نراه يف �أعلى املراتب ب�سواعد �أبنائه املخل�صني ،و�أن يحفظ اهلل تعالى �سلطاننا من
كل مكروه.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام ل�سلطنـــة ُعمان
 rrكيف ي�ساهم الإن�سان يف �أن يكون وطنه �صورة نظيفة
رائعة لنف�سه وللآخرين؟
 rمن املعلوم �أن على الإن�سان حقوقا كثرية فر�ضها اهلل �سبحانه
وتعالى عليه لكل ما خلق ،للأر�ض حقوق وللهواء حقوق ولل�شجر
حقوق وللمياه حقوق ،لأن كل هذا اخللق �إمنا هو نعمة من اهلل �سبحانه وتعالى ،فلذلك على الإن�سان
�إن كان ي�شعر �أن الوطن من نعمة اهلل تبارك وتعالى عليه� ،أن يحر�ص على �أن يكون هذا الوطن يف
هيئة طيبة ويف منظر جميل ،ويف �صورة م�رشقة� ،أال يكون م�شوها يف �أي ناحية من النواحي ،وجند
�أن الإ�سالم احلنيف ي�أمر بالن�سبة �إلى الدور و�إلى الأفنية �أن تنظف وي�ؤمر �أن يحافظ على �سالمة املياه
وعلى �سالمة ال�شجر وبكل ما فيه اخلري ،فكيف ير�ضى امل�سلم لوطنه �أن تدن�س طرقه وت�شوه �صورته،
وهو مع ذلك ال يغار عليه ،على امل�سلم دائما �أن يكون غيورا على املكان الذي يعي�ش فيه ويتقلب على
�أعطافه وي�ستمرئ فوا�ضله ،عليه �أن يحر�ص على �أن يظل هذا املكان مكانا نزيها طيبة �صورته م�رشقة
جميلة ،وي�أبى اهلل �سبحانه وتعالى �أن يحب لعباده �أن يتكا�سلوا و�أن يتوانوا عن فعل اخلريات و�أن
يتكل بع�ضهم على بع�ض فعلى كل واحد �أن ي�سارع �إلى فعل اخلري ،لذلك دعا اهلل �سبحانه وتعالى �إلى
ال ْر ُ ُ
ني ()133
ات َو َْ أ
�ض �أعِ َّد ْت ِل ْل ُم َّت ِق َ
او ُ
ال�س َم َ
امل�سارعةَ ..
}و َ�سا ِر ُعوا �إِلَى َم ْغف َِرةٍ مِ ْن َر ِّبك ُْم َو َجنَّةٍ َع ْر ُ�ض َها َّ
ُ
َّ
ني{
ني َع ِن ال َّن ِ
ا�س َوالل ُيحِ ُّب ْال ُْح�سِ ِن َ
ني ا ْل َغ ْيظَ َوا ْل َعا ِف َ
ال�ضا ِء َوا ْلكَاظِ ِم َ
ِين ُي ْن ِفق َ
ا َّلذ َ
ال�سا ِء َو َّ َّ
ُون ِف َّ َّ
�سورة (�آل عمران) الآيتان ( )١٣٤ - ١٣٣والنفقات ت�شمل هذه اجلوانب ..جانب �إ�صالح الطرق وجانب
النظافة ،وكل جانب ينفق فيه الإن�سان ماله من �أجل الإ�صالح هو مما ي�ؤجر عليه� ،إن �شاء اهلل.
 rrكيف ي�ستغل الإن�سان حبه ووالءه لوطنه يف تقدمي املزيد من العطاء بحيث يكون هو نف�سه
م�صدرا العتزاز هذا الوطن ب�أبنائه وافتخار الوطن �أي�ضا ب�إنتاجات �أبنائه وعطائهم؟ وكيف يوظف
الإن�سان طاقاته العلمية والفكرية يف خدمة وطنه؟ وال يكتفي فقط باحلقوق وهو ال يقدم �شيئا؟
 rلي�ست الق�ضية ق�ضية مطالبة باحلقوق� ،إمنا الق�ضية ق�ضية تقدمي ت�ضحيات ،نعم يطالب ال لنف�سه
فح�سب ،و�إمنا له ولغريه ،ملجتمعه ولأمته ،ولوطنه جميعا ،مع كونه مثاال و�أ�سوة يف تقدمي هذه
احلقوق من قبل نف�سه ،بحيث يعطي �أ�ضعاف ما ي�أخذ ،فعلى الإن�سان �أن يحر�ص على العطاء �أكرث
من احلر�ص على الأخذ ،و�أن يحر�ص على �أن يقدم اخلري من حيث توعية �أبناء وطنه وتفهيمهم بل
حتى من الناحية املادية ،فكل ما يقدمه الإن�سان من خري لوطنه مما يح�سب يف �سجل �أعماله� ،إن
بنى مدر�سة� ،إن �أقام م�ست�شفى �أو م�ستو�صفا �أو مكتبة �أو وقف وقفا من �أجل م�صلحة من امل�صالح من
�أجل الفقراء� ،أو بنى م�سجدا هلل �سبحانه وتعالى من �أجل �إقامة ال�صلوات� ،أو وقف كتبا �أو نحو ذلك،
�أو �أي �شيء مما يعود على الوطن وعلى الأمة باخلري.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة م�سرية تنموية متجــــــــــــــــــــددة لتحقيق م�ستهدفات (ر�ؤية ُعمان )2040
فر�صا وا�سعة من التطوير والتحديث ،جتاوزت حدود
�شهدت قوات ال�سلطان امل�سلحة يف م�سرية النه�ضة العُمانية املتجددة ً
الكم وتعدّت �أبجديات الإح�صاء وح�ساباته لتقف على التطوير من �أو�سع �أبوابه� ،إجنازات متوا�صلة قائمة على االبتكار يف الأداء
والعطاء املمتد لتحقيق �أهداف (ر�ؤية عُ مان  )2040التي �سعت �إلى حتقيق �سعادة العُماين وتعزيز مكانته يف العامل ،وعززت من
�أولوية حتقيق التحول يف م�سرية قوات ال�سلطان امل�سلحة وبناء الكفاءات العُمانية ،من خالل توفري الربامج التدريبية والت�أهيلية
النوعية ل�صقل مهارات وقدرات منت�سبيها مبا ي�ؤهلهم للدور املحوري يف حماية مكت�سبات الوطن ورعاية م�صالح املواطنني،
وتر�سيخ اال�ستقرار فيه ،وحماية مقد�ساته ومنجزاته وتراثه احل�ضاري ،واملحافظة على قيمه ومبادئه دفاعا عن �شرفه وحفظا
لكرامته و�صونا ملقد�ساته ،وا�ستحدثت يف ظل التحوالت احلا�صلة يف هيكلة البناء والتطوير الكثري من املفاهيم والقيم الع�سكرية
والأمنية املنبثقة من الهوية الع�سكرية العُمانية والتاريخ الع�سكري ل�سلطنة عُ مان الزاخر ب�أجماده البحرية وبطوالته الربية،
ارتبطت باملناف�سة والتمكني والريادة ،معززة بقيم ال�ضبط والربط والطاعة والت�ضحية والفداء والوفاء والوالء للوطن وجاللة
ال�سلطان املعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه -وهي يف كل ذلك تعك�س مدلوالت ا�ستثنائية يف العمل الوطني الريادي ،الذي
تتجلى فيه قيم املناف�سة واجلودة والكفاءة يف �أداء الع�سكرية العُمانية ،يف ان�ضباطها و�إخال�صها ووالئها ووفائها وكفاءتها
وجاهزيتها وح�ضورها امل�ستمر يف حياة املواطن وبرامج التنمية.
