JUND OMAN
�صدرت عام 1974م

العدد  . 539ربيع الثاين  1443هـ  .نوفمرب  2021م

جاللـــــة ال�سلطان املعظـــم القائــد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -ي�سمل
برعايتـه ال�سامية العر�ض الع�سكري
مبنا�سبــــة العيد الوطنـــــي احلادي
واخلم�سيـــن املجيـــــد
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�سفينــة البحريــــة ال�سلطانيــــة العُمانيــــة (�سباب عُ مـــان الثانيــــة)
يف رحلتهـــــــــا الدوليـــــــــــة اخلام�ســــــة (عُ مـــــــان نهـــــــج متجـــــدد) 2021م

عُ مان يف يوم عيدها الوطني احلادي واخلم�سني املجيد

يف الذاكرة ال ُعمانية �أيام جميدة � ،سطرها تاريخ هذا البلد العريق ب�أحرف من نور ،لتبقى خالدة م�ضيئة  ،لها دالالت را�سخة ،وقيم
�أ�صيلة� ،أ�سا�ساتها مكينة ،ومعانيها ر�صينة ،ومبادئها قومية ،وغاياتها نبيلة ،ويف التاريخ ال ُعماين املعا�رص يطل علينا كل عام بكل
فرحة و�رسور ،وبهجة و�سعادة يوم خالد من تلكم الأيام املاجدة� ،إنه يوم الثامن ع�رش من نوفمرب  ،ذكرى العيد الوطني املجيد ،هذا
اليوم الذي يحمل يف وجدان كل ُعماين م�شاعر وطنية عميقة ،وحمطة فارقة ،ي�ست�شعر فيه �أبناء ُعمان الأوفياء الآمال والطموحات
اجل�سيمة ،فتعود بهم الذكريات الأولى النطالق النه�ضة احلديثة يف �سلطنة ُعمان يف عام ١٩٧٠م ،وكيف �أ�صبحت بالدهم الغالية
اليوم ،وحجم الأعمال املنجزة ،واجلهود املبذولة ،والتي ا�ستطاعت �أن تنطلق ب ُعمان حاملة م�شاعل النور ،والعزمية والإ�رصار على قهر
ال�صعاب والتحديات ،و�صوال �إلى حتقيق تنمية �شاملة م�ستدامة يف جميع املجاالت وكافة الأ�صعدة ،ولي�س هذا فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا
�أن يكون ل�سلطنة ُعمان مكانتها على اخلريطة الدولية كدولة فاعلة ومتفاعلة مع حميطها ،وت�ساهم يف كل ما من �ش�أنه ن�رش الأمن
وال�سالم ،واملحبة والوئام ،وبث روح التعاون والت�سامح مع كافة �شعوب ودول املعمورة.
ها هي �سلطنة ُعمان حتتفي بكل �إباء و�شموخ ،وعز وفخر ،با�ستقبال عقد جديد من عقود نه�ضتها احلديثة ،ويف�صح ب�شكل جلي عن
حجم املنجزات العظام التي توالت عاما بعد عام  ،ومرحلة بعد مرحلة ،ولكل مرحلة منها رونقه اخلا�ص ،وفقا لالحتياجات والتدرج
املتزن املدرو�س يف حتقيق الأولويات يف البناء والنماء  ،وما االحتفاء بالعيد الوطني املجيد �إال احتفاء بهذه املنجزات ،واالنطالق
نحو امل�ستقبل بكل عزم وثبات ،ليكون �أكرث �إ�رشاقا و�أمال بتحقيق املزيد من التطور واالزدهار ،ومواكبة التقدم والنمو املت�سارع يف
عاملنا املعا�رص ،ولتوا�صل ُعمان الأبية م�سرية نه�ضتها اخلالدة املتجددة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل و�سدد على طريق اخلري خطاه.
وتر�سم توجهاتها الوطنية،
تر�سخ قيم النه�ضة املباركةّ ،
�إن االحتفاء بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد لي�ؤكد على مدى ّ
وعمق �أهدافها ال�سامية ،و�شموخ غاياتها النبيلة ،فقد جاء العر�ض الع�سكري املهيب حتت الرعاية ال�سامية جلاللة القائد الأعلى -
ومعان �سامية جليلة،
حفظه اهلل -على ميدان اال�ستعرا�ض مبع�سكر املرتفعة يف هذا اليوم املجيد  ،مبا يحمله من دالالت رمزية،
ٍ
ليعرب عن مدى االعتزاز واملكانة العظيمة لهذه الذكرى الوطنية املجيدة ،و�أن النه�ضة اخلالدة ما�ضية يف حتقيق املزيد من الرقي
والتقدم لهذا الوطن العزيز ،ولتبقى راياته دائما عالية خفاقة ترفرف يف �سماء املجد وال�س�ؤدد ،وا�ستمرار تدفق عطاءات اخلري للم�سرية
املظفرة ،وليبقى ال ُعماين دائما �شاخم ًا يرفل يف الرفاهية والعي�ش الكرمي.
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة �إحدى ال�شواهد العظيمة لنه�ضة ُعمان اخلالدة ت�رشفت باالحتفاء بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني
املجيد يف �رصح من �رصوحها املهيبة ك�أول احتفال يقام حتت الرعاية ال�سامية جلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل -بهذه املنا�سبة املجيدة منذ تويل جاللته مقاليد احلكم يف البالد ،ف�ستبقى هذه الذكرى عزاً وفخراً للرجال البوا�سل الذينهم يفخرون بواجباتهم الوطنية املقد�سة ،ويفخرون بالرعاية ال�سامية الكرمية املتوا�صلة التي �رشفهم بها جاللة قائدهم الأعلى �أدامه
اهلل عزا وذخراً للوطن واملواطن ،وهم بهذه املنا�سبة املجيدة يعاهدون اهلل تعالى عهد الوالء والطاعة جلاللته ،والدفاع عن الوطن
وحماية منجزاته ،كما تت�رشف هيئة حترير جملة (جند عُ مان) �أن ترفع �أ�سمى �آيات التهاين و�أطيب الأماين ملقام جاللته ال�سامي ،داعني
اهلل �أن يحفظ جاللته بعني رعايته ،و�أن يعيد �سبحانه وتعالى هذه املنا�سبة على جاللته �أعواما عديدة و�أزمنة مديدة ،وعلى ُعمان
و�أبنائها الكرام ا�ستمرار تدفق الرخاء واالزدهار.
وكل عام واجلميع ب�ألف خري وم�رسة.
هيئة التحرير
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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جاللة ال�سلطان َّ
املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -ي�شمل برعايتهال�سامية العر�ض الع�سكري مبنا�سبة
العيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد

رئي�س التحرير

�ص 13-6

العميـــــد الركــــن /ح�ســـن بــن عـلـــي بــن عبــداهلل املجينـي
رئي�س التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية
نائب رئي�س التحرير

جاللة ال�سلطان َّ
املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -يرت�أ�س اجتمـاع جمل�س الوزراء
املوقر مببنى جمل�س الوزراء مب�سقط

العقيـــد الركــــن /حممـــد بن �سليمـــان بن �سعيــد البو�سعيـدي
مدير التوجيه املعنوي

�ص 17-14

مديــر التحــريـــر

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة
جاللة ال�سلطان َّ
املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -يقــوم بزيـارة (دولـة) �إلـى
دولــــة قطـر ال�شقيقة

التحرير ال�صحفي

التدقيق اللغوي

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقـــــي

�ضابط مدنــي  /ماجــد بن �سيــف بن حممــد اجلـهـــوري

�ص 25-18

الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

الرقيـب �أول� /ســامـي بن �ســعيـد بن �صالــح الزكوانـــــــي
العريـــــــف /عبداللـه بن عي�سـى بن حممـد الرم�ضانـــــي
مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عي�سـى البحـــــري

الهواتف

الإعالنات واال�شرتاكات

٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣37٣8١
فاك�س ٢٤٣٣33٦٩ :

يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

املوقع الإلكرتوين

www.mod.gov.om

الربيد الإلكرتوين

jundoman@mod.gov.om
: @MG_MOD_OMAN
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هيئة التحرير

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

•

يف هذا العدد

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

العنــــوان

نو
فمرب

دا

لو
طني ا

الإ�شراف العام

النقيـــــب /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــــدي
املالزم �أول /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شــــــــي
الوكيــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي
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رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحـة تنظـم النـدوة الوطنية
(احلــوكمـة ودورهـا فـي حت�سيـن
الأداء وتعزيز ال�شفافية)

�ص 49-46

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
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 جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل -يتلقى تهنئة قواتهامل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة العيد الوطني احل��ادي واخلم�سني
املجيد ٢٧-٢٦.....................................................................................
 �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ،ومعايلالفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ،ومعايل الأمني العام بوزارة الدفاع،
والفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقادة
�أ�سلحة قوات ال�سلطــــان امل�سلحــــة ،واحلر�س ال�سلطـــاين العماين،
و�آمر كلية الدفاع الوطني ،يدلـــون بكلمـــات خا�صة مبنا�سبة العيـــــد
الوطنــي الـ( )٥١املجيد ٤٥-٢٨ ...........................................................
 �صاحـــب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�شـ�ؤون الدفـاع ووزيرالدفاع باململكـة املتحــــدة ي�شهدان البيان العملي خلتام التمرين
الع�سكري ال ُعماين الربيطاين امل�شرتك (خنجر ُعمان) وال��ذي نفذه
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ٥٢-٥٠..........................................................
 �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) تبد�أ(عمان نهـج متجـدد)٦٨-٦٤ ...................................
رحلتها اخلليجية ُ
 �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) ت�صل(عمان نهج
�إلى حمطاتها املختلفة يف رحلتها الدوليـــة اخلام�ســة ُ
متجدد) ٢٠٢١م ٧٩-٧٠ ......................................................................
 معالــــــي وزيـــــــر الرتاث وال�سياحـــة فـــي حديث خــــا�ص ملجلـــة(جند عمان) ٨٦-٨٢ .............................................................................
البحريــة ال�سلطانيـة ال ُعمانيـة حتتفـل بيومهـا ال�سنوي وتخريــج
دفعـة مـن اجلنـود امل�ستجديـن ٩١-٨٨ ................................................
 احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يحتفي بيومه ال�سـنوي الذي يوافق الأولمن نوفمرب من كل عام ٩٥-٩٢ ............................................................
 الكلية الع�سكرية التقنية تنظم م�ؤمتر ُعمان الـدويل (لهند�سة و�إدارةم�صادر املياه) ٩٧-٩٦ ........................................................................
 ر�سالــــة �إلى جنــــدي ( النه�ضــة املتجددة � ..إن�سان مــدرك و�إجنـــازم�ستمر ) ٩٩-٩٨....................................................................................
 واحـــد وخم�سون عــــاماً ..عـــمل د�ؤوب وعطـــــاء متوا�صــــلومنجــــز عمـــــالق ١٠٤-١٠٠ .............................................................
 (ملحـــق خــــا�ص) مبنا�سبــــة اليـــــوم ال�سنوي للبحــــريةال�سلطانيــة العمانية ١١٤-١٠٥ ..........................................................
(ملحـــق خــــا�ص) مبنا�سبــــة اليـــــوم ال�سنوي للحر�س ال�سلطاينالعماين ١٢٥-١١٧ ...............................................................................
 قالوا عن الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد ١٣٣-١٢٦ ...................... الثامن ع�رش من نوفمرب امتداد تاريخي جلذور الوالء ل ُعمان وجاللةال�سلطان ١٣٥-١٣٤ .............................................................................
 -قطوف �إ�سالمية١٣٧-١٣٦................................................................
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جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى-حفظه اهلل ورعاه -ي�شمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل برعايته ال�سامية العر�ض الع�سكري مبنا�سبة العيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعاه -ف�شمل برعايته ال�سامية الكرمية
ع�صر يوم  ١١/١٨العر�ض الع�سكري الذي �أقيم
على ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري مبع�سكر
املرتفعة ،وذلك مبنا�سبة االحتفال بالعيد
الوطني احلادي واخلم�سني املجيد ،والذي
�شاركت فيه وحدات رمزية متثل اجلي�ش
العماين ،و�سالح اجلو ال�سلطاين
ال�سلطاين ُ
العمانية،
العماين ،والبحرية ال�سلطانية ُ
ُ
العماين ،وقوة ال�سلطان
واحلر�س ال�سلطاين ُ
اخلا�صة ،و�شرطة ُعمان ال�سلطانية ،و�ش�ؤون
البالط ال�سلطاين ،واخليالة ال�سلطانية،
العماين ،والفرقة
وخيالة احلر�س ال�سلطاين ُ

ولدى و�صول ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائ�����د الأعلى -حفظه
اهلل� -إلى ميدان اال�ستعــ�����را�ض
ت�شـرف با�ستقبال جاللته �-أبقاه
اهلل� -صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن طارق �آل �س�����عيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش������ؤون الدفاع ،ومعايل
الفري�����ق �أول �س�����لطان بن حممد
النعماين وزير املكتب ال�سلطاين،
والفريق الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�س�����ي رئي�س �أركان
قوات ال�س�����لطان امل�سلحة ،واللواء
الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين .
وعند اعتالء جاللته املق�صورة
ال�س�����لطانية �أدت طوابري العر�ض

املو�سيقية الع�سكرية امل�شرتكة .
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التحي�����ة الع�س�����كرية ،وعزف�����ت
املو�سيقى الع�س�����كرية امل�شرتكة
ال�سالم ال�سلطاين ،و�أطلقت مدفعية
�سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعم�����اين �إحدى وع���ش��رين طلقة
حتية جلاللته رعاه اهلل .
عقب ذلك تق�����دم قائد طابور
اال�س�����تعرا�ض الع�س�����كري �إل�����ى
املق�صورة ال�س�����لطانية م�ست�أذن ًا
جالل�����ة القائد الأعل�����ى -حفظه
اهلل ورع�����اه -بب�����دء فعالي�����ات
العر�ض الع�س�����كري ،حيث قدمت
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الفرقة املو�س�����يقية الع�س�����كرية
امل�ش��ت��ركة والتي متثل اجلي������ش
ال�س�����لطاين ال ُعماين ،و�سالح اجلو
ال�س�����لطاين ال ُعم�����اين ،والبحرية
ال�س�����لطانية ال ُعمانية ،واحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�رشطة ُعمان
ال�سلطانية ،واخليالة ال�سلطانية،
ا�س�����تعرا�ضها املو�سيقي بامل�سري
البطيء والعادي مرورا من �أمام
املق�صورة ال�س�����لطانية ،ثم قدمت
طوابري حر������س املرا�س�����م التي
متثل اجلي�ش ال�س�����لطاين ال ُعماين،

و�سالح اجلو ال�س�����لطاين ال ُعماين
والبحرية ال�س�����لطانية ال ُعمانية،
واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وقوة
ال�سلطان اخلا�صة ،و�رشطة ُعمان
ال�سلطانية ا�ستعرا�ضها الع�سكري
مب�صاحبة املقطوعات املو�سيقية
للمو�سيقى الع�س�����كرية امل�شرتكة،
وذلك عل�����ى هيئة ا�س�����تعرا�ض
بامل�س��ي��ر العادي مروراً من �أمام
املق�ص�����ورة ال�س�����لطانية ،م�ؤدية
التحية الع�س�����كرية جلاللة القائد
الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

بعدها قدمت الفرقة املو�سيقية
الع�سكرية امل�ش��ت��ركة مقطوعات
مو�س�����يقية متنوعة ،ث�����م رددت
طوابري حر������س املرا�س�����م الن�شيد
الع�سكري (فلت�سلمي عمان) ،كما
رددت طوابري حر�س املرا�سم نداء
الوالء والت�أيي�����د (الإميان باهلل،
الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن)
ثم الهتاف ثالث�����ا بحياة ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�س�����لطان هيثم
بن طارق املعظ�����م القائد الأعلى
حفظه اهلل ورع�����اه -ثم عزفتالفرقة املو�س�����يقية الع�س�����كرية
امل�شرتكة ال�سالم ال�سلطاين ،و�أدت
طوابري حر������س املرا�س�����م التحية
الع�سكرية جلاللة ال�سلطان املعظم
�إيذان ًا بانته�����اء فعاليات العر�ض
الع�سكري .
وبه�����ذه املنا�س�����بة الوطنية،
تف�ضل موالنا ح���ض��رة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
فتقب�����ل هدية من قوات
ورعاهّ -

جاللته امل�س�����لحة البا�سلة والتي
ت�رشف بتقدميها جلاللته -رعاه
اهلل� -صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن طارق �آل �س�����عيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع.
بعد ذلك غادر ح�رضة �صاحب

اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -ميدان اال�ستعرا�ض حتفه
عناية الرحمن .
ح�رض االحتفال مبعية جاللته
�أ�صحاب ال�سمو ،ورئي�سا جمل�سي
9
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طوابري العر�ض ت�ؤدي
التحية الع�سكرية،
واملو�سيقى الع�سكرية
امل�شرتكة تعزف ال�سالم
ال�سلطاين ،ومدفعية
�سلطان عُ مان باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين تطلق
�إحدى وع�شرين طلقة حتية
جلاللته رعاه اهلل
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الدول�����ة وال�ش�����ورى ،و�أ�صحاب
املعايل الوزراء ،وامل�ست�ش�����ارون،
وقادة قوات ال�س�����لطان امل�سلحة
والأجه�����زة الع�س�����كرية والأمنية
الأخ�����رى ،ور�ؤ�س�����اء البعث�����ات
الدبلوما�س�����ية للدول ال�ش�����قيقة
وال�صديقة املعتمدون لدى �سلطنة
عمان ،واملكرمون �أع�ضاء جمل�س
الدولة ،و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى ،ووكالء الوزارات،
واملحافظون ،وعدد من �أ�صحاب
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الف�ضيلة الق�ضاة ،و�أع�ضاء االدعاء
العام ،و�أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء،
وعدد م�����ن �أ�صحاب ال�س�����عادة
الوالة ،كم�����ا ح���ض��ر االحتفال
امللحق�����ون الع�س�����كريون ،وكبار
الق�����ادة وال�ضباط الع�س�����كريني،
وكبار امل�س������ؤولني بالدولة ،وعدد
من �ضباط و�ضب�����اط �صف و�أفراد
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخرى بالدولة.
جاللته يتف�ضل فيتقبل هدية من قوات جاللته امل�سلحة
والتي ت�شرف بتقدميها �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع

الأعياد الوطنية (١٩٧١م٢٠٢١-م)
العيد الوطني

املكان

الأول ١٩٧١م

بيت الفلج يف روي مبحافظة م�سقط

الثاين ١٩٧٢م

بيت الفلج يف روي مبحافظة م�سقط

ال�ساد�س والع�شرون ١٩٩٦م عر�ض مدين والية �صور مبحافظة جنوب ال�شرقية

الثالث ١٩٧٣م

بيت الفلج يف روي مبحافظة م�سقط

ال�سابع والع�شرون ١٩٩٧م

الرابع ١٩٧٤م

ا�ستاد ال�شرطة بالوطية مبحافظة م�سقط

الثامن والع�شرون ١٩٩٨م

اخلام�س ١٩٧٥م

ا�ستاد ال�شرطة بالوطية مبحافظة م�سقط

ال�ساد�س ١٩٧٦م

ا�ستاد ال�شرطة بالوطية مبحافظة م�سقط

ال�سابع ١٩٧٧م

ميدان الن�صر بوالية �صاللة مبحافظة ظفار

الثامن ١٩٧٨م

ا�ستاد ال�شرطة بالوطية مبحافظة م�سقط

التا�سع ١٩٧٩م

ا�ستاد ال�شرطة بالوطية مبحافظة م�سقط

العا�شر ١٩٨٠م

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

التا�سع والع�شرون ١٩٩٩م
الثالثون ٢٠٠٠م

ميدان الن�صر مبحافظة ظفار
(عام القطاع اخلا�ص) عر�ض مدين

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط
عر�ض مدين والية عربي مبحافظة الظاهرة

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

احلادي والثالثون ٢٠٠١م مع�سكر املرتفعة مبحافظة م�سقط
الثاين والثالثون ٢٠٠٢م

ح�صن ال�شموخ بوالية منح مبحافظة الداخلية

الثالث والثالثون ٢٠٠٣م

مع�سكر املرتفعة مبحافظة م�سقط

الرابع والثالثون ٢٠٠٤م ميدان قيادة احلر�س ال�سلطاين العُماين مبحافظة م�سقط

احلادي ع�شر ١٩٨١م

ميدان الن�صر يف والية �صاللة مبحافظة ظفار

اخلام�س والثالثون ٢٠٠٥م ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

الثاين ع�شر ١٩٨٢م

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة بوالية
ال�ساد�س والثالثون ٢٠٠٦م
نزوى مبحافظة الداخلية

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية بوالية امل�صنعة
ال�سابع والثالثون ٢٠٠٧م
مبحافظة جنوب الباطنة

الثالث ع�شر ١٩٨٣م

(عام ال�شبيبة) عر�ض مدين

الرابع ع�شر ١٩٨٤م

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

اخلام�س ع�شر ١٩٨٥م

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

ال�سابع ع�شر ١٩٨٧م
الثامن ع�شر ١٩٨٨م
التا�سع ع�شر ١٩٨٩م
الع�شرون ١٩٩٠م
احلادي والع�شرون ١٩٩١م
الثاين والع�شرون ١٩٩٢م
الثالث والع�شرون ١٩٩٣م

(املهرجان ال�شعبي) عر�ض مدين

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط
(مهرجان احلرفيني) عر�ض مدين

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط
(عام الزراعة) عر�ض مدين

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط
(عام الزراعة الثاين) عر�ض مدين

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط
ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط
(عام ال�صناعة) عر�ض مدين

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط
(عام ال�صناعة الثاين) عر�ض مدين
والية �صحار مبحافظة �شمال الباطنة
(عام ال�شباب) عر�ض مدين

ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

(عام الرتاث) عر�ض مدين
الرابع والع�شرون ١٩٩٤م
والية نزوى مبحافظة الداخلية
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العيد الوطني

اخلام�س والع�شرون ١٩٩٥م ميدان الفتح بالوطية مبحافظة م�سقط

ال�ساد�س ع�شر ١٩٨٦م
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املكان

الثامن والثالثون ٢٠٠٨م

مع�سكر املرتفعة مبحافظة م�سقط

التا�سع والثالثون ٢٠٠٩م

مع�سكر �شافع بوالية �إزكي مبحافظة الداخلية

الأربعون ٢٠١٠م

ح�صن ال�شموخ بوالية منح مبحافظة الداخلية

�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة يف والية
احلادي والأربعون ٢٠١١م
نزوى مبحافظة الداخلية
الثاين والأربعون ٢٠١٢م

�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية بوالية بو�شر
مبحافظة م�سقط

الثالث والأربعون ٢٠١٣م

ميدان قيادة احلر�س ال�سلطاين العُماين مبحافظة م�سقط

الرابع والأربعون ٢٠١٤م

ــــــــــــــــــــــ

اخلام�س والأربعون ٢٠١٥م ح�صن ال�شموخ بوالية منح مبحافظة الداخلية
ال�ساد�س والأربعون ٢٠١٦م مع�سكر قوة ال�سلطان اخلا�صة (ال�صمود)

ال�سابع والأربعون ٢٠١٧م قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بوالية ال�سيب مبحافظة م�سقط
الثامن والأربعون ٢٠١٨م ميدان قيادة احلر�س ال�سلطاين العماين مبحافظة م�سقط
قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية بوالية امل�صنعة
التا�سع والأربعون ٢٠١٩م
مبحافظة جنوب الباطنة
اخلم�سون ٢٠٢٠م

ــــــــــــــــــــــ

احلادي واخلم�سون ٢٠٢١م مع�سكر املرتفعة مبحافظة م�سقط
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جاللة ال�سلطان املع َّظم -حفظه الله ورعاه -يرت�أ�س اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع جمل�س الوزراء املوقر مببنى جمل�س الوزراء مب�سقط

تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله
ورعاه -فرت�أ�س يوم  ١١/٩اجتماع جمل�س الوزراء املوقر مببنى جمل�س الوزراء
مب�سقط.
وقد ا�ستهل جاللته االجتماع بالتوجه �إىل الله �سبحانه وتعاىل باحلمد
والثناء على جزيل �أف�ضاله ووافر نعمائه التي حبا بها هذا البلد العزيز و�أبنائه
الكرامً ،
�سائل املوىل عز وجل �أن يحفظ عُ مان و�أهلها واملقيمني فيها ،ويدمي
عليهم موفور ال�صحة و�سابغ العطاء واالطمئنان� ..إنه �سميع جميب الدعاء.
العدد 53٩
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ثم تف�ضل جاللته �-أبقاه اهلل -با�ستعرا�ض الأو�ضاع املحلية
حيث �أكد على �أهمية ت�ضافر جهود كافة م�ؤ�س�سات الدولة يف ت�رسيع
تطوير اخلدمات احلكومية وموا�صلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي،
و�إيجاد املعاجلات ال�شاملة للتحديات� ،إلى جانب توظيف الطاقات
واملوارد املتوفرة يف �سبيل ذلك ،من �أجل مواكبة الأو�ضاع الراهنة
وامل�ستقبلية ،وتعزيز التوا�صل والتفاعل مع املجتمع وتطلعاته.
كما ا�ستعر�ض جاللته �-أعزه اهلل -نتائج تقييم �أداء امل�ؤ�س�سات
احلكومية لعام ۲۰۲١/۲۰۲٠م واجلهود املبذولة من كافة القطاعات

 qqجاللته �-أبقاه الله -ي�ؤكد
على �أهمية ت�ضافر جهود كافة
م�ؤ�س�سات الدولة يف ت�سريع تطوير
اخلدمات احلكومية وموا�صلة تنفيذ
مبادرات التحول الرقمي
15
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 qqجاللته -حفظه الله ورعاه -ي�شري
�إىل �أنه �سيتم �إن�شاء وحدة م�ستقلة تتبع جاللة
ال�سلطان لقيا�س �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية و�ضمان
ا�ستمرارية تقييمها واقرتاح �آليات رفع كفاءتها،
مع قيا�س جودة اخلدمات ور�ضا امل�ستفيدين منها
 qqجاللته �-أبقاه الله -يوجه ب�إن�شاء وحدة
لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء ،وذلك بهدف رفع م�ستوى الأداء من
خالل تعزيز كفاءة �صنع القرار
 qqجاللته -حفظه الله ورعاه -يوجه
برتقية املوظفني احلكوميني التابعني لنظام اخلدمة
املدنية والأنظمة املدنية الأخرى امل�ستحقني من
�أقدمية عام ۲۰۱۱م ،اعتبا ًرا من العام القادم ۲۰۲۲م
 qqجاللته �-أعزه الله -يوجه بتثبيت �أ�سعار
وقود املركبات وف ًقا ملعدل �شهر �أكتوبر املا�ضي
۲۰۲۱م كحد �أعلى ،وبحيث تتحمل احلكومة
الفروقات الناجتة عن �أي زيادة تطر�أ يف �أ�سعار
النفط وذلك حتى نهاية عام ۲۰۲۲م
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لتجويد الأداء وتقدمي خدمات �أف�ضل ملواكبة التطورات
م�شريا �-أبقاه اهلل� -إلى �أنه
وحتقيق ال�صالح العام،
ً
�سيتم �إن�شاء وحدة م�ستقلة تتبع جاللة ال�سلطان لقيا�س
�أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية و�ضمان ا�ستمرارية تقييمها
واقرتاح �آليات رفع كفاءتها ،مع قيا�س جودة اخلدمات
ور�ضا امل�ستفيدين منها.
كما وجه جاللته ب�إن�شاء وحدة لدعم واتخاذ القرار
تتبع الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ،وذلك بهدف رفع
م�ستوى الأداء من خالل تعزيز كفاءة �صنع القرار.
ويف ظل االهتمام ال�سامي جلاللته مبوظفي اجلهاز
الإداري للدولة وحثهم على بذل املزيد من اجلهود
لرفع كفاءة الأداء خالل املرحلة القادمة ..وجه جاللته
حفظه اهلل ورعاه -برتقية املوظفني احلكومينيالتابعني لنظام اخلدمة املدنية والأنظمة املدنية الأخرى
اعتبارا من العام
امل�ستحقني من �أقدمية عام ۲۰۱۱م،
ً
القادم ۲۰۲۲م.
وا�ستمرارا لالهتمام احلكومي باجلوانب االجتماعية
ً
واالقت�صادية وما تقدمه الدولة من خدمات ودعم
للمواطنني ..وجه �-أعزه اهلل -بتثبيت �أ�سعار وقود
املركبات وف ًقا ملعدل �شهر �أكتوبر املا�ضي ۲۰۲۱م كحد
�أعلى ،وبحيث تتحمل احلكومة الفروقات الناجتة عن �أي
زيادة تطر�أ يف �أ�سعار النفط وذلك حتى نهاية عام ۲۰۲۲م.
ومن �أجل حتفيز االقت�صاد الوطني وتن�شيط بيئة
اال�ستثمار ب�شكل عام ،وجه �-أبقاه اهلل -ب�إلغاء حزمة
من الر�سوم املرتبطة ب�أن�شطة بع�ض القطاعات ،وكذلك
تخفي�ض عدد منها.

ويف ختام االجتماع ..تف�ضل جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -بالتطرق �إلى عدد من اجلوانب التي تهم الوطن
متمنيا
واملواطنني ،و�أ�سدى توجيهاته الكرمية يف هذا ال�ش�أن،
ً
جاللته للجميع دوام ال�سداد والتوفيق ملا فيه اخلري والنماء لهذا
الوطن العزيز و�أبنائه الأوفياء.

 qqجاللته �-أبقاه الله -يوجه
ب�إلغاء حزمة من الر�سوم املرتبطة
ب�أن�شطة بع�ض القطاعات ،وكذلك
تخفي�ض عدد منها
17
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جاللة ال�سلطان َّ
املعظم حفظه اهلل ورعاه
يقــوم بزيـارة (دولــة) �إلـى دولــــة قطـــــــــــــــــر ال�شقيقــة

جاللة ال�سلطان املعظم و�سمو �أمري قطر يعقدان
جل�سة مباحثات لتطوير �آفاق التعاون بني البلدين ال�شقيقني
ال�سلطان هيثم بن طارق
حمفوف ًا بعناية اهلل ورعايته ودعاء �أبناء �شعبه الربرة توجه يوم  ١١/٢٢ح�ضرة �صاحب اجلاللة ُ

املعظم  -حفظه اهلل ورعاه � -إىل مدينة الدوحة بدولة قطر ال�شقيقة يف زيارة دولة ا�ستغرقت يومني ،التقى خاللها
ب�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر.
تلقاها �سلطان البالد املفدى من �أخيه �أمري دولة قطر ،وتعزيزًا للعالقات
وت�أتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكرمية التي ّ
الوطيدة املتميزة بني �سلطنة ُعمان ودولة قطر ال�شقيقة وتوثيقا للروابط الثنائية بني البلدين.
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 لدى و�صول جاللته �-أعزه اهلل -مطار الدوحة الدويل كان �أخوه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر يف ُمقدمة
املُ�ستقبلني واملُرحبني بعاهل البالد املفدى عند ُ�سلّم الطائرة.
كما كان يف اال�ستقبال �سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل ثاين نائب �أمري دولة
قطر ،و�سمو ال�شيخ جا�سم بن حمد �آل ثاين املمثل ال�شخ�صي لأمري دولة قطر،
و�سعادة ال�شيخ جوعان بن حمد �آل ثاين ،رئي�س اللجنة الأوملبية القطرية و�سعادة
ال�شيخ خليفة بن حمد �آل ثاين و�سعادة عبداهلل بن خليفة العطية وزير الدولة
رئي�س بعثة ال�رشف ،و�سعادة ال�شيخ �سعود بن عبدالرحمن �آل ثاين
رئي�س الديوان الأمريي ،و�سعادة ال�سفري ال�شيخ جا�سم بن عبدالرحمن
بن حممد �آل ثاين �سفري دولة قطر املعتمد لدى �سلطنة ُعمان.
ال�سلطان َّية �أجواء دولة قطر رافقتها
ولدى دخول الطائرة ُ
الطائرات احلرب َّية التابعة للقوات اجلوية الأمريية القطرية.
وبعد ا�سرتاحة ق�صرية بقاعة اال�ستقبال ،ا�ستقل جاللة
�سلطان البالد املفدى يرافقه �صاحب ال�سمو الأمري ،املوكب
الذي �أقلهما �إلى الديوان الأمريي بالدوحة ،حيث �أجريت
جلاللته مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية.
وقبيل دخول املوكب املُق ّل للقائدين �إلى الديوان
الأمريي ا�صطفت كوكبة من اخليالة والهجانة على
وابتهاجا مبقدم جاللته
جانبي الطريق ترحي ًبا
ً
امليمون.
وفور و�صول املوكب �إلى �ساحة الديوان الأمريي،
ا�صطحب �صاحب ال�سمو الأمري �أخاه جاللة ال�سلطان
املعظم �إلى من�صة ال�رشف ،حيث ُعزف ال�سالم
ال�سلطاين ال ُعماين والن�شيد الوطني القطري ،وتفقد
جاللة �سلطان البالد املفدى حر�س ال�رشف الذي �أ ّدى
التحية جلاللته.
بعدها ا�ستقبل جاللته �-أيده اهلل -كبار م�ستقبليه من
ً
مبادل �إياهم ال�سالم والتحية ،فيما ا�ستقبل
اجلانب القطري
�صاحب ال�سمو �أمري دولة قطر �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق
جلاللة عاهل البالد املُفدى مرح ًبا بهم يف بلدهم ال�شقيق.
وعقد ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -و�أخوه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر ،يوم  ١١/٢٢جل�سة
مباحثات ر�سم َّية مبقر الديوان الأمريي بالعا�صمة القطرية
الدوحة.
ويف م�ستهل اللقاء� ،أعرب �صاحب ال�سمو الأمري عن �شكره
جلاللة ال�سلطان على تلبية جاللته الدعوة ،معر ًبا عن ترحيبه
البالغ بجاللته يف بلده ال�شقيق ،ومتمن ًيا له وللوفد املرافق طيب
الإقامة.
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عب جاللة ال�سلطان املعظم عن
من جانبه َّ
خال�ص �شكره لأخيه �سمو ال�شيخ �أمري دولة قطر
على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
مت بحث �آفاق التعاون الأخوي املُ�شرتك
كما ّ
و�س ُبل دعمه وتطويره يف
بني البلدين ال�شقيقني ُ
خمتلف املجاالت مبا يحقق �آمال وتطلعات
مت ا�ستعرا�ض الأمور ذات
ال�شعبني ال�شقيقني ،كما ّ
االهتمام املُ�شرتك.
ح�رض جل�سة املباحثات من اجلانب ال ُعماين:
�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ،معايل ال�سيد
خالد بن هالل البو�سعيدي وزير ديوان البالط
ال�سلطاين ،معايل الفريق �أول ُ�سلطان بن حممد
النعماين وزير املكتب ال�سلطاين ،معايل ال�سيد
اخلارجية ،معايل
بدر بن حمد البو�سعيدي وزير
َّ
�سلطان بن �سامل احلب�سي وزير املالية ،معايل
عبدال�سالم بن حممد املر�شدي رئي�س جهاز
اال�ستثمار ال ُعماين ،معايل الدكتور حماد بن
�سعيد باعوين وزير العمل� ،سعادة ال�سفري جنيب
بن يحيى البلو�شي �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد
لدى دولة قطر.
فيما ح�رض جل�سة املباحثات من اجلانب
القطري �سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل ثاين
نائب �أمري دولة قطر� ،سمو ال�شيخ جا�سم بن
حمد �آل ثاين املمثل ال�شخ�صي لأمري دولة قطر،
معايل ال�شيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز �آل
ثاين رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية� ،سعادة
الدكتور خالد بن حممد العطية نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع،
�سعادة عبداهلل بن خليفة العطية وزير الدولة
رئي�س بعثة ال�رشف� ،سعادة ال�شيخ �سعود بن
عبدالرحمن �آل ثاين رئي�س الديوان الأمريي،
�سعادة علي بن �أحمد الكواري ،وزير املالية،
�سعادة الدكتور علي بن �سعيد بن �صميخ املري
وزير العمل� ،سعادة ال�سفري ال�شيخ جا�سم بن
عبدالرحمن �آل ثاين �سفري دولة قطر املعتمد
لدى �سلطنة ُعمان كما ح�رض اجلل�سة عدد من
امل�س�ؤولني.
عقب ذلك عقد ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم و�أخوه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة
قطر  -حفظهما اهلل ورعاهما  -جل�سة مباحثات
مغلقة اقت�رصت عليهما.
�صاحب اجلاللة ال�سلطان
 و�شهد ح�رض ُة
ِ
هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
و�أخوه �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد
�آل ثاين �أمري دولة قطر توقيع ( )٦اتفاقيات
تعاون يف جماالت :اجلانب الع�سكري ،وجتنب
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االزدواج ال�رضيبي ،ومنع التهرب من ال�رضائب
على الدخل ور�أ�س املال ،والعمل ،واال�ستثمار
وال�سياحة والفنادق ،والنقل البحري واملوانئ،
وذلك مبقر الديوان الأمريي بالعا�صمة القطرية
الدوحة يوم .١١/٢٢
ووقع اتفاقية التعاون الع�سكري بني حكومة

�سلطنة ُعمان وحكومة دولة قطر من اجلانب
ال ُعماين �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق
بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدفاع ،فيما وقعها من اجلانب القطري �سعادة
الدكتور خالد بن حممد العطية نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع.

كما مت التوقيع على اتفاقية ب�ش�أن جتنب
االزدواج ال�رضيبي ومنع التهرب من ال�رضائب
بالن�سبة لل�رضائب على الدخل ور�أ�س املال،
وقعها من اجلانب ال ُعماين معايل �سلطان بن
�سامل احلب�سي وزير املالية ،فيما وقعها من
اجلانب القطري �سعادة علي بن �أحمد الكواري
وزير املالية.
كما وقع اجلانبان مذكرة تفاهم بني وزارة
العمل ب�سلطنة ُعمان ووزارة العمل بدولة قطر يف
جمال العمل وتنمية املوارد الب�رشية ،وقعها من
اجلانب ال ُعماين معايل الدكتور حماد بن �سعيد
باعوين وزير العمل ،فيما وقعها من اجلانب
القطري �سعادة الدكتور علي بن �سعيد بن �صميخ
املري وزير العمل.
ووقع اجلانبان اتفاقية تعاون يف جمال
اال�ستثمار بني جهاز اال�ستثمار ال ُعماين وجهاز
قطر لال�ستثمار ،وقعها من اجلانب ال ُعماين
معايل عبدال�سالم بن حممد املر�شدي رئي�س
جهاز اال�ستثمار ال ُعماين فيما وقعها من اجلانب
القطري من�صور بن �إبراهيم �آل حممود الرئي�س
التنفيذي جلهاز قطر لال�ستثمار.
كما مت التوقيع على اتفاقية تعاون يف
جمال ال�سياحة والفنادق ،وقعها من اجلانب
ال ُعماين معايل عبدال�سالم بن حممد املر�شدي
رئي�س جهاز اال�ستثمار ال ُعماين فيما وقعها من
اجلانب القطري من�صور بن �إبراهيم �آل حممود
الرئي�س التنفيذي جلهاز قطر لال�ستثمار.
ووقع اجلانبان اتفاقية يف جمال النقل
البحري واملوانئ وقعها من اجلانب ال ُعماين
معايل عبدال�سالم بن حممد املر�شدي رئي�س
جهاز اال�ستثمار ال ُعماين فيما وقعها من اجلانب
القطري من�صور بن �إبراهيم �آل حممود الرئي�س
التنفيذي جلهاز قطر لال�ستثمار.
 كما تبادل ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم و�أخوه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة
قطر ال�شقيقة -حفظهما اهلل ورعاهما -بالديوان
الأمريي بالعا�صمة القطرية الدوحة يوم
 ١١/٢٢الأو�سمة.
حيث منح جاللته ّ �-أيده اهلل� -صاحب
ال�سمو الأمري و�سام ُعمان املدين من الدرجة
الأولى والذي يع ّد �أحد �أرفع الأو�سمة ال ُعمانية
وينح مللوك ور�ؤ�ساء الدول الذين ترتبط دولهم
ُ
متميزة مع �سلطنة ُعمان.
بعالقات
ّ
فيما منح �أمري دولة قطر جاللة ال�سلطان
املعظم و�سام �سيف امل�ؤ�س�س ال�شيخ جا�سم بن
حممد بن ثاين والذي يعد �أرفع الأو�سمة القطرية.
ح�رض تبادل الأو�سمة الوفدان الر�سميان

جاللة ال�سلطان املعظم و�سمو �أمري قطر ي�شهدان
توقيع ( )٦اتفاقيات تعاون يف عدد من املجاالت بني البلدين
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جاللة ال�سلطان املعظم
و�سمو �أمري قطر
يتبادالن الأو�سمة

من اجلانب ال ُعماين والقطري وعدد من كبار
امل�س�ؤولني بدولة قطر.
تف�ضل ح�رضة �صاحب اجلالل ِة
 وقد
ّ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ُّ
ورعاه-وقام بزيارةٍ �ساميةٍ م�ساء يوم ١١/٢٢
�إلى ا�ستاد البيت الريا�ضي مبدينة اخلور �أحد
املالعب التي �ست�ست�ضيف بطولة ك�أ�س العامل
(قطر  )2022يف �إطار زيارة الـ (دولة) التي قام
بها جاللته �إلى دولة قطر ال�شقيقة حيث كان يف
مقدمة م�ستقبلي جاللته �أخوه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر وعدد
من كبار امل�س�ؤولني.
واطلع جاللة ال�سلطان و�سمو الأمري
جم�سمات جلميع
حفظهما اهلل ورعاهما -على ّمالعب بطولة ك�أ�س العامل (الفيفا) (قطر ،)2022
وما تتميز به من جتهيزات بالإ�ضافة �إلى �رشح
واف عن ا�ستاد البيت ومعامله امل�ستوحاة من
ٍ
اخليمة العربية التي تعك�س قيم الكرم العربي
الأ�صيل وما يحتويه اال�ستاد من جتهيزات
ومرافق على �أعلى امل�ستويات العاملية.
وقد �أ�شاد جالل ُته �-أع ّزه اهلل -بالت�صميم
الفريد واملميز لهذا ال�رصح الريا�ضي وما
يحتويه من جتهيزات ومرافق عاملية وهو ما
يعك�س قدرة دولة قطر ال�شقيقة على تقدمي �صورة
مثالية ال�ست�ضافة احلدث الريا�ضي العاملي
املرتقب.
وتف�ضل ح�رضة �صاحب اجلاللة

ّ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه-يرافقه �أخوه �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم

بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر يوم ،١١/٢٣
بزيارة �سامية �إلى م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع بالدوحة.
وا�ستمع جاللته و�سمو الأمري -حفظهما
ل�رشح عن �أهداف هذه امل�ؤ�س�سة
اهلل ورعاهما-
ٍ
القيمة وما تقوم به من عملية �إ�رشاف على
ّ
م�ؤ�س�سات يف جماالت التعليم والبحوث وتنمية
املجتمع وتعزيز االبتكار وريادة الأعمال
بالإ�ضافة �إلى ما حتتويه من فروع اجلامعات
العاملية وبرامج التعاون مع امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف �سلطنة ُعمان ،كما اطّ لعا على
�رصوح اجلامعات العاملية واملراكز البحثية
واملرافق الأكادميية التابعة للم�ؤ�س�سة.
كما قام جاللته و�سمو الأمري -حفظهما
اهلل ورعاهما -بزيارة �سامية �إلى مكتبة
قطر الوطنية ُق ِّدمت خاللها نبذة عن املكتبة
والوظائف الرئي�سية التي تقوم بها وما ت�ضمه
من م�صادر ومراجع وخمطوطات تخدم
الباحثني والطلبة يف خمتلف احلقول العلمية
متطورة
والأدبية وما حتتويه من ُنظم �أر�شفة
ّ
ومرافق وخدمات.
تقبل جاللته �-أعزه اهلل -هدية
كما َّ
تذكارية مبنا�سبة زيارته ال�سامية �إلى املكتبة
الوطنية ومركز الأبحاث.
وتف�ضل جاللته �-أعزه اهلل -يف ختام
ّ
زيارتيه �إلى م�ؤ�س�سة قطر ومكتبة قطر الوطنية،
الزوار �أ�شاد فيهما
بتدوين كلمتني يف �سجل كبار ّ
بجهود دولة قطر ال�شقيقة بقيادة �سمو �أمري
دولة قطر والقائمني على ال�رصحني يف �سبيل
االرتقاء بالتعليم واالبتكار وتنمية املجتمع.

رافق جاللته -حفظه اهلل ورعاه -خالل
الزيارات رئي�س و�أع�ضاء بعثة ال�رشف و�أع�ضاء
الوفد الر�سمي املرافق جلاللته وعدد من
امل�س�ؤولني.
 وا�ستقبل ح�رضة �صاحب اجلاللة

ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -مبقر �إقامته بالدوحة يوم ١١/٢٣
معايل جياين �أنفنتينو رئي�س االحتاد الدويل
لكرة القدم (الفيفا) يف �إطار زيارة (دولة) التي
قام بها جاللته �إلى دولة قطر ال�شقيقة.

ُ
ّ
املعظم يزور
ال�سلطان
جاللة ُّ
ا�ستاد البيت الريا�ضي مبدينة
اخلور القطرية �أحد املالعب
التي ت�ست�ضيف ك�أ�س العامل
(قطر )٢٠٢٢
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بيان م�شرتك بني �سلطنة ُعمان ودولة قطر

مت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض جماالت
التعاون و�سبل تعزيزها وتطويرها بني اجلهات
املعنية ب�سلطنة ُعمان يف جمال ريا�ضة كرة
القدم واالحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا)،
و�أعرب جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -عن تقديره للجهود الكبرية التي يبذلها
يف �سبيل تطوير لعبة كرة القدم عامل ًيا.
عب معايل جياين �أنفنتينو خالل
من جانبه ّ
املقابلة عن خال�ص �شكره وبالغ تقديره جلاللة
ال�سلطان املعظم على دعمه واهتمامه املتوا�صل
والالحمدود بال�شباب ال ُعماين والريا�ضات
املختلفة التي ُتنمي قدراتهم ،وخا�صة كرة القدم
يف �سلطنة ُعمان.
 وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ �أمري دولة
قطر يف مقدمة مودعي عاهل البالد املفدى لدى
مغادرته مطار الدوحة الدويل يوم  ،١١/٢٣كما
كان يف الوداع �سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد �آل
ثاين نائب �أمري دولة قطر و�سمو ال�شيخ جا�سم بن
حمد �آل ثاين املمثل ال�شخ�صي لأمري دولة قطر
و�سعادة ال�شيخ خليفة بن حمد �آل ثاين و�سعادة
عبداهلل بن خليفة العطية وزير الدولة رئي�س بعثة
ال�رشف و�سعادة ال�شيخ �سعود بن عبدالرحمن
�آل ثاين رئي�س الديوان الأمريي و�سعادة ال�سفري
ال�شيخ جا�سم بن عبدالرحمن بن حممد �آل ثاين
�سفري دولة قطر املعتمد لدى �سلطنة ُعمان.
هذا وقد بعث ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -برقية �شكر وتقدير �إلى �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة
قطر لدى مغادرته العا�صمة القطرية الدوحة بعد
زيارة ا�ستغرقت يومني.
�أعرب جاللت�����ه فيها عن خال�ص �ش�����كره
وبالغ تقديره لأخيه �أمري دولة قطر على حفاوة
اال�س�����تقبال وكرم ال�ضيافة الت�����ي �أُحيط بهما
العــدد 539
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جاللته ووفده املرافق
خالل الزي�����ارة ،والتي
عك�س�����ت عمق ور�سوخ
العالق�����ات الأخوي�����ة
املتميزة الت�����ي تربط
البلدي�����ن وال�ش�����عبني
�سائل اهلل
ال�ش�����قيقني،
ً
ل�سموه ال�صحة والعافية
ّ
ومديد العمر ولل�ش�����عب
القطري املزيد من التقدم والرقي واالزدهار يف
�سموه احلكيمة.
ظ ّل قيادة ّ
ال�سلطان
 وكان ح�رض ُة
ِ
�صاحب اجلالل ِة ُّ
هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -قد
غادر البالد يوم  ١١/٢٢متوجها �إلى مدينة
الدوحة بدولة قطر ال�شقيقة يف زيارة (دولة)
حيث كان يف وداع جاللة ُ�سلطان البالد املفدى
ال�سلطاين
�أبقاه اهلل -لدى مغادرته املطار ُاخلا�ص كما كان يف اال�ستقبال لدى عودة
جاللته� :صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود
�آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء� ،صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق
�آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون العالقات
والتعاون الدويل واملمثل اخلا�ص جلاللة
ال�سلطان� ،صاحب ال�سمو ال�سيد فاتك بن فهر �آل
ُ
�سعيد املبعوث اخلا�ص جلاللة ال�سلطان ،معايل
ال�شيخ عبدامللك بن عبداهلل اخلليلي رئي�س جمل�س
الدولة� ،سعادة خالد بن هالل املعويل رئي�س
جمل�س ال�شورى ،معايل ال�سيد حمود بن في�صل
البو�سعيدي وزير الداخلية ،معايل ن�رص بن
ال�سلطاين،
حمود الكندي �أمني عام �ش�ؤون البالط ُ
معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد ال�ساملي وزير
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ،معايل الدكتور
�أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،معايل
الدكتورة مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية وزيرة

الرتبية والتعليم ،معايل ال�سيد �سعود بن هالل
البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ م�سقط ،معايل
الفريق ح�سن بن حم�سن ال�رشيقي املفت�ش العام
لل�رشطة واجلمارك ،معايل الفريق �سعيد بن علي
الهاليل رئي�س جهاز الأمن الداخلي ،اللواء الركن
ال�سلطاين
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ُ
ال ُعماين ،اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد
ال�سلطاين ال ُعماين،
الغافري قائد �سالح اجلو ُ
اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،اللواء الركن م�سلم
بن حممد بن متان جعبوب قائد قوة ال�سلطان
اخلا�صة.
 وقد رافق جاللة ال�سلطان املعظم خالل
كـل مـن:
زيارته وف ٌد
ر�سمي رفيع امل�ستوى �ضـم ًّ
ٌّ
�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفــاع ،معايل
ال�سيد خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزير ديوان البالط ال�سلطاين ،معايل الفريق
�أول �سلطان بن حممد النعماين وزيـر املـكـتـب
ال�سلطاين ،معايل ال�سيد بدر بن حمد بن حمود
البو�سعيدي وزير اخلارجية ،معايل �سلطان بن
�سامل بن �سعيد احلب�سي وزير املالية ،معايل
عبدال�سالم بن حممد بن عبداهلل املر�شدي رئي�س
جهاز اال�ستثمار ال ُعماين ،معايل الدكتور حماد
بن �سعيد بن علي باعويـن وزير العمل� ،سعادة
جنيب بن يحيى البلو�شـي �سفري �سلطنة ُعمان
املعتمد لدى دولة قطر.

�صدر يوم  ١١/٢٣بيان م�شرتك بني �سلطنة ُعمان ودولة قطر« :انطال ًقا من
العالقات الأخوية الوطيدة ،والروابط ال ّتاريخية الرا�سخة التي جتمع بني �سلطنة
ُعمان ودولة قطر ،قام ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق ُ�سلطان ُعمان،
بزيارة دولة تاريخية لدولة قطر يومي  22و 23نوفمرب 2021م ،وذلك تلبي ًة لدعوة
كرمية من ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة قطر.
مو�سعة ا�ستعر�ضت العالقات
وقد عقد جاللة ال�سلطان و�سمو الأمري مباحثات ثنائية ّ
بني البلدين ال�شقيقني ،و�سبل تعزيزها وتطويرها يف كافّة املجاالت ،و�شملت تبادل
وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية ،وقد عك�ست هذه املباحثات
عمق العالقات الثنائية ،وتطابق مواقف البلدين ب�ش�أن الق�ضايا الإقليمية والدولية ،ال
�سيما �أهمية احلوار والدبلوما�سية يف معاجلة كافّة ق�ضايا املنطقة.
ّ
وعلى م�ستوى العالقات الثنائية� ،أكّ د اجلانبان قوة الإرادة ال�سيا�سية للقيادة يف
البلدين لالرتقاء بكا ّفة �أوجه التعاون على جميع امل�ستويات ،و� ّأن الزيارة ال ّتاريخية
جلاللة ُ�سلطان ُعمان �إلى دولة قطر �ستفتح �آفا ًقا جديد ًة من الت�شاور والتن�سيق
والتعاون بني البلدين ال�شقيقني.
يجمع البلدين من عالقات التعاون
و�أ�شاد جاللة ال�سلطان و�سمو الأمري مبا
ُ
وال�رشاكة املتميزة يف كا ّفة املجاالت ،و�أكّ دا على الرغبة امل�شرتكة يف التعاون يف
جمال الطاقة النظيفة ،والتعاون امل�شرتك يف تبادل اخلربات للحد من التغري املناخي.
أ�سا�سا متي ًنا
و�أكّ د اجلانبان � ّأن الفر�ص احلقيقية واملتنوعة يف البلدين ت�شكّل � ً
لتعزيز العالقات ،وزيادة فر�ص اال�ستثمار ،و�إقامة ال�رشاكات ،و�إجناز م�شاريع ذات
ف�ضل عن زيادة حجم التبادل
قيمة ُم�ضافة يف العديد من القطاعات وامليادين،
ً
التجاري وتنويعه ،وتعزيز دور القطاع اخلا�ص مبا ُيحقق ال ّتكامل يف م�صالح البلدين.
وو ّقع البلدان اتفاقي ًة حول التعاون الع�سكري بني حكومة �سلطنة ُعمان وحكومة
تعاون يف جمال اال�ستثمار،
دولة قطر ،واتفاقية جتنب االزدواج ال�رضيبي ،واتفاقية
ٍ
تعاون
واتفاقية
البحري،
للنقل
تعاون ب�ش�أن اال�ستثمار يف ال�رشكة ال ُعمانية
واتفاقية
ٍ
ٍ
تفاهم يف جمال العمل وتنمية املوارد
حول اال�ستثمار يف قطاع ال�ضيافة ،ومذكرة
ٍ
عبت �سلطنة ُعمان عن اعتزازها با�ست�ضافة دولة قطر لبطولة ك�أ�س
الب�رشية .وقد ّ
العامل ( )FIFAقطر ُ ،2022معرب ًة عن ثقتها يف جناح دولة قطر يف تنظيم هذا احلدث
العاملي الكبري ب�صورةٍ غري م�سبوقة ،تعك�س �إرث املنطقة و�إمكاناتها الكبرية.
وعلى امل�ستويني الإقليمي والدويل اتفق اجلانبان على �أهمية جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية يف تعزيز �أمن وا�ستقرار املنطقة ،كما �ش ّددا على �رضورة تعزيز الت�شاور
وتن�سيق املواقف على امل�ستوى الثنائي ،ويف خمتلف املحافل الإقليمية والدولية؛
من �أجل خدمة الق�ضايا العربية والإ�سالمية ،ودعم الق�ضايا الإن�سانية العادلة ،ويف
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،وتعزيز الأمن واال�ستقرار مبنطقة ال�رشق الأو�سط والعامل.
ويف ختام الزيارة� ،أعرب ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
�أمري دولة قطر عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة ال ّتاريخية لأخيه ح�رضة �صاحب
اجلاللة ،كما �أعرب جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق ُ�سلطان ُعمان عن خال�ص �شكره
حظي
اللذين
وتقديره لأخيه �صاحب ال�سمو على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ْ
َ
وجه جاللته الدعوة �إلى �سموه لزيارة
بهما والوفد املرافق له خالل هذه الزيارة ،كما ّ
�سلطنة ُعمان».

الزيارة ال ّتاريخية جلاللة
ال�سلطان املعظم �إىل دولة قطر
�ستفتح � ً
ً
جديدة من
آفاقا
الت�شاور والتن�سيق والتعاون
بني البلدين ال�شقيقني
†††
اجلانبان �أكدا على �أن الفر�ص
احلقيقية واملتنوعة يف البلدين
ّ
أ�سا�سا متي ًنا لتعزيز
ت�شكل � ً
العالقات ،وزيادة فر�ص
اال�ستثمار ،و�إقامة ال�شراكات،
و�إجناز م�شاريع ذات قيمة ُم�ضافة
يف العديد من القطاعات وامليادين
†††
ً
ّ
اتفاقية حول
وقع البلدان
التعاون الع�سكري بني حكومة
�سلطنة عُ مان وحكومة دولة
قطر ،واتفاقية جتنب االزدواج
تعاون يف
ال�ضريبي ،واتفاقية
ٍ
تعاون
واتفاقية
جمال اال�ستثمار،
ٍ
ب�ش�أن اال�ستثمار يف ال�شركة
العمانية للنقل البحري ،واتفاقية
ُ
تعاون حول اال�ستثمار يف قطاع
ٍ
تفاهم يف جمال
ال�ضيافة ،ومذكرة
ٍ
العمل وتنمية املوارد الب�شرية
†††
اتفق اجلانبان على �أهمية جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية يف
تعزيز �أمن وا�ستقرار املنطقة
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جاللـــة القائـــد الأعلـــى  -حفظـــــــــــــــــــــــــه اهلل  -يتلقـى تهنئة قواته امل�سلحة
البا�سلــــة مبنا�سبـــة العيــــد الــــــــــــــــــــــــوطني احلـادي واخلم�سني املجيد
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -برقية تهنئة من �صاحب ال�سمو ال�سيد
موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
مبنا�سبة الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد ،هذه الذكرى الوطنية اخلالدة ،ي�شرفني يا
موالي ،وي�شرف قواتكم امل�سلحة البا�سلة ،وجميع منت�سبي وزارة الدفاع� ،أن نرفع �إلى مقام
جاللتكم ال�سامي �أ�سمى �آيات التهاين ،و�أجل معاين التربيكات ،املقرونة بالدعاء للمولى
جلت قدرته �أن يكلأ جاللتكم بعني رعايته ،وعظيم عنايته ،و�أن ينعم �سبحانه وتعالى
على جاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة والعمر املديد ،وعلى ُعمان املجد والتاريخ املزيد من
الرخاء والنماء ،وعلى �أبنائها الأوفياء املخل�صني ا�ستمرار الرقي واالزدهار.
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة:
وعمان العزة وال�شموخ ت�ستقبل نفحات
تنهمر ب�شائر غيث الثامن ع�شر من نوفمرب املجيدُ ،
عيدها الوطني احلادي واخلم�سني املجيد ،حمققة نه�ضة تنموية �شاملة يف ظل نه�ضتها
اخلالدة املتجددة بقيادة جاللتكم احلكيمة ،ور�ؤيتكم ال�سديدة ،لتوا�صل م�سرية اخلري املباركة
�أهدافها ال�سامية اجلليلة بكل عزم وثبات ،رقيًا لعُ مان وتطورها يف كافة املجاالت وعلى جميع
ً
ً
انطالقا من حماور ومرتكزات
ا�شراقا وازدهاراً،
الأ�صعدة ،م�ست�شرفة �آفاق امل�ستقبل ليكون �أكرث
(ر�ؤية ُعمان  ،)٢٠٤٠م�ستنرية بفكر جاللتكم ونهجكم ال�سديد ،لتحقيق كل ما ي�صبو �إليه
دائما و� ً
أبدا ترقى هامات املجد والرفعة وال�شموخ.
�أبناء ُعمان الكرام ،ولتبقى ُعمان
ً
موالي جاللة القائد الأعلى:
العماين
لقد �سطرت قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة مالحم وطنية م�شرفة دونها التاريخ ُ
احلديث ،لت�ضاف �إلى تاريخ ُعمان التليد ،وهي تقف يف هذا اليوم املاجد وقفة �إجالل و�إكبار
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�شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد ،نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة العيد الوطني
احلادي واخلم�سني املجيد ،فيما ي�أتي ن�صها:
وعرفان ،وهامات منت�سبيها البوا�سل �شاخمة ،اعتزازا وفخرا باملكانة املرموقة التي تبو�أتها
كقوة ع�صرية را�سخة الأرك��ان ،حديثة الت�سليح والتدريب والت�أهيل  ،تذود عن حيا�ض
الوطن الطاهر ،وحتفظ �أمنه وا�ستقراره ،وت�صون مقد�ساته ومكت�سباته ،و�شواهد منجزاتها
الوطنية عظيمة ،وما تقدمه لأبناء ُعمان ولكل من �سكن على �أر�ضها الطاهرة ال ح�صر له،
ت�شرف �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة بتف�ضل جاللتكم رعاكم اهلل بزيارات �سامية
وما
ُّ
كرمية لعدد من وحداتها �إال ت� ٌ
أكيد على ما تولونه حفظكم اهلل من اهتمام متوا�صل ورعاية
م�ستمرة من لدن جاللتكم ال�سامي رعاكم اهلل لأبنائكم منت�سبي قوات جاللتكم امل�سلحة،
وكلهم فخر واعتزاز بذلك.
موالي جاللة �سلطان البالد املفدى:
�إن منت�سبي قوات جاللتكم امل�سلحة ليت�شرفون دوم ًا �أن يكون لهم ق�صب ال�سبق واحل�ضور
يف امل�شهد الوطني ,وامل�شاركة الفاعلة يف اجلهود التكاملية بتقدمي الدعم بكافة �أ�شكاله
والإ�سناد ب�أنواعه املتعددة لقطاعات الدولة الأخ��رى ،وهذا ما ظهر جليًا خالل الأنواء
امل�شرفة
املناخية اال�ستثنائية التي مرت بها ال�سلطنة ،ويعد �إع�صار (�شاهني) �أحد ال�شواهد
ّ
جراء
ملا قدمه ه�ؤالء الرجال البوا�سل من خدمات جليلة ومد يد العون وامل�ساعدة للمت�أثرين ّ
تلك الأنواء وم�ساندة للأجهزة الأمنية واحلكومية الأخرى.
موالي جاللة القائد الأعلى:
�سيظل منت�سبو قوات جاللتكم البوا�سل ليت�شرفون بالت�أكيد جلاللتكم حفظكم اهلل
ولعمان الغالية حتت ظل
ب�أنهم �سيبقون حمافظني على العهد والوالء ملقام جاللتكم ال�سامي ُ
قيادتكم احلكيمة  ،ومتم�سكني ب�شعارهم الأبدي( :الإميان باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن
الوطن) ،حفظكم اهلل يا موالي ،و�سدد على طريق اخلري خطواتكم املباركة ،و�أدامكم ً
عزا
وذخرا للوطن واملواطن  ،واهلل يحفظ امل�سرية اخلالدة.
ً
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الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد يعد يــــــــــــــــــــــــوما ً
خالدا يف التاريخ ال ُعماين احلديث ،فقد �سطع نوره
�ضيــاء و�إ�شراقـا وبهجــة يف �أرجــاء ُعمـــــــــــــــــان ،م�سجال حدثا تاريخيا يف �سجل الأجماد ال ُعمانية العتيدة

�صاحب ال�سمو ال�سيد/
�شهاب بن طارق �آل �سعيد
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الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد
يعد يوما خال ًدا يف التاريخ العماين
احلديث ،فقد �سطع نوره �ضياء و�إ�رشاقا
وبهجة يف �أرجاء ُعمان ،م�سجال حدثا
تاريخيا يف �سجل الأجماد ال ُعمانية
العتيدة ،فقد ر�سم تطلعات وطموحات
امل�ستقبل يف م�سرية تنموية مباركة
تفي�أ الإن�سان ال ُعماين ظاللها متو�شحا
ثوب املجد والتقدم والتطور  ،لت�شمل
بف�ضل اهلل وتي�سريه كل ربوع ُعمان
الغالية ،وامتدت �إجنازاتها كافة
جماالت ومناحي احلياة وعلى خمتلف
الأ�صعدة ،حمققة نه�ضة �شاملة
م�ستدامة ،وهي م�ستمرة يف ت�سارع
وترية التقدم واالزدهار.
�إن الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد
ذكرى وطنية خالدة تر�سخت يف
الأذهان والأفئدة ،ملا لها من دالالت
ومعان عميقة ،م�شكلة
وطنية �سامية
ٍ
حمطة فارقة يف حياة الإن�سان ال ُعماين،
ونقطة حتول نحو حياة ع�رصية حديثة،
ونربا�سا للمجد والرفعة وال�س�ؤدد،
ً
ومنارة �شاخمة للم�ضي قدما نحو
م�ستقبل م�رشق و�آفاق زاهرة ،تتجدد
عاما بعد عام بالعطاء والرخاء ،وها
نحن بف�ضل اهلل تعالى ن�ستقبل العيد
الوطني احلادي واخلم�سني املجيد يف
ظل نه�ضة ُعمان اخلالدة املتجددة

بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -فبحكمته
ال�صائبة ور�ؤيته الثاقبة وتوجيهاته
ال�سامية ال�سديدة ر�سم ل ُعمان املجد
مالمح ومعامل امل�ستقبل الواعد مبا
يتواكب مع متطلبات وتطورات الع�رص
احلديث ،ومبا ين�سجم مع حماور
ومرتكزات (ر�ؤية ُعمان امل�ستقبلية
 )2040والتي و�ضعت الإن�سان يف ر�أ�س
هرم �أولوياتها ،كونه �صانع النه�ضة،
وحجر الزاوية يف كل منجز تنموي،
وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كافة
�أنواع التنمية ال�شاملة ،وذلك ا�ستنا ًدا
على مبادئ �أ�سا�سية ومرتكزات عميقة
تنطلق �أ�س�س النه�ضة وغاياتها النبيلة
القائمة على مبد�أ امل�ساواة والعدالة
يف ظل دولة امل�ؤ�س�سات والقانون،
امل�ستنرية بفكر ور�ؤية القيادة احلكيمة
ملوالنا جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه
اهلل ورعاه  -لتحقيق كل ما ي�صبو �إليه
�أبناء �شعبه الأوفياء ،من نه�ضة �شاملة
وتنمية م�ستدامة للو�صول ب ُعمان املجد
وال�شموخ �إلى هامات العلى والتقدم
واالزدهار .
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد
�إحدى مفاخر عطاءات النه�ضة
ال ُعمانية احلديثة واملتجددة ،ولبنة

�أ�سا�سية من لبنات البناء والتعمري
والتطوير والتحديث ،حظيت بكرمي
العناية وعظيم الرعاية من لدن
القيادة احلكيمة ،ملوالنا جاللة القائد
الأعلى � -أبقاه اهلل -فهي قوة ع�سكرية
�ضاربة الأركان تنظيما وت�سليحا
وتدريبا ،حاملة على عاتقها �أمانة
ومهاما ج�سيمة كونها ال�سياج املتني
ً
واحل�صن املنيع والدرع احل�صني،
حتمي املنجزات واملكت�سبات ،وتدافع
عن ال�شواهد واملقد�سات ،وتذود عن
ثرى الوطن الطاهر الطيب ،وحتافظ
على �أمنه وا�ستقراره ،وتخطو بثبات
وفق منظومة متكاملة الأركان ت�شمل
جودة الأداء والتدريب العايل ،والت�أهيل
والتطوير املمنهج ،واقتناء الأ�سلحة
واملعدات والأجهزة ،مبا يتواكب مع
املهام والواجبات املنوطة بها ،حفاظً ا
على �أمن الوطن وا�ستقراره والدفاع
عن مقد�ساته ،وحرا�سة منجزاته
ومكت�سباته.
ومن منطلق التوجيهات ال�سامية
ملوالنا ح�رضة جاللة القائد الأعلى -
حفظه اهلل ورعاه  -القا�ضية بت�رسيع
وترية التوظيف من �أبناء الوطن،
وتنفيذا لـ(ر�ؤية ُعمان  )٢٠٤٠نحو
�إيجاد فر�ص عمل لل�شباب ال ُعماين
الطموح ،د�أبت وزارة الدفاع وقوات

ال�سلطان امل�سلحة على ا�ستقبال دفعات
جديدة من الباحثني عن عمل لاللتحاق
باخلدمة الع�سكرية� ،ضباطا وجنو ًدا يف
خمتلف التخ�ص�صات واملهن ،لين�ضموا
�إلى ركب من �سبقوهم �إلى ميادين
اخلدمة الع�سكرية ،ي�ساهمون يف خدمة
الوطن الأبي وقائده املفدى ،و�أبنائه
املخل�صني.
واحتفاء
وبهذه املنا�سبة اجلليلة،
ً
بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني
املجيد ،ي�رشفني بالأ�صالة عن نف�سي
ونيابة عن كافة منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة وقوات
الفرق الظافرة ودوائر وزارة الدفاع
�أن نرفع �إلى املقام ال�سامي ملوالنا
جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل
ورعاه � -أ�سمى �آيات التهاين ,و�أجل
معاين التربيكات ،مبتهلني �إلى العلي
القدير �أن يكلأ ُعماننا احلبيبة وقائدها
املفدى و�شعبها الأبي بكرمي عنايته،
ويحفظهم بعظيم رعايته ،جمددين
العهد والوالء والطاعة والعرفان ملقام
جاللته  -حفظه اهلل  -وخمل�صني
البذل والعطاء لرفعة ُعمان وعلوها,
�شاخمة تعانق راياتها هامات التقدم
واالزدهار.
وكل عام واجلميع بخري

الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد
ذكرى وطنية خالدة تر�سخت يف
الأذهان والأفئدة ،ملا لها من دالالت
ومعان عميقة
وطنية �سامية
ٍ
r

r

r

r

بف�ضل الله تعاىل ن�ستقبل العيد
الوطني احلادي واخلم�سني املجيد
يف ظل نه�ضة عُ مان اخلالدة
املتجددة بقيادة موالنا ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه
الله ورعاه  -فبحكمته ال�صائبة
ور�ؤيته الثاقبة وتوجيهاته ال�سامية
ال�سديدة ر�سم ل ُعمان املجد مالمح
ومعامل امل�ستقبل الواعد
r

r

r

r

قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد �إحدى
مفاخر عطاءات النه�ضة ال ُعمانية
احلديثة واملتجددة ،ولبنة �أ�سا�سية
من لبنات البناء والتعمري والتطوير
والتحديث ،حظيت بكرمي العناية
وعظيم الرعاية من لدن القيادة
احلكيمة ،ملوالنا جاللة القائد الأعلى
 �أبقاه الله-29
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العيــد الوطنــي احلــادي واخلم�ســون منا�سبــة عظيمــة ي�ستـــــــــــــــــــــــــــــــذكـر فيهـا ال ُعمانيـــون م�سيـرة منجــزات �شاخ�صـة املعالــم لنه�ضـة ع�صريـة �أ�سا�سهـا البنـاء
والعزميـــة والعطـــاء� ،أ�ضـــاءت لهـــم طريــق امل�ستقبــل لبـلـــــــــــــــــــــــــــــــوغ مـراتب التقـــــدم واالزدهــار ،لتوا�صــل ُعمان �أجمادهــا ومكانتــها املرموقــة بني الأمــم

ال

امل

جيد

عيد الوطني

ال�سلطانــــي:
معالــــي الفريـــق �أ َّول وزيـــر املكتب ُّ

معايل الفريق �أول/
�سلطان بن حممد الن ُعماين
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ُي�رشفني بداية ،مبنا�سبة
الـعـيـد الـوطـنـي الـحـادي
واخلم�سني� ،أن �أرفع �إلى
املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه� -أ�سمى�آيات التهاين و�أرقى عبارات
الأماين� ،سائ ًال املولى القدير
�أن يحفظ جاللته عاه ًال وقائداً
ملهما لهذه النه�ضة املباركة.
ً
ت�أتي هذه املنا�سبة العظيمة
لي�س����تذكر فيه����ا ال ُعمانيون
م�س��ي�رة منجزات �ش����اخ�صة
املع����امل لنه�ض����ة ع�رصي����ة
�أ�سا�س����ها البن����اء والعزمي����ة
والعطاء� ،أ�ض����اءت لهم طريق
امل�ستقبل لبلوغ مراتب التقدم

واالزده����ار ،لتوا�صل ُعمان
�أجمادها ومكانتها املرموقة
بني الأمم ،حيث متكنت �سلطنة
ُعمان وبف�ضل الفكر امل�ستنري
للمقام ال�سامي -حفظه اهلل-
من حتقيق الغايات املن�شودة
ع��ب�ر (ر�ؤية ُعم����ان )٢٠٤٠
والت����ي ب����د�أت ثماره����ا من
خالل النتائج الإيجابية يف
التعامل احلكيم مع التحديات
املالية واالقت�صادية ،وكذلك
النج����اح الوطني يف التكيف
مع تبعات جائح����ة (كوفيد
 )١٩وامل�ساهمة يف تخفيف
�آثاره وتبعاته.
لقد �شاء اهلل جلّت قُدرته �أن
تواجه ُعمان �آثار وتداعيات
�إع�صار (�شاهني) يف بع�ض

واليات �سلطنة ُعمان ،وبالرغم
من حجم الأ�رضار املادية
ج�سد ال ُعمانيون
واملعنوية؛ فقد ّ
ملحمة وطنية خالدة �شهد لها
القا�صي والداين ،و�س ُي�سطرها
التاريخ ب�أحرف من ذهب
لت�ستذكرها الأجيال ً
جيل بعد
جيل� .أما ما يدعو �إلى الفخر
واالعتزاز؛ فهو الدور اجلبار
الذي قامت به قوات ال�سلطان
امل�سلحة البا�سلة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية بت�سخري
كافة �إمكانياتها للتخفيف من
الآثار الناجمة عن الإع�صار
و�إعادة احلياة �إلى طبيعتها
ب�أ�رسع وقت ممكن ،م�ؤكدة
على الدوام ب�أن �أدوارها
تتعدد ،ومهامها متتد وتتكيف

بح�سب التحديات والظروف،
و�أن �سالمة الوطن واحلفاظ
على منجزاته ومكت�سباته هو
واجب مق ّد�س وعقيدة را�سخة.

ما يدعو �إىل الفخر واالعتزاز؛
هو الدور اجلبار الذي قامت به
قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة
والأجهـزة الع�سكريـة والأمنيـة
بت�سخيـر كافـــة �إمكانياتهــا
للتخفيف مـن الآثــار الناجمــة
عن الإع�صار و�إعادة احلياة �إىل
طبيعتها ب�أ�سرع وقت ممكن

ختام���ا ،ف�إننا نعاهد اهلل
ب�أن نظل على العهد والوالء
والطاع���ة للقائ���د الأعل���ى،
r r r r
جنو ًدا �أوفياء خمل�صني لهذا
ا�ستطاعت عُ مان وبف�ضل
الوط���ن و�س���لطانه ،واغتنم
ه���ذه املنا�س���بة العزي���زة الفكر امل�ستنري للمقام ال�سامي
لأرفع �أكف ال�رضاعة للمولى -حفظه الله -من ر�سم خارطة
الطريق لتحقيق الغايات
عز وج���ل �أن يحف���ظ جاللة
املن�شودة عرب (ر�ؤية عُ مان
نع ًم���ا بواف���ر
ال�س���لطان ُم َّ
)٢٠٤٠
ال�صح���ة والعافي���ة والعمر
r r r r
املدي���د ،و�أن ُينع���م على هذا نعاه ُد الله ب�أن نظل على العهد
الوط���ن مزي��� ًدا م���ن التقدم والوالء والطاعة للقائد الأعلى
ً
جنودا �أوفياء خمل�صني لهذا
والرخ���اء واخل�ي�ر والعطاء،
الوطن و�سلطانه
�إنه �سميع جميب الدعاء.
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موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظــــــــــــــــــــــــــــــــــم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -يكمل م�سرية البناء والعطاء وي�سطر �صفحة �أخرى
من �صفحات املجد يف تاريخ �سالطني البالد ،م�ستمد ًا عزميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه من �شعبه الأبي الذي التف حول قائده وعاهده على موا�صلة م�سرية النه�ضة الظافرة
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تتجدد كل عام الذكرى العطرة للعيد الوطني
املجيد التي ن�ستح�رض عربها منجزات النه�ضة
املباركة التي قاد م�سريتها جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد -ط َّيب اهلل ثراه ،-وحمل
لواءها من بعده جمدد نه�ضة ُعمان موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
بن تيمور املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -ليكمل م�سرية البناء والعطاء وي�سطر
�صفحة �أخرى من �صفحات املجد يف تاريخ
�سالطني البالد ،م�ستمداً عزميته من �شعبه الأبي
الذي التف حول قائده وعاهده على موا�صلة
م�سرية النه�ضة الظافرة.
لقد متكنت البالد يف ظل القيادة الر�شيدة
ملوالنا املعظم -حفظه اهلل ورعاه -خالل
الفرتة الق�صرية املا�ضية من مواجهة العديد
من التحديات وتذليل ال�صعاب بهدف رفع
م�ستوى معي�شة املواطن والنهو�ض باقت�صاد
البالد من خالل عدد من املبادرات واخلطط
التي ترمي �إلى حتقيق التوازن املايل والتنويع
االقت�صادي امل�ستدام ،مبا يتواءم مع اخلطة
(عمان،)2040
اخلم�سية العا�رشة ،ور�ؤية ُ
ويتما�شى مع الأولويات الوطنية لتحقيق
اال�ستدامة املالية القائمة على التقليل من
االعتماد على املوارد النفطية ورفع كفاءة
الإنفاق احلكومي ،بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع
برامج التنويع االقت�صادي وا�ستقطاب
اال�ستثمارات اخلارجية ومتكني امل�ستثمر
املحلي حتى ي�ساهم بدوره يف تنمية
االقت�صاد وتوفري فر�ص عمل جاذبة لل�شباب
ال ُعماين ،حيث ال تزال �سلطنة ُعمان ورغم
التقلبات االقت�صادية التي ي�شهدها العامل
ما�ضية يف و�ضع اخلطط والربامج وامل�شاريع
التي من �ش�أنها ت�رسيع تعايف االقت�صاد عرب

حزمة من املبادرات للحفاظ على اال�ستقرار
املايل ودعم القطاعات والفئات املت�رضرة
وحتفيز الطلب للحد من ركود اقت�صادي طويل
الأمد ،كما �سعت احلكومة �إلى و�ضع جمموعة
من الإجراءات النقدية واملالية لتوفري ال�سيولة
وخف�ض تكلفة االقرتا�ض ،والذي حقق نتائج
�إيجابية حتى الآن داللة على �أن الإ�صالحات
االقت�صادية مت�ضي يف طريقها ال�سليم وفق ًا
للخطط املو�ضوعة.
دفعت تداعيات جائحة كورونا
(كوفيد� )19-إلى ت�رسيع برامج الإ�صالحات
الهيكلية يف القطاع احلكومي وتعزيز ال�رشاكة
بني القطاعني العام واخلا�ص وحت�سني فعالية
الإنفاق والدعم احلكومي ،من جهة �أخرى
�رسعت اجلائحة اجلهود املبذولة لتفعيل
َّ
التعليم الإلكرتوين وا�ستخدام التقنية على
نحو وا�سع من قبل طلبة املدار�س على نحو
خا�ص ،فعلى الرغم مما �شهده هذا الأمر من
حتديات تقنية ولوج�ستية �إال �أن ت�ضافر
جهود القطاعني العام واخلا�ص واحلاجة
امللحة لتفعيل التعليم عن بعد �أدت �إلى
حتديث البنى الأ�سا�سية الالزمة لدعم هذا
القطاع ،كذلك مع انت�شار اجلائحة ب�شكل �أو�سع
ت�أقلمت امل�ؤ�س�سات احلكومية مع خف�ض �أعداد
املوظفني فيها وا�ضطرارهم للقيام مبهامهم
الوظيفية من منازلهم قدر الإمكان وح�ضور
االجتماعات افرتا�ضياً ،كما �أطلقت العديد من
املبادرات والربامج الإلكرتونية التي �سهلت
�إجناز املعامالت احلكومية �إلكرتونيا.
تظل قوات ال�سلطان امل�سلحة بكافة
�أفرعها وت�شكيالتها ومب�ساندة من الأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخرى الدرع احل�صني
لهذا الوطن ،حيث �أكد جاللة ال�سلطان املعظم

القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -يف عدة
منا�سبات ب�أنه ما�ض يف تقدمي الدعم والرعاية
الالزمة لتمكينها من القيام ب�أدوارها الوطنية
املقد�سة على �أكمل وجه ،وذلك من خالل
التطوير والتحديث الدائم وتطوير املنظومة
الع�سكرية والأمنية وت�أهيل الكادر الب�رشي
و�إ�سناده باملعدات والعتاد النوعي الذي ميكن
قوات ال�سلطان امل�سلحة من �أداء �أدوراها
بكفاءة واقتدار ،وقد �أ�شاد جاللته -حفظه اهلل
ورعاه -بالدور امل�شهود الذي بذلته يف �إعادة
احلياة لطبيعتها والتخفيف على املواطنني
من �آثار احلالة املدارية التي �شهدتها البالد
م�ؤخراً وما خلفته من خ�سائر ب�رشية و�آثار
كبرية ،على البنية الأ�سا�سية ويف املمتلكات
اخلا�صة والعامة ،خ�صو�ص ًا يف حمافظتي
�شمال وجنوب الباطنة ،حيث حر�ص جاللته
على متابعة ما حدث �أو ًال ب�أول و�أ�صدر
توجيهاته ال�سامية بت�شكيل جلنة وزارية
مكلفة بتقييم الأ�رضار التي حلقت مبنازل
املواطنني وممتلكاتهم ومدهم باملعونات
العاجلة يف �أ�رسع وقت ممكن ،حيث كان وال
يزال لوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة
دور م�شهود يف التعامل مع خمتلف الظروف
اال�ستثنائية التي متر بها البالد.
لقد �أنعم اهلل على ُعمان بالكثري من
اخلريات والنعم ،و�إن من �أهم تلك النعم هي
وحدة ال�صف ال ُعماين والتكاتف والرتاحم بني
�أبناء هذا البلد يف مواجهة كافة الظروف،
فما �إن انك�شفت غمة الأنواء املناخية وجتلت
�آثارها هبت قوات ال�سلطان امل�سلحة وكافة
الأجهزة الع�سكرية والأمنية وامل�ؤ�س�سات
احلـكومـيـة والـخـا�صـة والأهـلـيـة وجـمـوع
املواطنني لإغاثة املت�رضرين ،م�سطرين بذلك

ملحمة من الإيثار والتفاين يف خدمة الوطن،
وهنا نخ�ص بال�شكر اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع التي كان لها بالغ الأثر يف
�إعادة احلياة لكثري من املرافق التي ت�رضرت،
كما ال ي�سعنا �إال �أن ن�شيد بالدور امل�شهود
والكفاءة العالية التي �أظهرتها قوات ال�سلطان
امل�سلحة خالل هذه الأزمة من خالل ت�سخري
كافة قدراتها العملياتية واللوج�ستية ملد يد
العون للمواطنني املت�رضرين لتعمل مع كافة
�أجهزة الدولة كخلية واحدة.
متر علينا هذه املنا�سبة الوطنية و�شعب
ُعمان الويف ي�سطر عاما بعد عام �أ�سمى �آيات
الوالء والفداء للوطن وقائده املف َّدى ،وي�رضب
�أروع الأمثلة يف تالحم �أبنائه وتعا�ضدهم
كالبنيان املر�صو�ص يف مواجهة امللمات
وتذليل العقبات ،متوكلني على اهلل ،و�سائرين
بخطى مل�ؤها التفا�ؤل والثقة الرا�سخة بقائد
البالد وجمدد نه�ضتها جاللة ال�سلطان املعظم
حفظه اهلل ورعاه.
ختاماً� ،أت�رشف ب�أن �أرفع �أزكى و�أجل
عبارات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق بن تيمور املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -مبنا�سبة العيد الوطنياحلادي واخلم�سني املجيد� ،سائ ًال اهلل جلت
قدرته �أن ي�سبغ عليه موفور ال�صحة والعافية
و�أن ميده بن�رصه وتوفيقه ،كما ي�رسين �أن
�أهنئ جميع ال�ضباط والأفراد بوزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة بهذه املنا�سبة
الغالية على قلوبنا.
وكل عام واجلميع بخري ,وال�سالم عليكم
ورحمة اهلل وبركاته.