�إن قراءة الدور الع�س��كري التنموي لقوات ال�س��لطان امل�س��لحة من خالل �أولوي��ات (ر�ؤية ُعمان
 )2040وم�س��تهدفاتها ي�ضعن��ا �أم��ام جملة من الأبعاد التي عك�س��ت طبيعة هذا ال��دور والتحوالت
احلا�صلة يف م�سرية البناء الع�سكري ،ومن ذلك:
البعد االجتماعي
ميك��ن ق��راءة متطلبات هذا الدور من خالل جملة الأولويات الت��ي �أكدتها (ر�ؤية ُعمان )2040
واملتمثل��ة يف «املواطن��ة والهوية والرتاث والثقاف��ة الوطنية» و«الرفاه واحلماي��ة االجتماعية »،
فق��د حمل��ت قوات ال�س��لطان امل�س��لحة على عاتقها �أبع��اد التنمية الوطني��ة يف خمتلف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والفكرية والأمنية ،و�سعت يف �سبيل حتقيق ذلك �إلى امل�ساهمة
يف جهود بناء الدولة ال ُعمانية ،وت�أ�صيل قيم الهوية واملواطنة ،وتر�س��يخ م�س��ارات العمل امل�شرتك
م��ع القطاعات الأمنية والع�س��كرية واملدني��ة الأخرى ب�إ�س��هاماتها الواع��دة يف كل منجز تنموي،
وح�ضورها امل�س��تمر مع كل مطلب �إن�س��اين ،وح�ش��دت جهودها الهند�س��ية واخلرباتية واللوج�ستية
واال�س��تطالعية ،يف �إمداد �أبن��اء املناطق البعيدة بكل ما يحتاجونه من م�ؤن و�أغذية وم�س��تلزمات
طبي��ة و�صحي��ة ،داعمة للمواط��ن� ،آخذة بيدهُ ،مو�صل��ة �إليه احتياجاته ،م�س��عفة ل�رضوراته ،قائمة
على �ش���ؤونه� ،ش��اقة له طريق و�صوله للمدر�س��ة وامل�ست�ش��فى ،ناقلة له م�ؤونت��ه وغذائه يف �أعايل
اجلب��ال ،ويف بط��ون الأودية ،فقامت على �أيديها جوانب عدة من نه�ضة التنمية و�س��خرت طاقاتها
و�إمكاناته��ا يف كل م��ا من �ش���أنه حتقيق �س��عادة املواطن ال ُعم��اين ،على �أن البع��د االجتماعي مبا
يحمل��ه م��ن ت�ش��عب وات�س��اع مل يقت�رص عل��ى تزويد املواطن�ين بالغذاء اجل�س��دي ب��ل �أي�ضا عملت
ت�شكيالتها املختلفة (اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،و�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،والبحرية ال�سلطانية
ال ُعماني��ة ،واخلدم��ات الهند�س��ية بوزارة الدفاع) على مد ج�س��ور التوا�صل م��ع املواطن ،عرب ربطه
بجه��ود التنمي��ة ،وتعزيز ح�ض��وره يف �أجندة الوطن اليومي��ة؛ ف�إن مالمح هذا البعد الإ�س�تراتيجي
االجتماع��ي ال��ذي ت�ؤديه قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ي�س��طّ ر يف حروفه معاين الوالء لقائد امل�س�يرة
املتج��ددة ح��ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظ��م القائد الأعل��ى �-أبقاه اهلل-
حاملة �إن�س��انية النه�ضة و�أخالق الإن�س��ان لتنعك�س على كفاءة ال�ش��خ�صية الع�سكرية ال ُعمانية يف
تفانيها و�إخال�صها هلل والوطن وال�سلطان.

الدكتور/
رجب بن علي العوي�سي
جمل�س الدولــــــة
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البعد الإن�ساين
وملّا كانت فل�س��فة الأمن يف �س��لطنة ُعمان قائمة على ثوابت وا�ضحة،
�أ�سا�س��ها الدين والوطن وجاللة ال�س��لطان وهدفها الإن�س��ان والتنمية ،لذلك
ارتبط��ت املنظومة الع�س��كرية بالبعد الإن�س��اين �أميا ارتب��اط ،فالنه�ضة من
الإن�س��ان و�إلي��ه ،والأمن �صناعة الإن�س��ان وهو �أهم م�س��تهدفاته ،واملتتبع
لفل�سفة الأمن الإن�ساين يف �سلطنة ُعمان يجد ب�أنها تتجه �إلى م�ساحة �أو�سع
من ال�ش��مول والعمق واملهني��ة يف ترقية مفاهيم الأم��ن وع�رصنة حمتواه
مب��ا ي�ضمن مواكب��ة التحوالت احلا�صل��ة يف املجتمع ومقت�ضي��ات الأبعاد
الأمني��ة يف (ر�ؤي��ة ُعم��ان  ،)2040ويف الوقت نف�س��ه مبا ي�س��اير املنظور
العاملي يف �أن�س��نة الأمن و�إك�س��ابه املفاهيم واملبادئ والقيم التي ت�ضمن
ارتباطه بالإن�س��ان ،لذلك مل يكن املنظور الأمني قائم على ت�ضييق ال�سلوك
الع�س��كري والأمني و�إبعادهما عن املمار�س��ة احلياتية للمواطن ،بل �أ�صبح
ميث��ل م�س��احة احتواء وا�س��تيعاب للمواطن ل�ضمان �صناع��ة القوة و�إنتاج
امل��ورد الب��شري القادر على �إثب��ات ب�صمة ح�ضور له يف ميدان املناف�س��ة
االقت�صادية واالجتماعية وغريها.