دفعت تداعيات جائحة كورونا
(كوفيد� )19-إىل ت�سريع برامج
الإ�صالحات الهيكلية يف القطاع
احلكومي وتعزيز ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص وحت�سني
فعالية الإنفاق والدعم احلكومي
r

r

r

r

قوات ال�سلطان امل�سلحة بكافة
�أفرعها وت�شكيالتها ومب�ساندة من
الأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى
تظل الدرع احل�صني لهذا الوطن،
حيث �أكد جاللة ال�سلطان املعظم
القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يف
عدة منا�سبات ب�أنه ما�ض يف تقدمي
الدعم والرعاية الالزمة لتمكينها من
القيام ب�أدوارها الوطنية املقد�سة على
�أكمل وجه
r

r

r

r

لقد �أنعم الله على عُ مان بالكثري من
اخلريات والنعم ،و�إن من �أهم تلك
النعم هي وحدة ال�صف ال ُعماين
والتكاتف والرتاحم بني �أبناء هذا
البلد يف مواجهة كافة الظروف
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االحتفاء بالعيد الوطني احلادي واخلم�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يج�سد �أروع �أنواع التالحم والتكاتف بني ال�شعب وقائده
املفدى  ،وفر�صة للنظر والت�أمل فيما حتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق من منجزات يفخر بها الوطن واملواطن على كافة امل�ستويات
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يف ذاكرة تاريخ الوطن الغايل �أيام
خالدة جميدة� ،أيام �سجلت لتبقى وتدوم،
وحفرت يف �سجل الأجماد ال ُعمانية لي�ستمد
منها �أبناء ُعمان العزمية والقوة والعطاء،
ومن بني هذه الأيام اخلالدة يطل علينا
الثامن ع�رش من نوفمرب ،ذكرى العيد
الوطني املجيد ،التي حتمل يف وجدان كل
معان �سامية جليلة ،ودالالت وطنية
ُعماين
ٍ
عظيمة ،يحتفى خاللها باملنجزات العظام
التي �سجلتها النه�ضة ال ُعمانية احلديثة،
ويعي�ش يف كنفها �أبناء ُعمان املجد
والتاريخُ ،عمان احل�ضارة والعراقةُ ،عمان
احلداثة والتطور ،وبحمد اهلل تعالى حتتفي
ُعمان بعيدها الوطني احلادي واخلم�سني
املجيد ،حتت 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،
حمققة نه�ضة تنموية �شاملة وم�ستدامة،
عمت �أرجاء الوطن من �أق�صى �شماله يف
حمافظة م�سندم ال�شاخمة �إلى حمافظة
ظفار املجد والأ�صالة.
واحد وخم�سون عاما من العمل
والإجناز ،من الت�ضحية والفداء دون كلل
�أو ملل ،عمل م�ستمر وجهد متوا�صل ،املعزز
بالطموحات اجل�سام ،والغايات الوطنية
النبيلة ،لرقي ُعمان وتقدمها ،ورفاهية
املواطن وازدهاره ،يف �شتى املجاالت
وعلى جميع الأ�صعدة ،جعلتها تتبو�أ املكانة
املرموقة ،و�أن حتظى ب�سمعة دولية طيبة
ومقدرة ،وذلك انطالقا من املبادئ والأ�س�س
التي قامت عليها نه�ضتها اخلالدة ،والتم�سك

بها ،على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
وعلى امتداد �سنوات النه�ضة ال ُعمانية
املباركة �شكل املواطن ال ُعماين املحور
الأ�سا�سي والثـروة احلقيقية والقوة الدافعة
للتقدم والرخاء �سواء كان ذلك من خالل
بناء قدراته وتعليمه وت�أهيله على �أعلى
امل�ستويات �أو من خالل م�شاركته يف
جهود التنمية ال�شاملة وا�ستنها�ض هممه
وعزائمه ،و�صهر مواهبه ،و�إبداعاته يف
بوتقة العمل الوطني ،فقد �أكد جاللة
ال�سلطان املعظم حفظه اهلل « �إن �رشاكة
املواطنني يف �صناعة حا�رض البالد
وم�ستقبلها دعامة �أ�سا�سية من دعامات
العمل الوطني» ،كما �أكد يف نطقه ال�سامي
يف خطابه -حفظه اهلل ورعاه -بتاريخ
٢٠٢٠/٢/٢٣م «� ّإن ال�شباب هم ثروة
الأمم وموردها الذي ال ين�ضب ،و�سواعدها
التي تبني ،هم حا�رض الأمة وم�ستقبلها،
وتلم�س
و�سوف نحر�ص على اال�ستماع لهم ُ
احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم ،وال
�شك �أنها �ستجد العناية التي ت�ستحقها».
�إن ما حققته النه�ضة املباركة طوال
م�سريتها املظفرة يعد م�صدر فخر واعتزاز
لأبناء هذا الوطن الأبي ،والتي �شملت
كافة القطاعات يف ظل دولة امل�ؤ�س�سات
احلديثة املتكاملة ،خدمة لأبناء ُعمان
الأوفياء الكرام وكل من �سكن هذه الأر�ض
الطيبة املعطاء ،حتى �أ�صبحت ُعمان اليوم
يف حلة زاهية ،تزدان بروعة املنجزات
احلديثة ومتازجها مع عراقة موروثاتها
التاريخية واحل�ضارية ،وقيمها الأ�صيلة،
ولها �إ�سهاماتها وم�شاركاتها الفاعلة

يف حميطها الإقليمي ،ومكانتها الدولية
املرموقة خدمة للأمن وال�سالم الدوليني.
قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد �أمنوذجا
فريدا ومعلما بارزا من معامل النه�ضة
ال ُعمانية املتجددة اخلالدة ،حمققة نقلة
نوعية انطالقا من واجباتها ومهامها،
دفاعا عن الوطن ومقد�ساته ،وحماية
منجزات نه�ضته املباركة ،وامل�شاركة يف
جهود التنمية ال�شاملة يف البالد ،فهي درع
ُعمان احل�صني و�سياجها املنيع ،واملالذ
الآمن لأبناء ُعمان يف وقت امللمات
والكوارث ،فدورها م�شهود وما تقوم به
مقدر لدى املواطن واملقيم ،وال�شواهد على
ذلك دائما وكثرية ،ومنها على �سبيل املثال
ال احل�رص الدور الوطني الإن�ساين املقدر
الذي قامت به م�ؤخرا خالل الأنواء املناخية
اال�ستثنائية (�شاهني) الذي �شهدته البالد
وخا�صة حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة،
وما الإ�شادة ال�سامية من لدن موالنا جاللة
القائد الأعلى -حفظه اهلل -يف هذا ال�ش�أن
�إال م�صدر عز وفخر جلميع منت�سبيها يف
كافة القطاعات الربية واجلوية والبحرية،
والدافع املحفز لهم ملزيد من العطاء والبذل
خدمة لأبناء ُعمان واملقيمني على �أر�ضها
اخلرية الطيبة.
�إن ما حتقق لقوات ال�سلطان امل�سلحة
من منجزات يف العدة والعتاد ي�أتي انطالقا
من �أدوارها الوطنية املتعددة ،والدعم
والرعاية ال�ساميتني لها وملنت�سبيها ،فقد
�أكد جاللة القائد الأعلى -ن�رصه اهلل-
على ذلك يف اخلطاب الثاين يف الثالث
والع�رشين من فرباير عام ٢٠٢٠م «نو ّد �أن

ن�سجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان
جلميع العاملني بقواتِنا امل�سلحة البا�سلة
يف القطاعات الع�سكرية والأمنية ،القائمني
على حماية هذا الوطن العزيز ،والذود عن
حيا�ضه ،والدفاع عن مكت�سباته ،م�ؤكدين
على رعايتنا لهم ،واهتمامنا بهم ،لتبقى
هذه القطاعات احل�صن احل�صني ،والدرع
املكني يف الذود عن كل �شرب من تراب
الوطن العزيز من �أق�صاه �إلى �أق�صاه».
�إن االحتفاء بالعيد الوطني احلادي
واخلم�سني يج�سد �أروع �أنواع التالحم
والتكاتف بني ال�شعب وقائده املفدى ،
وفر�صة للنظر والت�أمل فيما حتقق من
منجزات يفخر بها الوطن واملواطن على
كافة امل�ستويات ،واالنطالق من ذلك نحو
�آفاق العزة واملجد والرقي واالزدهار.
ويف اخلتام وبهذه املنا�سبة العطرة
ي�رشفني ونيابة عن جميع منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة �أن جندد
العهد والوالء والعطاء لقائد نه�ضة ُعمان
املتجددة جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل -م�ؤكدين حر�صنا
الدائم على موا�صلة امل�سرية التي ر�سمها
لنا بخطى ثابتة ،و�أن نكون خري حماة لهذا
الوطن العزيز يف الرب واجلو والبحر ،حفظ
اهلل جاللته قائدا ل ُعمان ،و�أمده مبوفور
ال�صحة والعافية ،والعمر املديد ،وكل
وعمان تنعم بالأمن والأمان والتقدم
عام ُ
واالزدهار ،و�أبناء عمان الأوفياء يف �إباء
ورفاهية و�شموخ  .وكل عام واجلميع بخري.
وال�سالم عليكم ورحمه اهلل تعالى وبركاته

�إن ما حققته النه�ضة املباركة طوال
م�سريتها املظفرة يعد م�صدر فخر
واعتزاز لأبناء هذا الوطن الأبي،
والتي �شملت كافة القطاعات
يف ظل دولة امل�ؤ�س�سات احلديثة
املتكاملة
r

r

r

r

قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد
�أمنوذجا فريدا ومعلما بارزا من
معامل النه�ضة ال ُعمانية املتجددة
اخلالدة ،حمققة نقلة نوعية
انطالقا من واجباتها ومهامها،
ودفاعا عن الوطن ومقد�ساته،
وحماية منجزات نه�ضته املباركة
r

r

r

r

واحد وخم�سون عاما من
العمل والإجناز ،من الت�ضحية
والفداء دون كلل �أو ملل ،عمل
م�ستمر وجهد متوا�صل ،معزز
بالطموحات اجل�سام ،والغايات
الوطنية النبيلة ،لرقي عُ مان
وتقدمها
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الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد ،اليوم اخلالد يف تاريخ ُعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان ،تاريخ يحمل يف ماهيته الدالالت العميقة واملعاين اجلليلة التي تذكرنا بالت�ضحيـــــــات
ٌ
ُ
النبيلـــــــة ،والأهداف ال�سامية العظيمة ،فهو احتفال ب�أعظـــــــــــــــــــــــــــــم الإجنازات و�أجمل الذكريات حتتفل به �سلطنة عمان هذا العام بعيدها احلادي واخلم�سني املجيد
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل العلي القدير ،وال�صالة
وال�سالم على نبي الهدى حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني..
�إن��ه الثام��ن ع��شر م��ن نوفمرب
املجي��د ،الي��وم اخلال��د يف تاري��خ
ُعم��ان ،تاري��خ يحم��ل يف ماهيته
الدالالت العميق��ة واملعاين اجلليلة
الت��ي تذكرنا بالت�ضحي��ات النبيلة،
والأه��داف ال�س��امية العظيمة ،فهو
احتف��ال ب�أعظم الإجن��ازات و�أجمل
الذكري��ات حتتف��ل ب��ه �س��لطنة
ُعم��ان هذا الع��ام بعيده��ا احلادي
واخلم�سني املجيد ،ي�أتي من منطلق
الإمي��ان العمي��ق ب���أن امل�س�يرة
مت�ض��ي �إلى غ ٍد م��شرق ،بثقة وعزم
ولتحقيق الأهداف املن�ش��ودة حتت
قي��ادة ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة
ال�س��لطان هيث��م بن ط��ارق املعظم
القائ��د الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
يف بن��اء نه�ض��ة ُعم��ان املتج��ددة
وتر�س��يخ ثوابته��ا الت��ي �أر�س��ى
دعائمه��ا و�أ�س���س بنيانه��ا موالن��ا
الراح��ل -طي��ب اهلل ث��راه -لتبق��ى

ُعم��ان يف �صفوف ال��دول املتقدمة
ب�ش��بابها� ،ش��اخمة بعطائه��ا الذي
ال ين�ض��ب بوج��ود جالل��ة القائ��د
الأعل��ى �-أبق��اه اهلل ،-موقن�ين
انطالق عهد جدي��د وبحلة متجددة
ور�ؤي��ة وا�ضحة طموح��ة نحو مزيد
من التقدم والرفعة والرخاء ت�ش��مل
جميع مناحي احلياة .
لقد نالت قوات ال�سلطان امل�سلحة
عامة واجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
على وجه اخل�صو�ص كل الرعاية
واالهتمام من لدن ال�سلطان الراحل
وتر�سم نهجه
طيب اهلل ثراه-َّ
ّ
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل -الذي �أكد على
رعايته واهتمامه بها ،وي�أتي ذلك
انطالقا من الدور املقد�س اجل�سيم
الذي ت�ضطلع به قوات ال�سلطان
امل�سلحة وهي تواكب كل مراحل
التطور والتقدم لتقوم بواجباتها
النبيلة يف حمل �أمانة الدفاع عن
الوطن والذود عن حيا�ضه الطاهرة
برا وجوا وبحرا وحرا�سة مكت�سباته
وحماية منجزاته ،حيث تخطو

بثبات وفق منظومة متكاملة
الأركان ت�شمل جودة الأداء
والتدريب العايل والتطوير املمنهج
واالقتناء املخطط وفق احلاجة
للأ�سلحة واملعدات �إلى جانب
دائما
ت�أهيل منت�سبيها ،لتكون
ً
و�أب ًدا الداعم الرئي�سي جلهود التنمية
ال�شاملة يف البالد ،واحلامي العتيد
ملنجزات نه�ضتها ال�شاخمة.
حقق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
على مدى �أعوام م�سرية النه�ضة
املباركة العديد من الإجنازات يف
التطوير والتحديث؛ �إذ زودت �ألويته
وت�شكيالته ووحداته ب�أ�سلحة ذات
تقنية متطورة وجرى انتهاج
خمطط تدريبي يتواكب وتقنية
تلك الأ�سلحة وفق منظور حديث
وت�أهيل القوى الب�رشية علميا وفنيا
حيث ُترى تدريبات متوا�صلة
لتعزيز الكفاءات القتالية ف�أ�صبحت
منظومة قتالية متكاملة وعالية
الأداء ب�أ�سلحة النار واملناورة
وخدماتها العملياتية والإدارية
والفنية ،مما مك َّنه من الوفاء
مبتطلباته العملياتية وواجباته

الوطنية واحلفاظ على �أمن الوطن
الغايل و�صون منجزات النه�ضة لقد نالت قوات ال�سلطان امل�سلحة
عامة واجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
احلديثة.
وبهذه املنا�سبة الوطنية على وجه اخل�صو�ص كل الرعاية
الغالية ي�رشفني وجميع منت�سبي واالهتمام من لدن ال�سلطان الراحل
هذا ال�سالح البا�سل �أن نرفع �أجل
وتر�سم نهجه
ط َّيب الله ثراهّ -و�أ�سمى عبارات العرفان واالمتنان ،ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
ونعاهد القائد املفدى ح�رضة هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن -حفظه الله -الذي �أكد على رعايته
طارق املعظم -حفظه اهلل� -أن نظل
واهتمامه بها
اجلند الأوفياء ،واحلار�س الأمني،
r r r r
واحلامي املتيقظ ملنجزات هذا
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين حقق
العهد الزاهر ،و�أن ن�سطر يف �سجل على مدى �أعوام م�سرية النه�ضة
املجد الع�سكري ال ُعماين �صفحات املباركة العديد من الإجنازات يف
م�ضيئة من الت�ضحية والفداء من التطوير والتحديث� ،إذ زودت �ألويته
�أجل بناء هذا الوطن العزيز ،وال�سهر وت�شكيالته ووحداته ب�أ�سلحة ذات
على �أمنه ورخائه وا�ستقراره حتت
تقنية متطورة
ظل القيادة احلكيمة ملوالنا القائد
r r r r
الأعلى -حفظه اهلل� -سائلني
نعاهد القائد املفدى �أن ن�سطر يف
املولى القدير �أن يعيد هذه املنا�سبة
�سجل املجد الع�سكري ال ُعماين
على جاللته �أعواما عديدة و�أزمنة
�صفحات م�ضيئة من الت�ضحية
مديدة ،و�أن ينعم علينا مبزيد من
والفداء من �أجل بناء هذا الوطن
التقدم والرقي واال�ستقرار.
العزيز وال�سهر على �أمنه ورخائه
وا�ستقراره
وكل عام واجلميع بخري
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حتتفي عُ مان يف هذه الأيام الوطنية اخلــــــــــــــــــــــــــالدة بعيدها الوطني احلادي واخلم�سني الـمجيد؛ الذي ُيـ�ؤطر
لـم�سريتها الـمباركة؛ نحو �آفاق التطــــــــــــــــــــــــــــــور واالزدهار ،ومواكبة ح�ضارة الع�صر ،واللحاق بركب التقدم
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حتتفي ُعمان يف هذه الأيام الوطنية اخلالدة
بعيدها الوطني احلادي واخلم�سني الـمجيد؛ الذي
ُيـ�ؤطر لـم�سريتها الـمباركة؛ نحو �آفاق التطور
واالزدهار ،ومواكبة ح�ضارة الع�رص ،واللحاق
بركب التقدم ،وذلك على يد م�ؤ�س�سها جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه .-وها
هي ُعمان تعاي�ش نه�ضتها الـمتجددة بقيادة
جمدد م�سريتها الـمباركة موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق الـمعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه ،-الذي يقود هذه
الـم�سرية الظافرة ،والنه�ضة الـمباركة ،و ُيـكمل
بناءها ال�شامخ؛ نحو �آفاق �أو�سع من التقدم
واالزدهار.
لقد حتققت وهلل احلمد على �أر�ض ُعمان الطيبة
منجزات ال ُت�صى خالل زمن ي�سري ،وتنمية
م�ستدامة �شملت جميع الـمجاالت؛ بلد ُيـ�رضب
به الـمثل يف جناح م�سرية نه�ضته ،ور�سوخ قيم
التعاي�ش والت�آخي بني �أبنائه ،وجتذر مناخ الرخاء
والنماء والعي�ش الكرمي يف ربوعهُ .عمان بلد
العدالة والت�سامح ،ووطن ال�سالم والوئام .و�ستبقى
الـملحمة الوطنية للقائد الأعلى �-أبقاه اهلل -الذي
يقود البالد �إلى م�ستقبل زاهر بثقة وثبات.
ركزت النه�ضة الـمباركة على بناء ال ُعماين
وتطوير قدراته وتفجري طاقاته و�إبداعاته؛
باعتباره حمور التنمية وهدفها .كما مت -وال
يزال -تعزيز م�سرية متكني الـمر�أة ال ُعمانية؛
لـم�شاركة الرجل مهامه وواجباته الوطنية،
والـم�ساهمة الفاعلة يف تطوير وطننا العزيز
ورفعة �ش�أنه مع الـمحافظة على �أ�صالة البالد
وتاريخها التليد وتراثها العريق ،الذي ا�ستلهمت
منه املبادئ النبيلة والقيم الأ�صيلة التي عززت
طريقة التعامل مع ال�شعوب الأخرى مكت�سبة
االحرتام ومتبوئة مكانة مرموقة �إقليم ًيا ودول ًيا؛

بف�ضل �سيا�ستها احلكيمة و�سعيها الد�ؤوب خلدمة
ال�سالم وتعزيز اال�ستقرار وتر�سيخ الأمن؛ حمافظة
وعرف
على عالقات متميزة مع جميع دول العاملُ ،
عنها جهودها الـمخل�صة يف جمع ال�شمل وتعزيز
التقارب والتفاهم واحلوار.
بالإ�ضافة �إلى تنمية املوارد الب�رشية؛
(عمان  )2040لت�ضع �إ�سرتاتيجية
جاءت ر�ؤية ُ
تنمية �شاملة وطموحة ل�سلطنة ُعمان ،وتت�ضمن
حماور و�أهداف عالية ت�سعى لأن تكون ُعمان يف
م�صاف الدول الـمتقدمة يف الكثري من الـمجاالت.
مع الرتكيز على تطوير البنية الأ�سا�سية ل�سلطنة
ُعمان ،وتنمية الناجت املحلي ،وزيادة تنويع
م�صادر الدخــل ،وحتقيق االكتفاء الذاتي يف
الكثري من الـمجاالت التجارية وال�صناعية
والزراعية� ،إ�ضافة �إلى تعزيز دور القطاع اخلا�ص،
وزيادة ا�ستعمال التقنيات احلديثة يف خمتلف
مناحي احلياة.
اقت�ضت حكمة النه�ضة املباركة بقيادة
القائد الـمفدى �-أعزه اهلل -ب�أن يوازي بناء ُعمان
�إن�شاء قوات م�سلحة حلماية مكت�سباتها ،والذود
عن �أر�ضها و�سمائها وبحارها الطاهرة .وها هي
قوات ال�سلطان امل�سلحة تقوم ب�أدوارها الوطنية
الـمتنوعة يف تعزيز الأمن والأمان يف ربوع
البالد ،والـم�ساهمة الفاعلة يف جهود التنمية
ال�شاملة ،وهي ُتـعد مفخرة وطنية ُكربى من
مفاخر النه�ضة الـمباركة ،ومنجزا وطنيا �شاخما.
لقد حظي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
جن ًبا �إلى جنب مع باقي وحدات وزارة الدفاعبن�صيب واف ٍر من
وقوات ال�سلطان الـم�سلحة-
ٍ
عمليات التطوير والتحديث والتنظيم؛ �شملت
جميع منت�سبيه ،ت�أهيال وتدريبا وتعليمــا
وحتفيزا .وقد مت حتديث جميع طائرات ال�سالح
ودفاعاته اجلوية ،و ُبناه الأ�سا�سية يف واحدة من

�أكرب عمليات التحديث يف تاريخه؛ حيث �أ�ضحى
ال�سالح ركـنا مهما يف الـمنظومة الع�سكرية
والأمنية ل�سلطنة ُعمان التي ت�سعى �إلى �صون
منجزات النه�ضة الـمباركة ،بالإ�ضافة �إلى
م�ساهماته يف م�سرية التنمية ال�شاملة.
و ُيـفاخر �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ب�أن
منت�سبيه من �أبناء ُعمان يتعاملون وبكل جدارة،
مع �أحدث تقنيات الطريان والدفاع اجلوي
ت�شغي ًال و�صيانة ،و�ساهمت بنجاح الـم�ؤ�س�سات
التدريبية يف حتقيق الت�أهيل للغالبية العظمى من
التخ�ص�صات داخل �سلطنة ُعمان ،ومنها تدريب
الطيارين واملهند�سني والتخ�ص�صات الفنية
والإدارية والعملياتية.
وها هم �أبناء ال�سالح ي�ساهمون وبجدارة
يف بناء بلدهم العزيز يف جميع الـمجاالت
بال ا�ستثناء ،وي�رضبون �أروع الأمثلة يف اجلد
واالجتهاد ،والإرادة ال�صلبة والعزمية ال�صادقة
خلف القيادة احلكيمة لـموالنا الـمعظم �أيده اهلل.
ويقوم �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بالإ�ضافة
�إلى �إ�سنــاد وحدات وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
الـم�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بجهود وطنية
كربى يف دعم م�سرية التنمية يف البالد ،عن طريق
تقدمي بع�ض اخلدمات للقرى والـمناطق اجلبلية
واملناطق البعيدة ،هذا �إلى جانب الإخالء الطبي،
وعمليات البحث والإنقاذ ،ور�صد ومكافحة
التلوث البحري ،بالإ�ضافة �إلى مهام اال�ستطالع
البحري ومكافحة التهريب والت�سلل.
لقد �رضب منت�سبو �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين �أروع الأمثلة يف دعم جهود اجلهات
الع�سكرية والـمدنية الـمتنوعة يف التعامل مع
الأنواء الـمناخية اال�ستثنائية ،التي كان �آخرها
الأنواء الـمناخية الـمعروفة ب�إع�صار (�شاهني)،
الذي �أ َّمل مبحافظتي �شمال وجنوب الباطنة خالل

بداية �شهر �أكتوبر الـما�ضي ،من خالل الـمهام
الإغاثـيـة والبحث والإنقاذ والدعم والإ�سناد.
وهنا �أنتهز هذه الفر�صة لأتقدم -ونيابة عن
جميع منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين-
بخال�ص كلمات ال�شكر ووافر عبارات االمتنان
�إلى موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق الـمعظم القائد الأعلى �-أعزه
اهلل -على ت�رشيفه الكبري ل�سالحه اجلوي ،بزيارة
ج�سـدت دعم وعناية
قاعدة ثمريت اجلوية؛ التي َّ
ورعاية جاللته ال�سامية و�سيظل هذا احلدث غاليـا
يف نفو�س منت�سبي ال�سالح؛ يقودهم حتمـا �إلى
االرتقاء مب�ستوياتهم العملياتية والإدارية نحو
�آفاق �أو�سع ب�إذن اهلل تعالى.
�إن ما حتقق على هذه الأر�ض الطيبة خالل
م�سريتها ُيعد مفخرة لكل ُعماين ،و ُتعد النه�ضة
أمنوذجا �إن�سانــ ًيا وح�ضار ًيا
ال ُعمانية الـمباركة �
ً
ُيحتذى به يف بناء الأمم والأوطان على حد �سواء.
وبهذه املنا�سبة الغراء والغالية على قلب كل
ُعماين ،وبا�سم جميع منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين؛ �أت�رشف �أن �أرفع �إلى الـمقام ال�سامي
لـموالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق الـمعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
�أ�سمى �آيات التهاين و�أوفر عبارات التربيكات؛
مبنا�سبة العيد الوطني احلادي واخلم�سني الـمجيد،
داع ًيا اهلل جلت قدرته �أن مين على جاللته مبوفور
ال�صحة والعافية والعمر الـمديد ,جمددين العهد
والوفاء جلاللته �-أيده اهلل -ومعاهدين جاللته
على اال�ستمرار يف م�سرية تطوير وحتديث �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وبناء قدراته مبا يتوافق
مع املهام وامل�ستجدات امل�ستقبلية ،وموا�صلة
م�سرية النه�ضة الـمتجددة خلف قيادة جاللته
احلكيمة لتحقيق كل ما من �ش�أنه رفعة وعزة
و�س�ؤدد ُعماننا الغالية ،وكل عام واجلميع بخري...

اقت�ضت حكمة النه�ضة املباركة
بقيادة القائد الـمفدى �-أعزه
الله -ب�أن يوازي بناء عُ مان �إن�شاء
قوات م�سلحة حلماية مكت�سباتها،
والذود عن �أر�ضها و�سمائها
وبحارها الطاهرة
r

r

r

r

جاءت ر�ؤية (عُ مان )2040
لت�ضع �إ�سرتاتيجية تنمية �شاملة
وطموحة ل�سلطنة عُ مان ،وتت�ضمن
حماور و�أهداف عالية ت�سعى
لأن تكون عُ مان يف م�صاف
الدول الـمتقدمة يف الكثري من
الـمجاالت
r

r

r

r

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
حظي -جنبا �إىل جنب مع باقي
وحدات وزارة الدفاع وقوات
وافر
ال�سلطان الـم�سلحة-
بن�صيب ٍ
ٍ
من عمليات التطوير والتحديث
والتنظيم؛ �شملت جميع منت�سبيه،
ت�أهيال وتدريبا وتعليمــا وحتفيزا
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احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة
وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني
حممد خري خلق اهلل �أجمعني وخامت
الأنبياء واملر�سلني وعلى �آله و�أ�صحابه
الغر امليامني.
�أما بعد،،،
مع �إطاللة العيد الوطني احلادي
واخلم�سني املجيد ومن هذا املنرب
الع�سكري ي�رشفني �أ�صالة عن نف�سي
ونيابة عن جميع منت�سبي البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية �ضباط ًا و�أفراداً �أن
�أرفع �إلى املقام ال�سامي ملوالي ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل� -أطيب
التهاين و�أجل معاين الوالء والإخال�ص،
مقرونة بخال�ص الدعاء �إلى املولى عز
وجل �أن ينعم على جاللته بنعمه التي
ال تعد وال حت�صى ،ويحر�سه بعني حفظه
ورعايته� ،سائلني اهلل جلٌت قدرته �أن يعيد
هذه املنا�سبة الغالية عليه �أعواما عديدة
و�أزمنة مديدة وهو ينعم بوافر ال�صحة
والعافية ،و�أن يحقق على يديه كل املجد
والرفعة لوطننا الغايل ُعمان ،والرخاء
ل�شعبها الويف.
الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد يوم
وطني خالد يف �صفحات نه�ضة ُعمان
الأبية ،ابتد�أت منذ ن�صف ،قرن ،وها هي

اليوم تزهو مرتدية حلل النماء والعطاء
فيما يوليه جاللة القائد الأعلى �-أيده
اهلل -لهذا البلد الطيب و�شعبه الأبي،
وا�ضع ًا بعنايته ال�سامية جميع متطلبات
الوطن واملواطن ،وال يخفى على اجلميع
تلكم احلكمة ال�سديدة والنظرة الثاقبة
التي حتفظ ل ُعمان ما حتقق لها من
�إجنازات عظيمة ،بل تبحر بها �إلى
بر الأمان يف فرتة زمنية م�ضطربة
ي�شهدها العامل �أجمع� ،إ�ضافة �إلى توايل
التوجيهات ال�سامية التي ت�صب يف قالب
التطوير والنماء يف �شتى املجاالت،
العلمية وال�صحية واخلدمية وغريها،
التي ت�أتي �ضمن الأطر املحيطة بر�ؤية
(عمان .)2040
ُ
�إن ُعمان يف هذا العهد امليمون تنعم
بكفاءات وطنية �أثبتت �أنها على قدر تلك
الثقة ال�سامية الكرمية التي �أوليت �إليها،
فاملواطن ال ُعماين هو العامل الأ�سا�سي
يف م�سرية التطوير والتنمية ،واملرتكز
املعول يف حتمل امل�س�ؤولية
الذي عليه
ّ
مهما كان حجمها ،وقد كان ملا خلفته
احلالة املدارية الأخرية (�شاهني) الداللة
الوا�ضحة على املكانة املرموقة التي
تبو�أها املواطن ال ُعماين� ،إذ مل يتخ ّل عن
م�س�ؤوليته الوطنية واملجتمعية ،فكان
بحق ي ًدا ت�ساند وتعا�ضد كل الأطراف

امل�ساهمة والعاملة للتقليل من تلك
الأ�رضار واحلوادث ،وكيف ال يكون ذلك
وهو ي�ستلهم كل تلك العزمية من جاللة
القائد الأعلى � -أيده اهلل  -متبعا الأ�س�س
والقواعد التي �أكدها جاللته للحفاظ على
املنجزات ال ُعمانية خالل العقود اخلم�سة
املا�ضية.
ي�أتي تف�ضل جاللة القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -بزيارة قاعدة �سعيدبن �سلطان البحرية العريقة يف الثاين
والع�رشين من �سبتمرب املا�ضي و�سام
�رشف وعزة لبحارة ُعمان الأ�شاو�س،
وا�ضعا ثقته ال�سامية يف هذا ال�سالح
البحري املاجد ،تلك اللحظات املجيدة
خلدها �سجل تاريخ ُعمان البحري عامة،
وتاريخ البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
خا�صة ،ولي�س بخاف على اجلميع ما
تزخر به البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
من خمتلف �أنواع ال�سفن البحرية،
كال�سفن ال�صاروخية ،وال�سفن املدفعية
ال�رسيعة ،و�سفن الإ�سناد ،والتدريب،
وال�شحن ،وامل�سح البحري �إلى جانب
�سفن القرويطات والإبحار ال�رشاعي،
املجهزة جميعها ب�أحدث ما تو�صلت
�إليه ال�صناعات الع�سكرية املتخ�ص�صة
يف اجلانب البحري ،هذا �إلى جانب �إن�شاء
القواعد والوحدات البحرية املتقدمة

لتكون مراكز النت�شار �سفن الأ�سطول للقيام
مبهامها الوطنية املقد�سة واملتعلقة
بحماية البحار ال ُعمانية وفر�ض الأمن
واال�ستقرار فيها و�ضمان �سالمة املالحة
البحرية ،بالإ�ضافة �إلى الدور الكبري الذي
يقوم به مركز الأمن البحري يف مراقبة
حركة املالحة البحرية ،و�ضمان �سالمة
البحار ال ُعمانية ،وتنفيذا للتوجيهات
ال�سامية �أبحرت �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) و�شدت
�أ�رشعتها يف ال�سابع من نوفمرب لهذا
العام �إلى موانئ دول اخلليج العربية يف
(عمان نهج متجدد),
رحلتها اخلليجية ُ
حيث �أثبتت ال�سفينة وطاقمها املبحر
�أ�صدق معاين املحبة وال�سالم يف �أحد �أهم
املحافل الإقليمية والدولية.
ويف اخلتام ن�س�أل املولى جلت قدرته
�أن يوفقنا جميعا خلدمة هذا البلد املعطاء،
و�أن يدمي نعمه على جاللته ومين عليه
مبوفور ال�صحة والعافية والعمر املديد،
ون�س�أله اهلل �سبحانه وتعالى �أن يحفظ
ُعمان عزيز ًة �أبية ويحفظ �أبناء ُعمان
الكرام ،و�أن ُيعيد هذه املنا�سبة الوطنية
املجيدة و�أمثالها على جاللته وعلى
أعواما عديدة و�أزمنة مديدة
�شعبه الأَبي � ً
وعمان تنعم بالأمن وال�سالم ،واال�ستقرار
ُ
والأمان والرخاء� ،إنه �سميع جميب الدعاء.

عُ مان يف هذا العهد امليمون تنعم
بكفاءات وطنية �أثبتت �أنها على
قدر تلك الثقة ال�سامية الكرمية التي
�أوليت �إليها ،فاملواطن ال ُعماين هو
العامل الأ�سا�سي يف م�سرية التطوير
والتنمية ،واملرتكز الذي عليه املع ّول يف
حتمل امل�س�ؤولية مهما كان حجمها
r

r

r

r

ي�أتي تف�ضل جاللة القائد الأعلى
حفظه الله ورعاه -بزيارة قاعدة�سعيد بن �سلطان العريقة يف الثاين
والع�شرين من �سبتمرب املا�ضي و�سام
�شرف وعزة لبحارة عُ مان الأ�شاو�س
وا�ضعا ثقته ال�سامية يف هذا ال�سالح
البحري املاجد
r

r

r

r

�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(�شباب عُ مان الثانية) �شدت �أ�شرعتها
يف ال�سابع من نوفمرب لهذا العام �إىل
موانئ دول اخلليج العربية يف رحلتها
اخلليجية (عُ مان نهج متجدد) والتي
�أثبتت من خاللها ال�سفينة وطاقمها
املبحر �أ�صدق معاين املحبة وال�سالم يف
�أحد �أهم املحافل الإقليمية والدولية
41
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�إن نه�ضة ُعمان ال�شاملة ت�سعى ب�شكل حثيث �إىل حتقيق مزيد من الآمال والطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحات يف التنمية والبناء يف جميع جماالت احلياة ال تثنيها ال�صعاب والعقبات عن عزمها وتطلعاتها لت�ؤكد مكانتها املرموقة
على كافة الأ�صعدة الوطنية والإقليمية والدولية ،وفق �أ�س�س ور�ؤى �إ�ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراتيجية وا�ضحة وثوابت وطنية را�سخة ،م�ستلهمة من الفكر ال�سامي والب�صرية النافذة من لدن جاللته �-أيده اهلل-

ال

امل

جيد

عيد الوطني

ال�سلطــانـــي ال ُعماين:
قائــــــد احلـــــــــر�س ُّ

اللواء الركن/
�سالـم بـن علـي احلو�سنـي

العــدد ٥٣٩
نوفمرب 2021

42

حتتفل �سلطنة ُعمان يف هذه الأيام
املباركة بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني
املجيد ،وهي ت�شهد مرحلة م�ضيئة ونه�ضة
متجددة من م�سريتها احلديثة التي تنري
احلا�رض وت�ست�رشف امل�ستقبل املجيد لهذا
الوطن العزيز يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -بر�ؤية حكيمة ات�سمت بال�شمول
واحلكمة ،و�أر�ست قاعدة متينة توا�صل فيها
م�سرية اخلري املباركة خطى التقدم واالزدهار
بهذا الوطن املعطاء وحتقق ما ي�صبو �إليه
ال�شعب ال ُعماين الأبي من رخاء ومناء.
�إن نه�ضة ُعمان ال�شاملة ت�سعى ب�شكل
حثيث �إلى حتقيق مزيد من الآمال والطموحات
يف التنمية والبناء يف جميع جماالت احلياة
ال تثنيها ال�صعاب والعقبات عن عزمها
وتطلعاتها لت�ؤكد مكانتها املرموقة على
كافة الأ�صعدة الوطنية والإقليمية والدولية،
وفق �أ�س�س ور�ؤى �إ�سرتاتيجية وا�ضحة وثوابت
وطنية را�سخة ،م�ستلهمة من الفكر ال�سامي
والب�صرية النافذة من لدن جاللته �-أيده اهلل-
الذي ير�سم بر�ؤيته احلكيمة معامل الطريق
لتنفيذ اخلطط والربامج الوطنية التي حتقق
اخلري والنماء لهذا الوطن العزيز و�أبنائه
الأوفياء.
�إن ما �شهدته �سلطنة ُعمان من حتديث
وتطوير يف كافة القطاعات خالل املرحلة
املا�ضية من م�سريتها املباركة ارتكز
على �إ�سرتاتيجية وخطط مدرو�سة وخربات
وطاقات ب�رشية م�ؤهلة ات�سمت بالتناغم
والتنا�سق يف و�ضع الأهداف و�آلية تطبيقها
على �أر�ض الواقع ،و�أ�سهمت يف جتويد العمل

و�إتقانه وت�رسيعه من �أجل تنفيذ الــر�ؤى
والتطلعات التي ت�سعى (ر�ؤية ُعمان )2040
�إلى حتقيقها ،وقد �أكدت الر�ؤية احلكيمة
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -على �أهمية التطوير والرقي مبختلف
القطاعات ،مبا يعزز جهودها ونتاجها لبناء
احلا�رض الزاهر وامل�ستقبل امل�رشق لهذا الوطن
العزيز ،وال �شك �أن النهج الإ�سرتاتيجي العميق
جلاللته وفكره احل�صيف الذي ي�ست�رشف �آفاق
امل�ستقبل ،وي�ؤ�س�س ملرحلة وطنية متجددة
�أ�سهم ب�شكل فاعل يف دعم جهود التنمية �إلى
غاياتها املن�شودة و�إدامتها مبا يحقق املزيد
من التقدم والرخاء لل�شعب ال ُعماين واحلفاظ
على �أمنه وا�ستقراره و�سالمته يف ظل دولة
م�ؤ�س�سات ع�رصية تتطلع بكل عزم ملوا�صلة
نه�ضتها ال�شاملة يف خمتلف املجاالت.
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية هي �إحدى مفاخر منجزات
النه�ضة املباركة التي ت�ضطلع ب�أدوار
وطنية م�رشفة يف الدفاع عن الوطن وحماية
منجزاته ،ويت�ضح ذلك جليا يف �سجل �صفحات
تاريخ ُعمان امل�رشق من خالل املواقف
امل�رشفة لرجالها البوا�سل و�إ�سهاماتهم
الكبرية يف احلفاظ على �أمن وا�ستقرار الوطن
واملواطن ،وبف�ضل الرعاية ال�سامية من لدن
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى �-أبقاه اهلل-
�شهدت املنظومة الع�سكرية ال ُعمانية املزيد
من التحديث والتطوير الذي �شمل جوانب
العدة والعتاد ،لت�ؤكد ح�ضورها الفاعل
وجاهزيتها التامة للقيام ب�أدوارها الرفيعة
و�أداء ر�سالتها النبيلة يف الذود عن الوطن

واملواطن وحماية منجزات الوطن ،حيث
ت�سعى دوم ًا ملواكبة التطورات احلديثة يف
جمال الت�سليح واملعارف والعلوم الع�سكرية
املختلفة لالرتقاء بقدراتها ل�صون مكت�سبات
هذا الوطن العزيز.
ويف هذا الإطار ي�سعى احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين با�ستمرار نحو تطوير قدراته
التدريبية والت�سليحية ودعم خططه ال�سنوية
الهادفة �إلى �إك�ساب منت�سبيه املزيد من
اخلربات واملعارف الع�سكرية يف اجلوانب
العملياتية والتعبوية والأمنية لتنفيذ
الواجبات واملهام املوكلة �إليه باحرتافية
ودقة عالية ،حيث مي�ضي قدم ًا نحو حتقيق
املزيد من التقدم يف ظل التكيف مع التقنية
احلديثة والأجهزة املتطورة والأ�ساليب
العلمية املعا�رصة يف العلوم الع�سكرية
والأمنية ليبقى جميع منت�سبيه على قدر
عال من الكفاءة واملعرفة الفكرية يف �شتى
املجاالت الع�سكرية �إلى جانب احلر�ص على
�إقامة التمارين التعبوية والأمنية امل�ستمرة
والدورات التدريبية املختلفة التي ت�ؤكد
مواكبته للتطورات املتالحقة يف العلوم
الع�سكرية والأمنية ،وتعزيز املكا�سب الكبرية
التي حتققت له خالل ال�سنوات املا�ضية يف
جوانب التطوير والتحديث خدمة لهذا الوطن
املعطاء وحماية مكت�سباته ,وت�أكيد دوره
يف حماية املقام ال�سامي باين نه�ضة ُعمان
املتجددة -حفظه اهلل ورعاه -يف خمتلف
الأعمال والواجبات الوطنية.
�إن امللحمة الوطنية التي ج�سدها منت�سبو
قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى
يف تعزيز اجلهود الوطنية الهادفة �إلى معاجلة

التداعيات والت�أثريات التي �أحدثتها احلالة
املدارية (�شاهني) التي مرت بها �سلطنة
ُعمان يف الفرتة املا�ضية لإعادة الأو�ضاع
�إلى ما كانت عليه يف املناطق املت�رضرة فقد
�أكد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين دوره البارز يف
تقدمي كافة �أوجه الدعم والإ�سناد يف عمليات
الإمداد والتموين للمواطنني واملقيمني
املت�أثرين باحلالة املدارية من خالل توفري
املواد اال�ستهالكية والتموينية للأ�رس
املت�رضرة ،وتوزيع عدد من �صهاريج املياه
لتزويد الأهايل باملياه ال�صاحلة لل�رشب،
وقطر عدد من املركبات املت�رضرة ونقلها �إلى
الأماكن الآمنة ومتهيد بع�ض الطرق لت�سهيل
احلركة املرورية؛ لي�ؤكد جاهزيته التامة
يف ت�سخري مقدراته �ضمن اجلهد الوطني
والتعامل مع الظروف اال�ستثنائية املختلفة
التي قد متر بها �سلطنة ُعمان .ويف مثل هذه
احلاالت والظروف اال�ستثنائية يقدم احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين كافة �إمكاناته الب�رشية
الفعالة للتعامل معها
واملادية لال�ستجابة ّ
جنب ًا �إلى جنب مع قوات ال�سلطان امل�سلحة
وخمتلف اجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
وبهذه املنا�سبة اخلالدة والعزيزة على
نفو�سنا ي�رشفني وجميع منت�سبي احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين �أن نرفع �أ�سمى �آيات التهاين
مقرونة مبعاين الوالء والطاعة �إلى املقام
ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى-حفظه اهلل ورعاه� -سائلني املولى
جلت قدرته �أن ينعم على جاللته مبوفور
ال�صحة والعافية والعمر املديد ،وعلى ال�شعب
ال ُعماين باملزيد من التقدم واالزدهار ،وكل
عام واجلميع بخري.

�إن ما �شهدته �سلطنة عُ مان من حتديث
وتطوير يف كافة القطاعات خالل
املرحلة املا�ضية من م�سريتها املباركة
ارتكز على �إ�سرتاتيجية وخطط
مدرو�سة وخربات وطاقات ب�شرية
م�ؤهلة ات�سمت بالتناغم والتنا�سق يف
و�ضع الأهداف و�آلية تطبيقها على
�أر�ض الواقع
r r r r
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية هي �إحدى مفاخر
منجزات النه�ضة املباركة التي ت�ضطلع
ب�أدوار وطنية م�شرفة يف الدفاع عن
الوطن وحماية منجزاته ويت�ضح ذلك
جلي ًا يف �سجل �صفحات تاريخ عُ مان
امل�شرق من خالل املواقف امل�شرفة
لرجالها البوا�سل و�إ�سهاماتهم الكبرية
يف احلفاظ على �أمن وا�ستقرار الوطن
واملواطن
r r r r
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ي�سعى
با�ستمرار نحو تطوير قدراته التدريبية
والت�سليحية ودعم خططه ال�سنوية
الهادفة �إىل �إك�ساب منت�سبيه املزيد من
اخلربات واملعارف الع�سكرية يف اجلوانب
العملياتية والتعبوية والأمنية لتنفيذ
الواجبات واملهام املوكلة �إليه باحرتافية
ودقة عالية
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الثامن ع�شر من نوفمرب املجيد من كل عام ذكرى وطنية خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة تبعث يف وجداننا ووجدان كل مواطن ومقيم على �أر�ض ُعمان الطاهرة �شعور الوالء واالنتماء
ن�ستلهـ ــم منها الدرو�س والعرب يف �إر�ساء ثوابت ومبادئ النه�ضة ُالعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية ونهجها الر�شيد وبناء �إن�سانها املبدع ،لتبقى ُعمان قوية منعمة بالوحدة والأمن واال�ستقرار بعون اهلل
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ميثل الثامن ع�رش من نوفمرب
املجيد من كل عام ذكرى وطنية
خالدة تبعث يف وجداننا ووجدان
كل مواطن ومقيم على �أر�ض ُعمان
الطاهرة �شعور الوالء واالنتماء،
ن�ستلهم منها الدرو�س والعرب يف
�إر�ساء ثوابت ومبادئ النه�ضة
ال ُعمانية ونهجها الر�شيد ،وبناء
�إن�سانها املبدع ،لتبقى ُعمان قوية
منعمة بالوحدة والأمن واال�ستقرار
بعون اهلل.
�إن االحتفال بهذه املنا�سبة
الوطنية الغالية ومبا حتمله من
عظمة وفخر يف نفو�س ال ُعمانيني ال
ُتعد رقم ًا يف ح�ساب ال�سنوات و�إمنا
�أجماداً خالدة يف ذاكرة التاريخ
ال ُعماين ،ت�سارعت خاللها الكثري من
املنجزات واملكت�سبات التنموية يف
كافة املجاالت والأ�صعدة على �أر�ض
ُعمان الطاهرة ،جتلت فيها عبقرية
القائد الواعية و�إرادة املواطن الوثابة
لتدخل ُعمان حقبة جديدة من م�سرية
النه�ضة املباركة املتجددة التي

يقودها موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
حا�شداً اجلهود والطاقات للمحافظة
على املكت�سبات التي حتققت ،وال�سهر
على متطلبات املرحلة القادمة بفكر
متجدد و�صحوة تنموية �شاملة يف
جميع منا�شط احلياة.
انطلقت (ر�ؤية ُعمان )2040
بخطى مت�سارعة ،ت�أكيداً لتطلعات
جاللته �-أبقاه اهلل -ب�أن �سلطنة
ُعمان ما�ضية يف تر�سيخ مكانتها
الدولية املتقدمة ،وتعزيز منوها ب�شكل
م�ستدام ،و�ضمان بناء امل�ستقبل الواعد
لأجيالها ،بعد خطوات متهيدية �شملت
تر�شيق اجلهاز الإداري للدولة والعمل
على دعم اال�ستدامة املالية والإ�رساع
يف تنفيذ العديد من امل�شاريع التنموية
يف خمتلف حمافظات �سلطنة ُعمان،
و َت َل ُم�س احتياجات ال�شباب املحرك
الرئي�سي لهوية ُعمان املتجددة ،مبا
يحقق الرفاهية والعي�ش الكرمي لكل من
يعي�ش على تراب هذا الوطن املعطاء.

وبينما تتجه ُعمان نحو �أهدافها
الوطنية املتجددة ب�إرادة �صلبة
معتمدة على اهلل ثم تكاتف �أبنائها
املخل�صني يف كل املواقع وامليادين،
ف�إن وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة حتقق تقدم ًا وتطوراً
متوا�ص ًال يف كفاءتها العملية،
وجاهزيتها القتالية للقيام ب�أدوارها
الوطنية اجل�سيمة ،دفاع ًا عن الوطن
ومكت�سباته ،وامل�ساهمة يف م�سريته
التنموية ،وت�أتي الزيارات الكرمية
ال�سامية التي تف�ضل بها موالنا
جاللة ال�سلطان القائد الأعلى �-أعزه
اهلل -لقواته امل�سلحة تقديراً لدورهم
املقد�س وحر�ص ًا من لدن القائد الأعلى
على متكني هذا القطاع ملواكبة العهد
اجلديد من النه�ضة املتجددة.
ومع احتفال �سلطنة ُعمان بعيدها
الوطني ( )51املجيد ،ا�ستقبلت كلية
الدفاع الوطني الدفعة التا�سعة
من �أبناء الوطن والتي تهدف �إلى
�إعداد وت�أهيل قادة �إ�سرتاتيجيني
(ع�سكريني ومدنيني) متكنهم من

الإ�سهام يف ر�سم ال�سيا�سات الوطنية
و�صناعة القرار الإ�سرتاتيجي حول
الق�ضايا الوطنية ،وتعد هذه الكلية
�أحد �أعمدة الفكر واملعرفة التي جت�سد
االهتمام البالغ من لدن القائد الأعلى
 حفظه اهلل  -بت�أهيل �صناع القرارعلى �أعلى م�ستوى يف جمايل الأمن
r r r r
والدفاع خلدمة هذا الوطن العزيز،
ويف ظل عامل متغري تت�ضارب فيه وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة حتقق تقدما وتطورا
امل�صالح امل�ؤثرة على الأمن الوطني
ً
متوا�صال يف كفاءتها العملية
للدول.
وبهذه املنا�سبة الوطنية ،ي�رشفني وجاهزيتها القتالية للقيام ب�أدوارها
الوطنية اجل�سيمة ،دفاع ًا عن
يف هذا املقام وجميع منت�سبي كلية
الدفاع الوطني� ،أن نرفع �آ�سمى �آيات الوطن ومكت�سباته وامل�ساهمة يف
م�سريته التنموية
التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي
r r r r
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
كلية الدفاع الوطني تعد �أحد
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه�-سائلني �أعمدة الفكر واملعرفة التي جت�سد
اهلل العلي القدير �أن ينعم على جاللته االهتمام البالغ من لدن القائد
الأعلى  -حفظه الله  -بت�أهيل
بال�صحة والعافية والعمر املديد،
و�أن يجعل ُعمان ح�صنا �شاخما �صناع القرار على �أعلى م�ستوى
تنعم بالأمن والأمان واال�ستقرار� ،إنه يف جمايل الأمن والدفاع خلدمة
تعالى �سميع جميب الدعاء.
هذا الوطن العزيز

انطلقت (ر�ؤية عُ مان  )2040بخطى
مت�سارعة ،ت�أكيد ًا لتطلعات جاللته
�أبقاه الله -ب�أن �سلطنة عُ مانما�ضية يف تر�سيخ مكانتها الدولية
املتقدمة ،وتعزيز منوها ب�شكل
م�ستدام
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�إعداد :الرائد الركن� /إبراهيم بن يحيى امل�سروري

ت�صوير:

 الوكيـــــل /بـــدر بـــن نا�صــر الكلبانـــــي -الرقيب �أول � /سليمان بن حممد العربي

رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحـة تنظـم النـدوة الوطنية (احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوكمـة ودوره ـ ـ ـا فـ ـ ــي حت�سيــن الأداء وتعزيـ ــز ال�شفافي ــة)

نظمت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  ١١/١٠الندوة الوطنية احلوكمة ودورها يف
حت�سني الأداء وتعزيز ال�شفافية حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور
�آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع.
وتهدف الندوة �إلى التعريف ب�أهمية
ومكونات احلوكمة ك�أداة تنموية داعمة
جلميع القطاعات يف �سلطنة ُعمان،
وا�ستعرا�ض التوجهات الإقليمية والعاملية
يف احلوكمة ،والتعـرف علــى �آليــات تطبيــق
احلوكمــة يف اجلهاز الإداري ،ونظريات
ودرا�سات احلوكمة يف تطوير الأداء بالأجهزة
الع�سكرية والأمنية من منظور دويل.
و�شارك يف الندوة عدد من املعنيني من
وزارة الدفاع ،وقوات ال�سلطان امل�سلحة،
ووزارة االقت�صاد ،ووزارة العمل ،ووزارة
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات،
والهيئة العامة ل�سوق املال ،وجهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة ،ومركز ُعمان
العــدد ٥٣٩
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يرعى افتتاح الندوة
uuuuu

من �أبرز تو�صيات الندوة :جائزة ال�سلطان هيثم للحوكمة
(عمان ،)2040
للحوكمة واال�ستدامة ووحدة متابعة تنفيذ ر�ؤية ُ
وجهاز اال�ستثمار ال ُعماين  ،وجامعة ال�سلطان قابو�س ،وم�ؤ�س�سة �إجناز
للتنمية.
ح�رض املنا�سبة عدد من �أ�صحاب ال�سمو املعايل ،ورئي�سا جمل�سي
الدولة وال�شورى ،وقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية
والأمنية الأخرى ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار ال�ضباط
بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من الأكادمييني واملدعوين من

ع�سكريني ومدنيني.
وقد ا�ستهلت الندوة الوطنية والتي �أقيمت بنادي ال�شفق لقوات
ال�سلطان امل�سلحة باجلل�سة الأولى للندوة والتي تر�أ�سها ال�سيد
الدكتور منذر بن هالل البو�سعيدي ا�ست�شاري يف االقت�صاد ال�سلوكي
بوزارة االقت�صاد ،حيث ت�ضمنت �أربع �أوراق عمل ،وقد جاءت الورقة
الأولى بعنوان (مفاهيم احلوكمة ك�أداة تنموية) قدمها ال�سيد حامد
بن �سلطان البو�سعيدي املدير التنفيذي ملركز عمان للحوكمة
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منح �صالحية
التحقيق الإداري
يف املخالفات املالية
والإدارية
�إىل جهة م�ستقلة
ومتكينها

م�شاركة وا�سعة لعدد من اجلهات
احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
uuuuu

الندوة ت�ضمنت ثـماين �أوراق عمل
وثالث جل�سات نقا�شية
واال�ستدامة والتي �أ�شار فيها �إلى �أهمية احلوكمة وفوائدها ومبادئ
حوكمة القطاعني العام واخلا�ص ،وركائز احلوكمة القائمة على
امل�س�ؤولية والنزاهة وااللتزام بالقانون واملحا�سبة ،وجاءت ورقة
العمل الثانية بعنوان (احلوكمة يف الت�رشيعات ال ُعمانية و�أهداف
(عمان  )2040قدمها الدكتور حممد بن �أحمد ال�شحري رئي�س
ر�ؤية ُ
(عمان  ،)2040وناق�شت
�أولوية الت�رشيع والق�ضاء والرقابة يف ر�ؤية ُ
احلوكمة يف الت�رشيعات العمانية ،ومبادئ احلوكمة ،و�أهم ممكنات
حتقيق �أهداف احلوكمة يف امل�ؤ�س�سات العامة ،وجانب من الت�رشيعات
الرقابية املحلية واالتفاقيات الدولية املنظِ مة ملبادئ احلوكمة،
(عمان
وت�رشيعات احلوكمة ك�أحد �أهم ممكنات حتقيق �أهداف ر�ؤية ُ
 ،)2040وتطرق املهند�س حممد بن �أبو بكر الغ�ساين رئي�س �أولوية
(عمان
حوكمة اجلهاز الإداري للدولة واملوارد وامل�شاريع بر�ؤية ُ
 )2040يف الورقة الثالثة التي حملت عنوان (احلوكمة يف �سلطنة
ُعمان بني حتديات احلا�رض وطموح امل�ستقبل) �إلى املحاور والأهداف
وامل�ؤ�رشات والربامج والأولويات الوطنية للحوكمة� ،إلى جانب
التوجهات الإ�سرتاتيجية للحوكمة ،عقب ذلك قدم عبداهلل بن �سعيد
احلكماين امل�رشف العام للمكتب الفني لإدارة الربامج الرئي�سية لوحدة
(عمان  ،)2040ورقة العمل الرابعة والتي جاءت
متابعة تنفيذ ر�ؤية ُ
(عمان  )2040ت�ضمنت
بعنوان (احلوكمة كركيزة �أ�سا�سية يف ر�ؤية ُ
العــدد ٥٣٩
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(عمان  ،)2040و�أولويات
عدة حماور منها احلوكمة وتوجهات ر�ؤية ُ
املرحلة احلالية ،وا�ستعرا�ض جتربة وحدة دعم التنفيذ واملتابعة -
�ساب ًقا  -يف حوكمة املوارد والقطاعات التي ت�رشف عليها الوحدة،
(عمان .)2040
�إ�ضافة �إلى �آلية متابعة تنفيذ ر�ؤية ُ
و�شملت اجلل�سة الثانية برئا�سة الدكتور مهند بن داود الع�صفور
من م�ؤ�س�سة �إجناز للتنمية �أربع �أوراق عمل ،حيث ا�ستعر�ض نا�رص بن
حممد احلو�سني املكلف ب�أعمال نائب الرئي�س للرقابة على الهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة وال�رشكات بجهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة من خالل الورقة اخلام�سة (دور جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة يف تعزيز النزاهة) و�أ�شار فيها �إلى دور جهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة يف �إر�ساء مبادئ احلوكمة ،والتحديات التي تواجه
احلوكمة يف اجلهاز الإداري للدولة من واقع عمل جهاز الرقابة
املالية والإدارية للدولة ،ودور اجلهاز يف تعزيز النزاهة ،ومتطلبات
(عمان  )2040من خالل
تعزيز احلوكمة والأداء امل�ؤ�س�سي لر�ؤية ُ
الربامج الإ�سرتاتيجية املعتمدة يف خطة التنمية اخلم�سية العا�رشة
(.)2025 - 2021
وتناولت ورقة العمل ال�ساد�سة (منوذج حوكمة تقنية املعلومات
يف متكني احلوكمة وتعزيز ال�شفافية) ،حيث تطرق الدكتور �سعود
بن حميد ال�شعيلي مدير عام املديرية العامة لل�سيا�سات واحلوكمة

بوزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات �إلى اخت�صا�صات الوزارة
يف حوكمة القطاع ،و�أهداف ومنهجية وحتديات حوكمة القطاع،
وامل�شاريع امل�ستقبلية للحوكمة ،يف حني �أبرزت ورقة العمل ال�سابعة
(نظريات ودرا�سات احلوكمة يف تطوير الأداء بالأجهزة الع�سكرية
والأمنية من منظور دويل) قدمها ()EVANS GEORGE WADE
حما�رض من الواليات املتحدة الأمريكية ،وا�ستعر�ض امل�ست�شار في�صل
بن عاي�ض النفيعي يف ورقة العمل الأخرية جتربة اململكة العربية
ال�سعودية يف احلوكمة.
واختتمت الندوة باجلل�سة الثالثة النقا�شية والتي تناولت
مقومات ومرتكزات حوكمة القطاع احلكومي ،و�أطراف احلوكمة
و�ضوابط التطبيق ،و�أثر تطبيق احلوكمة على جودة اخلدمات املقدمة
من القطاع احلكومي مع التطرق لبع�ض القطاعات ،و�أبعاد تطبيق
النظام يف تفعيل �سيا�سات املحا�سبة وال�شفافية� ،إلى جانب التحديات
واحللول املقرتحة يف تطبيق ممار�سات احلوكمة يف اجلهاز الإداري
للدولة.
وقد خرجت الندوة بعدد من التو�صيات �أبرزها �إن�شاء جائزة
للحوكمة يطلق عليها جائزة ال�سلطان هيثم للحوكمة ،وتفعيل وت�رسيع
(عمان  )2040الواردة �ضمن جملد الربامج
تنفيذ ممكنات ر�ؤية ُ
الإ�سرتاتيجية ال�صادرة من وزارة االقت�صاد للخطة اخلم�سية العا�رشة
( ،)2025-2021والت�رسيع يف �إجراء التعديالت على الت�رشيعات
القائمة والتي متت مراجعتها وا�ست�صدار الأدلة والقوانني الالزمة
(عمان  )2040املتعلقة بتعزيز احلوكمة والنزاهة،
لتحقيق ر�ؤية ُ
والإ�رساع يف اعتماد وتنفيذ اخلطة الوطنية لتعزيز النزاهة ،كذلك
منح �صالحية التحقيق الإداري يف املخالفات املالية والإدارية �إلى
جهة م�ستقلة ومتكينها ،كجهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة �أو
االدعاء العام ،و�أي�ضا من �أبرز التو�صيات منح مركز ُعمان للحوكمة
واال�ستدامة �صالحية حوكمة القطاع العام ،ون�رش ملخ�ص ب�أهم �أعمال

جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة �سنويا ،ون�رش م�ؤ�رشات قيا�س
�أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية �سنويا ،ومتكني وتعزيز وحدات التدقيق
الداخلي يف خمتلف وحدات اجلهاز الإداري للدولة لتنفيذ مهامها
با�ستقاللية وكفاءة عالية.
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�إعداد :النقيب /زايد بن حممد املهري

-

الت�صوير :الوكيل/مقبول بن �سامل الرحبي

�صاحـــب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�شـ�ؤون الدفـــــــــــــــــاع ووزير الدفاع باململكـة املتحــــدة ي�شهدان البيان العملي
خلتــام التمــرين الع�سكري ال ُعمانـي الربيطاين امل�شتــــــــــــــــــــــرك (خنجر ُعمان) والذي نفذه اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
�شهد يوم � ١١/٤صاحب ال�سمو
ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل
�سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدفاع ،ومعايل بن واال�س وزير
الدفاع باململكة املتحدة البيان العملي
خلتام التمرين الع�سكري امل�شرتك
العُماين الربيطاين (خنجر عُ مان)،
والذي نفذه اجلي�ش ال�سلطاين
العُماين ممثال يف كتيبة ا�ستطالع
عُ مان بلواء امل�شاة ( ،)١١ومب�شاركة
وحدات من لواء امل�شاة الرابع
باجلي�ش الربيطاين.

القوات امل�شاركة نفذت اخلطط املر�سومة للبيان العملي ،والذي �أظهر
خالله امل�شاركون من اجلانبني امل�ستوى العايل يف الأداء والروح املعنوية
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ويف منطقة البيان العملي مبيادين
التدريب الع�سكري بر�أ�س مدركة مبحافظة
الو�سطى ا�ستمع �صاحب ال�سمو ال�سيد راعي
املنا�سبة ومعايل وزير الدفاع باململكة
املتحدة والقادة �إلى �إيجاز عن �سري فعاليات
التمرين امل�شرتك ومراحله املختلفة ،وقد
�شملت خطة البيان العملي للتمرين على
جمموعة من الإجراءات العملياتية ،وفق
�أحدث �أ�ساليب التخطيط والتدريب الع�سكرية،
ومبا يحقق الأهداف التدريبية املتوخاة من
فعاليات التمرين.
هذا وقد نفذت القوات امل�شاركة اخلطط
املر�سومة للبيان العملي ،والذي �أظهر خالله
امل�شاركون من اجلانبني امل�ستوى العايل يف
الأداء والروح املعنوية ،وعك�ست جمريات

�أحداث التمرين ما يتميز به منت�سبو اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين من الكفاءة والقدرات
الدالة على م�ستوى التدريب والت�أهيل العايل،
والقدرة على االن�سجام يف تنفيذ املهام
العملياتية امل�شرتكة.
وي�أتي تنفيذ هذا التمرين يف �إطار
اخلطة التدريبية التي تنتهجها قيادة اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين لإدامة امل�ستوى العايل
يف الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى
منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،و�ضمن
الربامج التدريبية ال�سنوية التي يتم تنفيذها
مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
ح�رض فعاليات البيان العملي الفريق
الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
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جمريات �أحداث التمرين عك�ست ما يتميز
به منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من
الكفاءة والقدرات الدالة على م�ستوى التدريب
والت�أهيل العايل ،والقدرة على االن�سجام يف
تنفيذ املهام العملياتية امل�شرتكة
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واللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من كبار ال�ضباط باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين واجلي�ش الربيطاين.
وعلى هام�ش التمرين الع�سكري امل�شرتك
ال ُعماين الربيطاين (خنجر ُعمان) ،ا�ستقبل �صاحب
ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يوم ١١/٤
معايل بن واال�س وزير الدفاع باململكة املتحدة
الذي قام بزيارة �سلطنة ُعمان حل�ضور البيان
العملي للتمرين الع�سكري امل�شرتك ال ُعماين
الربيطاين (خنجر ُعمان).
يف بداية اللقاء رحب �صاحب ال�سمو ال�سيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبعايل وزير
الدفاع الربيطاين ،متمني ًا له زيارة طيبة وموفقه،
من جانبه عرب ال�ضيف عن �سعادته لزيارة �سلطنة
ُعمان ،ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
التاريخية والثنائية القائمة بني �سلطنة ُعمان
واململكة املتحدة ،وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك وجماالت التعاون الع�سكري
القائم بني وزارتي الدفاع و�سبل تعزيزها مبايخدم
امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين ال�صديقني.
ح�رض املقابلة معايل الدكتور علي بن
م�سعود ال�سنيدي رئي�س الهيئة العامة للمناطق
االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة ،والفريق
الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،بينما ح�رضها من
اجلانب الربيطاين �سعادة �سفري اململكة املتحدة
املعي لدى �سلطنة ُعمان والوفد املرافق ملعايل
ّ
وزير الدفاع الربيطاين.
عقب ذلك قام �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع بزيارة �إلى حاملة
الطائرات الربيطانية ( )HMS QNLZاملوجودة
باملياه ال ُعمانية ،وقد ا�ستمع �سموه من اجلانب
الربيطاين �أثناء اجلولة مبرافقها و�أق�سامها
املختلفة �إلى �إيجاز عن �أهم مهامها و�أدوارها
العملياتية ،وما زودت به من �أنظمة ع�سكرية
حديثة.

ﻳﺘﻘﺪم رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة،
وﻣﻮﻇﻔﻮ ﺑﻨﻚ اﻟﻌﺰ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﺄﺻﺪق اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت
ﻟﻠﻤﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻤﻮﻻﻧﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻔﺪى ﺣﻀﺮة
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق اﻟﻤﻌﻈﻢ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﺑﻲ،
ﺣﻔﻈﻪ ا ورﻋﺎه ،-وﻟﻠﺸﻌﺐ ُﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يت�سلم ر�سالة خطية
من وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية املتحدة
ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ر�سالة خطية من
معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة الإمارات
العربية املتحدة  ،جاء ذلك خالل ا�ستقبال
�سموه يوم  ١١/١٧يف مكتبه مبع�سكر
املرتفعة �سعادة حممد بن �سلطان
ال�سويدي �سفري دولة الإمارات العربية
املتحدة املعتمد لدى �سلطنة ُعمان ،
وخالل اللقاء وجه �سموه �شكره وتقديره
ملعايل وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بدولة
الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة  ،حيث

مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الأخوية التي تربط البلدين ال�شقيقني

و�سبل تعزيزها ،وبحث عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.

مذكرة تفاهم بني وزارة الدفاع و�شركة تالي�س الفرن�سية واملتعلقة بالتعاون ال�صناعي الع�سكري
مت مبقر وزارة الدفاع مبع�سكر املرتفعة يوم
 ١٠/٥التوقيع على مذكرة التفاهم بني وزارة
الدفاع و�رشكة تالي�س الفرن�سية واملتعلقة
بالتعاون ال�صناعي الع�سكري ،و�ست�سهم هذه
املذكرة يف تن�شيط بيئة اال�ستثمار يف جمال
ال�صناعات الع�سكرية ب�سلطنة ُعمان ،بالإ�ضافة
�إلى نقل املعرفة وتهيئة الكوادر املتخ�ص�صة
فنيا ،حيث وقع من اجلانب ال ُعماين معايل
ال��دك��ت��ور حممد ب��ن نا�رص ال��زع��اب��ي الأم�ين
العام بوزارة الدفاع ،ونيابة عن �رشكة تالي�س
الفريق متقاعد برناد بار بريا املمثل اخلا�ص
ل�ش�ؤون الدفاع لدى ال�رشكة.

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع ي�ستقبل كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع باململكة املتحدة ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
ا�ستقبل معايل الدكتور حممد بن نا�رص
ال��زع��اب��ي الأم�ي�ن ال��ع��ام ب���وزارة ال��دف��اع يوم
 ١١/٢مبكتبه مبع�سكر املرتفعة الفريق جوي
مارتن �سامب�سون كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع
باململكة املتحدة ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط.
يف بداية اللقاء رحب معايل الدكتور الأمني
مت خالل
ال��ع��ام ب���وزارة ال��دف��اع بال�ضيف ،و َّ
املقابلة تبادل الأحاديث الودية  ،ومناق�شة عدد
من الأمور ذات االهتمام.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري اململكة املتحدة
املعني ل��دى �سلطنة ُع��م��ان ،وملحق الدفاع
ب�سفارة اململكة املتحدة مب�سقط .

معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل وزير الدولة
بوزارة اخلارجية بجمهورية �أملانيا االحتادية و�سفري جمهورية �سوي�سرا االحتادية
 ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد الن ُعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم
 ١١/٣معايل نيلز �آنن وزير الدولة بوزارة اخلارجية
بجمهورية �أملانيا االحتادية والوفد املرافق له .
رحب معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
مبعايل ال�ضيف  ،م�ؤكدا على عمق العالقات الثنائية
بني البلدين ال�صديقني ،وما �شهدته من تطور يف
العديد من املجاالت لالهتمام الذي توليه القيادتان
يف البلدين .
من جانبه قدم معايل ال�ضيف �شكره وتقديره
ل�سلطنة ُعمان ودوره��ا على ال�صعيدين الإقليمي
وال��دويل � ،إل��ى جانب التطرق �إل��ى عدد من الأم��ور
ذات االهتمام امل�شرتك ،ح�رض املقابلة �سعادة �سفري
جمهورية �أملانيا االحتادية املعتمد لدى �سلطنة
ُعمان.
 كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزي��ر
املكتب ال�سلطاين يوم � ١١/٣سعادة بالتز �أبنالب
�سفري جمهورية �سوي�رسا االحتادية املعتمد لدى
�سلطنة ُعمان.
يف بداية املقابلة رح��ب معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين ب�سعادة ال�سفري ،من جانبه
ق��دم �سعادته �شكره وتقديره ل�سلطنة ُعمان  ،مت
خالل اللقاء ا�ستعرا�ض م�سرية العالقات الثنائية
التي تربط اجلانبني يف كافة املجاالت وتطويرها
مبا يحقق التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني
والتطرق �إلى عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
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توقيع اتفاقية التعاون بني وزارة الدفاع ووزارة العمل
يف �إط��ار جهود وزارة الدفاع ال�ستيعاب
املواطنني الباحثني عن عمل  ،وتنفيذ املبادرات
الت�شغيلية التي تف�ضل بها ح�رضة �صاحب
اجل�لال��ة ال�سلطان هيثم ب��ن ط���ارق املعظم
القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورع��اه  -مت يوم
11/24مبقر وزارة الدفاع التوقيع على اتفاقية
التعاون بني وزارة الدفاع ووزارة العمل حول
الربامج التدريبية للمواطنني الباحثني عن عمل
املقرونة بالت�شغيل ,وقد وقع االتفاقية معايل
الدكتور حماد بن �سعيد باعوين وزير العمل ،
ومعايل الدكتور حممد بن نا�رص الزعابي الأمني
العام بوزارة الدفاع.
وتعنى اتفاقية التعاون بالربامج التدريبية

املقرونة بالت�شغيل بتدريب عدد من املواطنني
على ر�أ���س العمل ب��وزارة الدفاع  ،بالإ�ضافة

�إلى التدريب التخ�ص�صي يف عدد من املعاهد
والكليات يف �سلطنة عمان وخارجها.
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انعقاد �أعمال الدورة الثامنة ع�شرة ملجل�س الدفاع امل�شرتك بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�شارك معايل الدكتور حممد بن نا�رص
الزعابي الأمني العام بوزارة الدفاع يف �أعمال
الدورة الثامنة ع�رشة ملجل�س الدفاع امل�شرتك
لأ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء الدفاع بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،والذي
عقد يوم ١١/٢٢يف اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،وذلك بح�ضور الفريق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة.
وقد مت خالل االجتماع مناق�شة عدد من
املو�ضوعات امل��درج��ة �ضمن ج��دول �أعمال
الدورة الثامنة ع�رشة ملجل�س الدفاع امل�شرتك،
والتي مت رفعها من قبل اللجنة الع�سكرية العليا
لر�ؤ�ساء �أرك��ان القوات امل�سلحة بدول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وال��وق��وف على ما حتقق
من �إجن��ازات ونتائج يف املجاالت الع�سكرية
امل�شرتكة.
وتناول االجتماع العديد من املو�ضوعات
ذات االهتمام الع�سكري امل�شرتك التي تعزز
م�سرية التعاون الع�سكري يف �إط��ار منظومة
جمل�س التعاون اخلليجي ومبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة ل��دول املجل�س  ،ترجمة للأهداف
والغايات ال�سامية لقادة دول املجل�س  ،وقد
مت خالل االجتماع اتخاذ العديد من القرارات
والتو�صيات التي �سيتم رفعها للمجل�س الأعلى
لأ�صحاب اجلاللة وال�سمو ق��ادة دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يزور معر�ض (دبي للطريان ) ٢٠٢١
�شارك يوم  ١١/١٤اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين يف حفل افتتاح
معر�ض دب��ي للطريان (، )٢٠٢١
وال��ذي �أقيمت فعالياته يف �إم��ارة
دب ��ي ب��دول��ة الإم������ارات العربية
املتحدة.
حيث ق��ام ال��ل��واء ال��رك��ن قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين والوفد
الع�سكري امل��راف��ق ل��ه بجولة يف
�أق�����س��ام وم��راف��ق امل��ع��ر���ض ال��ذي
ي�ضم يف �أروقته �أحدث ما �أنتجته
�رشكات الطريان العاملية  ،واطلع
خاللها على �أهم التقنيات الع�سكرية
احلديثة وال�صناعات التكنولوجية
يف املجال الع�سكري والطريان .
وق��د راف��ق ال��ل��واء ال��رك��ن قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين خالل
زي��ارت��ه للمعر�ض ع��دد م��ن كبار
ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يزور جناح �سلطنة عُ مان يف (�إك�سبو  2020دبي)

تخريج دورة القفز املظلي التعبوي لل�ضباط املر�شحني
ودورة مدربي القفز املظلي التعبوي باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
احتفلت مظالت �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
يوم  11/9مبنطقة ا�ستعرا�ض القفز املظلي باحلزم بوالية
الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة بتخريج دورة القفز املظلي
التعبوي لدورة ال�ضباط املر�شحني ودورة مدربي القفز املظلي
التعبوي ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
بد�أ احلفل ب�إيجاز عن الدورتني املتخرجتني ،بعد ذلك
�شارك ف�صيل اال�ستطالع املظلي ،والدراجات النارية ،واملظلة
ال�رشاعية ،وفريق القفز احلر مبظالت �سلطان ُعمان باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بعرو�ض مظلية نالت ا�ستح�سان احل�ضور،
بعد ذلك قام قائد طابور الدورة املتخرجة با�ستئذان راعي
املنا�سبة لتثبيت الأجنحة للخريجني ،تال ذلك قيام راعي
املنا�سبة بت�سليم اجلوائز لأوائل الدورات املتخرجة.
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زار يوم  ١١/١٥اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين والوفد الع�سكري املرافق له جناح
�سلطنة ُعمان يف معر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) ،واطّ لع قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين خالل زيارته للجناح على ما يج�سده
مكنونات مت ّثل التوا�صل احل�ضاري والتاريخي
املعر�ض من
ٍ
ل ُعمان عرب الأزم��ن��ة املختلفة  ،و�إب���رازه جلوانب التنمية

واال�ستدامة والنه�ضة املتجددة وال��ر�ؤى امل�ستقبلية ل�سلطنة
ُعمان.
وا�ستمع قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من القائمني على
واف عن �أق�سامه التي تت�ضمن ثالث حقب زمنية
�رشح ٍ
اجلناح �إلى ٍ
من التاريخ  ،ثم احلا�رض ،ومن ثم التطلعات والر�ؤى امل�ستقبلية
عرب ا�ستخدام و�سائل مرئية وم�سموعة ومقروءة.
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اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ينفذ التمرين الع�سكري ال ُعماين الربيطاين امل�شرتك (قلعة م�سندم )٢٠٢١
�أق��ي��م��ت خ�ل�ال ال��ف�ترة ()١١/١١-٨
مبحافظة م�سندم جمريات التمرين الع�سكري
ال ُعماين الربيطاين امل�شرتك (قلعة م�سندم
 )٢٠٢١الذي نفذته قوة �أمن م�سندم باجلي�ش
ال�سلطاين ال � ُع��م��اين م��ع وح���دات م��ن ق��وات
احلر�س امللكي اال�سكتلندي باململكة املتحدة،
وب�إ�سناد من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،
والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
وت�ضمن التمرين ال ��ذي �أق��ي��م مبنطقة
التمارين الع�سكرية مبحافظة م�سندم عدداً من
التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة �ضمن خطة
التمرين  ،وقد اختتم التمرين ببيان عملي
حتت رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين  ،والذي ا�شتمل
على جماالت تدريبية متعددة  ،حتاكي بيئات
افرتا�ضية تتنا�سب و�أدوار القوات امل�شاركة،
وف ًقا خلطة التمرين العامة والأهداف الوطنية
املن�شودة منه.
وي���أت��ي تنفيذ ه ��ذا ال��ت��م��ري��ن يف �إط ��ار
اخلطة التدريبية التي تنتهجها قيادة اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين لإدام ��ة امل�ستوى العايل
يف الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى
منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وذلك �ضمن
الربامج التدريبية ال�سنوية التي يتم تنفيذها
مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة لتحقيق الأهداف
التدريبية والوطنية املتوخاة.
ح�رض ختام التمرين العميد الركن طيار
نا�رص بن �سعيد ال�سعدي م�ساعد رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة للتدريب والتمارين
امل�شرتكة  ،وعدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين  ،وملحق الدفاع
ب�سفارة اململكة املتحدة مب�سقط.
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وحول ختام جمريات التمرين الع�سكري
امل�شرتك ال ُعماين الربيطاين (قلعة م�سندم
 )2021قال العقيد الركن من�صور بن علي
العامري من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين«:مترين
(قلعة م�سندم  )2021ه��و مت��ري��ن م�شرتك
بني القوات ال ُعمانية وال��ق��وات الربيطانية،
وي��ه��دف التمرين �إل��ى حتقيق وتطبيق �أه��م
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات الع�سكرية يف ال��ت��دري��ب
امل�شرتك ،و�إدارة التمارين امل�شرتكة يف م�رسح
العمليات الذي يت�صف بالتنوع اجلغرايف من
حيث الطق�س والت�ضاري�س الطبيعية ،كما �أن
التمرين مهم لتبادل اخل�برات واملعلومات
الع�سكرية ونقل املعرفة للجانبني».
م��ن جانبه ق��ال امل��ق��دم ال��رك��ن خليفة
بن �سلطان اجل��اب��ري من اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين«:نفذ هذا التمرين بناء على اخلطط
التدريبية التي مت و�ضعها ،و�إعطاء املهام
والأدوار للقوات امل�شاركة وفقا للقدرات
القتالية التي تتمتع بها  ،وهو ما ظهر جليا

م��ن خ�لال التنا�سق وال��ت��م��ازج ب�ين القوات
امل�شاركة».
وقال الرائد نيكول�س تاير من قوات احلر�س
امللكي اال�سكتلندي «:نعمل جنبا �إلى جنب مع
قوة �أمن م�سندم يف منطقة التمارين مبحافظة
م�سندم  ،وذلك لتنفيذ متارين تعبوية م�شرتكة
من �ش�أنها �أن تعزز التمازج بني القوتني
امل�شاركتني يف التمرين� ،إل��ى جانب تعزيز
كفاءة قواتنا من خ�لال تبادل املعلومات
واخلربات الع�سكرية مع قوة �أمن م�سندم».
ك��م��ا ق���ال ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د ب ��ن ح��م��ود
احل�رضمي م��ن اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
«:جرى اال�ستعداد لهذا التمرين وفق برنامج
مت �إعداده �سابقا  ،وكذلك من خالل �سل�سلة من
التمارين امل�شرتكة التي مت العمل عليها مع
القوات الربيطانية قبل تنفيذ هذا التمرين ،
ويهدف التمرين �إلى �إدامة اجلاهزية القتالية
والتدريبية ،و�صقل املهارات امليدانية لرجال
قوة �أمن م�سندم».

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين ي�سلم �شهادات الإجادة لعدد من منت�سبي قاعدتي ثـمريت و �صاللة اجلويتني

�سلم اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١١/١١بقاعدة ثـمريت اجلوية �شهادات الإجادة
لعدد من املجيدين من منت�سبي قاعدتي ثـمريت و �صاللة اجلويتني  ،تقديرا
جلهودهم امل�ضنية و�إجادتهم يف خمتلف امل�سارات الوظيفية والفعاليات.
وقد هن�أ قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين املجيدين على ا�ستحقاقهم
للتكرمي  ،والذي ترجم اجلهود التي بذلت للو�صول بهم �إلى هذا امل�ستوى

امل�رشف  ،حاث ًا �إياهم على بذل املزيد من اجلهد والتفاين يف �أداء مهام
عملهم  ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وعلى هام�ش التكرمي قلد اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين راعي املنا�سبة  ,ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من
�ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قاعدتي ثـمريت و �صاللة اجلويتني  ،تقديرا
جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني املقد�س.

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين يزور التمرين الع�سكري اجلوي العُماين الربيطاين امل�شرتك (الب�ساط ال�سحري)2021
قام يوم  ١١/١١اللواء الركن طيار خمي�س بن
حماد الغافري قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ّ
يرافقه الفريق جوي جريارد مايهيو �سي بي ايه
نائب قائد العمليات ب�سالح اجلو امللكي الربيطاين
بزيارة �إلى مقر التمرين الع�سكري اجلوي ال ُعماين
الربيطاين امل�شرتك (الب�ساط ال�سحري. )2021
وقد ا�ستمع قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
وال�ضيف الربيطاين �إل��ى �إي��ج��از ح��ول جمريات
التمرين الع�سكري اجلوي امل�شرتك ت�ضمن خطط
تنفيذ العمليات التدريبية والتعبوية امل�شرتكة ،
واملهارات امليدانية ،حيث ي�أتي هذا التمرين �ضمن
اخلطط التدريبية ال�سنوية ل�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين  ،بهدف �إدامة الكفاءة لدى منت�سبي ال�سالح
 ،وتبادل اخلربات مع القوات امل�شاركة.

راف��ق ال��ل��واء الركن طيار قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين خالل زيارته للتمرين عدد من

كبار ال�ضباط وال�ضباط ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين .

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين ي�ستقبل قائد القوات اجلوية الأمريية القطرية
ا�ستقبل اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد
الغافري قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 ١١/١٥ال��ل��واء ال��رك��ن طيار جا�سم ب��ن حممد
املناعي قائد القوات اجلوية الأمريية بدولة قطر.
وقد رحب اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بال�ضيف  ،ومت خالل املقابلة
تبادل الأحاديث الودية  ،وبحث عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك .
ح�رض املقابلة العميد الركن طيار خالد بن
حممد العربي مدير ع��ام العمليات ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ،كما ح�رض املقابلة امللحق
الع�سكري ب�سفارة دول��ة قطر مب�سقط  ،والوفد
املرافق لل�ضيف .
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قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين ي�سلم �شهادات الإجادة لعدد من منت�سبي قاعدتي امل�صنعة وخ�صب اجلويتني

� سلم اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري قائد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١١/١٦بقاعدة امل�صنعة اجلوية �شهادات
الإج��ادة لعدد من املجيدين من منت�سبي قاعدة امل�صنعة اجلوية ،
تقديرا جلهودهم امل�ضنية و�إجادتهم يف خمتلف امل�سارات الوظيفية
والفعاليات  ،بح�ضور قائد قاعدة امل�صنعة اجلوية .
 كما �سلم اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يوم  ١١/١٦بقاعدة خ�صب اجلوية �شهادات الإجادة لعدد من املجيدين
من منت�سبي قاعدة خ�صب اجلوية  ،تقديرا لإجادتهم يف خمتلف الأن�شطة
والفعاليات وجلهودهم املخل�صة  ،بح�ضور قائد قاعدة خ�صب اجلوية .

وق��د هن�أ قائد �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين املجيدين على
ا�ستحقاقهم للتكرمي  ،والذي ترجم اجلهود التي بذلت للو�صول بهم �إلى
هذا امل�ستوى امل�رشف  ،حاث ًا �إياهم على بذل املزيد من اجلهد والتفاين
يف �أداء مهام عملهم  ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وعلى هام�ش التكرمي قلد اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين راعي املنا�سبة ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك
احل�سن لعدد من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قاعدتي امل�صنعة وخ�صب
اجلويتني  ،تقديرا جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني
املقد�س.

وفد دورة الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية املتحدة يزور كلية الدفاع الوطني
قام يوم  ١١/٢٢وفد دورة الدفاع الوطني بدولة الإمارات
العربية املتحدة برئا�سة العميد الركن طيار بحري حممد حمد
الكعبي قائد جناح التعليم بكلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات
العربية املتحدة بزيارة �إل��ى كلية الدفاع الوطني ،وك��ان يف
ا�ستقبال الوفد لدى و�صوله مقر الكلية مبع�سكر بيت الفلج اللواء
الركن جوي (مهند�س) �صالح بن يحيى امل�سكري �آمر كلية الدفاع
الوطني.
وقد ا�ستمع الوفد �إلى �إيجاز عن كلية الدفاع الوطني  ،كما اطلع
الوفد الإماراتي على �أق�سام الكلية املختلفة وما حتويه من مرافق
وجتهيزات حديثة �صممت وفق �أحدث املوا�صفات الأكادميية
وزودت ب�أف�ضل النظم التعليمية وامل�ساعدات التدريبية ،و�أنظمة
ال�شبكات الإلكرتونية املتعددة الأغرا�ض.

وفد دورة الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية املتحدة يزور كلية القيادة والأركان
زار يوم  ١١/٢٣وفد دورة الدفاع الوطني بدولة الإم��ارات
العربية املتحدة ال�شقيقة برئا�سة العميد الركن طيار بحري حممد
حمد الكعبي كلية القيادة والأرك ��ان لقوات ال�سلطان امل�سلحة
مبع�سكر بيت الفلج.
وقد ا�صطحب الوفد خالل الزيارة العميد الركن جوي �أحمد
بن حممد امل�شيخي �آمر كلية القيادة والأركان  ،وعدد من �ضباط
هيئة التوجيه بالكلية يف جولة �شملت القاعات والف�صول واملرافق
بالكلية ،وا�ستمعوا �إلى �إيجاز عن الكلية ومنهاجها العام وما زودت
به من تقنيات معلوماتية حديثة ،وما ت�ضمه من مرافق متنوعة.
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البحرية ال�سلطانية العُمانية تختتم التمرين البحري الع�سكري امل�شرتك العُماين الربيطاين (القر�ش الأبي�ض)
اختتمت يوم  ١١/٢البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية التمرين
البحري الع�سكري امل�شرتك ال ُعماين الربيطاين (القر�ش الأبي�ض)
وال��ذي ب��د�أ تنفيذه يف منطقة الباطنة البحرية يف التا�سع
والع�رشين من �أكتوبر املا�ضي ،مب�شاركة عدد من قطع �أ�سطول
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية وجمموعة من �سفن البحرية
امللكية الربيطانية .
هذا وت�أتي �أهمية تنفيذ هذا التمرين امل�شرتك من خالل
ما ي�شكله من فر�ص لتبادل اخلربات مع الدول امل�شاركة وما
�سيعود بالفائدة املرجوة املتمثلة يف �صقل وت�أهيل وتدريب
منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف خمتلف التخ�ص�صات
البحرية ومبا يتما�شى واملهام الوطنية املنوطة بهم .

�ضابط من �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين يح�صل على جائزة �أف�ضل �ضابط
دويل ( )Overseas Prizeبالكلية امللكية اجلوية باململكة املتحدة
ح�صل املالزم جوي عبداحلكيم بن عامر القطيطي من �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين على جائزة �أف�ضل �ضابط دويل ()Overseas Prize
بالكلية امللكية اجلوية باململكة املتحدة.
ومتنح هذه اجلائزة لل�ضابط املتفوق يف الأداء القيادي و�سمات
ال�ضابط بالإ�ضافة �إلى الدرا�سات الأكادميية بالكلية.

�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين ينفذ التمرين الع�سكري اجلوي العُماين الربيطاين امل�شرتك (الب�ساط ال�سحري )٢٠٢١
�أقيمت خالل الفرتة ( )١١/١٧-٧فعاليات
التمرين الع�سكري اجل��وي ال ُعماين الربيطاين
امل�شرتك (الب�ساط ال�سحري )2021الذي نفذه
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين مع �سالح اجلو
امللكي باململكة املتحدة  ،وب�إ�سناد من البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية  ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة
وذلك مبنطقة التمارين اجلوية مبحافظة ظفار .
وق��د ا�شتمل التمرين الع�سكري اجل��وي
امل�شرتك على تنفيذ عمليات جوية تدريبية
م�شرتكة  ،بهدف اال�ستمرار يف تطوير قدرات
ال�سالح ورف��ع ال��ك��ف��اءة القتالية واجلاهزية
العملياتية ملنت�سبي ال�سالح وال��ك��وادر الفنية
والأج��ه��زة وامل��ع��دات  ،وتبادل اخل�برات ونقل

املعرفة الع�سكرية يف املجال اجلوي بني البلدين
ال�صديقني  ،كما ت�ضمن التمرين واجبات تدريبية

م�شرتكة يف عدد من املهام اجلوية  ،وفقا خلطط
التمرين املو�ضوعة لت�سل�سل �أحداثه وجمرياته .

فريق الكلية الع�سكرية التقنية يح�صد املركزين الأول والثالث يف �أ�سبوع امل�صنعة للإبحار ال�شراعي ٢٠٢١م
حقق فريق الكلية الع�سكرية التقنية املركزين الأول والثالث يف ختام
فعاليات �أ�سبوع امل�صنعة للإبحار ال�رشاعي يف ن�سخته احلادية ع�رشة الذي
(عمان للإبحار) يوم  ١١/٥وذلك حتت رعاية معايل ال�سيد �إبراهيم بن
نظمته ُ
�سعيد البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ م�سندم.
فقد �أحرز الطالب املعت�صم بن حمد الفار�سي املركز الأول يف فئة (laser
 ،)Redelفيما ح�صل على املركز الثالث الطالب علي بن ح�سني ال�سعدي يف الفئة
ذاتها.
حيث �شارك بال�سباق ( )٥٠م�شاركا ب�شكل عام ( )٩م�شاركني يف فئة ليزر
ريدل ( )laser Redelميثلون �سلطنة ُعمان ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
وجمهورية م�رص العربية وجمهورية الهند.
61

العــدد ٥٣٩
نوفمرب 2021

زيـــارات مركــز الأمـــن البحـــري

 قام يوم  ١١/٢٣اللواء الركن بحري �أليخاندرو كوردا قائد عمليات
القوة البحرية الأوروبية (�أتالنتا) والوفد املرافق له بزيارة مركز الأمن
البحري مبع�سكر املرتفعة  ،وكان يف ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر املركز
العميد الركن بحري حممد بن حمود الزدجايل رئي�س مركز الأمن البحري.
 وقام يوم  ١١/٤جاكوب ريك�س كبري املمثلني املدنيني للبعثة
الأوروبية للتوعية البحرية يف م�ضيق هرمز والوفد املرافق له بزيارة �إلى
مركز الأمن البحري مبع�سكر املرتفعة ،وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر

املركز رئي�س مركز الأمن البحري بالوكالة.
واطلع ال�ضيوف خالل الزيارة على مرافق مركز الأمن البحري وما زود
به من �أجهزة وتقنيات حديثة تتنا�سب والواجبات التي ي�ضطلع بها املركز،
كما ا�ستمعوا �إلى �إيجاز عن الأدوار واملهام التي يقوم املركز ب�إدارتها
�ضمن واجباته الوطنية ،وذلك من خالل التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
بعمليات البحث والإنقاذ واملعنية بجهود املحافظة على �سالمة البيئة
البحرية.

تخريج دورتي واجبات الأركان ال�صغرى

امللحقية الع�سكرية الإيطالية تقيم احتفاال مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة الإيطالية
�أق��ام��ت امللحقية الع�سكرية الإيطالية
ب�سفارة جمهورية �إيطاليا يف م�سقط يوم ١١/٤
احتفاال مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة الإيطالية
الذي يوافق الرابع من نوفمرب من كل عام.
وقد كان �ضيف �رشف االحتفال لهذا العام
العميد الركن جوي خلفان بن ن�صيب الرواحي
مدير ع��ام الإدارة وامل ��وارد الب�رشية ب�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وبح�ضور �سعادة �سفرية
جمهورية �إيطاليا املعتمدة لدى �سلطنة ُعمان .
ب��د�أ االحتفال ال��ذي �أقيم بفندق (ك��راون
بالزا م�سقط) بعزف ال�سالم ال�سلطاين ال ُعماين،
والن�شيد الوطني جلمهورية �إيطاليا ثم �ألقت
�سعادة فيدريكا فايف �سفرية جمهورية �إيطاليا
املعتمدة لدى �سلطنة ُعمان كلمة قدمت من
خاللها �شكرها وتقديرها حلكومة �سلطنة
ُعمان على اجلهود املبذولة لتعزيز العالقات

الطيبة القائمة بني البلدين ال�صديقني  ،وعلى
هام�ش االحتفال مت تكرمي املالزم بحري حممد
بن �شام�س الدغي�شي من البحرية ال�سلطانية

ال ُعمانية بجائزة اخلنجر الإيطايل البحري ،
وهي جائزة متنح من قبل البحرية الإيطالية
لل�ضباط البحريني املتفوقني.