ولعل ما يج�س��د البعد الإن�س��اين لقوات ال�س��لطان امل�س��لحة يف �أولويات
«البيئ��ة وامل��وارد الطبيعي��ة ،وتنمية املحافظ��ات واملدن امل�س��تدامة» ،تلك
املواقف النوعية التي انتهجتها يف التعاطي مع الأزمات والأنواء املناخية
التي تعر�ضت لها �سلطنة ُعمان يف فرتات متعاقبة وال�صورة النموذجية التي
ر�سمتها يف خميلة املواطن ال ُعماين وكل القاطنني على �أر�ض �سلطنة ُعمان،
فكان��ت �إ�س�تراتيجية عملها خري �ش��اهد عل��ى اجلاهزية الع�س��كرية يف �إدارة
م�س��خرة �إمكاناتها يف
الط��وارئ والتعامل م��ع احلاالت املداري��ة الطارئة،
ّ
عمليات الإ�سناد وامل�ساعدة والإغاثة والإخالء والإيواء لل�سكان من املناطق
ال�س��احلية �أو املنخف�ض��ة و�إي�صاله��ا بكل �س�لام و�أمان �إل��ى �أماكن الإيواء،
�أو ع�بر توف�ير امل���ؤن واملواد اال�س��تهالكية والغذائي��ة ونقلها �إل��ى الأماكن
املت��ضررة� ،أو ا�س��تمرارية دورها ملا بعد احلالة املداري��ة عرب ت�أهيل البنية
الأ�سا�س��ية من �إعادة ت�أهيل للطرق املت�رضرة ورفع الأنقا�ض من ال�ش��وارع
والبي��وت املت�أث��رة وتوفري مياه ال��شرب للمواطن�ين واملقيمني يف املناطق
املت�رضرة ،وامل�س��اهمة يف �إ�صالح �أعمدة الكهرباء و�إعادة التيار الكهربائي
وامل�ش��اركة يف �إ�ص�لاح �ش��بكة االت�صاالت وغريه��ا .هذا البع��د ارتبط �أي�ضا
بدورها يف ا�س��تيعاب ال�ش��باب ال ُعماين �س��واء كان من خمرجات امل�ؤ�س�سات
التعليمية الع�سكرية �أو املخرجات الوطنية من حملة الدبلوم العام والدرا�سة
اجلامعي��ة يف خمتل��ف ت�ش��كيالت قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ت�أكي��دا لدورها
التنموي الإن�س��اين يف حتقيق �أولوية « �س��وق العمل والت�ش��غيل» وعرب جهود
التوظي��ف التي انتهجتها الدولة يف �س��بيل �إبقاء ج�س��ور التوا�صل والتكامل
الوطني متناغمة ،غايتها الإن�س��ان وطريقه��ا حتقيق جودة احلياة ،وتعميق
دور الوظيفة الع�سكرية يف خلق روح الوالء للوطن وقائد م�سريته املظفرة.
البعد التعليمي والدرا�سات العلمية والريادة الإ�سرتاتيجية
�إن بن��اء الإن�س��ان الي��وم واال�س��تثمار فيه م��ن �أعظم اال�س��تثمارات يف

حياة ال�ش��عوب ،ونظرا للموقع الذي ت�ش��كله كفاءة وجودة العن�رص الب��شري
باعتب��اره احللق��ة الأق��وى يف معادلة بناء الق��وة الع�س��كرية واالقت�صادية
وخلق فر�ص �أكرب لتعميق روح الوالء واالنتماء الوطني ،لذلك �أعطت قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة البعد التعليمي والتدريبي ممث�لا يف �أولويات الر�ؤية «
التعلي��م والتعل��م والبحث العلمي والق��درات الوطنية» ح�ضوره الوا�س��ع يف
بنيتها الهيكلية وامل�ؤ�س�س��ية والت�رشيعية ،مبا ت�ضمه من �سيا�سات وبرامج
وخطط ت�س��توعب منت�س��بي قوات ال�س��لطان امل�س��لحة وفق برام��ج تدريبية
وت�أهيلية متخ�ص�صة ،يف ظل طبيعة املهام وحجم امل�س�ؤوليات ،للثقة ب�أن
بناء العن�رص الوطني الع�س��كري ي�س��تدعي تعزيز فر���ص التعليم الأكادميي
الع�س��كري املرتبط بالهوية الوطنية واملعزز للقيم ال ُعمانية الأ�صيلة والذي
يجد يف تطوير الثقافة الع�س��كرية الفنية والتقنية لقوات ال�س��لطان امل�سلحة
�أهمي��ة كب�يرة يف ظل اال�س��تفادة من عل��وم الع�رص وو�ضع منت�س��بي قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف التجربة امل�ستمرة والتطوير الأدائي.
عل��ى �أن وج��ود امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة والبحثي��ة الع�س��كرية ل��ه �أثره
الإيجاب��ي يف حتقي��ق ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة ووزارة الدف��اع لأولوي��ة
الر�ؤي��ة « القي��ادة والإدارة االقت�صادية» و«حوكم��ة اجلهاز الإداري للدولة
وامل��وارد وامل�ش��اريع» حيث ت�ؤدي بدوره��ا الكلية الع�س��كرية التقنية دورا
مهم��ا يف بن��اء منظوم��ة تعليمية راقي��ة يف �صقل مهارات منت�س��بيها ،ومل
تق��ف م�س���ألة التطوير عند هذا احل��د ،بل اجتهت �إلى تعزي��ز البحث العلمي
والري��ادة الإ�س�تراتيجية الت��ي بدوره��ا ت�ش��كل حمطة حتول يف م�س�يرتها
التنموية نحو حتقيق م�س��تهدفات الر�ؤية يف �إ�ش��ارة �إلى املر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )2022/27ب�إن�ش��اء �أكادميية الدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية والدفاعية
و�إ�صدار نظامها  ،والتي ت�ضم كلية الدفاع الوطني ،وكلية القيادة والأركان
امل�ش�تركة ،ومرك��ز الدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية والدفاعية ،حيث ا�ست��شرفت
يف �أهدافه��ا الإ�س�تراتيجية تعزي��ز متطلبات حتقيق �أولوي��ات (ر�ؤية ُعمان
 )٢٠٤٠م��ن خالل تطوير الدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية ،وتو�س��يع �آفاق الفكر
الإ�س�تراتيجي ،وتوف�ير بيئ��ة حتفز على العط��اء والإب��داع ،وتنمية الوعي
بق�ضاي��ا االمن الوطن��ي ،ورفع القدرات الوطنية يف جم��ال �إدارة الأزمات،
و�إج��راء البح��وث والدرا�س��ات الإ�س�تراتيجية والدفاعية وتطوي��ر مهارات
البحث العلمي يف خمتلف املجاالت.