الفريق الوطني للرماية يحقق املركز الأول على م�ستوى الفرق واملركز الثالث
على امل�ستوى الفردي يف بطولة �أمري قطر لرماية �أ�سلحة الأهداف الطائرة
متكن الفريق الوطني للرماية يوم  ١١/١٣من حتقيق املركز الأول
على م�ستوى الفرق يف م�سابقة رماية الأهداف الطائرة ( الرتاب ) ،
وذلك �ضمن م�شاركته يف مناف�سات بطولة �أمري قطر املفتوحة لرماية
�أ�سلحة الأهداف الطائرة والتي �أقيمت خالل الفرتة ( ،)١١/١٣-٤كما
متكن الرامي الدويل �سليم بن �سامل النا�رصي من �إحراز املركز الثالث
وامليدالية الربونزية على امل�ستوى الفردي يف م�سابقة رماية الأهداف

الطائرة (الرتاب ).
وقد مثل الفريق الوطني للرماية يف م�سابقة رماية الأهداف الطائرة
(الرتاب ) كل من الرامي الدويل �سليم بن �سامل النا�رصي والرامي الدويل
�سعيد بن علي اخلاطري ،والرامي الدويل عبداهلل بن �سيف املنذري.
�أما يف مناف�سات رماية (ال�سكيت) فقد ا�ستطاع الرامي الدويل يا�رس
بن �سامل النا�رصي حتقيق رقم �شخ�صي جديد يف امل�سابقة.

�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين  ..جهود و�أدوار �إن�سانية
احتفل يوم  ١١/ ١١يف مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ال�سلطاين ال ُعماين ،حيث ا�ستمع راعي املنا�سبة �إلى �إيجاز عن الدورتني وما
بتخريج دورتي واجبات الأركان ال�صغرى حتت رعاية العميد الركن حميد ا�شتملت عليهما من مقررات يف املجاالت العلمية والتطبيقية املختلفة،
بن عبداهلل املعمري مدير عام الإدارة واملوارد الب�رشية بقيادة اجلي�ش عقب ذلك قام راعي املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات على الطلبة اخلريجني.

تخريج دورة واجبات الأركان ال�صغرى

احتفل يوم  ١١/ ١١يف مدر�سة تدريب ال�ضباط
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بتخريج دورة واجبات
الأركان ال�صغرى حتت رعاية العميد الركن حممد بن
�سعيد البداعي قائد هند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة،
حيث ا�ستمع �إل��ى �إيجاز عن ال��دورة املتخرجة وما
ا�شتملت عليه م��ن م��ق��ررات يف امل��ج��االت العلمية
والتطبيقية املختلفة ،عقب ذلك قام راعي املنا�سبة
بتوزيع ال�شهادات على ال�ضباط اخلريجني.
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يف �إطار اخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات ال�سلطان امل�سلحة
للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الوطن جن ًبا �إلى جنب مع باقي
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
 قامت يوم � ١١/٤إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية (�إخالء طبي) ملواطن يعاين من حالة �صحية
حرجة ،وقد مت نقله من قاعدة خ�صب اجلوية مبحافظة م�سندم �إلى
قاعدة امل�صنعة اجلوية ،ومن ثم مت نقله بوا�سطة �سيارة �إ�سعاف
�إلى امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي
الالزم.
 وقامت يوم � ١١/١٠إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية (�إخالء طبي) يف عر�ض البحر من على منت
�سفينة جتارية عابرة للبحار ال ُعمانية  ،حيث قامت الطائرة العمودية
بنقل بحار من اجلن�سية اليونانية يعاين من حالة �صحية حرجة ،مما
ا�ستدعى نقله �إلى م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة مبحافظة ظفار

لتلقي العالج الالزم.
 كما قامت يوم � ١١/٩إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية (�إخالء طبي) ملواطنة تعاين من حالة �صحية
حرجة  ،فقد مت نقلها من مركز كمزار ال�صحي �إلى م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم.
 وقامت يوم � ١١/١٥إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية (�إخالء طبي) لطفل يعاين من حالة �صحية حرجة،
حيث مت نقله من مركز ليماء ال�صحي �إلى م�ست�شفى خ�صب مبحافظة
م�سندم لتلقي العالج الالزم.
 وقامت �إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ي��وم  ١١/١٧بعملية ( �إخ�لاء طبي عاجل ) لأح��د منت�سبي البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ا�ستدعت حالته ال�صحية احلرجة نقله من م�ست�شفى
خ�صب مبحافظة م�سندم �إل��ى املجمع الطبي بقاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية مبحافظة جنوب الباطنة لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
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�إعداد :النقيب� /سعيد بن خالد النافعــي

 الوكيـل /بدر بن نا�صر الكلباينت�صوير:
 -الوكيـل  /وليد بن را�شد املجريف

 -الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي

�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثـــــــــــــــــــانية) تبد�أ رحلتها اخلليجية ( ُعمان نهـج متجـدد)

غادرت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) البالد يوم  ١١/٧متوجهة
�إلى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف رحلتها اخلليجية ( ُعمان نهج متجدد) حاملة
معها عبق التاريخ البحري ال ُعماين العريق و�إجنازات احلا�ضر امل�شرق ،وجم�سدة لنهج ُعمان
اخلالد مبد ج�سور املحبة وال�سالم ،و�إدامة ر�سالة الإخاء والوئام بني خمتلف �شعوب العامل.

ال�سفينة (�شباب عُ مان الثانية)
ت�أتي امتدادا ل�سابقتها يف مد ج�سور
املحبة وال�سالم و�إدامة ر�سالة الإخاء
والوئام بني خمتلف �شعوب العامل

العــدد ٥٣٩
نوفمرب 2021

64

�صاحب ال�سمو ال�سيد وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب
يرعى حفل توديع ال�سفينة
وبهذه املنا�سبة �أقيم حفل توديع ر�سمي لل�سفينة
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم
بن طارق �آل �سعيد وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب،
وبح�ضور �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن
تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع،
وعدد من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل ،وقادة قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى.
بد�أت فعاليات االحتفال الذي �أقيم مبيناء ال�سلطان
قابو�س مبطرح ب�سالم ال�رشف ل�صاحب ال�سمو ال�سيد
راعي املنا�سبة الذي قام بتفتي�ش ال�صف الأمامي
من طابور حر�س ال�رشف ،بعدها قام راعي املنا�سبة
و�أ�صحاب ال�سمو واملعايل وكبار القادة بال�صعود على
منت ال�سفينة لتوديع طاقمها ،كما ا�ستمع �صاحب ال�سمو
ال�سيد وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب واحل�ضور �إلى
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ر�سالة ال�سفينة تتمثل يف ن�شر ال�سالم والإخاء بني دول العامل ،والتعريف ب�سلطنة عُ مان
و�أجمادها البحرية العريقة ،و�أهداف رحلة (عُ مان نهج متجدد)
�إيجاز عن م�سار رحلة ال�سفينة وفعالياتها ،واملوانئ
واملحطات التي �ستتوقف فيها ،وم�شاركتها يف
معر�ض (�أك�سبو  2020دبي) ،وذلك يف �إطار التن�سيق
مع املفو�ضية العامة جلناح �سلطنة ُعمان مبعر�ض
(�أك�سبو  2020دبي) ،والأمانة العامة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،عقب ذلك التقطت
ال�صورة اجلماعية لطاقم ال�سفينة مع �صاحب ال�سمو
ال�سيد وزير الثقافة والريا�ضة وال�شباب ،بعدها �شاهد
�سموه عر�ضا مرئيا حتدث عن ر�سالة ال�سفينة املتمثلة
يف ن�رش ال�سالم والإخاء بني دول العامل ،والتعريف
ب�سلطنة ُعمان و�أجمادها البحرية العريقة ،و�أهداف
رحلة (عمان نهج متجدد) واملتمثلة يف تر�سيخ دور
ال�سفينة ك�سفري متجول �إلى دول العامل حاملة ر�سالة
ال�سالم وال�صداقة ،كما قام �صاحب ال�سمو ال�سيد بتد�شني
املوقع الإلكرتوين ل�سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية
(�شباب ُعمان الثانية).
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد
من �سفراء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
املعتمدين لدى �سلطنة ُعمان ،وعدد من الر�ؤ�ساء
التنفيذيني ،وجمع من املدعوين.
و�ستجوب ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) خالل
رحلتها عدداً من املوانئ اخلليجية بدءاً من ميناء
ال�شويخ بدولة الكويت ،ثم ميناء امللك عبدالعزيز
باململكة العربية ال�سعودية ،يليه ميناء �سلمان مبملكة
البحرين ،وبعد ذلك ميناء حمد بدولة قطر ،وانتهاء
مبيناء دبي ال�سياحي بدولة الإمارات العربية املتحدة،
وذلك يف  ٢١نوفمرب ،حيث تر�سو فيه �إلى الأول من
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�ستجوب ال�سفينة (�شباب عُ مان الثانية) خالل رحلتها عدد ًا من املوانئ اخلليجية بدء ًا من ميناء ال�شويخ بدولة
الكويت ،ثم ميناء امللك عبدالعزيز باململكة العربية ال�سعودية ،يليه ميناء �سلمان مبملكة البحرين ،وبعد ذلك
ميناء حمد بدولة قطر ،وانتهاء مبيناء دبي ال�سياحي بدولة الإمارات العربية املتحدة
اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية:
�أمتنى التوفيق جلميع امل�شاركني يف هذه الرحلة ،وبا�سم طاقم ال�سفينة
وامل�شاركني يف الرحلة �أرفع �أ�سمى �آيات التربيكات للمقام ال�سامي ملوالي
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه  -مبنا�سبة العيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيددي�سمرب القادم وذلك يف �إطار متثيل �سلطنة ُعمان يف
معر�ض (�أك�سبو  2020دبي) بالتن�سيق مع املفو�ضية
العامة جلناح �سلطنة ُعمان مبعر�ض (�أك�سبو 2020
دبي) ،كما �ست�شارك ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
باملعر�ض �ضمن م�شاركة �سلطنة ُعمان يف جناح
الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية يف معر�ض (�أك�سبو  2020دبي) ،واملتمثلة
�أي�ض ًا يف مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين العماين وخيالة
مدرعات �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين العماين،
وذلك �ضمن م�شاركة القوات امل�سلحة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية يف املعر�ض.
اجلدير بالذكر ب�أن اللجنة املنظمة ملعر�ض (�إك�سبو
 ٢٠٢٠دبي) تخ�ص�ص يوما وطنيا لكل دولة م�شاركة
يف هذا املعر�ض ،وذلك لإبراز م�شاركات هذه الدول
من خالل هذا اليوم  ،وقد مت تخ�صي�ص يوم  ٢١نوفمرب
يوما وطنيا ل�سلطنة ُعمان  ،حيث �ستبد�أ فعاليات هذا

اليوم الوطني العماين بدخول ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) ملر�سى مارينا دبي ومن خالل ا�ستقبال ر�سمي.
كما �سي�شارك يف �إحياء هذا اليوم الوطني العماين
مو�سيقى احلر�س ال�سلطاين العماين ،ومو�سيقى اخليالة
ال�سلطانية ،وعدد من اجلهات احلكومية واخلا�صة
الأخرى.
و�سيتم خالل رحلة ال�سفينة تنفيذ برناجما
�أكادمييا ملدة ( )28يوما لعدد من امل�شاركني من
خمتلف دول العامل ،بالإ�ضافة �إلى املعر�ض الثابت
الذي �سيقام على متنها ،ليكون متاحا لزوار ال�سفينة
خالل ر�سوها ،ليطلعوا على املج�سمات وعدد من
املعرو�ضات البحرية التي جت�سد الريادة البحرية
العمانية ،والتاريخ الع�سكري العماين امل�رشف� ،إلى
جانب عدد من املعرو�ضات الع�سكرية املختلفة.
وحول رحلة �سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية
(�شباب ُعمان الثانية) �إلى دول املجل�س وم�شاركتها يف

معر�ض (�أك�سبو  2020دبي) ،حتدث عدد من القائمني
وامل�شاركني يف الرحلة للتوجيه املعنوي واملرا�سم
الع�سكرية ،حيث قال اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية:
«�ستبحر ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يف رحلتها
الدولية اخلام�سة حتت �شعار (عمان نهج متجدد)،
ونتطلع من خالل هذه الرحلة �إلى حتقيق العديد من
الأهداف �أبرزها تر�سيخ دور ال�سفينة �سفرياً متجو ًال
�إلى دول العامل حتمل ر�سالة ال�سالم وال�صداقة والذي
يتمثل يف م�شاركة ( )30م�شاركا من خمتلف دول
العامل يت�ضمن ( )28طالبا متدربا ,وعدد ( )2من
امل�رشفني الأكادمييني ،كما �ستقوم ال�سفينة برت�سيخ
التاريخ البحري العماين العريق من خالل م�شاركتها
يف معر�ض (�أك�سبو  2020دبي) بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،و�أمتنى التوفيق جلميع امل�شاركني
يف هذه الرحلة ،وبا�سم طاقم ال�سفينة وامل�شاركني
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�سعادة/
حم�سن بن خمي�س البلو�شي

الرائد الركن بحري/
عي�سى بن �سليم اجلهوري

يف الرحلة �أرفع �أ�سمى �آيات التربيكات للمقام ال�سامي ملوالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -مبنا�سبة العيد الوطني احلادي
واخلم�سني املجيد».
وقال �سعادة حم�سن بن خمي�س البلو�شي مفو�ض عام
جناح �سلطنة ُعمان يف معر�ض (�إك�سبو  2020دبي)�« :شهدنا
تد�شني الرحلة اخلام�سة لل�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) بعنوان
(عمان نهج متجدد) حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�سيد وزير
الثقافة والريا�ضة وال�شباب ،وهي رحلة منظمة بالتن�سيق بني
البحرية ال�سلطانية العمانية ومفو�ضية جناح �سلطنة ُعمان يف
معر�ض (�أك�سبو  2020دبي) ،واجلامعة الأملانية وبالتن�سيق
مع اجلامعة الكرواتية لتنفيذ الربنامج الأكادميي ،وينفذ هذا
الربنامج لأول مرة يف �سلطنة ُعمان ،حيث يتم تنفيذه يف
�أوروبا وقائم منذ خم�س �سنوات ،وهو برنامج متميز ورحلة
ا�ستثنائية ترتبط بحدث عاملي وهو معر�ض (�أك�سبو 2020
دبي) ،ونتمنى التوفيق والنجاح لهذه الرحلة و�أن حتقق
الأهداف املن�شودة».
وقال الرائد الركن بحري عي�سى بن �سليم اجلهوري
قائد ال�سفينة (�شباب عمان الثانية)( :تبحر �سفينة البحرية
ال�سلطانية العمانية (�شباب ُعمان الثانية) يف رحلتها الدولية
اخلام�سة (عمان نهج متجدد) تزور خاللها خم�س حمطات يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية تقطع خاللها م�سافة
( )2300ميال بحريا ملدة ( )28يوما ،وتهدف هذه الرحلة �إلى
حتقيق العمل التكاملي مع باقي اجلهات احلكومية واخلا�صة
للرتويج ل�سلطنة ُعمان ودعم ال�شباب يف جماالت التعليم
والبحث العلمي الذي �أكدت عليه (ر�ؤية ُعمان  ،)2040وكذلك
ن�رش ر�سالة �سلطنة ُعمان ،ر�سالة املحبة وال�سالم».
وحول الربنامج الأكادميي للرحلة ،قال الدكتور ح�سني
بن �سليمان ال�ساملي القائم ب�أعمال اجلامعة الأملانية
للتكنولوجيا يف م�سقط« :تعد م�شاركة اجلامعة الأملانية
م�شاركة �أكادميية من حيث �إعداد برناجمني �أكادمييني لرحلة
ال�سفينة �إلى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،بهدف
التعريف برحلة ال�سفينة ولت�سهيل مهمة الطلبة امل�شاركني يف
�إمتام مرحلة التعليم الأكادميي بعد انتهاء الرحلة ،ولتحقيق
اال�ستفادة الق�صوى من مثل هذه الدورات والربامج».
من جانبها قالت الدكتورة هبة عبدالعزيز م�س�ؤولة املقرر
الأكادميي املعتمد للرحلة (عمان نهج متجدد)« :خالل فرتة
الرحلة �سيتم تنفيذ الربنامج الأكادميي من قبل الأكادميية
الدولية البحرية لل�سياحة وال�ضيافة وذلك من خالل طرح عدد
من املحاور املهمة منها �أهداف (التنمية امل�ستدامة 2030م)،
العــدد ٥٣٩
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الدكتور/
ح�سني بن �سليمان ال�ساملي

الدكتورة/
هبة عبدالعزيز

ومو�ضوعات التغري املناخي ،ودور القطاع ال�سياحي يف دعم
وتعزيز تلك املحاور  ،ومن خالل الربنامج �سيقوم امل�شاركون
بزيارة للجهات ذات العالقة يف املحطات التي �ستتوقف فيها
ال�سفينة ،ويف املحطة الأخرية �سيكون للم�شاركني جتربة مميزة
من خالل معر�ض (�إك�سبو  2020دبي) والتي �سترثيهم وحتقق
لهم اال�ستفادة املن�شودة».
كما قال املالزم �أول بحري عبداهلل بن �صالح البكاري �أحد
ال�ضباط بال�سفينة« :مت التحاق عدد ( )30متدربا ومتدربة من
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وجمهورية كرواتيا،
وكندا ،وجمهورية املجر ،وجمهورية �أملانيا االحتادية ،وقد
تلقى املتدربني جرعات تدريبية وحما�رضات علمية وعملية،
منها ال�سالمة يف البحر ،و�أعمال ال�سطح ،وحما�رضة عن كيفية
التعامل مع احلريق يف امليناء والبحر ،وحما�رضة عن املالحة
البحرية مرورا ب�صعود ال�صواري».
وقال املالزم �أول بحري �أحمد بن عبداهلل املعمري �أحد
ال�ضباط بال�سفينة�« :ستقطع �سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية
(�شباب ُعمان الثانية) خالل رحلتها ( )2300ميال بحريا ذهابا
و�إيابا خالل ( )28يوما� ،ستزور خاللها موانئ دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،و�ستنظم عددا من الفعاليات
الطالع زوار ال�سفينة خالل حمطات توقفها على تاريخ عمان
التليد وحا�رضها البهي وتراثها اخلالد وما تزخر به من مظاهر
التقدم والرقي ،وما �شهدته وت�شهده من منجزات عظيمة».
وقالت الطالبة املتدربة بثينة بنت نبيل املغريية من
اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا مب�سقط« :رحلتنا يف ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) هي ر�سالة حمبة و�صداقة �إلى �أ�شقائنا
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،و�سوف ت�ضفي
هذه الرحلة لنا كمتدربني روح التعاون والتجان�س مع خمتلف
اجلن�سيات من املتدربني ،ونتقدم بال�شكر للجميع ملن �أ�سهم يف
�إعداد هذه الرحلة ،ون�س�أل اهلل التوفيق والنجاح و�أن منثل بالدنا
خري متثيل».
كما قال الطالب املتدرب وهب حمد العنزي من اململكة
العربية ال�سعودية�« :سعدت بامل�شاركة يف هذه الرحلة ،وال �شك
�أن هذه الرحلة تعد منوذج ًا للتعاي�ش والت�آلف ،وفر�صة لتبادل
الثقافات واال�ستفادة من اخلربات ،وعمان حتت�ضن العامل اليوم
م�ؤكدة لقيم الت�سامح والتعاي�ش التي عرف عنها منذ القدم».
وقالت الطالبة املتدربة رجينا من جمهورية املجر�« :أنا
�سعيدة جدا �أن �أتعرف على ثقافة �سلطنة ُعمان و�أن �أكون �أحد
املتدربني يف هذه الرحلة البحرية التي �سيتخللها العديد من
الأعمال والتدريبات املختلفة يف ال�سفينة ،عالوة على ك�سب
اخلربات وتبادل الثقافات بني طاقم ال�سفينة واملتدربني».

املالزم �أول بحري/
عبداهلل بن �صالح البكاري

املالزم �أول بحري/
�أحمد بن عبداهلل املعمري

الطالبة املتدربة/
بثينة بنت نبيل املغريية

FNSS MANAGEMENT AND
BOARD OF DIRECTORS
OFFERS SINCERE
CONGRATULATIONS TO
HIS MAJESTY
SULTAN
HAITHAM BIN TARIQ AL SAID
AND
THE SULTANATE OF OMAN
ON THE 51 ST NATIONAL DAY

الطالب املتدرب/
وهب حمد العنزي

الطالبة املتدربة/
رجينا
69
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سفينة البحرية السلطانية ُُالعمانية (شباب ُعمان الثانية) تصل إلى محطــــــــــــــــــــــــاتها اخملتلفة في رحلتها الدولية اخلامسة ُعمان نهج متجدد ٢٠٢١م
(

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون العالقات
والتعاون الدويل واملمثل اخلا�ص
جلاللة ال�سلطان يرعى االحتفال
الر�سمي ال�ستقبال ال�سفينة
(�شباب عُ مان الثانية) يف ميناء
(مارينا دب��ي) امل�شاركة يف
معر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) يف
حمطتها اخلام�سة والأخرية.

الرائد الركن بحري/
عي�سى بن �سليم اجلهوري

رعى يوم � ١١/٢١صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلا�ص جلاللة
ال�سلطان االحتفال الر�سمي ال�ستقبال ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) يف ميناء (مارينا دبي) امل�شاركة يف
معر�ض (�إك�سبو  2020دبي) ،والذي نظمته املفو�ضية
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العامة جلناج �سلطنة ُعمان مبعر�ض �إك�سبو ،وذلك
بح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد ال مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير املالية رئي�س ديوان حاكم دبي ،كما
ح�رض احل��ف��ل ع��دد م��ن �أ���ص��ح��اب امل��ع��ايل ال ��وزراء
وامل�س�ؤولني من �سلطنة ُعمان ودولة الإمارات العربية

املتحدة ال�شقيقة وعدد من ال�ضيوف املدعوين.
وقد ر�ست ال�سفينة مبيناء (مارينا دبي )ب�إمارة
دبي بعد زيارتها عدد من املوانئ اخلليجية بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف �إطار رحلتها
الدولية اخلام�سة ُ(عمان نهج متجدد) .
ولدى و�صول �صاحب ال�سمو ال�سيد راعي املنا�سبة
موقع االحتفال ب��د�أت الفعاليات بالتحية وعزفت
مو�سيقى احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ومو�سيقى اخليالة
ال�سلطانية ال ُعمانية مقطوعة من ال�سالم ال�سلطاين
وال�سالم الوطني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة،
وعند ر�سو ال�سفينة باملوقع املخ�ص�ص لها قام قائد
ال�سفينة بدعوة �صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق
�آل �سعيد راع��ي املنا�سبة ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
مكتوم بن حممد �آل مكتوم و�أ�صحاب املعايل الوزراء
وكبار املدعوين لل�صعود على ظهر ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) ،حيث قام �سموه بتحية طاقم ال�سفينة
وتهنئتهم على رحلتهم البحرية �إل��ى دول املجل�س
ودورهم يف �إبراز ر�سالة ُعمان ال�سامية نحو ال�سالم
والإخاء واملحبة عرب هذه ال�سفينة .
وق��د ا�ستم َع �سموه وال�ضيوف �إل��ى �إي��ج��از عن
ال�سفينة وم�سار رحلتها والأهداف التي حققتها ،ويف
اخلتام قام �صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل
�سعيد ,و�أ�صحاب ال�سمو واملعايل واحل�ضور بجولة
على منت ال�سفينة ،وبهذه املنا�سبة �أدلى �سموه ملمثل
التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية بت�رصيح قال
فيه�« :إننا ن�شجع وندعم ال�شباب ال ُعماين ،وال�سفينة
(�شباب ُع��م��ان الثانية) �إن �شاء اهلل �ست�ستمر يف
توا�صلها ،فهي ر�سالة ربط بني ال�شعوب وتوا�صل

النقيب بحري/
عبداهلل بن مبارك اليعقوبي

املالزم بحري/
اليقظان بن خالد الهنائي

و�إهداء لر�سالة ال�سالم  ،هذه ُعمان وهذه ر�سالتها».
و�أ�ضاف �سموه« :ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) �سفينة ناجحة يف م�شوارها
و�أهدافها كما ُر�سم لها  ،ومت�أكد ب�أن ال�شباب �سيكون لهم ذكريات قوية م�ستمدة
من هذه الرحالت ،ويعد التوا�صل مع املجتمعات �إحدى الو�سائل التي جتمع بني
ال�شعوب».
هذا ،وقد خ�ص�صت اللجنة املنظمة ملعر�ض (�إك�سبو  2020دبي) وبالتن�سيق مع
املفو�ضية العامة جلناح �سلطنة ُعمان مبعر�ض �إك�سبو يوم  21نوفمرب يوما وطنيا
جلناح �سلطنة ُعمان ،تتخلل فعاليات هذا اليوم الوطني ال ُعماين دخول ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) مليناء دبي ال�سياحي.
�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) ومنذ انطالقها من
ميناء ال�سلطان قابو�س مرورا مبيناء ال�شويخ بدولة الكويت ،وميناء امللك عبدالعزيز
باململكة العربية ال�سعودية ،وميناء �سلمان مبملكة البحرين ،وميناء حمد بدولة قطر،
ر�ست يف ميناء دبي ال�سياحي وهو وجهتها الأخرية ،بعد �أن قطعت ال�سفينة خالل
رحلتها م�سافة ( )1850مي ًال بحر ًيا.
وبهذه املنا�سبة �أجرى ممثل التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية يف ال�سفينة
عدة لقاءات:
حيث حتدث الرائد الركن بحري عي�سى بن �سل ِّيم اجلهوري قائد ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) قائ ًال« :ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ،ت�صل ملحطتها الأخرية مبيناء
دبي ال�سياحي بدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،يف رحلتها الدولية اخلام�سة بعد
مغادرتها املحطات الأخرى ملوانئ دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الهادفة
لبث روح املحبة والتعاون بني جميع �شعوب العامل ،و�ستختتم رحلتها بالعودة �إلى
�سلطنة ُعمان يف اخلام�س من دي�سمرب املقبل ،كما �أنه وخالل وجودها بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،ور�سوها مبيناء دبي ال�سياحي� ،ست�شارك ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) يف معر�ض (�إك�سبو دبي � ،)2020ضمن جناح �سلطنة ُعمان ،وجناح الأمانة
العامة ملجل�س التعاون اخلليجي �ضمن م�شاركة �سلطنة ُعمان يف فعاليات ال�ش�ؤون

)

الطالبة املتدربة/
�شمة علي احلمادي

الطالب املتدرب/
مارتن نفرتال

الع�سكرية يف اجلناح ،و�أثناء ر�سو ال�سفينة مبيناء دبي ال�سياحي �ستفتح �أبوابها
للزوار للتعريف بالتاريخ ال ُعماين املمتد عرب احلقب الزمنية املتعددة ،وما تزخر
به �سلطنة ُعمان من مقومات ح�ضارية و�سياحية واقت�صادية ،ودور ال�سفينة يف
ن�رش ثقافة ال�صداقة واملحبة وال�سالم ،وذلك بالتعاون مع املفو�ضية العامة جلناح
�سلطنة ُعمان ،كذلك �سيكون هنالك معار�ض م�صاحبة مل�شاركة ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) وهي متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ومعر�ض ال�صور بالتعاون مع
وزارة الثقافة والريا�ضة وال�شباب ،ومعر�ض ال�سياحة بالتعاون مع وزارة الرتاث
وال�سياحة ،ومعر�ض اخليل بالتعاون مع اخليالة ال�سلطانية ،حيث تهدف ال�سفينة
ومن خالل ذلك ا�ستقطاب �أكرب عدد من الزوار بهدف الرتويج ال�سياحي والثقايف
ل�سلطنة ُعمان».
وقال النقيب بحري عبداهلل بن مبارك اليعقوبي �أحد ال�ضباط امل�شاركني
بال�سفينة« :رحلة ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) مرت بعدد من موانئ دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،وال�سفينة جمهزة للإبحار يف خمتلف الظروف ،كما
قمنا بعمل ال�صيانة الدورية الالزمة للمحركات واملولدات والتزود �أثناء توقف
ال�سفينة يف حمطاتها املختلفة ،مع موا�صلة ال�صيانة الدورية امل�ستمرة».
وع�بر امل�لازم بحري اليقظان بن خالد الهنائي �أح��د ال�ضباط امل�شاركني
َّ
بال�سفينة قائ ًالُ « :يعد متابعة حالة الطق�س والأنواء املناخية من الأ�شياء الأ�سا�سية
واملهمة ل�سالمة ال�سفينة وطاقمها ،كما �أن التجهيز امل�سبق للرحلة من حيث ر�سم
امل�سارات املالحية ،له دور كبري يف و�صول ال�سفينة وطاقمها لرب الأم��ان وفق
اخلطة امل�سبقة املعدة لذلك».
وقالت الطالبة املتدربة �شمة علي احلمادي من دولة الإمارات العربية املتحدة:
«�سعيدة جدا بكوين �أحد امل�شاركني بال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ،كانت جتربة
جديدة على ال�صعيد ال�شخ�صي ،تعرفت على العديد من الأ�شياء ،كما �أنها �أ�ضافت �إلى
ح�صيلتي املعرفية الكثري ،وكانت فر�صة لتبادل الثقافات من خالل مقابلة العديد
من امل�شاركني من جن�سيات �أخرى ،وال يفوتني �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل لطاقم
ال�سفينة والقائمني على هذه املبادرة».
وق��ال الطالب املتدرب مارتن نفرتال من جمهورية
�أملانيا االحتادية« :التحقت بال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
لتح�سني مهارات الإبحار ال�رشاعي لدي ،وملتابعة الربنامج
الأكادميي الدويل لل�سياحة وال�ضيافة� ،إن �أف�ضل ما مررت به
حتى الآن هو التبادل الثقايف بيننا وبني الطالب من دول
اخلليج ،لقد تعرفت عليهم عن قرب ،وعاي�شت ح�سن �ضيافتهم،
كما كونت العديد من ال�صداقات ،و�أود �أن �أ�شكر �سلطنة ُعمان
وطاقم ال�سفينة على هذه التجربة الفريدة من نوعها».
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�سفينة البحرية ال�سلطانية العُمانية (�شباب عُ مان الثانية) ت�صل �إىل
ميناء ال�شويخ بدولة الكويت يف �أوىل حمطات رحلة ( عُ مان نهج متجدد )

وكانت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان
الثانية) قد و�صلت يوم  ١١/١١يف �أجواء عامرة بالإخاء واملحبة
�إلى �أولى حمطاتها مبيناء ال�شويخ بدولة الكويت ال�شقيقة ،وذلك يف
(عمان نهج متجدد) 2021م ،وقد كان
رحلتها الدولية اخلام�سة ُ

يف مقدمة م�ستقبلي ال�سفينة لدى و�صولها امليناء كل من �سعادة
الدكتور �صالح بن عامر اخلرو�صي� .سفري �سلطنة ُعمان املعتمد
لدى دولة الكويت وعدد من امل�س�ؤولني يف ال�سفارة ال ُعمانية بدولة
الكويت ،كما كان يف اال�ستقبال من اجلانب الكويتي العميد الركن
�سعادة الدكتور/
�صالح بن عامر اخلرو�صي

العميد الركن بحري/
خالد حممد الراجحي

بحري خالد حممد الراجحي �آم��ر معهد
القوى البحرية بالقوات البحرية الكويتية،
والفا�ضل بدر عبيد العنزي مدير م�ؤ�س�سة
امل��واين الكويتية وع��دد من امل�س�ؤولني
بدولة الكويت.
وت ��أت��ي ه��ذه ال��رح��ل��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
املفو�ضية العامة جلناح �سلطنة ُعمان يف
معر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) بالإ�ضافة �إلى
اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف م�سقط
امل�س�ؤولة عن الربنامج الأكادميي للطلبة
الدوليني امل�شاركني �ضمن رحلة ال�سفينة.
واحتفاال بو�صول ال�سفينة �أقامت
���س��ف��ارة �سلطنة ُع��م��ان ب��دول��ة الكويت
وبالتعاون مع القوات البحرية الكويتية،
وم�ؤ�س�سة امل��وان��ئ الكويتية ،مرا�سم
ا�ستقبال ر�سمية لل�سفينة وطاقمها.
مبنا�سبة و�صول ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) مليناء ال�شويخ بدولة
الكويت �أجرى املمثل الإعالمي للتوجيه
املعنوي واملرا�سم الع�سكرية بال�سفينة
عدداً من اللقاءات جاء فيها:
حت��دث �سعادة الدكتور �صالح بن
عامر اخلرو�صي� ،سفري �سلطنة ُعمان
لدى دولة الكويت قائالً« :و�صلت ال�سفينة
(�شباب ُع��م��ان الثانية) ،حاملة معها
الر�سائل ال�سامية والإن�سانية والتي تهدف
�إلى ن�رشها بني �شعوب العامل� ،أي�ضا تنفذ
ال�سفينة برناجمها الأكادميي وبالتن�سيق
مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
حيث �سيقوم طاقم ال�سفينة واملتدربون
ب ��زي ��ارة جل��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت وع����دد من
امل�ؤ�س�سات الثقافية منها م�ؤ�س�سة ال�شيخ
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الفا�ضل/
بدر عبيد العنزي

عبداهلل ال�سامل ال�صباح الثقافية ،ونتمنى
التوفيق والنجاح لل�سفينة وطاقمها».
كما قال العميد الركن بحري خالد
حممد الراجحي �آمر معهد القوى البحرية
بالقوات البحرية الكويتية« :احتفلنا
بو�صول ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)،
ه��ذه ال�سفينة لها تاريخ طويل ،وهذه
لي�ست امل ��رة الأول� ��ى ال��ت��ي ت ��زور فيها
ال�سفينة دولة الكويت ،حيث قامت بزيارة
الكويت يف رحلتها عام 2015م».
وقال بدر عبيد العنزي مدير م�ؤ�س�سة
امل��وان��ئ الكويتية «:احلمد هلل ال�سفينة
(�شباب ُع��م��ان الثانية) ر���س��ت مبيناء
ال�شويخ بكل �سالمة وا�ستقبلت ا�ستقباال
يليق بها وبر�سالتها ال�سامية ،ا�ستقبال
يليق بعمق العالقة ما بني ال�شعب الكويتي
وال�شعب ال ُعماين».
وق��ال��ت الطالبة امل��ت��درب��ة ن�سيبة
بنت وليد امل�صلحية م��ن كلية ُعمان
لل�سياحة مب�سقط« :رحلتنا ملوانئ دول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية،
(عمان نهج
هي جت�سيد وتر�سيخ لر�سالة ُ
متجدد) بيننا وبني �أهلنا و�أ�شقائنا يف
دول جمل�س التعاون ،هذا امل�سار تعلمنا
فيه الكثري من املهارات التدريبية ،كما
يغر�س فينا روح املغامرة والعمل �ضمن
فريق عمل واحد ،و�أتقدم بال�شكر ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه  -وكل
من �ساهم يف �إجناح هذه الرحلة».
(عمان
اجل��دي��ر بالذكر ب���أن رحلة ُ
نهج متجدد) 2021م� ،ستمر ومن خالل

الطالبة املتدربة/
ن�سيبة بنت وليد امل�صلحية

حمطاتها املختلفة بعدد من موانئ دول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية،
حاملة معها عبق التاريخ البحري ال ُعماين
ال��ع��ري��ق ،و�إجن����ازات احل��ا��ضر امل�رشق،
وتطلعات امل�ستقبل ال��واع��د ،جم�سدة
لر�سالة ال��ت��ع��اون وال�����س�لام وال�صداقة
والإخ��اء ،حيث �ستكون رحلتها القادمة
مليناء امللك عبدالعزيز بالدمام باململكة
العربية ال�سعودية ،بعد مغادرتها مليناء
ال�شويخ بدولة الكويت.
كما ي�شارك يف ال�سفينة يف رحلتها
ال��دول��ي��ة اخل��ام�����س��ة ،ع ��دد م��ن ال��ط�لاب
من دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية� ،إ�ضافة لطالب من دول العامل،
حيث �سيخ�ضعون ومن خالل هذه الرحلة
ل�برن��ام��ج �أك ��ادمي ��ي معتمد يف جم��ال
ال�سياحة ،وال�ضيافة ،بالإ�ضافة �إلى دورة
يف جمال الإبحار واملغامرة ،لن�رش ثقافة
الإبحار ال�رشاعي الذي تتميز بها �سلطنة
ُعمان.
وق��د غ��ادرت ي��وم  ١١/١٢ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) ميناء ال�شويخ
بدولة الكويت ال�شقيقة ميممة �أ�رشعتها
�إل��ى ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام
باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،وقد
ك��ان يف وداعها ل��دى مغادرتها ميناء
ال�شويخ �سعادة الدكتور �صالح بن عامر
اخلـــرو�صي �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد
لدى دولة الكويت ،كما كان يف الوداع
من اجلانب الكويتي العميد الركن بحري
ح�سني فهيد العجمي مدير الإدارة والقوى
الب�رشية بالقوات البحرية الكويتية.
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�سفينة البحرية ال�سلطانية العُمانية (�شباب عُ مان الثانية) ت�صل
لثاين حمطاتها مبيناء امللك عبد العزيز باململكة العربية ال�سعودية

عبداهلل حممد احلربي

(ع��م��ان نهج متجدد)
يف اط��ار رحلتها ُ
2021م ،و�صلت �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) ،يوم ١١/١٤
ل��ث��اين حمطاتها مبيناء امل��ل��ك عبد العزيز
بالدمام باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة .
وقد كان يف ا�ستقبالها لدى و�صولها ميناء
امللك عبدالعزيز الفا�ضل عبداهلل حممد احلربي
مدير ع��ام ف��رع وزارة اخلارجية باملنطقة
ال�رشقية باململكة العربية ال�سعودية ،وفهد
�أحمد العامر مدير عام ميناء امللك عبدالعزيز
بالدمام ،والعقيد �سعيد �أحمد الأحمري قائد
وحدة �أمن ميناء امللك عبدالعزيز بالدمام.
وق��د قطعت ال�سفينة ومنذ انطالقها من
دول��ة الكويت �إل��ى ميناء امللك عبد العزيز
بال�سعودية م�سافة ( )375مي ًال بحري ًا مت
خاللها تنفيذ الربنامج الأكادميي املعتمد يف
جمال ال�سياحة وال�ضيافة للطلبة امل�شاركني،
�إ�ضافة ل��دورة يف جم��ال الإب��ح��ار ال�رشاعي
وامل��غ��ام��رة ،لن�رش ثقافة الإب��ح��ار ال�رشاعي
الذي تتميز به البالد ،بالتعاون مع املفو�ضية
العامة جلناح �سلطنة ُعمان يف معر�ض (�إك�سبو
 ٢٠٢٠دبي) ،وبالتن�سيق مع اجلامعة الأملانية
للتكنولوجيا مب�سقط.
ومبنا�سبة و�صول ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) مليناء امللك عبد العزيز بالدمام
�أجرى التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية
عدداً من اللقاءات:
حيث ق��ال ع��ب��داهلل حممد احل��رب��ي مدير
عام فرع وزارة اخلارجية باملنطقة ال�رشقية
باململكة العربية ال�سعودية�« :سعيد جدا
مب�شاركة �إخواننا من �سلطنة ُعمان يف هذه
الزيارة الطيبة لبلدهم الثاين اململكة العربية
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ال�سعودية ،و�أه ًال و�سه ًال بال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) يف الدمام مرة �أخ��رى ،وهذا حقيقة
ي�ؤكد على عمق وق��وة العالقات التي جتمع
�سلطنة ُعمان واململكة العربية ال�سعودية».
كما حت��دث فهد �أحمد العامر مدير عام
ميناء امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز ب��ال��دم��ام ق��ائ�لاً:
«نرحب بكم يف بلدكم الثاين باململكة العربية
ال�سعودية ،وحتديدا يف ميناء امللك عبد العزيز
بالدمام ،ونحن و�سلطنة ُعمان بلد واح��د،
ورحلة ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) لروح
ال�صداقة التي جتمع البلدين».
وقالت الدكتورة هبة عبدالعزيز �أ�ستاذ
بكلية االقت�صاد و�إدارة الأع��م��ال باجلامعة
الأملانية للتكنولوجيا ب ُعمان« :قامت اجلامعة
الأملانية للتكنولوجيا ب ُعمان وبالتن�سيق مع
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بتنفيذ برنامج
�أك��ادمي��ي دويل معتمد يف جم��ال ال�سياحة
وال�����ض��ي��اف��ة ،ودور ال�����س��ي��اح��ة يف التنمية
امل�ستدامة ،وذل��ك على منت ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) ،م��رورا مبوانئ دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،وي�شارك فيه
( )28طال ًبا وطالبة من دولة جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية� ،إ�ضافة لعدد من الطلبة
من دول العامل ،ميثلون ( )11جامعة ،ويعد هذا
املقرر من �ضمن مقررات اجلامعة الأملانية
املعتمدة ويطرح ب�شكل �سنوي بالتعاون مع
جامعة (زغ ��رب) بكرواتيا ،وي�صنف �ضمن
�إطار التعليم التفاعلي ،يتيح للطالب الفر�صة
يف مزج اجلانب النظري باجلانب العملي يف
بيئة تعليمية تفاعلية ،ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) �ستمر من خالل رحلتها على موانئ
دول جمل�س التعاون و�سيتمكن الطالب من

خاللها من زي��ارة �أه��م املعامل بكل منطقة
والتوا�صل مع هيئات ال�سياحة والدار�سني
واجلامعات التي تطرح هذا التخ�ص�ص وتختتم
ال�سفينة رحلتها الدولية بالر�سو يف ميناء
(مارينا دب��ي) ،حيث �سيزور الطالب معر�ض
(اك�سبو) و�سيتعرفون على ه��ذه التظاهرة
العاملية عن قرب».
وقال الرائد بحري حممد بن �سعيد املقبايل
نائب قائد ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)« :رحلة
(�شباب ُعمان الثانية) ومن خالل رحلتها الدولية
(عمان نهج متجدد) 2021م ،تهدف
اخلام�سة ُ
لتحقيق العديد من الأهداف ومن �أبرزها حتقيق
(ر�ؤية ُعمان 2040م) ،من خالل العمل التكاملي
مع بقية اجلهات احلكومية واخلا�صة للرتويج
ل�سلطنة ُعمان ودعم فئة ال�شباب يف جماالت
التعليم والبحث العلمي ،كما تهدف الرحلة �إلى
حتقيق (ر�ؤية الأمم املتحدة 2030م) ،من خالل
ن�رش ر�سالة ال�صداقة والثقافة ودعم فئة ال�شباب،
�إ���ض��اف��ة ل�ل�أه��داف الأخ���رى واملتمثلة بن�رش
ر�سالة املحبة وال�سالم وحتقيق حماور (�إك�سبو)
املتعلقة باال�ستدامة والتنقل والفر�ص ،و�إبراز
املوروث البحري ال ُعماين».
امل�لازم �أول بحري عبداهلل بن �صالح
البكاري �أحد ال�ضباط امل�شاركني�« :سعيد جدا
بوجودي �ضمن طاقم ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) التي �أب��ح��رت م��ن ميناء ال�سلطان
قابو�س ،وحتمل على متنها ( )11جن�سية
خمتلفة م��ن امل��ت��درب�ين وامل��ت��درب��ات ،حيث
ا�ستطاع املتدربون بكل حرفية الت�أقلم مع
برنامج ال�سفينة يف البحر وقد مت تطبيق جميع
املحا�رضات التي مت تقدميها يف امليناء قبل
اخلروج ،كما مت خالل الإبحار تعليم املتدربني

فهد �أحمد العامر

واملتدربات مهارات الإبحار ال�رشاعي ،ومتكن اجلميع
من تطبيقها على �أكمل وجه.
كما قال الطالب املتدرب وهب حمد العنزي من
اململكة العربية ال�سعودية�« :إنه ل�رشف كبري �أن �أكون
�ضمن املتدربني بال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)،
حيث اكت�سبت العديد من اخل�برات يف جمال الإبحار
ال�رشاعي ،كما كانت فر�صة لاللتقاء مبجموعة من
الطلبة من خمتلف دول العامل ،ولنا ال�رشف ب�أن تكون
�إحدى حمطات ال�سفينة مبيناء امللك عبد العزيز بالدمام
باململكة العربية ال�سعودية».
الطالبة املتدربة مونيكا زوجت�شيت�ش من جمهورية
كرواتيا« :ممتنة وفخورة مل�شاركتي يف هذه الرحلة

الرائد بحري/
حممد بن �سعيد املقبايل

الدكتورة/
هبة عبدالعزيز

حيث تعد فر�صة فريدة لألتقي عن طريقها بكل الثقافات
من دول اخلليج ،وخا�صة �سلطنة ُعمان ،البلد الذي نظم
ه��ذا احل��دث ،و�أن��ا يف غاية ال�سعادة لكوين هنا حيث
تعرفت على ثقافات وعادات خمتلفة ،ممتنة �أي�ضا لطاقم
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) الذين جعلوا من هذه
الرحلة جتربة ال تن�سى».
وق ��د غ� ��ادرت ي ��وم � 11/15سفينة البحرية
العمانية ( �شباب ُعمان الثانية) ميناء
ال�سلطانية ُ
امللك عبدالعزيز باململكة العربية ال�سعودية ميممة
�أ�رشعتها �إلى ميناء �سلمان مبملكة البحرين ال�شقيقة،
وقد كان يف وداعها لدى مغادرتها نائب مدير ميناء
امللك عبدالعزيز.

املالزم �أول بحري/
عبداهلل بن �صالح البكاري

ال�سفينة ( �شباب ُعمان الثانية ) تقيم حفل ا�ستقبال ر�سمي مبيناء امللك عبد العزيز بالدمام

�أقامت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب
ُعمان الثانية) حفل ا�ستقبال ر�سمي مبنا�سبة ر�سوها
مبيناء امللك عبدالعزيز بالدم������ام باململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة.
وقد ح�رض حفل اال�س������تقبال الذي �أقيم على ظهر
ال�سفينة� ،صاحب ال�سمو ال�س������يد في�صل بن تركي �آل
�سعيد �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد لدى اململكة العربية
ال�سعودية ،ورئي�������س غرفة ال�رشقية باململكة العربية
ال�سعودية وعدد من رجال الأعمال ال�سعوديني ،حيث
ا�ستمع �سموه واحل�ضور �إلى �إيجاز قدمه الرائد الركن
بحري عي�سى بن �سليم اجلهوري قائد ال�سفينة حتدث
فيه عن خط �سري الرحلة و�أهداف ال�سفينة ال�سامية يف
تر�س������يخ روابط الإخوة بني الأ�شقاء يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،عالوة على ر�س������التها
التي حتملها يف ن�رش ال�صداقة وال�سالم بني ال�شعوب،
كما جتول �سموه واحل�ضور يف مرافق ال�سفينة واطلعوا
على ما حتويه �أق�س������امها وما زودت به من �إمكانات
متكنها من حتمل �أهوال البح������ر وخماطره ،وبف�ضل
ما ميلكه طاقمها من منت�س������بي البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية من كفاءة وخربة يف هذا املجال.
ومبنا�سبة ر�سو ال�س������فينة (�شباب ُعمان الثانية)

مبين������اء املل������ك
عبدالعزي������ز ،قال
�صاحب ال�سمو ال�سيد
في�صل بن تركي �آل
�سعيد �سفري �سلطنة
ُعمان املعتمد لدى
اململك������ة العربية
ال�س������عودية ملمثل
التوجي������ه املعنوي
واملرا�سم الع�سكرية
على ظهر ال�سفينة:
«�إنني �س������عيد بو�صول ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
�إلى اململكة العربية ال�س������عودية وحتديدا �إلى املنطقة
ال����ش��رقية بالدمام يف حمطته������ا الثانية ،وتعد هذه
الزيارة فر�صة كبرية للتعريف بتاريخ ُعمان البحري
من خالل هذه الرحلة واملرتبط������ة كذلك بالأهداف
الأكادميية من خالل م�ش������اركة عدد من الطالب من
دول العامل و�صوال لهذه املحط������ة وما بعدها ،ومن
اجلوانب املهمة بالن�س������بة لنا التعريج على اجلانب
البحري املرتبط باجلانب التجاري وتبادل الثقافات
واحل�ضارات».
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الطالب املتدرب/
وهب حمد العنزي

الطالبة املتدربة/
مونيكا زوجت�شيت�ش
العــدد ٥٣٩
نوفمرب 2021

�سفينة البحرية ال�سلطانية العُمانية (�شباب عُ مان الثانية)
ت�صل لثالث حمطاتها مليناء �سلمان مبملكة البحرين

اللواء الركن بحري/
حممد يو�سف الع�سم

و�صلت ي��وم � ١١/١٦سفينة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)،
�إل��ى ثالث حمطاتها مبيناء �سلمان مبملكة
البحرين ،ا�ستكماال لرحلتها اخلليجية الثانية
(عمان نهج متجدد)2021م .
ُ
وكان يف ا�ستقبالها لدى و�صولها ميناء
�سلمان مبملكة البحرين اللواء الركن بحري
حممد يو�سف الع�سم قائد �سالح البحرية امللكي
مبملكة البحرين ،والدكتور حممد بن علي
البلو�شي القائم ب�أعمال �سفارة �سلطنة ُعمان
لدى مملكة البحرين.
وقد قطعت ال�سفينة ومنذ انطالقها من
دول��ة الكويت يف حمطتها الأول��ى م��رورا
مبيناء امللك عبد العزيز بال�سعودية و�صوال
مليناء �سلمان مبملكة البحرين م�سافة
( )500ميل بحري ،حيث �شهدت العديد من
الن�شاطات والفعاليات على منت ال�سفينة
وف��ق ال�برن��ام��ج الأك ��ادمي ��ي امل��ع��د لهذه
الرحلة.
ومبنا�سبة و�صول ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) مليناء �سلمان مبملكة البحرين� ،أجرى
ممثل التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية
بال�سفينة عدة لقاءات:
حيث حت��دث اللواء الركن بحري حممد
يو�سف الع�سم قائد �سالح البحرية امللكي
البحريني قائالً« :ت�رشفنا بزيارة ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) ململكة البحرين ،التي
ترتجم عمق العالقات ال ُعمانية البحرينية،
فهي ع�لاق��ة ق��دمي��ة وجتمعنا م��ع �أ�شقائنا
ال ُعمانيني العديد م��ن ال��ع��ادات والتقاليد
امل�شرتكة».
العــدد 539
نوفمرب 2021
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وق�����ال ال ��دك ��ت ��ور حم��م��د بن
ع��ل��ي البلو�شي ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال
�سفارة �سلطنة ُعمان لدى مملكة
البحرين« :يحق لنا ك ُعمانيني �أن
نفخر ب�سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)
منذ ان�ضمامها �إلى �أ�سطول البحرية
ال�سلطانية ال� ُع��م��ان��ي��ة يف ع��ام
2014م وللآن لتحل حمل ال�سفينة
الأولى ،كما نفخر بوجودها ببلدها
ال��ث��اين مملكة البحرين ال�شقيقة
حاملة على ظهرها كوكبة من طالب العلم،
ولنا احلق �أن نفخر ب�أنها متثل التاريخ البحري
ال ُعماين احلديث والنهج املتجدد يف عهد موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه».
م��ن جانبها ع�برت ال�شيخة ه�لا حممد
�آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة
البحرين للثقافة والآث ��ار مبنا�سبة و�صول
ال�سفينة بقولها« :ت�رشفنا با�ستقبال ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) القادمة من �شواطئ
ُعمان ملحطات كثرية يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية الرا�سية مبملكة البحرين،
نفخر بهذا الإجن��از الرائع وبه�ؤالء ال�شباب
الذين قادوا هذه ال�سفينة بخربات مذهلة من
فريق وطاقم متمكن ورائع قادم من �سلطنة
ُعمان الغالية على قلوبنا جميعا».
و�أ���ض��اف النقيب بحري ر�ستم بن �سامل
احل�سيني �أحد ال�ضباط امل�شاركني قائالً« :تقوم
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) برحلتها الدولية
اخلام�سة ،والثانية على م�ستوى دول جمل�س

التعاون ل��دول اخلليج العربية حتت �شعار
(عمان نهج م��ت��ج��دد)2021م ،والتي تهدف
ُ
�إلى تعزيز �أوا�رص الأخوة وال�صداقة مع الدول
ال�شقيقة من خالل الزيارات التي تقوم بها يف
موانئ كل دولة من دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،مييز هذه الرحلة وجود طالب
من جامعات خمتلفة من دول العامل جمعتهم
ال�سفينة ليتعرف اجلميع وعن قرب على ر�سالة
ُعمان ال�سامية يف ن�رش ال�صداقة وال�سالم بني
�شعوب العامل� ،إ�ضافة لتعزيز ثقافة الإبحار
ال�رشاعي».
وقالت الدكتورة نيفانيكا ت�شفلك �أ�ستاذ
بكلية االقت�صاد و�إدارة الأعمال بجامعة زغرب
بجمهورية كرواتيا القائمة على الربنامج
الأك��ادمي��ي بال�سفينة�« :إن الربنامج الدويل
املعتمد يف جمال ال�سياحة وال�ضيافة واملعد
لهذه الرحلة ،ي�ضع الطالب يف بيئة حتاكي
واقع القطاع ال�سياحي ،حيث �أن هذه املنهجية
يف التعليم والتدريب متكن الطالب من ربط
اجل��ان��ب النظري ب��اجل��وان��ب العلمية ،وهي
طريقة غري م�ألوفة يف طرح املقررات الدرا�سية

ال�شيخة/
هال حممد �آل خليفة

الدكتور/
حممد بن علي البلو�شي

اجلامعية ،فقد متكنا من تنفيذ هذا الربنامج يف منطقة
اخلليج وهي املرة الأولى التي ينفذ فيها هذا الربنامج
خارج الدول الأوروبية».
وعرب الطالب املتدرب حممد بن طالب املقبايل
من كلية ُعمان لل�سياحة مب�سقط عن �سعادته قائالً:
«فخور و�سعيد لوجودي �ضمن امل�شاركني بال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) مع جمموعة من الطالب من
دول اخلليج ودول العامل ،وخالل هذه الفرتة ا�ستطعنا
تعلم الكثري من املهارات املتعلقة باجلانب البحري
�إ�ضافة للجانب الأك��ادمي��ي ،و�أعتقد ب�أنها جتربة
فريدة».
وحتدث الطالب املتدرب يو�سف �أحمد جاد من مملكة
البحرين قائال« :فخور بوجودي يف ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) ،التي تبحر بطاقم ُعماين بتميزها باخلربة
واجل��دارة العالية ،وخ�لال فرتة ق�صرية تعلمنا الكثري
من الدول امل�شاركة �سواء من الدول اخلليجية �أو الدول
الأخرى امل�شاركة».

النقيب بحري/
ر�ستم بن �سامل احل�سيني

كما قالت الطالبة املتدربة لوت�سيا بنتاريجي من
جمهورية كرواتيا�« :أ�شعر ب�سعادة وفخر الختياري للم�شاركة
يف ه��ذه الرحلة واختياري يف ه��ذا الربنامج الأكادميي
البحري ،وهي املرة الأولى يل لزيارة �سلطنة ُعمان والإبحار
على منت �سفينة �رشاعية بهذا احلجم ،فال�شعب ال ُعماين
م�ضياف للغاية ،ولقد تعاملوا معنا بكل ود واحرتام وتقدير،
و�أمتنى �أن �أعود مرة �أخرى لل�سياحة ب�سلطنة ُعمان».
وقد غادرت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(�شباب ُعمان الثانية) ميناء �سلمان مبملكة البحرين
متوجهة �إلى ميناء حمد بدولة قطر ،حيث و�صلت �إلى
وجهتها يوم  ،١١/١٨بعد �أن �أبحرت م�سافة ( )٢٥٥
ميال بحريا حتى و�صولها ميناء حمد بدولة قطر.
وقد كان يف وداعها لدى مغادرتها ميناء �سلمان
اللواء الركن بحري حممد يو�سف الع�سم قائد �سالح
البحرية امللكي مبملكة البحرين ،والدكتور حممد بن
علي البلو�شي القائم ب�أعمال �سفارة �سلطنة ُعمان لدى
مملكة البحرين.

الدكتورة/
نيفانيكا ت�شفلك

الطالب املتدرب/
حممد بن طالب املقبايل

ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) تقيم حفل ا�ستقبال م�سائي مبيناء �سلمان مبملكة البحرين

�أقامت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(�شباب ُعمان الثانية) يوم  ١١/١٦حفل ا�ستقبال
م�سائي مبنا�سبة ر�سوها مبيناء �سلمان مبملكة
البحرين ال�شقيقة ،بح�ضور �سعادة الدكتور ال�شيخ
عبداهلل بن �أحمد �آل خليفة وكيل وزارة اخلارجية

لل�ش�ؤون ال�سيا�سية مبملكة البحرين ال�شقيقة ،واللواء
الركن بحري حممد يو�سف الع�سم قائد �سالح
البحرية امللكي البحريني ،والدكتور حممد بن علي
البلو�شي القائم ب�أعمال �سفارة �سلطنة ُعمان لدى
مملكة البحرين ،وعدد من ال�سفراء ،وال�ضباط.

الطالب املتدرب/
يو�سف �أحمد جاد

الطالبة املتدربة/
لوت�سيا بنتاريجي
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العــدد ٥٣٩
نوفمرب 2021

�سفينة البحرية ال�سلطانية العُمانية (�شباب عُ مان الثانية)
ت�صل لرابع حمطاتها مبيناء حمد بدولة قطر
و�صلت ي��وم � ١١/١٨سفينة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)
ل��راب��ع حمطاتها مبيناء حمد ب��دول��ة قطر
(عمان
ال�شقيقة ،ا�ستكماال لرحلتها اخلليجية ُ
نهج متجدد)2021م لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
وك���ان يف ا�ستقبال ال�سفينة ل��دى
و�صولها ميناء حمد بدولة قطر �سعادة
���ص�لاح ب��ن غ��امن العلي وزي ��ر الريا�ضة
وال�شباب بدولة قطر ،و�سعادة جنيب بن
يحيى البلو�شي �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد
لدى دولة قطر.
وقد قطعت ال�سفينة ومنذ انطالقها من
دولة الكويت يف حمطتها الأولى مرورا مبيناء
امللك عبد العزيز بال�سعودية وميناء �سلمان
مبملكة البحرين و�صوال مليناء حمد بدولة
قطر م�سافة ( )755ميال بحريا ،حيث نفذ
الطلبة املتدربون خاللها برناجما �أكادمييا
معتمدا يف جمال ال�سياحة وال�ضيافة� ،إ�ضافة

لدورة يف جمال الإبحار ال�رشاعي واملغامرة،
لن�رش ثقافة الإبحار ال�رشاعي الذي تتميز به
�سلطنة ُعمان.
ومبنا�سبة و�صول ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) مليناء حمد بدولة قطر� ،أجرى ممثل
التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية عددا
من اللقاءات:
حيث حت��دث ���س��ع��ادة ���ص�لاح ب��ن غامن
العلي وزي��ر الريا�ضة وال�شباب بدولة قطر
قائال« :مفخرة لنا جميعا ما �شاهدناه من
قبل ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) فهو
لي�س بغريب على ال ُعمانيني و�أجدادهم كانوا
�أبطال البحار ،وو�صلوا �إلى �أطراف الأر�ض
بال�سفن ال ُعمانية ،واليوم �أبنا�ؤهم يخو�ضون
نف�س التجربة يف ه��ذا احلا�رض متم�سكني
ب�أ�صالتهم العريقة ،وال�شكر مو�صول لقيادة
وحكومة �سلطنة ُعمان التي تعي وتعرف
�أهمية الأ���ص��ال��ة واملحافظة عليها لبناء
امل�ستقبل».

م��ن جانبه ع�بر �سعادة جنيب ب��ن يحيى
البلو�شي �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد لدى دولة
قطر ق��ائ� ً
لا« :ن�شعر بالفخر واالع��ت��زاز ونحن
ن�ستقبل ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يف
رحلتها الدولية اخلام�سة ،وها هي حتط رحالها
يف ميناء حمد بدولة قطر ال�شقيقة حاملة معها
ر�سالة ال�سالم والوئام والإخ��اء والتقارب بني
�شعوب العامل وهي حتيي �أهم املواريث التقليدية
البحرية ال ُعمانية التليدة ال�ضاربة يف القدم».
و�أ�ضاف النقيب بحري �سامل بن حماد
املفرجي� -أحد ال�ضباط امل�شاركني بال�سفينة
قائال« :بكل الفخر واالعتزاز ت�رشفت لأكون
�أح ��د �ضباط �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُع��م��ان الثانية) لتمثيل
الوطن يف املحافل الدولية وذلك من خالل
م�شاركتي يف رحلة ( ُعمان نهج متجدد) يف
عام 2021م واملتجهة ملوانئ دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ،فهي تعد
�سفريا بحريا متجوال حتمل ر�سالة ال�سالم
واملحبة ب�ين ال�شعوب لتنقل م��ن خاللها
الطابع احل�ضاري عن �سلطنة ُعمان و�شعبها
ال ��ويف ،بالإ�ضافة �إل��ى التعريف ب�سلطنة
ُعمان جغرافيا و�سياحيا ،وتعد هذه الرحلة
هي الرحلة الدولية اخلام�سة لل�سفينة� ،أما
فيما يتعلق بال�صعيد ال�شخ�صي فهذه الرحلة

�سعادة/
�صالح بن غامن العلي

�سعادة/
جنيب بن يحيى البلو�شي

الدولية الثانية يل ،حيث ت�رشفت بالتمثيل الدويل يف
رحلة ال�سفينة �إلى القارة الأوروبية يف رحلة (�صواري
املجد وال�سالم) والتي كانت عام 2019م».
من جانبه قال املالزم �أول بحري �أحمد بن حممد
احلب�سي �أحد ال�ضباط امل�شاركني بال�سفينة« :ال�سفينة
ت�ضم عد ًدا من الطلبة املتدربني من جامعات خمتلفة
من داخل وخارج �سلطنة ُعمان ،حيث �سيتدرب الطالب
امل�شاركون على دورة يف جم��ال الإب��ح��ار ال�رشاعي
واملغامرة ،كما �سيتعرفون على املبادئ الأ�سا�سية يف
جمال الإبحار ،و�صيانة الأ�رشعة �أثناء وبعد عملية
الإبحار».
وعرب الطالب املتدرب يو�سف يعقوب ال�رش�شني من
دولة قطر قائال« :فخور مب�شاركتي بال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) ،والتي كانت �أحد �أف�ضل التجارب يف
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النقيب بحري/
�سامل بن حماد املفرجي

املالزم �أول بحري/
�أحمد بن حممد احلب�سي

حياتي ،حيث تعد التجربة الأول ��ى يل
يف �سفينة �رشاعية ،تعلمت العديد من
امل��ه��ارات من خ�لال ه��ذه الرحلة �سواء
ب��الأم��ور املتعلقة ب��اجل��ان��ب املالحي
والبحري ،بالإ�ضافة للربنامج الأكادميي،
و�أ�شكر طاقم ال�سفينة على هذه التجربة
وال�شكر مو�صول للطاقم الأكادميي».
وقال الطالب املتدرب باتريك فرجا
من جمهورية املجر« :عندما �أتيحت يل
هذه الفر�صة لالن�ضمام بال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) مل �أت��ردد يف االلتحاق،
ح��ي��ث ال��ت��ق��ي��ت م��ن خ�لال��ه��ا بثقافات
وجن�سيات خمتلفة ،كما �ساعد ذلك يف
تطوير العديد من مهاراتي ال�شخ�صية،
من خالل االلتزام بالوقت واجلر�أة خا�صة
عند �صعودي ل�صارية ال�سفينة يف الأعلى،
و�أتطلع بكل �شوق ملا هو ق��ادم ،و�شكرا
جزيال لكم».
كما عربت الطالبة املتدربة الري�سا
كلندزيك من كندا قائلة« :تعرفت من خالل
م�شاركتي يف هذه الرحلة على ثقافات جديدة و�أماكن
�أخرى ،وعادات خمتلفة ،وتعلمت العديد من املهارات
ومن �أبرزها ال�ضيافة ال ُعمانية والت�سامح ،و�إنني �أتطلع
لتعلم املزيد ،و�أتقدم بال�شكر لطاقم البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية على هذه املبادرة».
وقال الطالب املتدرب �إبراهيم حميد �أوجانه من
اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا مب�سقط« :فخور جدا
و�سعيد بكوين جزء من ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)،
تعلمت من طاقمها مهارات كثرية وخمتلفة يف جمال
الإبحار ال�رشاعي ،وهي فر�صة طيبة لتبادل الثقافات
م��ع خمتلف ال���دول امل�����ش��ارك��ة ،كما �أن امل�رشفني
الأكادمييني كان لهم دور كبري يف تو�صيل املعلومة،
من خالل تطبيقها عمليا على ال�سفينة ،فهي جتربة
جميلة لن تن�سى».
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الطالب املتدرب/
يو�سف يعقوب ال�شر�شني

الطالب املتدرب/
باتريك فرجا

الطالبة املتدربة/
الري�سا كلندزيك

الطالب املتدرب/
�إبراهيم حميد �أوجانه

ال

عيد الوطني

امل

جيد

ُعمــان الـــوالء

51

مــن �أي حــ����������رف �أبــــــد�أ

فقريحت����������ي ال تهد�أ

ومـ�شـاعـــري ال تـ�صــد�أ

فـي حب �أر�ضك يا ُعمان

فالأر�ض من م�سك وطيب

واخلري كالغ�صن الرطيب

وال�شعب فـي ثوب ق�شيب

فـ����������ي دارنا دار الأمان

(قابـــو�س) � َّأ�س�س موطنا

والقلب �أ�ضحى م�س����������كنا

�أو�صـى (بهيثــم) واملنـــى

يبقى الأبي مدى الزمان

� ُأعمان يــــ����������ا خـيـر بـلـد

كانت وتبق����������ى للأبد

عـ�شـقـا لـهـا القلب �شهد

فاقت على كل احل�سان

لـدار (هـيـثــم)
طـوبـى
ِ

�أ�س����������د ه�صور �ضيغم

بـالـفـكـر حـلـم يـر�سـم

ر�ؤيا جت ّل����������ت للعيان

للـعـهـد جــاء مـجــــددا

وال�ش����������عب كان م�ؤيدا

بـالـروح �صـدقـا يـفـتدى

�إن �آن للفع����������ل �أوان

فـالـكــل جـنـد للـوطــن

�إن حل بال����������دار حمن

هـــذا مـقـال فـم الــزمن

ال لي�����������س للي�أ�س مكان

للـمـجـد نـمـ�ضـي ال نـمل

وبدون ي�أ�����������س �أو كلل

ال يـعـرف الـ�شـعب ك�سل

نحو الع�����ل����ا هبت جمان

يـا مـوطـنـي �أنـت الـوالء

فـي الع�سر �أو حني الرخاء

فـاحـيا كنجم فـي ال�سماء

يا قبلة الع�ش����������ق ُعمان

العيد
الرائد الركن/
منذر بن حمدان الفزاري
اجلي�ش ال�سلطاين العُماين
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معايل وزير الرتاث وال�سياحة يف حديثه لـ (

):

تـ�شرفت بنيل الثقـة ال�ساميـة جلاللـة ال�سلطـان املعظـم  -حفظـه اللـــــــــــــــــــــــه ورعـاه  -و ُعمـان متـر مبرحلــة جديـــدة انتقاليــة فـــي غايــــة
الأهميـة مـن حيث احلفاظ علىاملنجـز و�صيانــته و�إعـادة توجيــه املـــــــــــــــــــــــوارد الوطنيـــة لتحقيـــق معـــدالت مــرجــوة مـن الأداء امل�ؤ�س�سي
تزخر �سلطنة ُعمان بالكثري من املقومات
الطبيعية املتنوعة والتي ُت�سهم يف �إيجاد بيئة
�سياحية  ،ف�سحر الطبيعة ال ُعمانية ن�سيج من
اجلبال والأودية ،وال�سهول والبحار ،كما تنعم
بتاريخ جميد وح�ضارة وا�سعة وموروثات ثراثية
متنوعة تت�ضح مالحمها يف جميع حمافظات
وواليات �سلطنة ُعمان من خالل القالع واحل�صون
والأبراج ال�شاهدة على معامل �سلطنة ُعمان
التاريخية ,ومنذ فجر م�سرية النه�ضة املباركة
وقطاعا الرتاث وال�سياحة يحظيان باهتمام عميق
ومتوا�صل لكونهما من القطاعات املهمة يف البالد.
وللحديث حول قطاعي (الرتاث وال�سياحة)،
) معايل �سامل بن حممد
التقت جملة (
املحروقي وزير الرتاث وال�سياحة و�أجرت مع
معاليه اللقاء الآتي:
 uما هي انطباعات معاليكم حول هذه الأمانة الوطنية التي
تقلدمتوها؟
ت�رشفت بنيل الثقة ال�سامية جلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه
وعمان متر مبرحلة جديدة انتقالية يف غاية الأهمية
اهلل ورعاه ُ -
من حيث احلفاظ على املنجز و�صيانته ،و�إعادة توجيه املوارد
الوطنية لتحقيق معدالت مرجوة من الأداء امل�ؤ�س�سي �آخ ًذا يف
احل�سبان (ر�ؤية ُعمان  ،)2040وكذلك حجم التحديات القائمة
حاليا ،وي�شمل ذلك قطاع ال�سياحة ب�صورة خا�صة الذي ي�ؤمل منه
ً
�أن ي�سهم بفاعلية يف حتقيق امل�ستهدفات املحددة له من حيث
الناجت الإجمايل ،ومن حيث امل�ساهمة يف �سوق العمل وتوظيف كل
املقومات التاريخية والرتاثية والطبيعية التي تتميز بها �سلطنة
ُعمان .ولذلك ف�إن الأمانة تتج�سد يف تنفيذ التكليف وامل�س�ؤوليات
مبهنية و�إخال�ص ومثابرة حتقيقا لطموحات ور�ؤية جاللة ال�سلطان
�أيده اهلل.
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� uشهد قطاعا الرتاث وال�سياحة منجزات طِ وال م�سرية النه�ضة
املباركة ..نرجو من معاليكم �إيجاز ما حتقق يف هذين القطاعني؟
قطاعا الرتاث وال�سياحة من القطاعات االقت�صادية املهمة التي
تركز ُعمان على تنميتهما ومتكينهما من خالل عدد من الربامج
وامل�رشوعات الوطنية؛ لتعظيم اال�ستفادة منها واحلفاظ على
مكوناتهما يف �آن واحد ،وتتثمل جهود الوزارة يف و�ضع ال�سيا�سات
بدءا من
واخلطط والربامج التطويرية لقطاعي الرتاث وال�سياحة ً
ح�رص املعامل الرتاثية والتاريخية واملواقع ال�سياحية و�صوال �إلى
و�ضع اخلطط التنموية ال�شاملة للقطاعني وحتديد الربامج الداعمة
لتنفيذ خمرجات تلك اخلطط.
ففي قطاع الرتاث وبهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة قامت الوزارة
بح�رص وتوثيق املعامل التاريخية والأثرية يف جميع املحافظات والتي
بلغت يف عام 2021م عدد (َ ) 3400معلَم منظمة يف قواعد بيانات
جغرافية تتيح االطالع على جميع تفا�صيلها لتوظيفها يف �إدارة

حاور معاليه :العميد الركن /ح�سن بن علي املجيني
الت�صوير :الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي � -أر�شيف وزارة الرتاث وال�سياحة

الرتاث املعماري ،وت�أ�سي�س عدد من الربامج وامل�رشوعات التي ت�سهم
يف احلفاظ على املقومات الأثرية وو�ضع ال�ضوابط الالزمة لذلك مثل:
برنامج مكافحة االجتار غري امل�رشوع باملمتلكات الرتاثية حلماية
الرتاث الوطني ،وتو�سعة برنامج التنقيبات وامل�سوحات الأثرية،
وبرنامج الآثار املغمورة باملياه الذي يهدف �إلى ح�رص هذا الرتاث
وحتديد طبيعته وحمايته من املخاطر الطبيعية والعبث به وتوظيفه
يف تنمية ال�سياحة البحرية� ،إ�ضاف ًة �إلى تو�سعة نطاق برامج الرتميم
وال�صيانة للمواقع التاريخية والأثرية ،حيث مت ترميم و�صيانة ()335
موقعا تنوعت بني قالع وح�صون و�أبراج و�أ�سوار وم�ساجد �أثرية وبيوت
وحارات �أثرية� ،ضمن خطط الوزارة للحفاظ على هذا الإرث وتطوير
املنتجات ال�سياحية التي تزخر بها �سلطنة ُعمان.
�أما قطاع ال�سياحة فقد �شهد منوا مت�صاعدا يف م�ؤ�رشات الأداء
خالل الفرتة (2019 - 2010م) ومنها القيمة امل�ضافة للقطاع
التي بلغت يف عام 2019م ما قيمته ( )717مليو ًنا و(� )905آالف
ريال ُعماين بارتفاع ن�سبته ( )%3.6مقارنة بعام 2010م الذي
بلغ ( )521مليونا و� 363ألف ريال ُعماين ،لت�شكل بذلك م�ساهمة
القطاع ما ن�سبته ( )%2.5من الناجت املحلي الإجمايل ،كما ارتفع
عدد الزوار القادمني �إلى �سلطنة ُعمان خالل الع�رش �سنوات املا�ضية
مبعدل منو بلغ ( )%9.9لي�صل �إلى ( )3.5ماليني زائر يف عام
2019م مقارنة بـ ()1.5مليون زائر يف عام 2010م.

وقد حقق القطاع ال�سياحي منوا يف عدد املن�ش�آت الفندقية
بلغت ن�سبته ( )%9.1خالل الفرتة 2021 - 2010م حيث
بلغ عدد املن�ش�آت الفندقية املرخ�صة ( )579من�ش�أة يف نهاية
�شهر 2021/9م موفرا بذلك ( )28,267غرفة فندقية مقارن ًة
بـ( )229من�ش�أة فندقية يف 2010م ت�ضم ( )11,037غرفة
فندقية �آنذاك.
ويوفر القطاع ( )142,247فر�صة وظيفية مبا�رشة منها
( )15,523ي�شغلها ال ُعمانيون وبن�سبة تعمني بلغت ( )%11يف
جميع �أن�شطة القطاع ،ويعد ن�شاط الفنادق �أحد �أهم الأن�شطة
ال�سياحية التي توفر فر�ص العمل حيث ت�شري الإح�صائيات �إلى �أن
�إجمايل عدد العاملني يف املن�ش�آت الفندقية بلغ ( )17,065لغاية
مانيا و( )12,333وافدا حمققا
�شهر 2021/4م منهم (ُ )4,732ع ً
بذلك ن�سبة تعمني بلغت (.)%27.7
 uمعايل الوزير � ...صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ()2020/91
بتعديل م�سمى وزارة الرتاث والثقافة �إىل وزارة الرتاث وال�سياحة،
والذي يعد �أحد �أبرز �أ�شكال التحديث يف املنظومة الإدارية احلديثة
ل�سلطنة ُعمان ،ما هي الدالالت والتوجهات الوطنية التي ميكن
�إعطاء القارئ الكرمي قراءة عنها عرب هذه املجلة العريقة؟
�إن من �ضمن الأولويات الوطنية الواردة يف (ر�ؤية ُعمان
( )2040املواطنة والهوية والرتاث والثقافة الوطنية) التي تتواءم
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وزارة الرتاث وال�سياحة ت�شرف على �إن�شاء املتاحف ك�إحدى الو�سائل املهمة يف احلفاظ
على الرتاث املادي وغري املادي والطبيعي ل ُعمان ليتم فيها عر�ض املقتنيات الأثرية
والثقافية ب�أ�سلوب علمي وحديث
قطاعا الرتاث وال�سياحة من القطاعات االقت�صادية املهمة التي تركز
�سلطنة عُ مان على تنميتها ومتكينها من خالل عدد من الربامج وامل�شروعات
الوطنية؛ لتعظيم اال�ستفادة منها واحلفاظ على مكوناتها يف �آن واحد
مت �إعداد خطة التنمية ال�سياحية ال�شاملة ،التي تقوم على
تطوير جمموعة من التجارب الفريدة ،ومن بينها التجربة
الرتاثية التي تتمثل يف منتج القالع واحل�صون واحلارات
القدمية و(الأ�سواق التقليدية)
املقومات الرتاثية والتاريخية يف �سلطنة عُ مان
تعد ميزة ن�سبية للقطاع ال�سياحي ،وقد �أو�صت
الإ�سرتاتيجية ال ُعمانية لل�سياحة بتوظيف هذه
املقومات لتطوير جتارب �سياحية متميزة وتنويع
املنتج ال�سياحي يف عُ مان
مع اخت�صا�صات الوزارة املتمثلة يف تنفيذ الأهداف وال�سيا�سات العامة لتطوير
�صناعة ال�سياحة يف �سلطنة ُعمان ،وو�ضع اخلطط والربامج الكفيلة بتحقيقها،
وبناء قطاع �سياحي منتج ومتنوع ومتكامل ي�ستفيد من املوروث التاريخي
والثقايف واحل�ضاري ل ُعمان ،ويحافظ عليه مبا يحقق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،ومن هذا املنطلق ف�إن من التوجهات الوطنية توظيف الرتاث
ال ُعماين خللق قطاع �سياحي متكامل م�ستدام ،عليه تقوم الوزارة بالإ�رشاف
على تطوير املواقع الأثرية والتاريخية وحمايتها و�إبراز �أهميتها احل�ضارية
والتاريخية من خالل تهيئتها وتوظيفها يف التنمية ال�سياحية بال�شكل الذي يربز
�أهميتها ودورها التاريخي يف ح�ضارة ُعمان ،وم�ؤخرا قامت الوزارة بعر�ض
بع�ض هذه املعامل التاريخية لال�ستثمار بغية التعريف بها واحلفاظ عليها
ب�إعادة ت�شغيلها واال�ستفادة من مكوناتها ،منها على �سبيل املثال :قلعة نزوى
وح�صن جربين وقلعة مطرح.
 uمعايل الوزير ...دمج قطاعي الرتاث وال�سياحة يف وزارة واحدة ،مرحلة
جديدة ي�شهدها قطاع الرتاث وال�سياحة جت�سيدا لر�ؤية وفل�سفة �سلطنة ُعمان،
على اعتبار ما تتميز به ُعمان من خمزون تراثي عريق ومتنوع ،ما هي ر�ؤيتكم
حيال هذا التوجه ب�شكل عام؟
مما ال �شك فيه �أن �سلطنة ُعمان غنية ب�إرث تاريخي عريق ميتد لآالف ال�سنني
وهذا الإرث انعك�س على الرتاث الأثري واملعماري �إلى جانب الرتاث الثقايف،
ودمج القطاعني يف كيان م�ؤ�س�سي واحد ميكن من خالله ت�سهيل توظيف وت�سخري
املعامل الرتاثية واملقومات التاريخية كو�سيلة و�أداة جلذب ال�سياحة الرتاثية
وتفعيلها مبا يتالءم مع خ�صو�صية كل موقع واحلفاظ عليه �سواء كان املوقع
ثقافيا �أو طبيعيا (جيولوجياً).
فاملقومات الرتاثية والتاريخية يف �سلطنة ُعمان تعد ميزة ن�سبية للقطاع
ال�سياحي ،وقد �أو�صت الإ�سرتاتيجية ال ُعمانية لل�سياحة بتوظيف هذه املقومات
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لتطوير جتارب �سياحية متميزة وتنويع املنتج ال�سياحي يف ُعمان ،بناء على ذلك مت
�إعداد خطة التنمية ال�سياحية ال�شاملة ،التي تقوم على تطوير جمموعة من التجارب
الفريدة ،ومن بينها التجربة الرتاثية التي تتمثل يف منتج القالع واحل�صون واحلارات
القدمية و(الأ�سواق التقليدية).
فعمان دولة ذات ح�ضارة وتاريخ
العماين يعتز بهويته و�أ�صالتهُ ،
 uمعايل الوزيرُ ...
عريقني .كيف ا�ستطاعت �سلطنة ُعمان احلفاظ على موروثاتها العريقة رغم املتغريات التي
قد تن�ش�أ نتيجة متطلبات احلداثة والتنمية؟
�إن النه�ضة ال ُعمانية املباركة التي قادها جاللة ال�سلطان قابو�س  -طيب اهلل ثراه
 وهي منبع احلداثة والتنمية اتخذت من الهوية ال ُعمانية ومكوناتها ومكت�سباتها منطل ًقاللحداثة من االعتزاز بها كقيمة وطنية ثابتة ومتكيفة مع متطلبات التطوير واحلداثة
املن�شودة وال تتعار�ض معها ،وما كان �إن�شاء وزارات معنية بهذا اجلانب �إال ت�أكيد لهذا
النهج ،فهذه الوزارة على مر العقود التي �سلفت قامت بجهودٍ كبرية يف هذا ال�ش�أن من
خالل احلفاظ على املوروثات ال ُعمانية وتوثيقها و�صيانتها ،وامل�ساهمة يف توثيقها
عامل ًيا عرب ت�سجيل عدد من املواقع الأثرية والتاريخية التي ت�ستويف املتطلبات العاملية
لتكون �ضمن قائمة الرتاث العاملي يف (اليون�سكو) مثل موقع قلعة بهالء امل�سجلة يف عام
1987م ،ومواقع بات واخلطم والعني الأثرية التي ُ�سجلت يف القائمة عام 1987م ،وموقع
مدينة قلهات املُ�سجل يف عام 2018م� ،إلى جانب �إعداد جمموعة من املواقع يف القائمة
التمهيدية للمواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية متهيدا لت�سجيلها �ضمن قائمة الرتاث
العاملي بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية ت�شمل مواقع للرتاث الثقايف ،ومواقع
للرتاث الطبيعي ،ومواقع �أخرى جتمع الرتاث الثقايف والطبيعي يف ُعمان.
�إلى جانب تنفيذ امل�سوحات والتنقيبات والدرا�سات للمواقع الأثرية بالتعاون مع
جمموعة من البعثات الأجنبية املتخ�ص�صة يف التنقيبات وامل�سوحات الأثرية حل�رصها
وعمل الدرا�سات الالزمة لتوثيقها واحلفاظ عليها وت�أهيلها للتوظيف ال�سياحي ،ويف �سبيل
توثيق العمران ال ُعماين الرتاثي واحلياة االجتماعية نفذت الوزارة بالتعاون مع جامعات
وكليات من الداخل واخلارج م�رشوعات لتوثيق و�إ�صدار كتب عن احلارات ال ُعمانية القدمية
ملا يقارب ( )20حارة ُعمانية.
�إ�ضافة �إلى ذلك ت�رشف الوزارة على �إن�شاء املتاحف ك�إحدى الو�سائل املهمة يف احلفاظ
على الرتاث املادي وغري املادي والطبيعي ل ُعمان ليتم فيها عر�ض املقتنيات الأثرية
والثقافية ب�أ�سلوب علمي وحديث ،ومن �أمثلة هذه املتاحف :املتحف الوطني ،ومتحف
التاريخ الطبيعي ،ومتحف التاريخ البحري يف والية �صور ،ومتحف اللبان يف حمافظة
ظفار �إلى جانب املتاحف الأخرى املتخ�ص�صة.
وال �شك �أن كل تلك اجلهود تتكامل مع جهود اجلهات ذات ال�صلة احلكومية �أو املجتمعية
وفقا للتوجهات الوطنية الثابتة للحفاظ على موروثات �سلطنة ُعمان العريقة.
 uمعايل الوزير ...لدى �سلطنة ُعمان �إمكانات وموارد طبيعية متعددة ومتنوعة تنت�رش يف
كافة حمافظاتها ،كما متتلك �إرثا ح�ضاريا غنيا يعود �إىل �آالف ال�سنني .وعلى �ضوء ذلك
ما دور وزارتكم يف ت�رسيع خطوات التنمية ال�سياحية عن طريق اال�ستغالل الأمثل لهذه
الإمكانات واملوارد الوفرية؟
يف هذا ال�صدد تتبنى وزارة الرتاث وال�سياحة م�رشوع اخلطة اال�ستثمارية للمعامل
التاريخية واملتمثلة يف القالع واحل�صون واحلارات القدمية واال�ستغالل الأمثل لها ،من
خالل فتح املجال لال�ستفادة من خربة ال�رشكات الأهلية وامل�ؤ�س�سات التي تتوفر لديها
املقدرة الفنية واملالية لإعادة تن�شيطها كمواقع �سياحية ،و�إيجاد املزيد من فر�ص العمل
للمواطنني فيها ،وكانت �أولى بوادر جناح هذه التوجه الإ�سرتاتيجي هو توقيع عقد �إدارة
وت�شغيل وتوظيف قلعة نزوى مع �إحدى ال�رشكات الأهلية التي ت�أ�س�ست وتبنت اال�ستثمار يف
املعلم التاريخي ،وتال هذه التجربة �إدارة وت�شغيل ح�صن جربين عام 2021م حيث �أ�سندت
الوزارة الإدارة والت�شغيل والتوظيف لإحدى ال�رشكات الأهلية �أي�ضا.
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�أدعو اجلميع �إىل موا�صلة العمل ب�أمانة وم�س�ؤولية لتحقيق
النجاحات املطلوبة لر�ؤية ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم � -أيده اهلل  -وهو يقود مرحلة مهمة من تاريخ عُ مان

وهناك خطة طموحة لدى الوزارة يتم العمل بها للن�صف الأخري
من عام 2021م تتمثل يف طرح مناف�سة �إدارة وت�شغيل وتوظيف
لأكرث من ( )15موقعا من املعامل التاريخية متثل مواقع للقالع
واحل�صون ،ومواقع للرتاث العاملي ،ومواقع لأبراج الع�سكر كانت
�سابق ًا ت�ستخدم لنظام املراقبة وتتميز مبوقعها الإ�سرتاتيجي املطل
على بع�ض املعامل ال�سياحية بالواليات التابعة لها.
 uمعايل الوزير ..ما هي ر�ؤية الوزارة يف حتفيز القطاع ال�سياحي
من خالل ما تتمتع به ُعمان من مقومات �سياحية متنوعة؟
قامت الوزارة ب�إعداد خمططات التنمية ال�سياحية لعدد من
املحافظات ت�شمل حمافظة م�سقط ،وحمافظة ظفار ،وحمافظة
م�سندم ،وحمافظة الداخلية ،وحمافظة جنوب ال�رشقية كمرحلة �أولى
ملراحل التنمية ال�سياحية ،وحددت هذه املخططات امل�رشوعات
واخلدمات والتجارب واملنتجات ال�سياحية املقرتحة لتطوير القطاع
ال�سياحي وذلك لتوظيف املقومات التي تتميز بها كل حمافظة لت�سهم
يف تطوير القطاع.
كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد من ور�ش العمل واللقاءات مع
امل�ستثمرين يف القطاع ال�سياحي لبحث الت�سهيالت املطلوبة لتنفيذ
امل�رشوعات ،و�أي�ضا بحث التحديات التي تواجهها لو�ضع احللول
املمكنة وذلك لتحفيز وت�شجيع اال�ستثمار يف القطاع.
وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ جمموعة من ور�ش العمل واللقاءات
مع امل�ستثمرين من �أ�صحاب امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
يف القطاع ال�سياحي لعر�ض الت�سهيالت واحلوافز املقدمة لهم من
قبل الوزارة واجلهات احلكومية املعنية يف هذا اجلانب� ،إلى جانب
مناق�شة التحديات التي يواجهها امل�ستثمرون والعمل على و�ضع
احللول املنا�سبة لها.
وتعكف الوزارة على تب�سيط �إجراءات اال�ستثمار من خالل
�إعادة هند�سة �إجراءات الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة للم�رشوعات
ال�سياحية التي تقوم على تقليل فرتة الإجراءات وتب�سيطها ،لتح�سني
جودة خدمات العمالء املرتبطة بامل�رشوعات ال�سياحية وحتفيز
اال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي.
 uمعايل الوزير ..ما هي اخلطط والربامج التي و�ضعتها وزارة
الرتاث وال�سياحة من �أجل النهو�ض بقطاع ال�سياحة؟ وهل هناك
م�رشوعات جديدة �سرتى النور قريبا؟
تتبنى الوزارة م�رشوع خطة مرجعية للتنمية ال�سياحية ال�شاملة
لقطاعي الرتاث وال�سياحة جتمع بني خمرجات الإ�سرتاتيجية ال ُعمانية
لل�سياحة واملبادرات املنبثقة من برنامج التنوع االقت�صادي (تنفيذ)
و(ر�ؤية ُعمان  )2040بالإ�ضافة �إلى التوجهات احلديثة لقطاع
ال�سياحة ،وتركز اخلطة على كافة حماور تنمية ال�سياحة الأ�سا�سية من
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وزارة الرتاث وال�سياحة تتبنى م�شروع خطة مرجعية
للتنمية ال�سياحية ال�شاملة لقطاعي الرتاث وال�سياحة
جتمع بني خمرجات الإ�سرتاتيجية ال ُعمانية لل�سياحة
واملبادرات املنبثقة من برنامج التنوع االقت�صادي
(تنفيذ) و(ر�ؤية عُ مان )2040
خالل حوكمة القطاع وجتويد �أنظمة �إدارته ،وبناء القدرات والتخطيط
والتطوير واال�ستثمار يف امل�رشوعات ،وتعزيز جوانب اجلودة
واال�ستدامة والتناف�سية ،وتعزيز توجهات القيمة املحلية امل�ضافة يف
ال�سياحة ،وتنمية املنتجات والتجارب ال�سياحية ،وتعزيز �سوق العمل
يف القطاع ،وتنمية املجتمعات املحلية احلا�ضنة لل�سياحة ،وجوانب
الرتويج ال�سياحي املن�شود ،والوقوف على كافة التحديات التي تعيق
تنمية القطاع والعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة لها.
واخلطة تت�ضمن العديد من امل�رشوعات اال�ستثمارية املبا�رشة
وامل�رشوعات التمكينية املهمة لتنمية ورفع �أداء القطاع يف جميع
املحافظات ،ولعل من �أهم ما تركز عليه اخلطة تطوير جمموعة من
املنتجات والتجارب ال�سياحية التي ت�شمل املواقع الطبيعية وت�شجيع
اال�ستثمار يف املحميات وتطوير ال�سياحة اجليولوجية و�سياحة
املغامرات ،وا�ستثمار املواقع واملعامل التاريخية ،و�إن�شاء وت�أهيل
وتطوير املتاحف ال ُعمانية ،وا�ستثمار مواقع الرتاث العاملي ،وتنمية
وتطوير خدمات ال�شواطئ العامة ،وتنفيذ واحات اخلدمات امل�صغرة
يف املواقع ال�سياحية بالتعاون مع اجلهات ذات االخت�صا�ص ،وتطوير
�أن�شطة التخييم ،وتطوير �سياحة امل�أكوالت ال ُعمانية ،ومن �ضمن
امل�رشوعات املميزة ذات اال�ستخدامات املتعددة التي يتوقع لها �أن
ترى النور قريبا حديقة النباتات والأ�شجار ال ُعمانية يف اخلو�ض،
بينما مت م�ؤخرا افتتاح مركز فتح اخلري يف والية �صور مبحافظة
جنوب ال�رشقية� ،إلى جانب العديد من امل�رشوعات اال�ستثمارية
اخلا�صة امل�ؤمل �أن ت�شكل �إ�ضافة قيمة يف حجم ا�ستثمارات القطاع
ال�سياحي.
 uيف ختام هذا اللقاء ومبنا�سبة العيد الوطني احلادي واخلم�سني
للنه�ضة .هل من كلمة يود معاليكم توجيهها عرب جملتكم (جند
ُعمان) بهذه املنا�سبة الوطنية املجيدة؟
�إنني �أدعو اجلميع �إلى موا�صلة العمل ب�أمانة وم�س�ؤولية لتحقيق
النجاحات املطلوبة لر�ؤية ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم
 �أيده اهلل  -وهو يقود مرحلة مهمة من تاريخ ُعمان يف الوقت الذيفيه ترتفع وتتنوع الآمال من �أجل غد �أف�ضل رغم التحديات التي
منر بها ومير بها العامل ،وهي حتديات مرحلية تتطلب م ّنا جمي ًعا
احلفاظ على املُنجز الذي حتقق ،وتبني ممار�سات تتفق مع املرحلة
من حيث حوكمة القرارات والنتائج وتوظيف املوارد الوطنية وتنفيذ
الإ�صالحات املطلوبة يف كل القطاعات.