�أخ�يرا ف�إن قوات ال�س��لطان امل�س��لحة وه��ي حتتفل بعي��د النه�ضة ()٥٢
واحلادي ع��شر من دي�سمرب يوم قوات ال�س��لطان امل�سلحة ،لتجدد عهد الوالء
لقائ��د امل�س�يرة املباركة ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -وهي تر�سم طريق التنمية وت�ؤ�س�س
لف�صول امل�س��تقبل امل��شرق يف جت�س��يد �أولويات (ر�ؤية ُعم��ان  )2040يف
كل حمطات العطاء الوطني حفاظا على العهد وبرا بالق�س��م وجت�س��يدا لروح
امل�س���ؤولية والت�ضحية ،والإميان بالواجب املقد�س� ،آخذة ب�أف�ضل ال�سيا�سات
واملمار�س��ات الع�س��كرية العاملي��ة املعا��صرة يف تعزي��ز الأم��ن وحتقيق
اال�ستقرار وتوفري البيئة الآمنة للمنجز الوطني وامل�رشوعات التنموية.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة  ..تاريخ عظيــــــــــــــــــــــــم وحا�ضر زاهر
 rrمنذ بزوغ فجر نه�ضة �سلطنة ُعمان احلديثة التي �أكملت ( )52عام ًا على م�سريتها الظافرة،
العمانية وكانت لها ال�سياج املنيع للدفاع عن منجزاتها
واكبت قوات ال�سلطان امل�سلحة م�سرية التنمية ُ
ومكت�سباتها وداعما �أ�سا�سيا لتنمية البالد وم�شاريعها و�إ�سرتاتيجياتها الوطنية ال�شاملة ،ال�ساعية �إىل رفعة
ُعمان وتقدمها ،ومبا يحقق الرخاء لأبنائها الأوفياء� ،إذ كانت وال تزال القلعة ال�شاخمة للذود عن الوطن
لعمانrr .
وحيا�ضه ،واحل�صن احل�صني ُ
مت�ضي قوات ال�سلطان امل�سلحة بتقدم على كافة امل�ستويات
التنظيمية والتدريبية والعملياتية والت�سليحية والقدرات الب�رشية،
بف�ضل الرعاية ال�سامية الكرمية من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
لتوا�صل قوات ال�سلطان امل�سلحة م�سريتها املجيدة مبا يتواكب مع
�أف�ضل التحديثات والتجهيزات للقوات ،ولتكون راية ُعمان خفاقة
على الدوام .
ويف احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل عام ،حتتفل �سلطنة
ُعمان بيوم قوات ال�سلطان امل�سلحة ،تخليدا ملنجزات قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف كافة املجاالت وما حققته من مكا�سب
وطنية عظيمة ،تبعث بالفخر واالعتزاز ،فهذه القوات واكبت املجد
بعطائها الوطني املتدفق وقدمت �أدواراً وطنية ج�سيمة ،فالعقيدة
املقد�سة التي ت�ؤمن بها قوات ال�سلطان امل�سلحة ترتجم يف ثالث
(الإميان باهلل ـ الوالء لل�سلطان ـ الذود عن الوطن) ،حيث ت�شكل
هذه الكلمات الر�سوخ واملبد�أ والنهج الوطني املقد�س الذي مت�ضي
عليه قوات ال�سلطان امل�سلحة لأداء مهامها العظيمة و�أدوارها
الوطنية املقد�سة.
قوات ال�سلطان امل�سلحة نالت يف عهد ال�سلطان الراحل قابو�س
بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -اهتماما بالغا وو�صلت �إلى م�ستويات
متقدمة من التحديث والتطوير ،وتتوا�صل م�سرية االهتمام بهذه
القوات يف العهد املتجدد حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى �أيده اهلل ،ففي كل ميدان
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�إن التقدم الذي و�صلت �إليه قوات ال�سلطان امل�سلحة
بالعدة والعتاد والتجهيزات املتقدمة� ،ساهم يف �أداء
�أدوارها الوطنية بكل اقتدار ،يف الرب واجلو والبحر
من ميادين احلق والواجب توا�صل قوات ال�سلطان امل�سلحة �أداء
�أدوارها باقتدار ومتكني ،م�ستندة على تاريخ م�رشف و�إرث ماجد
من املنجزات.
ال�سلطان هيثم بن طارق
وعندما يقيم ح�رض ُة
ِ
�صاحب اجلالل ِة ُّ
املعظم القائ ُد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -حفل ع�شاء �سنوي يف
تكرميا من لدن جالل ِة القائد الأعلى
يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة،
ً
� َّأيده اهلل -ل ُق ّواته امل�سلّحة الظافرة بجميع ت�شكيالتها ووحداتها،ف�إن ذلك ي�ؤكد على مدى املكانة العظيمة لقوات ال�سلطان امل�سلحة،
ودورها الوطني الرا�سخ الذي ي�ستحق االحتفاء به واملكت�سبات
التي حققتها على مدى عقود.
�إن الأدوار الوطنية العظيمة لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،تتج�سد
بال�سهر على حماية الوطن ،وامل�ساهمة يف التنمية واحلفاظ على
املكت�سبات ،ففي كل ثغر من ثغور الوطن ترابط قوات ال�سلطان
امل�سلحة �ساهرة على ب�سط الأمن والأمان ،والذود عن كل �شرب من
ربوع الوطن.
كما �إن التقدم الذي و�صلت �إليه قوات ال�سلطان امل�سلحة بالعدة

يف احلادي ع�شر من دي�سمرب من كل عام ،حتتفل �سلطنة عُ مان بيوم قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،تخليدا ملنجزات قوات ال�سلطان امل�سلحة يف كافة املجاالت
وما حققته من مكا�سب وطنية عظيمة ،تبعث بالفخر واالعتزاز
والعتاد والتجهيزات املتقدمة� ،ساهم يف �أداء �أدوارها الوطنية بكل
اقتدار ،يف الرب واجلو والبحر ،و تتفرع ت�شكيالت قوات ال�سلطان
امل�سلحة �إ�ضافة �إلى �أ�سلحتها ووحداتها ل�ضمان �أمن ُعمان من
كافة اجلوانب ،ولتكون واحة م�ستقرة ومطمئنة تنعم بالأمان.
لقد �أظهرت قوات ال�سلطان امل�سلحة ،م�ستويات عالية يف
القدرات والإمكانات يف العديد من املنا�سبات ،ويف العيد الوطني
( )٥٢املجيد ،الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد ت�رشفت وحدات
رمزية متثل 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�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،بالإ�ضافة �إلى
فرق املو�سيقى الع�سكرية امل�شرتكة والراكبة ومب�شاركة قوات
الفرق بتقدمي العر�ض الع�سكري املهيب الذي تف�ضل ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلــى
حفظه اهلل ورعاه -ف�شمله برعايته ال�سامية الكرمية ،وترجمتقوات ال�سلطان امل�سلحة على �أر�ض ميدان الن�رص حجم مهارتها
وقدراتها وان�سجامها ،حيث جتلت معاين الفخر واالعتزاز بذلك
الأداء املبهر الذي �أبدع فيه كل من �شارك يف تلك املنا�سبة
الوطنية املاجدة ،كما جتلت م�شاعر الفخر لدى كل �أبناء الوطن
مبا تتمتع به قوات ال�سلطان امل�سلحة من قدرات و�إمكانات عظيمة
تغر�س املعزة يف النفو�س .
مت�ضي �سلطنة ُعمان اليوم وهي تتطلع �إلى حتقيق (ر�ؤية ُعمان
 ،)2040هذه الر�ؤية الوطنية وما حتمله من مرتكزات ذات �أبعاد

�سهيل بن نا�صر النهدي
حمــــــــــرر �صحفـي

وطنية �إ�سرتاتيجية �شاملة ،البد لها من �أن تتواكب مع قوات م�سلحة
متطورة وحمدثة من كافة اجلوانب ،لذلك حر�صت القيادة احلكيمة
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -على �أن تكون قوات ال�سلطان امل�سلحة
واحدة من بني م�ؤ�س�سات الدولة امل�ساهمة بفعالية يف حتقيق هذه
الر�ؤية من خالل حماية املكت�سبات واحلفاظ على ُعمان �آمنة
مطمئنة ،من خالل ممار�سة الأدوار الوطنية لهذه القوات ،ومتكينها
بكل املمكنات التي ت�سهم يف تعزيز قدراتها ،وذلك الأمر يتجلى يف
التطور احلا�صل ملنظومة قوات ال�سلطان امل�سلحة .
لقد قدمت قوات ال�سلطان امل�سلحة على مدى عقود ملحمة من
البطوالت واملواقف امل�رشفة ،و�ساهمت يف ا�ستقرار البالد وتنميتها
وحتقيق املكا�سب التي نراها اليوم تتجلى يف ربوع الوطن العزيز
من م�سندم �شماال �إلى ظفار جنوبا ،كما �أدت �أدواراً �إن�سانية جليلة
�إ�ضافة �إلى �أدوارها الع�سكرية املعروفة ،لأن ُعمان بحجمها
وعظمة �أبنائها ،يلتحمون يف املواقف التي تتطلب الوقوف ب�صف
واحد املدين مع الع�سكري ،فين�سجم اجلميع لي�شكلون ج�سدا واحدا
خدمة ل ُعمان ومنجزاتها .
اليوم ومع ما يتحقق على �أر�ض ُعمان الغالية من منجزات
عظيمة على كافة الأ�صعدة واجلوانب� ،ستوا�صل قوات ال�سلطان
امل�سلحة �أداء ومهامها و�أدوارها العظيمة والذود عن الوطن
وحيا�ضه ،لتتوا�صل امل�سرية وتتحقق املزيد من الأمنيات ل ُعمان
و�أبنائها ،وليدم على ُعمان الأمن والأمان .
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الأَ ْمـنُ ُ ..من َّْط َل ٌـق َو َمـ�آ ٌل

ت ِقيقُ ا َلأ ْم ِن َ ،و َت ِْ�سي ُد �أَ ْو ُجهه َو ُ�ص َوره َ ،وا ْل َع َم ُل َع َلى �إِ ِي َجا ِد
و�ض ِب َح َ�ضا َرا ِت َها َف�أ َّولُ َما َت ْب َد ُ�أ ِب ِه َو َت ْ�س َت ِن ُد َع َل ْي ِه ُه َو َ ْ
�إِذا َما �أ َرا َد ْت ُ�أ َّم ٌة َما ِف �إِ َعا َد ِة ال ُّن ُه ِ
ال ْب َت َد�أُ َو َح ْ�سب َ ،ب ْل ا َمل َ�سا ُر َوا َمل�آلُ َع َلى َح ٍّد َ�س َوا ٍء َ ،م َع َو ْ�ض ِع الأُ ُ�س ِ�س ا َ
ي�س ا ُملن َّْط َلقُ �أَ ْو ْ ُ
يخ ِه َو�إِ َد َام ِت ِه
حل ْت ِم َّي ِة ِل َ ْت ِ�س ِ
َا�ص ِه َو ُف ُر ِ
ام ِل ِل َكا َف ِة َعن ِ ِ
ال َت َك ُ
وع ِه َ ،ك ْونَه َل َ
َو ْا�س ِت ْم َرا ِر ِه َ ،و َّملا نَ�شَ � ْأت ا َ
اح ُة ُنفُوذ َِها َ ،و َدا ِئ َر ُة
�ض ُب ِب ِجذُو ِر َها ِف �أَ ْع َم ِ
حل َ�ضا َر ُة ال ُع َما ِن َّي ُة ـ َوال ِتي َت ْ ِ
اق ال َّتا ِر ِي ِخ ا ِلإن َْ�س ِان ـ َوذ َ
َاع ِ�صي ُت َها َوا َت َ�س َع ْت َم َ�س َ
ُح ُ�ضو ِر َها َكان َْت ِحي َنذ َ
َّلت ِت ْل َك ال َق َو ِاع ُد ِف َت َوا ِف ِر
اع �شَ َّتى ن َْح َو َ ْ
ت ِق ِ
يق �آَ َم ِ
وحاتِ َ�أ ْف َرا ِد �أُ َّم ِت َها َ َ ،
تث ْ
ال َو ُط ُم َ
َاك َت ْ�س َت ِن ُد َع َلى َق َو ِاع َد ُ�ص ْل َب ٍة َتن َْط ِلقُ ِم ْن َها ِ�إلى َم َ�س ٍ
ال�ص َل ِة ِبا َ
اع ِّي �أَ ْو ال َثق ِ ِّ
ام ِل
ما ُي َع ُّد َذ ِل َك د َال َل ًة َج ِل َّي ًة َع َلى �أَ َه ِم َّي ِة َع ِ
جلا ِن ِب ا ِال ْج ِت َم ِ
َعن ِ ِ
َا�ص الأَ ْم ِن َو َت َك ُ
َاف �أَ ْو ا ِال ْق ِت َ�صاد ِِّي �أَ ْوغَ ِري َها َ ِ ،
ام ِل َها �َ ،س َواء ِت ْل َك ال ِتي َذاَت ِّ
يجا ِد ال ِب َدا َي ِة ا ُمل ْث َلى ِ َلا ُه َو قَا ِد ٌم َ ،ف َكان َْت َج َّرا َء َذ ِل َك ِت ْل َك ا َ
َّ
حل َ�ضا َر ُة ال َع ِري َق ُة ا ُمل َت ِام َي ُة الأَ ْط َراف َ ،و َما �أَ ْو َج َدت ُه ِم ْن
ون ِلل ُّن ُه ِ
ال�س ُك ِ
و�ض َوا ِال ْر ِتقَا ِء َ ،و�إِ َ
الط ْم�أَن ِة َو ُّ
يط َها ا َ
خلا ِر ِجي َو َع َلى ِام ِت َدا ِد ُنفُوذ َِها .