�إعداد :النقيب� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي

 الرقيب� /أحمـد بـن فهـد الوهيبـــيت�صوير:
 -العريف � /أحمد بن غريب الها�شمي

البحريــة ال�سلطانيـة ال ُعمانيـة حتتفـل بيومهـا ال�سنـــــــــــــــــــــوي وتخريــج دفعـــة مـــن اجلنــــود امل�ستجديـــــن

معالـي رئي�س جهـاز اال�ستثمـار ال ُعمانـي يرعـى االحتفـال
الذي �أقيم على ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية

احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  ١١/٣بيومها ال�سنوي الذي يوافق الثالث من نوفمرب من كل عام ،
وهي تخطو خطوات مت�سارعة نحو التحديث والتطوير والت�سليح يف العدة والعتاد لتعزيز القدرات الدفاعية والقتالية
للأ�سطول البحري ،ومبا يتوافق مع املتغريات التكنولوجية احلديثة يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه .
وي�أتي احتفال البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بهذا اليوم متجيداً للذكرى اخلالدة  ،حيث ت�شرفت البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية با�ستالم الراية من لدن املغفور له ب�إذن اهلل تعالى ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه  -يف الثالث من
نوفمرب من عام 1990م  ،ليكون يوماً �سنوياً للبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ُيحتفى بذكراه يف كل عام.
وبهذه املنا�سبة �أقامت البحرية
ال�سلطانية العمانية احتفاال على ميدان
اال�ستعرا�ض الع�سكري بقاعدة �سعيد
بن �سلطان البحرية حتت رعاية معايل
عبدال�سالم بن حممد املر�شدي رئي�س جهاز
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اال�ستثمار العماين ،وقد ت�ضمن برنامج احلفل
تخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين ،وتقدمي
عرو�ض ع�سكرية متنوعة عك�ست ما يتمتع
به منت�سبو البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
من مهارة وكفاءة واقتدار لت�ؤكد ما ت�شهده

العمانــي راعــي املنا�سبــة ،بعدهــا قــام
معاليه بتفتي�ش ال�صف الأمامي من طابور
اال�ستعرا�ض ،ثم قلد ميدالية اخلدمة الطويلة
وال�سلوك احل�سن لعدد من منت�سبي البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية تقديراً جلهودهم امل�ضنية
يف خدمة الوطن وقائده املفدى ،كما قام
معاليه بتوزيع اجلوائز لأوائل الدفعة
املتخرجة ،بعد ذلك ق َّدم طابور اال�ستعرا�ض
عر�ض ًا ع�سكريا بامل�سري العادي والبطيء
مرورا من �أمام املن�صة الرئي�سية م�ؤديا
التحية الع�سكرية ملعايل راعي املنا�سبة ،ثم
قدمت مو�سيقى البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ا�ستعرا�ضا مو�سيقيا متنوعا ج�سدت فيه مدى
التحديث والتطوير الذي �شهدته البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية يف ظل العهد الزاهر
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه .
توالت بعدها فقرات االحتفال ،و�أن�شد
امل�شاركون ن�شيد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(بحرية املجد) ،كما �أدى امل�شاركون ق�سم
الوالء ورددوا نداء الت�أييد ،وهتفوا ثالثا
بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلـى ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ بعدها عزف ال�سالم ال�سلطاين،
�إيذان ًا بانتهاء فعاليات مرا�سم االحتفال بيوم
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
ح�رض املنا�سبة الفريق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
واللواء الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء

فقرات ع�سكرية متنوعة وعرو�ض مو�سيقية
ج�سدت مدى التطوير والتحديث بالبحرية
العمانية
ال�سلطانية ُ
الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،واللواء الركن
م�سلم بن حممد جعبوب قائد قوة ال�سلطان

اخلا�صة ،واللواء الركن غ�صن بن هالل العلوي
م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات،
واللواء الركن جوي (مهند�س) �صالح بن

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية من اهتمام �سام
ورعاية كرمية من لدن موالنا جاللة القائد
الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
بد�أت فعاليات االحتفال بعزف ال�سالم
ال�سلطاين ملعايل رئي�س جهاز اال�ستثمار
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يحيى امل�سكري �آمر كلية الدفاع الوطني،
واللواء الركن �سليمان بن خالد الزكواين �أمني
عام ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين،
واللواء خليفة بن علي ال�سيابي م�ساعد
املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية ،وعدد من املكرمني ،وعدد
من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار �ضباط
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين و�رشطة ُعمان ال�سلطانية
و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين واجلهات الأمنية
الأخرى ،وعدد من امللحقني الع�سكريني من
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،وعدد من كبار
ال�ضباط املتقاعدين من البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،وعدد من املدعوين من ع�سكريني
ومدنيني ،وعدد من �شيوخ و�أعيان حمافظتي
جنوب و�شمال الباطنة وجمع من منت�سبي
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
وبهذه املنا�سبة �أجرت جملة (جند عُمان)
اللقاءات الآتية:
العميد الركن بحري را�شد بن عبدالكرمي
ال�شحي حتدث قائ ًال« :يف مثل هذا اليوم من
كل عام حتتفل البحرية ال�سلطانية العمانية
بيومها ال�سنوي يف قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية ،وهو تخليد لذكرى ا�ستالم الراية،
وي�أتي حفلنا هذا العام م�شتمال على تخريج
دفعة من اجلنود امل�ستجدين يف �إطار اخلطط
الوطنية للتوظيف وا�ستيعاب وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة لل�شباب ال ُعمانيني،
نبارك جلميع منت�سبي البحرية ال�سلطانية
العمانية يومهم هذا ،ولأولياء �أمور اخلريجني
تخرج �أبنائهم ،جمددين الوالء وال�سمع
والطاعة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه».
وحتدث العقيد الركن بحري عادل بن
حمود البو�سعيدي قائ ًال« :يعد الثالث من
نوفمرب م�صدر فخر واعتزاز لكافة منت�سبي
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،حيث حتتفل
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بيومها ال�سنوي
يف ذكرى ت�سلم الراية وقد تزامن هذا اليوم
امليمون مع تخريج دفعة من اجلنود
امل�ستجدين ،و�إذ انتهز الفر�صة لأبارك لهم
بهذا العر�ض الرائع الذي قدموه ،وعليهم �أن
يكونوا القدوة احل�سنة الطيبة يف �أداء الواجب
الوطني املقد�س� ،سائال املولى ب�أن يوفقهم

العميد الركن بحري/
را�شد بن عبدالكرمي ال�شحي

العقيد الركن بحري/
عادل بن حمود البو�سعيدي

العقيد الركن بحري/
عبداهلل بن �سليمان الرا�شدي

الرائد بحري/
خالد بن علي الهنائي

الرائد بحري/
�أحمد بن خلفان البلو�شي

الوكيل �أول بحري/
عبداهلل بن رم�ضان البلو�شي

خلدمة وطنهم حتت ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه».
وقال العقيد الركن بحري عبداهلل بن
�سليمان الرا�شدي« :يعد هذا اليوم من الأيام
اخلالدة والتاريخية للبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،حيث ت�رشفت البحرية ال�سلطانية
العمانية يف هذا اليوم با�ستالم الراية من
لدن املغفور له ب�إذن اهلل �صاحب اجلاللة
طيب اهلل ثراه-ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ّ
يف الثالث من نوفمرب عام 1990م ،ومنذ ذلك
اليوم حتتفي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
بهذه الذكرى املجيدة عاما بعد عام� .إن دور
قوة �أمن البحرية يف هذا االحتفال لهو دور
كبري باعتبارها اجلهة امل�س�ؤولة وامل�رشفة
على اال�ستعرا�ض الع�سكري املقام ،كما
�أنه ملن ح�سن الطالع �أن يتزامن احتفال
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بيومها ال�سنوي
مع احتفاالت البالد بالأعياد الوطنية
املتوالية والذي من خالله ن�ستذكر بكل فخر
واعتزاز ما حتقق ل�سلطنة ُعمان ب�شكل عام
وللبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ب�شكل خا�ص،
�سعيا لتحقيق الأمن واال�ستقرار لبحار
�سلطنة ُعمان ومياهها الإقليمية ومن�ش�آتها
ال�ساحلية».

الرائد بحري خالد بن علي الهنائي حتدث
قائ ًال�« :إنه ل�رشف كبري يل �أن �أحظى ب�رشف
قيادة طوابري اال�ستعرا�ض يف هذا اليوم
اخلالد املجيد ،ذكرى الثالث من نوفمرب ،وهي
فر�صة عظيمة لأعرب عن فخري واعتزازي
مبا حتقق يف هذا ال�سالح العريق الذي �أدين
له بالكثري ،وبهذه املنا�سبة ومن هذا املنرب
ي�رشفني �أن �أجدد عهد الوالء والطاعة ملوالي
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى �أيده اهلل».
حتدث الرائد بحري �أحمد بن خلفان
البلو�شي قائ ًال« :يعد الثالث من نوفمرب من
كل عام يوما خالدا لكل منت�سبي البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،كما �أن امل�شاركة يف قيادة
وتدريب طوابري اال�ستعرا�ض لالحتفال بهذا
اليوم يعد فخرا واعتزازا يعك�س مدى الكفاءات
والقدرات التي و�صل �إليها منت�سبو قوة �أمن
البحرية بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية لتحقيق
الأهداف املرجوة وبال�صورة املثالية».
وقال الوكيل �أول بحري عبداهلل بن رم�ضان
البلو�شي« :يف �شذى من بدائع املجد والع ّز،
و�أنوار من الفخر املتوا�صل ،وبني االعتزاز
بالنجاح والطموح �إلى م�ستقبل واعد ،حتتفل
البحرية ال�سلطانية العمانية بيومها امليمون
يوم الثالث من نوفمرب من كل عام ،ويتزامن
مع تخريج دورة من اجلنود امل�ستجدين،

اجلندي/
حممد بن عبدهلل ال�شبيبي

وبهذه املنا�سبة العزيزة ،ي�رشفني �أن �أتقدم
بالتهنئة جلميع منت�سبي البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد،
كما نرفع �إلى املقام ال�سامي جلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى �-أبقاه
اهلل� -أعظم عبارات التهاين و�أ�سمى معاين
التربيكات� ،سائلني املولى عز وجل �أن يحفظه
ذخرا وع ًّزا وجم ًدا لهذا الوطن الأبي».
ً
وقال اجلندي حممد بن عبدهلل ال�شبيبي:
بحمد اهلل وتوفيقه تخرجنا يف هذا اليوم
املبارك يوم البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
و�أ�شكر اهلل على ح�صويل على املركز الأول
يف امل�ستوى العام للدورة ،وال�شكر مو�صول
للطاقم التدريبي الذي رافقنا خالل فرتة
تدريبنا وجلميع الأهل والأخوة والزمالء،
�سائال اهلل جلت قدرته التوفيق وال�سداد يف
م�سريتنا العملية املقبلة».
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احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يحتفي بيومه ال�ســـــــــــــــنوي الذي يوافق الأول من نوفمرب من كل عــــام

يحتفي احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين بيومه ال�سنوي
الذي يوافق الأول من نوفمرب من كل عام ،و�سط مظاهر
ا�ستمرار التطوير والتحديث الذي �شهده هذا ال�سالح يف
تف�ضل فيه املغفور
العدة والعتاد ،هذا اليوم املجيد الذي ّ
له ب�إذن اهلل تعالى ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط ّيب اهلل
ثراه -بت�سليم راية احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين اخلا�صة يف
عام ١٩٨٣م ،لي�شكل هذا احلدث منعطفا مهما يف تاريخ
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ال�سالح ،وتبد�أ معه االنطالق ُة الكربى لتحديثه وتطويره،
ولي�صبح �إحدى امل�ؤ�س�سات الع�سكرية احل�ضارية ،و�رصحا
ع�سكريا مكتمل التنظيم على كافة امل�ستويات ،وي�ستجيب
لكل متطلبات املهام والواجبات الوطنية التي ي�ضطلع بها،
من خالل ق َّوته الب�رشية امل�ؤهلة ،وذات الكفاءة العالية� ،إلى
جانب دعمه بالأ�سلحة واملعدات والأجهزة احلديثة ،التي
تتمتع بالعديد من اخل�صائ�ص والقدرات الع�سكرية العالية.

يقف احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
كنموذج رائع للع�سكرية
اليوم �شاهدا
ٍ
ال ُعمانية ،والذي ت�ضافرت لأجله
جهو ٌد م�ضنية وحثيثة من العمل
للرقي به �إلى
الد�ؤوب واملتوا�صل ُّ ،
امل�ستوى املن�شود ،كفاء ًة وا�ستعداداً،
ملا يناط �إليه من مهام وواجبات،
م�ؤكداً قدرته وبكل عزم ،على حمل
الأمانة وامل�س�ؤولية امللقاة على
اهتمام،
عاتقه ،بف�ضل ما يلقاه من
ٍ
ال�سامية الكرمية،
وا�ستمرا ِر الرعاية َّ
من لدن موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم ،القائد الأعلى حفظه اهلل
ورعاه.
� َّإن منت�سبي احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين وهم يحتفون بهذه املنا�سب ِة
ال�سنوية املتجددة ،ومبعنوياتهم
العالية ،وبعزائمهم القوي ِة التي ال
تلني ،مل�ستمرون يف كافة جوانب
التطوير والتحديث ،لتعزيز املكا�سب
اجلمة التي حتققت ل�سالحهم،
َّ
وحت�سني م�ستويات العمل امل�شرتك
و�إجادته ،مع الأجهزة الع�سكرية
والأمنية الأخرى ،خدم ًة للوطن
الغايل� ،آخذين على عاتقهم تنفيذ
التوجيهات ال�سامية جلاللة القائد
ِ
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -يف
ا�ستمرار بناء عمان وازدهارها
بعون اهلل وتوفيقه.
وبهذه املنا�سبة احتفل احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١١/١بيومه
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� َّإن منت�سبي احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين وهم يحتفون بهذه
املنا�سب ِة ال�سنوية املتجددة،
ومبعنوياتهم العالية ،وبعزائمهم
القوي ِة التي ال تلني ،مل�ستمرون يف
كافة جوانب التطوير والتحديث،
اجلمة التي
لتعزيز املكا�سب َّ
حتققت ل�سالحهم ،وحت�سني
م�ستويات العمل امل�شرتك و�إجادته
ال�سنوي الذي يوافق الأول من نوفمرب
من كل عام ،وذلك حتت رعاية اللواء
الركن �سامل بن علي احلو�سني قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
وقد ت�ضمن االحتفال الذي �أقيم
بقيادة احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
عد ًدا من الفقرات املتنوعة التي
جت�سد ما و�صل �إليه احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين من تطوير وحتديث يف ظل
القيادة احلكيمة جلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه.
وقد �شاهد اللواء الركن قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين راعي
عر�ضا مرئ ًيا عن احلر�س
املنا�سبة
ً
ال�سلطاين ال ُعماين ،تناول تاريخ
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ومراحل
تطوره وما يحظى به من اهتمام
�سام وعناية كرمية من لدن موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى �-أبقاه اهلل -وما �شهده من
نقلة نوعية يف خمتلف املجاالت
الـعـ�سـكـريـة والإداريـة والـفـنـيـة
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االحتفال الذي �أقيم بقيادة
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
ت�ضمن عددً ا من الفقرات
املتنوعة التي جت�سد ما و�صل �إليه
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين من
تطوير وحتديث يف ظل القيادة
احلكيمة جلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه الله ورعاه.
والتقنية.
بعد ذلك ا�ستمع راعي املنا�سبة
واحل�ضور �إلى عدد من املقطوعات
املو�سيقية املتنوعة ،كما د�شن
قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
نظام املدار�س واملراكز التدريبية
باحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،واحتفاء
بهذه املنا�سبة �ألقيت ق�صيدة �شعرية
معربة بعنوان :يوم احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين.
عقب ذلك قام اللواء الركن قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين بتقليد
ميدالية اخلدمة اخلا�صة ،وتكرمي
عدد من املجيدين من منت�سبي
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين؛ وذلك نظري
اجلهود التي بذلوها خالل خدمتهم،
وتقديرا لإخال�صهم يف خدمة الوطن
وجاللة القائد الأعلى َّ �-أيده اهلل-
وتفانيهم يف �أداء واجبهم الوطني
املقد�س.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار
ال�ضباط وال�ضباط و�ضباط ال�صف
و�أفراد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
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�إعداد :النقيب� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي  -الت�صوير :الوكيل  /مقبول بن �سامل الرحبي

الكلية الع�سكرية التقنية تنظم م�ؤمتر ُعمان الــــــــــــــــــدويل (لهند�سة و�إدارة م�صادر املياه)
�سعادة املهند�س/
علي بن حممد العربي

نظمت الكلية الع�سكرية التقنية
يوم  ١١/٩م�ؤمتر عُ مان الدويل
(لهند�سة و�إدارة م�صادر املياه)،
مب�شاركة ( )40باحثا ومتحدثا رئي�سيا
�إىل جانب �أكرث من ( )200م�شارك
من خمتلف دول العامل ،مت�ضمنا
عددا من الأوراق البحثية والتجارب
املختلفة ،واملناق�شات العلمية املهمة،
حتت رعاية اللواء الركن طيار خمي�س
بن حماد الغافري قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين رئي�س جمل�س
�إدارة الكلية الع�سكرية التقنية.
وقد ا�ستهل افتتاح امل�ؤمتر والذي �أقيم
مبقر الكلية واختتم فعالياته يوم ١١/١١
ب�آيات من الذكر احلكيم ،تال ذلك كلمات
من النطق ال�سامي حل�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه ،-ثم �ألقى عميد الكليةالع�سكرية التقنية كلمة تطرق فيها �إلى �أهمية
�إقامة مثل هذه امل�ؤمترات ومواكبة التطور يف
(عمان
املجال البحثي ومبا يتما�شى مع ر�ؤية ُ
 ،)2040ويعد هذا امل�ؤمتر الدويل الثالث الذي
تنظمه الكلية الع�سكرية التقنية ،بعد امل�ؤمتر
الدويل الأول لتكنولوجيا الأ�سمنت واخلر�سانة
يف العام 2017م ،وامل�ؤمتر الدويل للهند�سة
العدد 539
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البحرية والتكنولوجيا يف العام 2019م.
كما �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور
خالل �إفتتاح امل�ؤمتر عر�ضا مرئيا عن امل�ؤمتر
ونبذة تعريفية عن الكلية الع�سكرية التقنية،
بعد ذلك حتدث رئي�س امل�ؤمتر عن الهدف من
�إقامة امل�ؤمتر وما يت�ضمنه من �أوراق بحثية
وحماور علمية ،وما ي�صاحبه من نقا�شات
وتبادل للأفكار والآراء وطرح املو�ضوعات
ذات ال�صلة مبعاجلة امل�شاكل واحللول املقرتحة
امل�صاحبة ل�ضمان توفر م�صادر املياه ،حيث
تطرق الدكتور عاطف بدر رئي�س ق�سم الهند�سة
املدنية بالكلية الع�سكرية التقنية رئي�س امل�ؤمتر
يف ورقته النقا�شية �إلى الأفالج يف ُعمان
و�أهميتها يف املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل
لت�أمني م�صادر مياه م�ستدامة يف �سلطنة ُعمان،
وتناول املهند�س �سامل بن حممد اخلنب�شي مدير
عام م�ساعد لإدارة املياه ل�ش�ؤون الرتاخي�ص
واملوارد املائية من وزارة الرثوة الزراعية
وال�سمكية وموارد املياه يف ورقته النقا�شية
عن م�صادر املياه يف �سلطنة ُعمان ،وكيفية
�إدارتها وم�س�ؤولية الوزارة عنها ،و�أهم م�صادر
املياه يف �سلطنة ُعمان ،و�أهمية احلفاظ عليها،
و�أهم التحديات التي تواجه قطاع املياه
و�إ�سرتاتيجيات �إدارة املياه يف �سلطنة ُعمان
(عمان .)2040
ومبا يتما�شى مع ر�ؤية ُ
ويف اخلتام قام اللواء الركن طيار قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين راعي املنا�سبة
بجولة يف املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر الذي
ا�شتمل على عر�ض ل�رشكات القطاع اخلا�ص
املخت�صة يف هذا املجال و�إبراز �أدوارها

وم�شاريعها يف م�صادر املياه� ،إ�ضافة �إلى
عر�ض لعدد من امل�شاريع الطالبية واالبتكارات
الهند�سية لطلبة الكلية الع�سكرية التقنية.
ويهدف م�ؤمتر ُعمان الدويل لهند�سة و�إدارة
م�صادر املياه �إلى �إيجاد احللول التقنية حلل
امل�شاكل املتعلقة باملياه وعر�ض كل ما هو
جديد ،وحل هذه امل�شاكل ح�سب �آخر الأبحاث
والتقنيات ،واال�ستفادة من خربات امل�شاركني
من الباحثني والأكادمييني العامليني من �أجل
�إثراء البحث العلمي ،كما وفر امل�ؤمتر فر�صة
ثمينة ملناق�شة جمموعة وا�سعة من التحديات
ل�ضمان م�ستقبل مائي م�ستدام ل�سلطنة ُعمان
وجميع املجتمعات� ،إلى جانب التعريف
بالكلية الع�سكرية التقنية ك�إحدى امل�ؤ�س�سات
الأكادميية الرائدة يف �سلطنة ُعمان واملنطقة.
ح�رض املنا�سبة عدد من �أ�صحاب ال�سعادة،
وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من
الأكادمييني من اجلامعات والكليات ب�سلطنة
ُعمان ،وهيئة التوجيه والتدري�س والطلبة
بالكلية ،وعدد من املدعوين من امل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة ذات ال�صلة.
وحول �أهمية امل�ؤمتر حتدث �سعادة
املهند�س علي بن حممد العربي وكيل وزارة
الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
ملوارد املياه قائال« :ي�شكل امل�ؤمتر فر�صة
كبرية ملناق�شة ق�ضايا املياه على امل�ستويني
الإقليمي والدويل ،حيث ي�ستعر�ض فيه كم
هائل من الأوراق العلمية املحكمة ذات البعد
العلمي والأكادميي ،و�إذ نتطلع �إلى اال�ستفادة

من هذا امل�ؤمتر يف تطبيق التو�صيات والعمل بها يف
امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة �إلى واقع ملمو�س ي�سهم يف
حل حتديات املياه املتعلقة بندرتها و�إدارة وفرتها،
وهناك �أدوار جليلة تقوم بها وزارة الرثوة الزراعية
وال�سمكية وموارد املياه يف هذا ال�ش�أن ومن �أهمها
�إعداد �إ�سرتاتيجية متكاملة تبنى عليها خطط الوزارة
امل�ستقبلية ،واملواءمة بني هذه اخلطط داخل الوزارة
(عمان  ،)2040ون�أمل ب�أن تكون هذه امل�ساهمة
ور�ؤية ُ
بناءة يف االقت�صاد واال�ستثمار يف قطاع املياه».
من جانبه قال املهند�س �سامل بن حممد اخلنب�شي
مدير عام م�ساعد لإدارة املياه ل�ش�ؤون الرتاخي�ص
واملوارد املائية بوزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية
وموارد املياه« :ت�أتي امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر
ملناق�شة �إدارة املوارد املائية يف �سلطنة عمان ،ومت
التطرق �إلى املوقع اجلغرايف ل�سلطنة ُعمان وندرة
املياه ،واخت�صا�صات وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية
وموارد املياه يف قطاع املياه ،كذلك القوانني
والت�رشيعات التي يتم من خاللها تنظيم ا�ستخدام
الرثوة املائية وحمايتها من الن�ضوب والتلوث،
وا�ستعرا�ض بع�ض امل�شاريع واجلهود التي قامت بها
الوزارة يف جمال �إدارة املياه وتنمية املوارد املائية
يف �سلطنة ُعمان ،ومنها بناء عدد من ال�سدود ،حيث
مت بناء (� )173سدا منها (� )55سدا للتغذية اجلوفية،
و(� )115سدا للتخزين ال�سطحي ،و( )٣حلماية املدن
يف م�سقط و�صاللة و�صور ،بالإ�ضافة �إلى حفر الآبار
وح�رص الأفالج� ،إلى جانب الدرا�سات التي قامت بها
الوزارة مثل حتديث امليزان املائي ل�سلطنة ُعمان،
وغريها من امل�شاريع واجلهود التنموية التي تقوم
بها الوزارة ،بالإ�ضافة �إلى الإ�سرتاتيجية الوطنية
(عمان .»)2040
املائية التي تتزامن مع ر�ؤية ُ

وحول �أهمية امل�ؤمتر حتدث املهند�س بدر بن
�سامل الغنيمي م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية
بالكلية قائالً�« :إن االهتمام مب�صادر وموارد
(عمان  )2040وذلك
املياه يعد من �أهداف ر�ؤية ُ
بوجود �أمن غذائي ومائي قائم على موارد متجددة
وتقنيات متطورة ،ومن البديهي �أن التقدم املدين
وال�صناعي �سيقابله تزايد الطلب على املوارد املائية
�سواء لال�ستخدام املدين �أو ال�صناعي ,مما ي�شكل
حتديا على ا�ستدامة املوارد املائية وتزايد الآثار
البيئية الناجتة عن الت�رصيف ،وي�أتي هذا امل�ؤمتر
ليتناول عنا�رص الأمن املائي من خالل حماوره
املتعددة ,وذلك بطرح خمتلف احللول والتقنيات
الفنية والعلمية التي تخ�ص قطاع املياه �سواء
داخل �سلطنة ُعمان �أو خارجها ،ويعد امل�ؤمتر �أحد
املحافل العلمية لتبادل املعارف واخلربات والآراء
التي ميكن اال�ستفادة منها وتوظيفها لو�ضع حلول
عملية لق�ضايا هند�سة و�إدارة موارد املياه ،وانطالق
�أبحاث ودرا�سات �أخرى يف ذات ال�ش�أن ،وهناك
�إقبال ملحوظ على ح�ضور امل�ؤمتر وفعالياته من
خمتلف القطاعات الأكادميية واحلكومية واخلا�صة
املهتمة بقطاع املياه يف �سلطنة ُعمان ،وكذلك من
قبل الباحثني واملهتمني من خارج �سلطنة ُعمان،
وهو انعكا�س لأهمية هذا القطاع احليوي الذي بنيت
حوله ح�ضارات العامل املختلفة عرب التاريخ ،وكذلك
لتميز املحاور التي يناق�شها امل�ؤمتر ،و�ست�ساهم
الكلية الع�سكرية التقنية ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش
(عمان )2040
ب�إذن اهلل يف حتقيق �أهداف ر�ؤية ُ
�سواء من خالل الربامج الأكادميية التي تطرحها
�أو من خالل امل�شاركة يف املنا�شط العلمية وتنظيم
امل�ؤمترات وغريها».
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

النه�ضة املتجددة � ..إن�سان مدرك و�إجناز م�ستمر
الثامن ع��شر من نوفمرب املجي��د يوم خالد يف التاري��خ ال ُعماين احلديث،
ول��ه مكانته العالية يف قلوب �أبناء الوط��ن العزيز ،وحينما يتم االحتفال به
�سنوياً ،ف�إمنا ذلك يعني �أن �إجنازات مهمة قد حتققت يف
خمتل��ف املجاالت ،و�إجنازات �أخرى يف طريقها للتحقق
ب���إذن اهلل� ،إجن��ازات له��ا بري��ق احل�ض��ارات الإن�س��انية
وقيمتها ،وال نعني هنا النه�ضة العمرانية التي ت�ش��هدها
كاف��ة ربوع الوطن والتي تب��دو وا�ضحة للعيان فقط ،بل
كل ما حتقق ويتحقق ،من �أجل ُعمان و�أبنائها على امل�س��تويني الداخلي
واخلارج��ي ،ومن بينها االرتقاء مب�س��توى ال ُعماين فكراً و�س��لوك ًا وعمالً،
لإع��داده الإع��داد الأمث��ل للإ�س��هام يف نه�ض��ة وطن��ه وازده��اره وتقدمه،
لبناء م�س��تقبل م��شرق ،وغد �أك�ثر �إ��شراق ًا بتوفيق من اهلل تعال��ى ،ونعني
�أي�ض ًا الإجنازات اخلارجية على امل�س��تويات الإقليمية والعاملية ،من خالل
ال�سيا�س��ة ال ُعماني��ة احلكيمة ،والتي جعل��ت ل ُعمان مكانة مرموقة و�س��معة
طيبطيبة ،بف�ضل ما كان يتمتع به ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور َّ
اهلل ث��راه -من فكر ثابت وحكمة �س��ديدة ،ور�ؤية وا�ضحة ،وهو نف���س النهج
الذي ت�س�ير عليه ُعمان اليوم بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم
ب��ن طارق ب��ن تيمور املعظم القائد الأعلى -حفظ��ه اهلل ورعاه ،-والذي �أكد
عليه يف خطابه ال�سامي الأول يوم  11يناير 2020م ،حيث قال � -أيده اهلل:
«�إن الكلم��ات لتعج��ز والعبارات لتق�رص ع��ن �أن ت� ّؤبن �س��لطان ًا عظيم ًا مثله،
و�أن ت��سرد مناقب��ه وتع��دد �إجنازات��ه� ،إن عزاءن��ا الوحيد وخري م��ا نخلّد به
�إجنازاته هو ال�س�ير على نهجه القومي ،والت�أ�س��ي بخطاه النرية التي خطاها
بثبات وعزم �إلى امل�س��تقبل ،واحلف��اظ على ما �أجنزه والبناء عليه .وهذا ما
نحن عازمون  -ب�إذن اهلل وعونه وتوفيقه  -على ال�سري فيه ،والبناء عليه
لرتقى ُعمان �إلى املكانة املرموقة التي �أرادها لها ،و�س��هر على حتقيقها،
فكتب اهلل له النجاح والتوفيق» .كما �أكد جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
ب��ن تيمور املعظم على ذلك يف خطاب جاللته ال�س��امي يوم  23فرباير
2020م ،حي��ث قال �أع��زه اهلل�« :إن العقود اخلم�س��ة املا�ضية �ش��هدت
حت��و ًال كب�يراً يف بن��اء الدولة الع�رصي��ة وتهيئ��ة البنى الأ�سا�س��ية
احلديث��ة واملتط��ورة يف كاف��ة ربوع الوط��ن بقيادة ب��اين ُعمان
احلديثة املغفور له ب�إذن اهلل تعالى ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
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بن تيمور -طيب اهلل ثراه -وبجهود املخل�صني من
�أبناء ُعمان الذين ن�س��جل لهم كل التقدير والإجالل
عل��ى ما بذلوا من �أجل رفعة ُعمان و�إعالء �ش���أنها،
و�إننا ما�ضون بعون اهلل على طريق البناء والتنمية
نوا�ص��ل م�س�يرة النه�ض��ة املبارك��ة كم��ا �أراد لها
ال�س��لطان الراح��ل -رحمه اهلل -م�ست�ش��عرين حجم
الأمان��ة وعظمته��ا ،م�ؤكدي��ن على �أن تظ��ل ُعمان
الغاية الأ�سمى يف كل ما نقدم عليه وكل ما ن�سعى
لتحقيق��ه ،داعني كاف��ة �أبناء الوطن دون ا�س��تثناء
�إلى �صون مكت�س��بات النه�ضة املباركة وامل�شاركة
الفاعلة يف �إكمال امل�س�يرة الظافرة ،متوكلني على
اهلل عز وجل ,راجني عونه وتوفيقه».
ونظ��راً لأن نه�ض��ة الأم��م ورقيه��ا وتقدمه��ا ال
تتحق��ق �إال بجه��ود وتكات��ف �أبنائه��ا ،فق��د �أول��ى
ال�س��لطان قابو�س بن �س��عيد بن تيمور -رحمه اهلل
تعال��ى -ال ُعماين ج��ل اهتمامه من خ�لال تهيئته
و�إعداده الإعداد الذي يجعله يقوم بدوره على الوجه
الأكم��ل ملمار�س��ة دوره اله��ام يف خدم��ة الوط��ن،
من خ�لال توفري امل�ؤ�س�س��ات التعليمية والتدريبية
املختلف��ة يف جمي��ع التخ�ص�ص��ات وعل��ى كاف��ة
امل�س��تويات ،نظراً ملا ميثله ذلك م��ن �أهمية ،لبناء
ال�شباب قادر على العمل والعطاء ،وهو ما �أكد عليه
جاللة ال�س��لطان هيثم بن ط��ارق بن تيمور املعظم
يف خطابه ال�س��امي يوم  23فرباير 2020م ،حيث
قال جاللته�« :إن ال�ش��باب هم ثروة الأمم وموردها
الذي ال ين�ضب و�س��واعدها الت��ي تبني ،هم حا�رض
الأمة وم�س��تقبلها ،و�س��وف نحر�ص على اال�ستماع
لهم وتلم�س احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم،
وال �ش��ك �أنه��ا �س��تجد العناية التي ت�س��تحق» ،ويف
الإطار نف�س��ه ونظراً لأهمية التعليم لبناء جيل من
�أبناء الوطن مت�س��لح بالعل��م واملعرفة ،قال جاللة
ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم يف نف�س اخلطاب

ال�سامي�« :إن االهتمام بقطاع التعليم
مبختل��ف �أنواع��ه وم�س��توياته وتوفري
البيئة الداعمة واملحف��زة للبحث العلمي
واالبتكار �س��وف يكون يف �سلم �أولوياتنا
الوطنية ،و�س��نمده بكافة �أ�س��باب التمكني
باعتباره الأ�سا�س الذي من خالله �سيتمكن
�أبنا�ؤن��ا م��ن الإ�س��هام يف بن��اء متطلب��ات
املرحلة املقبلة».
ونح��ن نحتف��ل بالذك��رى احلادي��ة
واخلم�س�ين للنه�ض��ة املجي��دة ف�إننا نلم���س
وب��كل و�ض��وح النتائ��ج الإيجابي��ة لتل��ك
ال�سيا�س��ة املدرك��ة ،م��ن خ�لال الإجن��ازات
الكب�يرة التي حتققت على الأر���ض ال ُعمانية
الأبي��ة يف جميع املج��االت ،بتوفيق من اهلل
�س��بحانه وتعالى ،وبف�ضل القيادة احلكيمة،
وكثمرة للجه��ود املخل�صة لل ُعم��اين ،وعمله
ال��د�ؤوب ،ووالئ��ه لقيادت��ه ،وحب��ه لوطن��ه،
و�إخال�صه ملبادئه الكرمية وقيمه الأ�صيلة،
الأم��ر الذي يحتم علي��ه �أن يكون دوره على
الدوام �أك�ثر فاعلية و�أعظم قيمة ،من خالل
العم��ل ب��روح وثابة ،وهمة عالي��ة ،و�إدراك
كب�ير للم�س���ؤوليات اجل�س��ام امللق��اة على
عاتقه م��ن خالل املحافظة عل��ى ما �أجنز،
والعم��ل ملزي��د من الإجن��از ب��كل �إخال�ص
وتفان.
ٍ
ن�س���أل اهلل جلَّت قدرت��ه �أن يدمي على هذا
الوط��ن العزيز نعمة الأمن واال�س��تقرار ،و�أن
يكت��ب التوفي��ق وال�س��داد حل��ضرة �صاح��ب
اجلالل��ة ال�س��لطان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظم
القائ��د الأعلى -حفظ��ه اهلل ورع��اه -ليحقق
لوطن��ه و�أمته املزيد من الإجناز والرخاء ،واهلل
�سبحانه وتعالى يرعى امل�سرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٌ
واحد وخم�سون عاما ..

عمل د�ؤوب  ..وعطاء متوا�صل  ..ومنجز عمالق ..
ً
ارتباطا وثيقا ب�أذهان
الثامن ع�رش من نوفمرب يوم خالد من �أيام ُعمان املاجدة ،يوما تر�سخ وارتبط
العمانيني ،كرمز لالحتفال والبهجة تعم فيه الفرحة وال�س��عادة وتنت��شر يف جميع ربوع �سلطنة
وقلوب ُ
ُعمان ،وهو يوم وطني ي�ش��كّل فر�صة لتجديد الوالء والعرفان ،ويعود بذكراه لفجر �أ��شرق ب�شعاعه املنري
على �س��ماء ُعمان املجد معل ًنا بداية عهد جديد مفعم باحلياة الكرمية ،فقد جاء �صوت جاللة ال�س��لطان
بعم��ان قاطبة مع �أول
قابو���س بن �س��عيد  -ط َّي��ب اهلل ثراه  -ليبعث الأمل والطم�أنينة وير�س��م الفرحة ُ
�إطاللة جلاللته ـ رحمه اهلل ـ معتلي ًا من�صة اخلطابة «�أ ُّيها ال�ش��عب� ..س���أعمل ب�أ��سرع ما ُيكن ِل َْع ِل ُك ْم
تعي�شون ُ�س َع َداء ملُ�ستقبل �أف�ضل ،وعلى كل واح ٍد منكم ،امل�ساعدة يف هذا الواجب..كان وطننا يف املا�ضي
ذا �ش��هرة وقوة ،و�إن عملنا باحتاد وتعاون ف�س��نُعيد ما�ضينا مرة �أخرى ،و�سيكون لنا املحل املرموق يف
العامل العربي .كانت ُعمان بالأم���س ظالم ًا ولكن (بعون اهلل) غدا �سي��شرق فجر جديد على ُعمان وعلى
�أهلها ،حفظنا اهلل وكلّل م�س��عانا بالنجاح والتوفيق» .بهذه الر�ؤية والنطق ال�س��امي حقق احللم ،و�أوفى
الوعد ،و�أجنز العهد  ،فحكم وعدل ،فكانت ملحمة النه�ضة املباركة عظيمة وي�شار لها بالبنان بني �سائر
دول الع��امل ،انطلق��ت فيها ُعمان �إىل ع�رص التقدم والبناء والتعمري والتحديث يف جميع جماالت احلياة،
فح�صدت تنمية �ش��املة مرتكزة عل��ى دعائم اقت�صادية واجتماعية و�سيا�س��ية �أثمرت ازدهارا يف جميع
العماين ،وهاهي م�سرية النه�ضة املتجددة ت�شق
القطاعات ،وتغريا ملمو�س��ا يف م�ستوى معي�شة املواطن ُ
طريقها بكل حكمة واقتدار يقود زمامها موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -وذلك بت�أ�سي خطى النهج القومي الذي �سار عليه املغفور له  -ب�إذن
اهلل  -ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه  -بثبات وعزم نحو امل�ستقبل ،واحلفاظ على ما �أجنزه
والبن��اء علي��ه ،لتبد�أ ُعمان عه�� ًدا جدي ًدا وانطالقة تنموية عظيمة تلبي طموح��ات و�آمال وتطلعات �أبناء
هذا الوطن الغايل.
�إعداد  :النقيب  /يون�س بن �سامل املحروقي

�ش��هدت �س��لطنة ُعمان خ�لال الأعوام ( )51املا�ضي��ة نقلة نوعية وكمية هائلة ،و�أر�س��ت دعائم تنموية
لعمان يف كل جماالت احلياة على امتداد �أر�ضها الطيبة ،وعلى نحو يحقق ما متناه وخطط له
وح�ضارية ُ
العمانية الع�رصية التي تقوم
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -رحمه اهلل  -وتوالت مراحل بناء الدولة ُ
على مبادئ وقيم امل�س��اواة واملواطنة ،و�س��يادة القانون ،وعلى بناء دولة امل�ؤ�س�س��ات التي جتمع كافة
ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية واملعززة بكل امل�ؤ�س�سات احلكومية املرتابطة واملتكاملة التي
حتق��ق للبالد التقدم والبن��اء والتطوير واالزدهار يف كافة القطاعات وعلى ال�صعيدين الداخلي واخلارجي،
وم�شاركة املواطنني يف �صياغة �أهداف التنمية الوطنية ،وتنفيذ براجمها يف كافة املجاالت.
ومن��ذ بزوغ فج��ر النه�ضة املباركة �أولت حكومة �س��لطنة ُعمان جل عنايتها وعظي��م اهتمامها ببناء
العم��اين وتزوي��ده بالعلوم واملع��ارف الع�رصية والنهو�ض به تعليم ًيا و�صح ًي��ا واجتماع ًيا من �أجل �إعداد
ُ
كفاءات وطنية متخ�ص�صة ومدربة على �أحدث امل�س��تويات املمكنة يف كل املجاالت والقطاعات ،و�سن�س��لط
ال�ضوء على بع�ض القطاعات التي �شهدت تطورا ملحوظا خالل �سنوات النه�ضة املباركة:
د�أبت �س��لطنة ُعمان منذ بزوغ فجر نه�ضتها احلديثة
املبارك��ة ،عل��ى االهتم��ام الكبري واملتف��اين يف تطوير
عاما حتقق العديد من
التعلي��م ك ًما ونوعً ا ،فخالل (ً )51
الإجنازات يف جمال التعليم بد ًءا بتطور �أعداد املدار���س
والطلب��ة ،م��رو ًرا بتعمني الهيئ��ة الإدارية والتدري�س��ية،
ً
و�ص��ول �إىل اجلهود املبذولة لرفع امل�س��توى التح�صيلي
للطلب��ة وبناء امله��ارات واملعارف يف �ش��تى املجاالت
التقني��ة واالبتكارية والبحث العلم��ي وغريها ،لتحقيق
تعليم عايل الكفاءة يلبي التطلعات امل�ستقبلية.
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�أولت احلكومة �أهمية لهذا القطاع من خالل جهودها احلثيثة يف
تطوير املنظومة ال�صحية يف البالد م�س��تندة على مبد�أ �أن ال�صحة
حق للجميع ،و�س��عت لتج�سيد هذا ال�ش��عار من خالل اال�ستمرار يف
تو�س��يع املظلة ال�صحية يف البالد ،عرب جمموعة من امل�ست�ش��فيات
واملجمعات واملراكز ال�صحية التي تغطي كافة ربوع �سلطنة ُعمان،
وتطوي��ر الأداء العالجي وفقا لأحدث امل�س��تويات العاملية والكوادر
الطبي��ة امل�ؤهلة ،وتهيئة كافة ال�س��بل لن��شر امل�ؤ�س�س��ات ال�صحية
ال�ش��املة لك��ي يتمت��ع املواط��ن بال�صح��ة والعافية الت��ي جتعله
ي�س��تمتع باحلياة ال�س��عيدة ويكون ع�ض ًوا ً
فاعل يف بناء املجتمع،
وقيمة م�ضافة فيه ،ولي�ساهم يف التنمية ب�شكل فعال.