م ِ
َت�أْ ِث َري ٍات َج َّم ٍة ِف ال َّد ِاخ ِل َو ِف ُ ِ
َو َ
قي ،
با َيذ َْه ُب ِب َها �إِلى َم َر ِاح َل ُم َت َقد َِم ٍة َع َلى َط ِر ِ
ام ًال ُم ِه َّم ًا َو َر ِئ ِ
يظ ُّل َت ْو ِف ُري الأَ ْم ِن َع ِ
اح ُخ َط ِط َت ْن ِم َي ِة ا ُﻤﻟ ْﺠ َ َ
ت َعاتِ َو�إِ ْع َما ِر َها َ ،و ِ َ
ي�س َّي ًا ِلن ََج ِ
يق ال َّتط ِّو ِر َوال ُّر ِّ
َف ُه َو ـ �أَ ْي ال ْأم ُن ـ ُي َع ُّد ِم ْن �أَ َه ِّم ُمق ِّو َماتِ ا َ
اع َو ُع َل َما ُء ا ِال ْق ِت َ�صا ِد َ�سو َّي ًا ِ�ض ْم َن ُر�ؤ َُاهم َون ََظ ِر َّيا ِت ِهم �إِ َلى َما ُه َو �أَ ْب َع ُد ِمن َذ ِل َك ِحيالَ
حل َيا ِة َ ،و َق ْد ذ ََه َب ُع َل َما ُء ا ِال ْج ِت َم ِ
ون ُهنَا ِل َك َ
ي
َع ِ
ام ِل الأَ ْم ِن َو َد َر َج ِة �أَ َه ِم َّيت ِه ِف ِبنَا ِء َو َبقَا ِء ا ُمل ْج َت َم َعاتِ  ،ف ََح ْي ُث � َّأن � َّأي ُﻤ ْﺠ َ َ
ان َت ُك ُ
يع ِفي ِه ال َأم ُ
ا�ض ًة َب ْ َ
ت ٍع َي َت َم َت ُع ِبال ْأم ِن َو َي ِ�ش ُ
الط َم�أْ ِني َن ُة َح ِ َ
َان ِلقُد َرا ِت ِه َو َم َها َرا ِت ِه ،
با َي ْ�س َم ُح ِلل َف ْر ِد ِم ْن َت ْو ِظ ِ
�أَ ْو َ�س ِ
م ِف َزاً ِل ْل َب ِ
يف َم َل َكا ِت ِه َ ،و ِ�إ ْط َل ِق ال َعن ِ
ذل َوال َع َطا ِء َ ،و ِ َ
ما ًال َر ْح َب ًا ِل ِلإ ْب َد ِاع َ ،و ُ َ
اط ِهَ ،وتُ�شَ ِّك ُل ِبيئَت ُه َ َ
�ص
ني َع َلى َذ ِل َك ا ُمل ْج َت َم ِع ِمن َ ْ
ت ِق ِ
يع َم َ�صا ِد ِر َها َ ،وا ِ
َو ِبال َت ِال َي َت َ�سنَّى ِللقَا ِئ ِم َ
حل ْر ِ
يق ا ِال ْ�س ِت ْخ َد ِام الأَ ْمث َِل ِلل َم َوا ِر ِد ا ُمل َت َ
اح ِة َ ،و َت ْو ِ�س َع ِة َما َال ِت َها َ ،و َت ْن ِو ِ
َ
َ
َ
ا�س ُه
َع َلى َت ْط ِوي ِر ُم ْ�س َتو َياتِ ُ ْ
يخ لأ ْ�س َب ِ
م َر َجا ِت َها  ،ف َْ�ض ًال َع ْن َما ُي�شَ ِكل ُه الأ ْم ُن ِم ْن َراد ٍِع َو َت ْر ِ�س ٍ
اب ا ِال ْ�س ِت َق َرا ِر َ ،و َال �شَ كَّ ِف �أ َّن ِل َذ ِل َك ُكلِّ ِه ا ْن ِع َك ُ
َام الأَ َّو ِّل َما ُي ْحدِث ُه ِمن َت َط ِّو َر ٍات ِف ُ�س ُلوكِ َو َن َِط َح َيا ِة �أ َف َرا ِد َذ ِل َك ا ُمل ْج َت َم ِع َ ،و َك َذ ِل َك ِمن َح ْي ُث َت ِْ�سي ُد ال َع َم ِل َّي ِة ال َّت َبا ُدل َّي ِة
الإِ َ
يجا ِب ُّي َ ،و ِف ا َملق ِ
ا�س ُم ْ�س َت َوى َ
الط َم�أْ ِني َن ِة َو َما َي ْت َب ُع َها ِمن ُم ْ�س َتو َياتِ ال ِّر َ�ضا َ ،و ِبال َّت ِال ُم ْ�س َت َو َياتِ ال َبذ ِْل َوال َع َطا ِء  ،ف َْ�ض ًال َع ْن ُح ْ�س ِن ِ�إ َدا َر ِة
ُوم َع َلى �أَ َ�س ِ
ال ِتي َتق ُ
يق
م ِّ�ص َالتِ ا َمل ْع ِر َف ِة َ ،و َما ُي ْ�س ِه ُم ِب ِه َهذا ُكلِّه ِف َ ْ
ت ِق ِ
ا ُمل�ؤ ََ�س َ�ساتِ ِب�أ ْن َو ِاع َها َو َج ْو َد ِة َع َطا َءا ِت َها َ ،و َد ْو ِر َذ ِل َك ِف ا ِال ْر ِتقَا ِء ُ
مب ْ�س َتو َياتِ ال ِف ْك ِر َو ُ َ
ات َعا ِل َي ٍة ِمن ال َّت َق ُد ِم َوال ُّر ِق ِّي َوال َّر َخا ِء .
نجزَاتِ َو َد َر َج ٍ
ا َمل ِز ِي ِد ِمن ا ُمل َّ
َو َّملا �أَ َرا َد ْت ال ِق َيا َد ُة ال ُع َما ِن َّي ُة ِف ِب َدا َي ِة َن ْه َ�ض ِت َها ا َ
و�س ِبن َ�س ِعي ٍد ِحي َن َما
حلدِي َث ِة ِب ِق َيا َد ِة ا َمل ْغفُو ِر َل ُه ِب�إذ ِِن ا ِ
ال�س ْل َطان قَا ُب َ
هلل َت َعالى ُّ
ان ف َْج ُر َع ْه ٍد َجدِي ٍد ِب ِق َيا َد ِت ِه ـ َط َّي َب َّ ُ
ان ا ُمل َت َ�صدِر
ما ِد ال ُع َما ِن َّي ِة ال َت ِلي َد ِة َو َح َ�ضا َر ِت َها ال َع ِتي َد ِة َ ،ك َ
�شقَ َع َلى َ�س ْل َط َن ِة ُع َم َ
�أَ ْ َ
الل َث َرا ُه ـ ِ�إ َعا َد َة الأَ ْ َ
مب ْخ َت َل ِف �أَ ْج ِه َز ِت َها
ال�س ْل َط ِ
لأَ َه َدا ِف َها ِ�س َيا َد ُة ال ْأم ِن َع َلى َكا َّف ِة ال ُّرب ُو ِع َوالأَ ْم َ�صا ِر ال ُع َما ِن َّي ِة َ ،و َكان َْت ِحي َن َها ـ َو َما َزا َل ْت ـ ُق َّو ُ
ان ا ُمل َ�س َّل َح ُة ُ
ات ُّ
با َي ِج ُب َوي ْن َّب ِغي َ ،و ِوفْقَ َما َت َت َط َّلب ُه ال ِبي َئ ُة ا ُمل َال ِئ َم ُة ِ ُ
ل َط ِط
ام َل ال َرئ ِي ِ�س َّي ِل َت ْح ِق ِ
ال َع ْ�س َك ِر َّي ِة َوال ْأم ِن َّي ِة تُ�شَ ِك ُل ال َع ِ
يق الأَ ْم ِن َو َت ِْ�سي ِد الأَ َم ِ
ان ِ َ
العميد الركن
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
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ُق َّو ُ
ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ َّ ِ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َّ َ َ َ ْ ِ ِ
ات ُّ
ان ل ِل َت َط ُّو ِر َو ِال ْ�س ِت ْم َرا ِر َّي ِة
َو ِب َكا َف ِة �أَ�شْ َكا ِل ِه َ�س ُيع ِيقُ ُخ َط ِط النُه ُو ِ
اب الأَ ْم ِن َ�ض َم ٌ
�ض ِبا ْل ِبال ِد َ ،ب ْل َو ُي َع ْر ِق ُل �آَ َمالَ ال َت َط ُل ِّع ِل ْل ُم ْ�س َت ْق َب ِل َ ،و َعلى ِا ْع ِت َبا ِر َ�أ َّن ِا ْ�س ِت ْت َب َ
ال�س ْ ِي ِبا ْل ِب َال ِد ُق ُد َم ًا ن َْح َو ُك ِل َما ُه َو �أَف َْ�ضل َو ِف َ�صا ِل ِح ال َف ْر ِد َوا ُمل ْج َت َم ِع  ،ف ََجا َء َي ْو ُم ا َ
�ش ِمن ِد ِي َ�س ْم َ َب ِمن َع ِام ١٩٧٥م ِل ُي�شَ ِّك َل َي ْو َم ًا َمف َْ�ص ِل َّي ًا
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جل ُهو ِد ال َو َط ِن َّي ِة الق ِ
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ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ا�س ِت ْك َم ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ََ
ِف َتا ِر ِ ُ َ
َِ ِ َ
ِ
ْ
َ ُ َ ِّ َ ْ َ ُ َ ِ
ان ال َو َط ِن ال َو ِاح ِد ال ِآم ِن ا ُمل ْ�س َت ِق ِّر َ ،ح ْي ُث َ�سا َد
ُوفَ ،ب ْع َد �أَ ْن َ َ
ال�صف ِ
تقَقَ ا ُمل َرا ُد ِم ْن َها ُ ،م ْع ِل َن ًا َذ ِل َك ال َي ْوم ا ِال ْن ِت َ�صا َر ِل ُع َم َ
ال َع َمل َّياتِ ال َع ْ�س َك ِر َّي ِة ال َّر ِامي ِة ِ�إلى َت ْو ِحي ِد ُّ
ام َها ِ�ض ْم َن ُخ َط ِط ال ِبنَا ِء
ان َ ،ف َت َ�سنَّى ِحي َن َها ِل َبا ِقي ُم ؤْ� َ�س َ�ساتِ ال َد ْو َل ِة ِمن ال ِق َي ِام ِب َو ِاج َبا ِت َها َو َم َه ِ
الأَ ْم ُنَ ،و َر َاج ا ِال ْ�س ِت ْق َرا ُرَ ،و َع َّم ا ِال ْط ِم ْئن ُ
�ض ُع َم َ
َان َع َلى َ�سا ِئ ِر �أَ ْر ِ
ام ُل ف ِي َها ا ُ
ول َو ِف َكا َّف ِة ا َمل َجا َالتِ .
با ُيع ِي ُد ِل ُع َم َ
جله ُو ُد ال َو َط ِن َّي ُة َ ،و ِ َ
َوالإِ ْع َما ِرَ ،و ِب ُ�صو َر ٍة َت َت َك َ
ان َب ِري َق َها َو ُح ُ�ضو َر َها ال ُد ِ
َو َت ْ�س َت ِم ُّر ـ َوا َ
ان الـ ُم َ�س َّل َح ُة بـِ ُم ْخ َت َل ِف َو َح َدا ِت َها و ِ�إ َدا َرا ِت َها ال َع ْ�س َك ِر َّي ِة َوالأَ ْم ِن َّي ِة ِف �أَ َدا ِء َد ْو ِر َها ال َو َط ِني ال َرا ِئ ِد ِب َكفَا َء ٍة َعال َي ٍة َو�أَ َدا ٍء ُم ْتق ٍَن
حل ْم ُد ِ ِ
ال�س ْل َط ِ
لل ـ ُق َّو ُ
ات ُّ
جل َ�س ِام َ ،وبـِ َما َت َْظى
ْت�س َباتِ ال َو َط ِن َو ُمن َّْج َزا ِت ِه َ ،و َما َت ْ�ض َّط ِل ُع ِب ِه ِمن ُ ْ
م َت َل ِف الـ َم َها ِّم وال َو ِاج َباتِ ا ِ
َ ،ذ ِل َك ال َد ْور الـ ُم َت َم ِثل ِف ِحف ِْظ الأَ ْم ِن َو ْا�س ِت ْت َبا ِب ِه َو ِح َما َي ِة ُمك َ
يثم ِبن َطا ِر ِق ا ُمل َع َّظ ِم القَا ِئ ِد الأَ ْع َلى َ -ح ِف َظ ُه ُّ ُ
اح ِب ا َ
الل َ -والذِي �أَكَّ َد َع َلى
�ض ِة َ�ص ِ
ِب ِه ِمن ِر َعاي ٍة َو ْاه ِت َم ٍام َ�س ِ
ال�س ْل َط ِ
امي ِ
ني ِ ،من َل ُدن َم ْوالنَا َح ْ َ
جل َال َل ِة ُّ
ان َه ِ
الل ـ ِب َها َ ،و َق ْد َت ََ�سد َذ ِل َك َجل َّي ًا ِخالَلَ َتف َُّ�ض ِل َج َلل ِت ِه ـ َر َعا ُه َّ ُ
ام ِه ال َك ِب ِ ِي ـ َح ِف َظ ُه َّ ُ
مي ِة َل َها َو َما
مي ِة َوا ُمل ْ�س َت ِم َّر ِة َل َها َ ،و ْاه ِت َم ِ
الل ـ ِب ِزيا َرا ِت ِه ال َك ِر َ
ِر َعا َي ِة َج َال َل ِت ِه ال َك ِر َ
جل َهاتِ ال َع ْ�س َك ِر َّي ِة َوال ْأم ِن َّي ِة
َا�س َباتِ َوالأْ َح َداثِ ال َو َطن َّي ِة ِمن ِ�إ�شَ ا َد ٍات َو َثنَا ٍء ِلق َّواتِ َج َلل ِت ِه ا ُمل َ�س َّل َح ِة ال َب ِ
ال�س ِ
ام َّي ُة ِف ُ ْ
ا�س َل ِة َوكا َّف ِة ا ِ
م َت َل ِف ا ُملن َ
تَ�شْ َم ُله ِخ َطا َبا ُت ُه َّ
ل َال ِل ِة القَا ِئ ِد الأَ ْع َلى ـ َر َعا ُه َّ ُ
امي ِ َ
إميان
ال�س ِ
ما ُي� ِؤك ُد َذ ِل َك َما َي ْح َت ُله َع ِ
لى ا ُمل ْ�س َت َوى ال َو َط ِني َح ْجم ال ِ
الأُ ْخ َرىَّ ِ ،
ام ُل الأَ ْم ِن ِم ْن � َأه ِمي ٍة با ِل َغ ٍة ِف ال ِف ْك ِر َّ
الل ـ َو َع َ
َ�ش َ
الط َم�أ ِني َن ِة.
ني ا ِال ْ�س ِت ْق َرا ِر َون ْ ِ
جل َهاتِ ال َع ْ�س َك ِر َّي ِة وال ْأمن َّي ِة ا َمل ْع ِن َّي ِة ِب ِحف ِْظ ال ْأم ِن َو َت� ِأم ِ
ِبالأَ ْد َوا ِر ال َع ِظي ِم ِة ا ُمل َ�س ْن َد ِة َع َلى َعا ِت ِق َكا َّف ِة ا ِ
اج ِد َو ْاع ِت َزازاً ِب ِذكْ َرا ِه ال َو َط ِن َّي ِة ا َ
خلا ِل َد ِة لإِ�شَ ا َر ٌة
ال�س ْل َط ِ
َام ا ِال ْح ِتفَا َال ُت ِخ َالله �إِ ْح َيا ًء ِل َهذَا ال َي ْو ِم ا َمل ِ
� َّإن َت ْخ ِ�ص َ
ان ا ُمل َ�س َّل َح ِة ُي ْح َتفَى ِفي ِه ِب َها َو ُتق ُ
ي�ص َي ْو ٍم ِلق َّواتِ ُّ
ني َع َلى َهذَا
وخ الأَ ْم ِن ِفي ِه َو ْا�س ِت ْت َبا ِب ِه َ ،وا ِلإ ْد َراكِ ال َّتا ِّم ِ أَل َه ِم َّي ِة َ ْ
كي القَا ِئ ِم َ
ي ِ
ت ِِ
�أُ ْخ َرى َت ْ�أ ِتي ِف ِ�إ َطا ِر َذ ِل َك ا ِلإ ِ َ
يني ِب�أَ َه َم َّي ِة ِا ْ�س ِت ْق َرا ِر ال َو َط ِن َو ُ�س ُكو ِن ِه َ ،و ُر ُ�س ِ
ان ال َي ِق ِّ
ال َّد ْو ِر ال َو َط ِن ِّي ا َ
ان
ا�س َّي ٍة ِلن َ
مي ِة َ ِ ،لا ُت�ش ِّك ُل ُه ِم ْن َد َعام ٍة �أَ َ�س ِ
ال�س ِ
َه�ض ِة ُع َم َ
با َت َْظى ِب ِه َه َذ ِه ال ُق َّو ُ
ام ُّي ِب َها َو ِ َ
ات ِمن ال ِعنَاي ِة ال َك ِر َ
جل ِ�س ِيم َ ،و ِم ْن ُهنَا َجا َء ِال ْه ِت َم ُ
ام َّ
ون �أَكْ َ َث
�ش ٍق َ ،و َما َي َت َط َّل ُع �إِل ْي ِه �أ ْبنَا ُ�ؤ ُه ا ُمل ْخ ِل ُ�ص َ
ا ُمل َت َجدِد ِة َ ،و َت�أْ ِ�ص ٍيل ِ َلا َك َ
ا�ض ُم ْ ِ
اج ٍد َ ،و َما َيع ِي�ش ُه ال َي ْو َم ِم ْن َح ِ ٍ
ان َي ْن َع ُم ِب ِه َهذا ال َو َط ُن ال َع ِريقُ ِم ْن َتا ِر ِي ٍخ َم ِ
ان َهيث ِْم ِبن َطا ِر ٍق ا ُمل َع َّظ ِم َح ِف ُظ ُه َّ ُ
يق ا َ
اح ِب ا َ
خل ْ ِي ُخ َطا ُه َ ،و َح َ
فظ ُ�س َب ْحان ُه
و�س َّد َد َع َلى َط ِر ِ
�ض ِة َ�ص ِ
ال�س ْل َط ِ
�شاق ًا َو َبها ًء ِ ،ب ِق َيا َد ِة َم ْو َالنَا َح ْ َ
�إِ ْ َ
الل َو َر َعا ُه َ
جل َال َل ِة ُّ
ي ٍة ُم ْ�س َت ِق َّر ٍة .
ُع َم َ
ان َد ْوم ًا َه َكذا �آَ ِم َن ًة ُم ْط َم ِئ َن ًة َ ،و َ�أه َل َها ِف َح َيا ٍة َك ِر ِ َ
العــدد ٥٥٢
دي�سمرب ٢٠٢٢
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اجلي�ش ال�سلطانــــي ال ُعمانــــي
يحتفـــــــــــل بتخريــــــــــــــج دورة ال�ضباط املــــــــــــــر�شحني

�سـالح اجلو ال�سلطـاين ال ُعماين يحتفل بتخريج دفعة جديدة
من ال�ضباط الطيارين وال�ضباط املر�شحني و�ضباط اخلدمــة املحــدودة وال�ضباط اجلامعيني

جانـــــب من فعاليات حفل الع�شاء مبنا�سبـــــة ( احلادي ع�شر من دي�سمرب ) يـــــوم قـــــوات ال�سلطان امل�سلحة