ال�صحـة

�ش��هدت العقود اخلم�س��ة املا�ضي��ة حتوال كبريا يف بن��اء الدولة
الع�رصية ،وتهيئة البنى الأ�سا�سية احلديثة واملتطورة حمققة �إجنازات
كبرية على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات من حيث تنويع م�صادر الدخل
وتطوير م�ؤ�س�س��ات الدولة ودعم القطاع اخلا�ص وا�س��تغالل الرثوات
الطبيعية التي تزخر بها �سلطنة ُعمان ،كذلك تنمية القطاع ال�سياحي
وال�صناعي وت�أ�سي���س املناطق ال�صناعية احلرة يف حمافظات البالد
والدفع بها نحو اال�س��تغالل الأمثل للمقومات الزراعية  ،وال�س��مكية ،
والتعدي��ن واللوج�س��تيات  ،وتقنية املعلوم��ات ،وغريها من عنا�رص
القوة والدعم التي تتميز بها �سلطنة ُعمان.
العمانية كفيلة
لقد كانت الأعوام املا�ضية من م�س�يرة النه�ضة ُ
ب���أن تتحق��ق فيها الكثري من الإجنازات على امل�س��توى االقت�صادي
�سواء فيما يتعلق بتنمية القطاع ال�سياحي �أو ال�صناعي والت�أ�سي�س
للمناطق ال�صناعية احلرة يف جميع املحافظات.

الرتاث الثقايف والفنون

العمانية على مدار �س��نوات النه�ضة
�ش��هدت الريا�ض��ة ُ
العماني��ة احلديث��ة العدي��د م��ن الإجن��ازات التي �س��طرها
ُ
�أبنا�ؤه��ا� ،س��واء كان على امل�س��توى الف��ردي �أو اجلماعي،
وقد حظي ه��ذا القطاع بدعم وم�س��اندة احلكومة املباركة،
ومتث��ل ذلك ب�إعادة هيكلة ه��ذا القطاع والنهو�ض به لأعلى
العماين الطموح،
امل�س��تويات لتوفري بيئة تهتم بال�ش��باب ُ
كذلك �إن�شاء املجمعات ال�شبابية والأندية التي �ساهمت يف
تكوين قاعدة ريا�ضية من ال�شباب الذين رفعوا علم �سلطنة
ُعمان عاليا خفاقا يف املحافل الإقليمية والدولية.
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العماين على امتداد ( )51عاما تطورات كبرية
�شهد الإعالم ُ
ونقل��ة نوعي��ة يف جميع و�س��ائله ،حيث �س��ار بخطى واثقة
ومتوا�صل��ة كمر�آة حقيقية تعك���س خمتلف جوان��ب التنمية
والبن��اء يف البالد ،والتعبري مبو�ضوعية عن طبيعة و�س��مات
العمانية و�إ�سهامها احل�ضاري  ،ومد ج�سور املودة
ال�شخ�صية ُ
مع خمتلف �شعوب ودول العامل ،وفق �سيا�سة �إعالمية متزنة
وا�ضحة الر� ؤى والأهداف .

التنمية االجتماعية

االقت�صـاد

الإعـالم

تويل �سلطنة ُعمان منذ بداية �سنوات النه�ضة املباركة
�أهمية بالغة واهتم��ام متوا�صل بالتنمية االجتماعية من
خالل توفري الرعاية واحلماية االجتماعية ،وتنمية قدرات
العماني��ة واملجتمع
و�إمكاني��ات وقي��م ورواب��ط الأ��سرة ُ
املحلي والأفراد خللق جمتمع متما�س��ك ومرتابط ،وتوفري
االن�سجام والن�سيج االجتماعي الواحد بني جميع مكونات
املجتم��ع �إىل جان��ب مكافح��ة كل الظواه��ر وامل�ش��اكل
االجتماعية التي ت�ؤدي �إىل تهديد هذا الن�سيج املتما�سك.

القطاع الع�سكري
العماني��ة احلديثة حظي
من��ذ بداية م�س�يرة النه�ض��ة ُ
ال�تراث الثقايف ب�ش��قيه املادي وغري امل��ادي باهتمام كبري
و�صون متوا�صل باعتباره ركنا �أ�سا�س��يا من الهوية الوطنية
العماني��ة ،ي�س��هم يف تر�س��يخ االحرتام والتفاهم وال�س�لام
ُ
بني ال�ش��عوب ،وي�س��اعد عل��ى حتقيق التنمية امل�س��تدامة،
العماين
لذا عملت احلكومة الر�ش��يدة على العناية بالرتاث ُ
وحمايته بكل �أ�ش��كاله وامتداداته ،مبا يف ذلك جمال الآداب
والفن��ون والآث��ار وغريها  ،اعتزارا بالقيم��ة احل�ضارية لهذا
الرتاث العريق على امل�ستويني املحلي والعاملي.

حظيت قوات ال�س��لطان امل�س��لحة باهتمام خا�ص من قبل القيادة احلكيمة جلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل
ثراه ـ كما القت الرعاية الكرمية واالهتمام املتوا�صل من جاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق  -حفظه اهلل ورعاه  -حيث واكبت
كافة مراحل التطور والتقدم لتقوم بواجباتها النبيلة واملقد�سة يف حمل �أمانة الدفاع عن الوطن والذود عن حيا�ضه الطاهرة
ب ًرا وج ًوا وبح ًرا وحرا�س��ة ملكت�س��باته ،وحماية ملنجزات نه�ضته املباركة ،حيث �ش��هدت طوال ( )51عاما تطورا �شامال و قفزة
نوعية وكمية �سواء على امل�ستوى الب�رشي �أو العدة والعتاد ما جعل منها قوة �ضاربة ،و�أمنوذجا للإجناز واالنتماء  ،وقوات
ت�ضاهي �أف�ضل القوات امل�س��لحة احرتافا وتدريبا وت�س��ليحا  ،متكي ًنا لدورها الوطني املقد���س يف الدفاع عن الوطني وحماية
منجزات نه�ضته اخلالدة  ،وم�ساهمته الفاعلة يف جهود التنمية ال�شاملة يف �إطار منظومة الدولة احلديثة املتكاملة.

ر�ؤية م�ستقبلية وطريق البناء والتنمية
الريا�ضة وال�شباب

من��ذ تويل موالن��ا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل  -والي��ة احلك��م يف الب�لاد �ش��هدت �س��لطنة ُعم��ان تطورات غ�ير م�س��بوقة ،وجهودا
بعم��ان لتكون يف م�ص��اف الدول
متوا�صل��ة لتحدي��ث م�س�يرة العم��ل الوطن��ي ،واالرتقاء ُ
لعمان ،وقد حددها يف خطاب��ه التاريخي يوم 23
املتقدم��ة ،حيث ر�س��م ر�ؤية م�س��تقبلية ُ
فرباي��ر 2020م ال��ذي جاء غني ًا بالدالالت يف ت�صور املرحلة املقبلة ،بالإ�ش��ارة �إىل الر�ؤية
«عمان  ،»2040التي حتمل مرتكزات عديدة ل�صورة ُعمان على املدى الزمني
امل�س��تقبلية ُ
القريب والأبعد ،وعلى م�س��تويات وقطاعات متنوعة من احلياة الإن�س��انية ت�شمل املحاور
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ال�سيا�س��ية واالقت�صادية والتنموي��ة واملعرفية وغريها ،التي ت�صب
يف جوه��ر واح��د هو روح ُعمان و�أ�صالته��ا وتطلعات �أبنائها اجتاه
الغـــ��د امل�رشق يف عالـــم متغري و�رسيــ��ع التحوالت  ،حيث �أ�صدر
العدي��د من املرا�س��يم ال�س��لطانية والتعيينات والتنق�لات وتعديل
بع���ض القوانني واملوافق��ة على االتفاقيات واملعاه��دات واملواثيق
الدولي��ة وت�أ�سي���س كيانات حكومية جدي��دة  ،بالإ�ضافة �إىل �إعادة

هيكل��ة اجلهاز الإداري انطالقا من �أهمية التطوير والتجديد يف منظومة
العم��ل الإداري بحيوي��ة ،والتعامل م��ع الأو�ضاع املالي��ة واالقت�صادية
ب�ش��كل ممنهج من خالل االرتقاء بالقدرات التناف�سية لالقت�صاد الوطني،
وحتقيق التطوير امل�ؤ�س�سي لأداء اجلهاز الإداري ملواكبة النمو االقت�صادي
واالجتماعي والتنموي يف �س��لطنة ُعمان� ،إىل جانب العمل على تن�سيق
اجلهود احلكومية يف كافة املجاالت.

النظام الأ�سا�سي واجلهاز الإداري للدولة
العمانية
�إن م��ن الأ�س���س التي ارتك��زت عليها النه�ض��ة ُ
احلديث��ة بناء دول��ة ع�رصية تر�س��خ دعائمها بامل�ؤ�س�س��ات
والنظ��م والقوانني الت��ي تتالءم وتتواءم م��ع تطور املجتمع
وحركة التنمية يف البالد ،وت�أكيدا للمبادئ التي قامت عليها
نه�ضة �سلطنة ُعمان ،ووجهت �سيا�ستها يف خمتلف املجاالت،
ونه�ض��ت بها :حملي��ا ،و�إقليمي��ا ،ودوليا ،وتر�س��يخا ملكانة
ُعمان الدولية ،ودورها يف �إر�ساء �أ�س�س العدالة ،ودعائم احلق
والأم��ن واال�س��تقرار وال�س�لام بني خمتلف الدول وال�ش��عوب،
وت�صميم��ا عل��ى موا�صلة اجله��ود ل�صياغة م�س��تقبل �أف�ضل،
يت�س��م مبزيد من الإجن��ازات التي تعود باخل�ير على الوطن،
واملواطنني ،وا�س��تمرارا مل�ش��اركة �أبناء الوطن ،ومتكينهم من
�صنع م�س��تقبلهم يف جميع مناحي احلي��اة ،و�صونا للوطن،
وحفاظا على �أر�ضه ،ووحدته ،ون�س��يجه االجتماعي ،وحماية
ملقوماته احل�ضارية ،وتعزيزا للحقوق ،والواجبات ،واحلريات
العامة ،ودعما مل�ؤ�س�س��ات الدولة ،وتر�سيخا ملبادئ ال�شورى،
ج��اء �إ�صدار (النظ��ام الأ�سا�س��ي للدولة) ال�صادر باملر�س��وم
ال�س��لطاين رق��م ( )9٦/101يف  16يناي��ر  1996م ،وال��ذي
�ضم ( )81مادة مق�س��مة �إىل �س��بعة �أبواب ،ومت تعديل بع�ض
�أحكام النظام الأ�سا�س��ي للدولة مبوجب املر�س��وم ال�سلطاين

رق��م ( )2011/99يف � 19أكتوب��ر  2011م ،ويف ظ��ل العه��د
الزاهر ملوالنا جاللة ال�س��لطان هيث��م بن طارق املعظم جاء
املر�س��وم ال�س��لطاين رق��م ( )٢٠٢١ /٦يف  ١١يناي��ر  ٢٠٢١م
املعن��ي ب�إ�ص��دار (النظام الأ�سا�س��ي للدولة)  ،والذي ا�ش��تمل
عل��ى مبادئ و�أ�س���س وقواعد حتدد �سيا�س��ات الدولة ،داخل ًيا
وخارج ًيا ،وتبني مهام واخت�صا�صات ونطاق عمل م�ؤ�س�س��ات
الدولة و�أجهزتها املختلفة وعالقاتها ،والأهداف التي ت�س��عى
العماين من حقوق وما
�إىل حتقيقه��ا ،وما يتمتع ب��ه املواطن ُ
يرتتب عليه من واجبات ،و�سبل حتقيق �أف�ضل م�ستوى معي�شة
ممكن للمواطن يف احلا�رض وامل�ستقبل ومبا يحافظ على �أمنه
وكرامه وحقوقه وعلى نحو يكر�س حكم و�سيادة القانون وفق
�أرفع امل�س��تويات املعروفة دوليا ،ويتكون النظام الأ�سا�س��ي
للدولة من ( )٩٨مادة مق�سمة �إىل �سبعة �أبواب ،حددت الدولة
ونظ��ام احلك��م ،واملبادئ املوجهة ل�سيا�س��ة الدول��ة ،وكذلك
بين��ت احلقوق والواجبات العامة ،وف�صل��ت الأحكام اخلا�صة
برئي���س الدولة  ،وجمل���س الوزراء  ،واملجال���س املتخ�ص�صة،
والإدارة املحلي��ة ،واملتابعة والرقابة عل��ى الأداء احلكومي،
وال�ش���ؤون املالي��ة ،كما تطرقت �إىل جمل���س ُعم��ان والق�ضاء
و�أخريا الأحكام العامة.

البحريــة ال�سلطانيــة ال ُعمانيــة

العمانية الذي يوافق
مبنا�سبة يوم البحرية ال�سلطانية ُ
الثالث من نوفمرب من كل عام ي�سر جملة (جند عُمان) �أن
ت�صدر ملحقا خا�صا بهذه املنا�سبة بالتن�سيق مع العالقات
العامة واملرا�سم الع�سكرية بالبحرية ال�سلطانية العمانية

�إعداد:
النقيب� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي

 mالبحرية ال�سلطانية العُ مانية حتديث دائم وتطوير م�ستمر
 mمقتطفات تاريخية للبحرية ال�سلطانية العٌمانية
 mجوانب من جهود البحرية ال�سلطانية العُ مانية
 mحـــديث الذكريــــــــات
 mمظاهر االحتفال بيوم البحرية ال�سلطانية العُ مانية

جمل�س عُ مان
العمانية تط��ورات متالحقة
�ش��هدت م�س�يرة ال�ش��ورى ُ
وم�س��تمرة عل��ى امتداد ال�س��نوات املا�ضي��ة  ،حتى توجت
ب�إن�ش��اء جمل���س ُعمان الذي منح ال�صالحيات الت��شريعية
والرقابية وفقا ملا يبينه النظام الأ�سا�سي للدولة والقوانني
النافذة .ويجتمع جمل���س ُعمان بدعوة من جاللة ال�سلطان
املعظ��م لبح��ث ما يطرح��ه عليه جاللته م��ن مو�ضوعات،
ويفتتح جاللة ال�س��لطان االنعقاد ال�س��نوي ملجل���س ُعمان
وال��ذي يع��د �إيذان��ا ببداي��ة دور االنعقاد ال�س��نوي لكل من
جمل���س الدولة وجمل���س ال�ش��ورى  ،ويلقي جاللته خطابه
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ال�س��نوي ال��ذي يت�ضم��ن مالمح وخط��وط و�أولوي��ات العمل
الوطني وهو ما ت�سرت�شد به  ،وتعمل يف �إطاره خمتلف هيئات
وم�ؤ�س�س��ات الدول��ة يف جمي��ع املجاالت ،ويتكون جمل���س
ُعمان من :جمل�س الدولة ،ويتم تعيني �أع�ضائه من احلكومة،
وجمل���س ال�شورى ،ويتم انتخاب �أع�ضائه من قبل املواطنني،
بكل حرية ونزاهة من اجلن�س�ين (الرجل واملر�أة) يف الرت�شح
والرت�ش��يح ،كما عملت على تعزيز مكا�سب النه�ضة املباركة
 ،ومتكني �س��لطاتها من القي��ام ب�أدوارها خري قيام من خالل
م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة القائمة على الأنظمة والقوانني.
105

العــدد 539
نوفمرب 2021

البحرية ال�سلطانية العُمانية حتديث دائم وتطوير م�ستمر
حبا اهلل �سلطنة ُعمان موقعا جغرافيا
�إ�سرتاتيجيا مهما على خارطة العامل ،حيث
تطل �أرا�ضيها على مياه اخلليج وبحر ُعمان
وبحر العرب واملحيط الهندي ،وللحفاظ
على هذه املقومات متتلك �سلطنة ُعمان قوة
بحرية حديثة ،تتمثل يف البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،ويزخر �أ�سطولها البحري بالعديد
من ال�سفن املتطورة واملتنوعة باملهام
والواجبات ،والتي تقوم بدور فاعل من �أجل
احلفاظ على امل�صالح الوطنية �إ�سرتاتيجيا
و�أمنيا واقت�صاديا ،من خالل وجودها الدائم
وامل�ستمر يف البحر الإقليمي ال ُعماين ،حيث
ت�ضم �أ�سطو ًال مزوداً بالأجهزة واملعدات
ذات قدرات ت�سليحية متطورة� ،إ�ضافة �إلى
ت�شكيلة من زوارق ال�سطح املعروفة ب�سفن
املدفعية ،وال�سفن ال�صاروخية ال�رسيعة ،و�سفن
الإ�سناد والتدريب وال�شحن وامل�سح البحري
(الهيدروغرايف) ،التي تقوم بحماية ال�شواطئ
ال ُعمانية ،وت�أمني البحر الإقليمي واالقت�صادي،
ومراقبة العبور البحري الآمن لل�سفن وناقالت
النفط عرب م�ضيق (هرمز) الإ�سرتاتيجي،
وت�أمني النقل البحري لوحدات قوات ال�سلطان
امل�سلحة على امتداد �سواحل �سلطنة ُعمان،
و�إ�سنادها للعمليات الدفاعية ،وحماية م�صائد
الرثوة ال�سمكية ،ومهام الإ�سناد للعمليات
الربمائية امل�شرتكة وعمليات النقل البحري،
ف�ض ًال عن متتع كوادرها بت�أهيل عالٍ ليكونوا
قادرين وبكل كفاءة واقتدار على التعامل مع
التحديات التي تواجههم �أثناء �أداء مهامهم
الوطنية اجل�سيمة ،وقد ت�رشفت البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بتنظيم جائزة ال�سلطان
قابو�س للإبحار ال�رشاعي ،حيث يتم ت�سليم
اجلائزة يف ختام امل�ؤمتر ال�سنوي للإبحار
ال�رشاعي الذي تنظمه اجلمعية الدولية للتدريب

يف الثالث من نوفمرب عام ١٩٩٠م تف�ضل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه ،-و�شمل برعايته
ال�سامية الكرمية االحتفال بت�سليم الراية للبحرية ال�سلطانية العُمانية ،ومن ذلك التاريخ اتخذت البحرية ال�سلطانية
العُمانية من هذا اليوم املجيد يوما لها حتتفل به كل عام.
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مقتطفات تاريخية للبحرية ال�سلطانية العُمانية

على الإبحار ال�رشاعي ،لل�سفينة الفائزة نظري
�إجنازاتها يف عامل الإبحار ال�رشاعي ،وبعد
تناف�س مع باقي املنظمات واجلمعيات
الدولية احلكومية واخلا�صة املعنية بالإبحار
ال�رشاعي من خمتلف دول العامل ،وقد مت
جتديد عقد جائزة ال�سلطان قابو�س للإبحار
ال�رشاعي مع اجلمعية الدولية املذكورة يوم
2020/11/2م.
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وا�ستمرارا لتحديث �أ�سطول
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية،
فقد مت خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية تزويد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بالعديد
من ال�سفن احلديثة املتنوعة
�ضمن م�شاريع حديثة ومنها
م�رشوع (خريف) وم�رشوع
(الأفق) ،وم�رشوع (بحر
ُعمان) ،وتعد هذه امل�شاريع
رافدا عملياتيا �إ�ضافيا لفاعلية �أ�سطول
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،ومبا زودت
به من �أجهزة ومعدات حديثة متكنها من
�أداء مهامها يف خمتلف الظروف البحرية
لفرتات طويلة يف عر�ض البحر ،والعمل وفق
منظومة العمليات امل�شرتكة ومع الدوريات
ال�ساحلية وجماالت الإغاثة والبحث والإنقاذ

وتعزيز وجود �سفنها يف �أعايل البحار ،وفر�ض
ال�سيادة الوطنية على البحار ال ُعمانية و�سالمة
املالحة البحرية فيها.
كما ت�ضم البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
بني جنبات من�ش�آتها املتعددة غرفة معادلة
ال�ضغط يف وحدة طب الأعماق والعالج
بالأك�سجني ،والتي تخت�ص بعالج �آثار حوادث
الغو�ص املتنوعة والأمرا�ض املزمنة على
م�ستوى �سلطنة ُعمان ،هذا ف�ض ًال عن الأدوار
التنموية العديدة التي ت�سهم بها البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية.
وترفد �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية
الأ�سطول بالكوادر املدربة وامل�ؤهلة من خالل
عقد الدورات التدريبية والت�أهيلية التخ�ص�صية
الع�سكرية التي ت�ستهدف �صقل مهارات وقدرات
املنت�سبني ،وتدريبهم يف خمتلف العلوم
البحرية املت�صلة مبهامهم الوظيفية وتطوير
مهاراتهم و�أداء �أعمالهم بكل كفاءة واقتدار.

قبل انطالق النه�ضة املباركة يف عام 1970م كانت البحرية
ال ُعمانية عبارة عن جناح بحري ُيعرف بـ «وحدة الدوريات ال�ساحلية»
وكانت تابعة لـ (جندرمة ُعمان) �آنذاك .وكان عماد تلك الوحدة عدة
مراكب خ�شبية تقليدية من نوع (البوم) يرجع تاريخها �إلى عام 1960م،
وت�ضطلع مبهام دوريات �ساحلية على امتداد �ساحل الباطنة ملكافحة
عمليات تهريب الأ�سلحة والهجرة غري القانونية .وكان �أول تلك املراكب
هو املركب (ن�رص البحر) الذي قام برحلته الأولى يف مايو 1960م يف
مهام دورية �ساحلية عرب �ساحل الباطنة ،ثم ا�ست�ؤجر مركب �آخر ا�سمه
(الطائف) يف عام 1966م لتنفيذ الدوريات ال�ساحلية بني جزر كوريا
موريا (احلالنيات حاليا) ور�أ�س دربات ،ثم ا�ستبدل مبركب (املنت�رص)،
وان�ضم بعده مركب (فتح اخلري) يف 1967م ،ومركب (الهادر) يف وقت
الحق .وفـي 1970م �شُ ـرع يف ت�صنيع �أولى ال�سفن �أطلق عليها ا�سم
(�آل �سعيد) .وكان التوجه يف �أول الأمر �أن تكون يخ ًتا �سلطان ًيا بيد
�أنها ا�ستخدمت لأغرا�ض ع�سكرية خالل حرب ظفار ،ومل تظهر ال�سفينة
يف مياه م�سقط �إال يف �شهر مار�س من عام 1971م لعدم توفر طاقم
بحري (حينذاك) يتولى ت�سيريها .ويف  21يونيو 1971م �أعلن ر�سم ًيا
عن ت�شكيل بحرية �سلطان ُعمان فان�ضمت �إلى قوات ال�سلطان امل�سلحة
ك�سالح رئي�سي.
وبحلول عام 1972م �شهدت بحرية �سلطان ُعمان ان�ضمام ال�سفينة
ال�سلطانية (ظفار) املخ�ص�صة ل�شحن و�إمداد الأ�سلحة والذخرية والإمدادات
الأخرى  ،ويف عام 1973م ان�ضمت ثالثة زوارق من الدوريات ال�رسيعة
�إلى �أ�سطولها البحري (الب�رشى ،واملن�صور ،والنجاح).
وانتقلت بحرية �سلطان ُعمان �إلى قاعدة �سلطان بن �أحمد البحرية
يف خور املكال مب�سقط ،ويف عام 1975م ح�صلت بحرية �سلطان ُعمان
على كا�سحتي �ألغام هولنديتني �أجريت عليهما تعديالت للعمل كزوارق
دوريات مدارية وهما ال�سفينة ال�سلطانية (النا�رصي) ،وال�سفينة ال�سلطانية
(ال�صاحلي) ،ومت رفد الأ�سطول بثالث �سفن �إبرار �آيل هي (�سلحفاة البحر،
وال�صن�صور ،والدغ�س) ،ويف عام 1978م �آلت تبعية مع�سكر (جندرمة
ُعمان) يف �صور �إلى بحرية �سلطان ُعمان ال�ستخدامه كمركز للتدريب.
ويف مطلع الثمانينيات مت امتالك �أنواع خمتلفة من زوارق الإنزال
و�إجراء تعديل على ت�صميم اليخت ال�سلطاين (�آل �سعيد) �أطلق عليه ا�سم
ال�سفينة ال�سلطانية (املربوكة) للعمل ك�سفينة دوريات �ساحلية وتدريب
ال�ضباط .ويف الفرتة بني عامي 1984 – 1983م مت ا�ستقبال �سفن الهجوم
ال�رسيعة (ال�صاروخية) وهما ال�سفينتان ال�سلطانيتان (ظفار ،وال�رشقية)
ثم (الباطنة) .ويف عام 1986م افتتحت قاعدة ر�أ�س م�سندم البحرية التي
ت�سمى حاليا قاعدة م�سندم البحرية .ويف عام 1989م ان�ضمت ال�سفينة
ال�سلطانية (م�سندم) ،ويف �سبتمرب من عام 1987م انتقلت بحرية �سلطان
ُعمان من قاعدة �سلطان بن �أحمد البحرية يف م�سقط �إلى قاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية يف ودام ال�ساحل ،وقد تف�ضل املغفور له  -ب�إذن اهلل -

�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -طيب اهلل ثراه ـ بافتتاحها
ر�سم ًيا يف  14نوفمرب 1988م ،ويف  16يونيو 1990م �أعيدت ت�سمية
بحرية �سلطان ُعمان لت�صبح البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
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جوانب من جهود البحرية ال�سلطانية العُمانية
امل�س�ؤولية االجتماعية والإ�سهامات التنموية
تويل البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية دعم اجلهود التنموية والإن�سانية
�أهمية ق�صوى كجزء من م�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه املجتمع ،بل
وترتبع على ُ�سلّم �أولويات اخلطط والربامج ال�سنوية لأجندتها ،فهي
حتر�ص على دعم اجلهود التنموية واملبادرات املجتمعية جن ًبا �إلى
جنب مع �أدوارها ومهامها الوطنية� ،إذ ت�سهم البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية يف دعم احلركة التنموية يف �سلطنة ُعمان من خالل �إ�سناد
خمتلف امل�ؤ�س�سات الوطنية الر�سمية والأهلية على ح ٍ ّد �سواء ،ف�أ�سطولها
�سخ ٌر لتوفري خدمات النقل البحري ملعدات و�أجهزة الوحدات
البحري ُم ّ
اخلدمية يف �سلطنة ُعمان يف �أوقات ال�رضورة.

الأن�شطة الثقافية والعلمية
تقوم البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بتوفري التغطية ال�رضورية
للبعثات العلمية الزائرة كم�رشوع حماكاة احلياة على الكوكب الأحمر،
ودعم امل�سوحات الأثرية البحرية والتنقيب عن الآثار الغارقة يف
البحار واملياه ال ُعمانية بالتعاون مع اجلهات املخت�صة ،والتدريب
العملي امليداين لطلبة اجلامعات والكليات التقنية واملعاهد الفنية
خا�صة يف التخ�ص�صات الهند�سية والفنية كامليكانيكا والكهرباء
واالت�صاالت ومهن �أخرى.
الأن�شطة الريا�ضية وال�شبابية
حتر�ص البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية على دعم الأن�شطة الريا�ضية
وال�شبابية يف �سلطنة ُعمان من خالل توفري املالعب وال�صاالت
الريا�ضية و�أحوا�ض ال�سباحة ح�سب الطلب ،وتدريب املنتخب الوطني
لكرة اليد وكرة ال�سلة فئة الإناث وا�ست�ضافة الفرق الريا�ضية القريبة
من قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ،وتدريب املراحل ال�سِّ نية على
الفنون القتالية ،وا�ست�ضافة الأن�شطة الريا�ضية للحركة الك�شفية من
جميع حمافظات �سلطنة ُعمان ،والربامج الريا�ضية والرتفيهية ذوي
الإعاقة ،وامللتقيات الريا�ضية والثقافية والربامج ال�صيفية ملعلمي
وطالب حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة.
الإ�سناد التدريبي
ت�سند البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية خمتلف امل�ؤ�س�سات بتوفري
الإ�سناد التدريبي يف خمتلف التخ�ص�صات كتنفيذ دورات الإبحار
واملغامرة ملنت�سبي احلركة الك�شفية يف �سلطنة ُعمان (الك�شافة
واجلوالة واملر�شدات) ليتم تدريبهم على منت ال�سفينة (�شباب ُعمان)
وتقدمي التدريب الع�سكري لطلبة املدار�س بالتن�سيق والتعاون مع وزارة
الرتبية والتعليم ،وتوفري اجلوالت البحرية على منت ال�سفن لبع�ض
�ضيوف امل�ؤمترات الدولية التي ت�ست�ضيفها �سلطنة ُعمان ،ومنت�سبي
دورات الكليات الع�سكرية واملعاهد الدبلوما�سية ،ومدر�سي وطالب
املدار�س احلكومية واخلا�صة ،واملدار�س الت�أهيلية لطالب ذوي الإعاقة.

العــدد ٥٣٩
نوفمرب 2021

110

العمانية
احلفاظ على البيئة ُ
ت�ساهم البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف احلفاظ على البيئة ال ُعمانية
من خالل القيام بعمليات تنظيف ال�شواطئ من املخلفات وتنظيف ال�شعاب
املرجانية من العوالق البحرية ال�ضارة باحلياة البحرية ،وامل�ساهمة يف
عمليات مكافحة الطحالب ال�ضارة وتنظيف موا�سري حمطات املياه يف
احلاالت الطارئة ،ومكافحة حدوث �أي تلوث يف املياه ال ُعمانية وكل
ما ُيهدد امل�صائد ال�سمكية واحلياة الفطرية يف �سلطنة ُعمان ،ويف
حاالت الطوارئ ت�سخر البحري ُة ال�سلطانية ال ُعمانية �إمكاناتها خلدمة
اللجنة الوطنية للدفاع املدين لدعم عمليات البحث والإنقاذ والبحث
عن املفقودين يف عر�ض البحر �أو يف املناطق ال�ساحلية �أو القريبة من
القواعد البحرية ،وغوث ال�سفن اجلانحة واملنكوبة ،ومكافحة احلرائق
التي تتعر�ض لها ال�سفن يف البحر.
التوظيف
تويل البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية توظيف �أبناء الوطن �أهمية ق�صوى
ورفد �صفوفها بالكفاءات ال ُعمانية ال�شابة ،حيث ت�سخر البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية خرباتها و�إمكاناتها واملتطلبات الإدارية وال�صحية وو�سائل
النقل مبا يوفر عوامل البيئة املنا�سبة لتحقيق �رسعة تنفيذ �إجراءات
االلتحاق باخلدمة الع�سكرية واالن�ضمام �إلى ميادين الواجب الوطني.
الأنواء املناخية
ت�سخر البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية دائما �إمكاناتها كباقي �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية يف �سلطنة ُعمان
من القدرات الب�رشية واملادية وتقدمي �أوجه الدعم والإ�سناد للمواطنني
واملقيمني واجلهات احلكومية واخلا�صة خالل الأنواء اال�ستثنائية التي
تتعر�ض لها �سلطنة ُعمان ،حيث قامت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
م�ؤخرا بتفعيل خطط الإ�سناد الالزمة واملتمثلة يف فرق الغو�ص للبحث
والإنقاذ يف عر�ض البحر ،ويف الأودية والربك املائية ،وكذلك �أعمال
امل�سح الهيدروغرايف للمناطق املت�أثرة جراء احلالة املدارية (�شاهني)
واحلاالت التي �سبقتها ،ودعم عمليات النقل البحري ملواد الإغاثة
واالحتياجات الإن�سانية ال�رضورية وتوفري �سيارات الإطفاء ،وقد كثفت
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية جهودها من خالل ت�سخري عدد من �سفن
الأ�سطول لعمليات البحث والإنقاذ و�أخرى لعمليات الإ�سناد وجهزت
بفرق طبية ،وفرق للغو�ص.
والنت�شال املخلفات جراء ما جرفته الأودية من املواقع واملنازل
ول�ضمان حركة املالحة البحرية وحركة ال�صيد والقوارب ،ونظافة
ال�شواطئ ،قامت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بعملية م�سح بحري
لل�سواحل البحرية مبحافظة �شمال الباطنة .كما قام الطب البحري
بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بتوفري خدمة اال�ست�شارات الطبية عن
جراء احلالة املدارية ،وقامت اخلدمات االجتماعية
بعد للمت�رضرين من َّ
الع�سكرية بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بزيارة �أ�رس املت�رضرين من
احلالة املدارية مبحافظة �شمال الباطنة.
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حـــديث الذكريــــــــات
الذكريات اجلميلة حمببة للنفو�س،
وقريبة للقلوب ،و�ساكنة يف الأرواح ،كل يحن
�إلى احلديث عن ذكرياته وما�ضيه اجلميل،
جملة (جند عٌمان) قلبت �صفحات الذكريات
ل�ضيف هذا العدد العقيد الركن بحري
متقاعد �سعيد بن حمد ال�شبلي والذي ق�ضى
يف �صفوف البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
�أكرث من ثالثة عقود� ،سنوات مل�ؤها
الكفاح والعمل اجلاد ،خدمة ووفاء لهذا
الوطن املعطاء ،ليرتجل بعدها عن �صهوة
خدمته الع�سكرية ،مفتخرا مبا حققه من
�إجنازات خالل م�سريته العملية بالبحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية.
يف بداية احلديث ملجلة (جند عُمان) حتدث العقيد الركن بحري متقاعد �سعيد
بن حمد ال�شبلي عن م�سرية عطائه قائال« :كانت البداية يف �سبتمرب 1989م وهو
تاريخ التحاقي تلميذا مر�شحا ببحرية �سلطان ُعمان (�آنذاك) ،حيث بداية التدريب
يف مركز التدريب البحري (�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية الحقا) لفرتة تناهز
العام والن�صف يتلقى فيها املتدرب �صقال بدنيا وفكريا وان�ضباطا عايل امل�ستوى،
توجهت بعد ذلك �إلى اململكة املتحدة لاللتحاق (بالكلية البحرية امللكية الربيطانية)،
ال�ستكمال التدريب لفرتة عام ون�صف �آخر قبل العودة �إلى �سلطنة ُعمان و�إكمال �آخر
حمطة للتدريب على منت �سفن �أ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية لفرتة (�ستة �أ�شهر)،
يرتقى املتدرب بعد �إكمالها من �ضابط مر�شح �إلى مالزم بحري .بعد ذلك بد�أت فرتة
العمل �ضابطً ا على �سفن الأ�سطول والتدرج يف خمتلف املواقع والرتب ،فمن م�ساعد
�ضابط مالحة �إلى �ضابط مدفعية يف ال�سفينة (الوايف) �إلى �ضابط مالحة يف ال�سفينة
(الباطنة) ،ثم اجتزت دورة املالزمني الدولية يف اململكة املتحدة لأ�صبح �ضابط
املالحة يف ال�سفينة (ن�رص البحر) ،ثم ال�سفينة (املربوكة) ،ثم نائبا لقائد ال�سفينة
(الب�رشى) ،ثم �ضابط املدفعية يف ال�سفينة (امل�ؤزر) ،بعد ذلك اجتزت �أي�ضا دورة مبادئ
احلرب لأ�صبح �ضابط مبادئ احلرب يف ال�سفينة (ال�رشقية) ،بعدها نائبا لقائد ال�سفينة
(ظفار)».
و�أ�ضاف العقيد الركن بحري متقاعد قائال« :يف العام 2003م مت تعييني �ضابط
تدريب لدورات ال�ضباط الت�أ�سي�سية ،ومن ثم م�رشفا على هذه الدورات ،ويف عام
2006م ا�ستلمت قيادة ال�سفينة (النجاح) ،ثم ال�سفينة (املن�صور) ،وبعدها عملت نائبا
لقائد قاعدة م�سندم البحرية قبل العودة �إلى التدريب والعمل رئي�سا جلناح تدريب
ال�ضباط ملدة ثالثة �أعوام ،ثم اختتام امل�سرية العملية يف مكتب رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة حيث عملت م�ساع ًدا ع�سكريا لفرتة عامني ون�صف».
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�أبرز الأحداث
وعن �أبرز الأحداث حتدث قائال« :هناك العديد من الأحداث التي
�شهدتها يف حياتي الع�سكرية ،ومن �أبرزها ا�ستالم اللواء الركن بحري
�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد املوقر زمام قيادة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية وهو �أول �ضابط ُعماين يتولى هذا املن�صب ،ونحن يف
بداية التحاقنا بال�سالح حيث كان ذلك دافعا عظيما لكل املنت�سبني لهذا
ال�سالح الفتي (�آنذاك) ومفخرة جلميع ال�ضباط والأفراد ،الأمر الذي جعلنا
نبذل �أق�صى جهودنا للو�صول �إلى م�ستوى طموح القادة الذين وقفوا خلف
�أ�سباب ت�أهيلنا ،كما كان هناك حدث بارز خالل فرتة خدمتي بهذا ال�سالح
ويتمثل ذلك يف ت�سلم البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية الراية من لدن املغفور له
طيب اهلل ثراه ،-كذلك �شهدتب�إذن اهلل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ّ
خالل خدمتي يف البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية التطور التدريجي ال�رسيع يف
اقتناء ال�سفن احلديثة املجهزة ب�أحدث الأ�سلحة والأجهزة وتطوير البنية
الأ�سا�سية والكادر الب�رشي الحتواء ت�شغيل و�صيانة الأ�سطول احلديث حتى
مت الو�صول �إلى ما نحن عليه اليوم ،وكان فخرا يل �أن �أكون �أحد امل�ساهمني
وامل�شاركني يف هذا البناء».
الإبحار
وعن �صعوبات الإبحار حتدث قائال« :البحر من الثالثة الذين ال ُي�ؤمن
لهم ،فمع جمال وحب الإبحار يتزامن يف كثري من اللحظات �صعوبات عدة
�أبرزها �أخطار البحر كحالة الطق�س وتقلباته و�صعوبة املالحة يف الأجواء
املختلفة واملناطق اخلطرة ،بالإ�ضافة �إلى الأعطال املختلفة التي قد تلم
بال�سفينة وت�أمني ال�سفينة يف الرب والبحر من خطر القر�صنة �أو الإرهاب �إال
�أن ذلك كله يكون �أمرا �صعب احلدوث مع التدريب واال�ستعداد اجليد ووجود
طاقم متمر�س ي�ؤدي مهامه وواجباته يف حينها وعلى �أكمل وجه».
وي�ستمر العطاء
وعن حياته العملية خالل مرحلة التقاعد قال« :الإن�سان ال بد �أن
يكون م�ستعدا لهذه الفرتة بالتخطيط اجليد قبل �سنوات لالنتهاء من كثري
من االلتزامات التي قد تعكر ال�رسيرة و�صفاء الفكر ليوفر لنف�سه م�ساحة
لعمل ما يود �إجنازه �سواء بامل�ساهمة يف الأعمال املجتمعية والتطوعية
�أو امل�شاركة مبا ميلك من علم ومعرفة وخربة يف جماله لرفد اجلامعات
والكليات واملعاهد �أو احلر�ص على ك�سب املزيد من اخلربة يف جماالت
جديدة حتبها النف�س مع اال�ستمتاع باحلياة مع العائلة و�أفراد املجتمع».

ر�سالة للمتقاعدين
كما وجه العقيد الركن بحري متقاعد �سعيد بن حمد ال�شبلي ر�سالة
للمتقاعدين قال فيها «التقاعد مرحلة �أخرى من حياة الإن�سان بل قد
تكون �أجمل املراحل مبا ي�صاحبها من ن�ضج يف الفكر والتجربة واملمار�سة
والعالقات ،ولذلك فال �ضري ب�أن ن�ستمتع بها ونتطلع فيها �إلى �إجنازات
�أخرى يف زوايا خمتلفة نحبها وهي حتما لي�ست نهاية املطاف يف هذه
احلياة بل هي ذروة احلكمة والعطاء والتمتع مبا وهبنا اهلل من نعم».
113

العــدد ٥٣٩
نوفمرب 2021

مظاهر االحتفال بيوم البحرية ال�سلطانية العُمانية
حتتفل البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بيومها ال�سنوي الذي يوافق الثالث من نوفمرب من كل عام  ،وهي تخطو خطوات مت�سارعة نحو
التحديث والتطوير والت�سليح يف العدة والعتاد لتعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للأ�سطول البحري ،ومبا يتوافق مع املتغريات التكنولوجية
احلديثة يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  .-ال�صور
التالية تربز جوانب من بع�ض احتفاالت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بيومها ال�سنوي يف الأعوام املا�ضية.

احتفال البحرية ال�سلطانية العُمانية بيومها ال�سنوي يف عام ١٩٩٠م

احتفال البحرية ال�سلطانية العُمانية بيومها ال�سنوي يف عام ١٩٩٥م

احتفال البحرية ال�سلطانية العُمانية بيومها ال�سنوي يف عام ٢٠٠٠م

احتفال البحرية ال�سلطانية العُمانية بيومها ال�سنوي يف عام ٢٠٠٥م

احتفال البحرية ال�سلطانية العُمانية بيومها ال�سنوي يف عام ٢٠١٠م

احتفال البحرية ال�سلطانية العُمانية بيومها ال�سنوي يف عام ٢٠١٥م
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51
امل

جيد

عمت الأفراح بالعيد ال�سعيد
عيدك الـميمون فخر للمزيد
اعتلى هيثم على العر�ش العظيم
�سيدي قابو�س يال�شهم الزعيم
هيثم الـمقدام �أوفى بالوعد
طم�أن ال�شعب الويف الـمعتمد
فـي ( )١٨الـيـوم الـمـجـيـد
بالوال والعهد مع �صوت الن�شيد
واحد وخم�سون ياعيد الفخر
وافتخر كل ال ُعماين وانت�صر
ع�شت يا هيثم مقداما همام
ع�شت يا جنل ال�سالطني العظام
�أن�شد ال�شعب عبارات الوفا
ب�صفات بلغت �أعلى الذرا
يا �أ�سود الأر�ض قوات الوطن
�أنتم العز على طول الزمن
�أختـم القـول �صـالة و�سـالم
وكــذا الآل و�أ�صـحــابه الكــرام

يـا بالدي �سطري عهدا جديد
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام
واقتدى �آثـار نبـرا�س حكـيــم
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام
كمل ال�سريه على خري ال�سعد
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام
تلتقي القوات بالب�أ�س ال�شديد
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام
رفرفت رايات جمد مزدهر
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام
ع�شت للعلياء جمدا ال ي�ضام
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام
ب�سم �سلطان البالد الـمنتقا
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام
يـا �صناديد اللقا يوم الـمحن
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام
على النبي الـم�صطفى خري الأنام
يـا عُ مان الـمجد عزا للأمام

احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
العماين الذي
مبنا�سبة يوم احلر�س ال�سلطاين ُ
يوافق الأول من نوفمرب من كل عام ي�سر جملة
ً
خا�صا بهذه املنا�سبة
ملحقا
(جند عُ مان) �أن ت�صدر
ً
بالتن�سيق مع مديرية اخلدمات االجتماعية و�ش�ؤون
العماين.
املتقاعدين باحلر�س ال�سلطاين ُ
 Eنبذة تاريخية
 Eالتمارين الع�سكرية
 Eاجلوانب التعليمية وبرامج التدريب
 Eالنظام الرقمي الإلكرتوين
 Eخيالة احلر�س ال�سلطاين العُماين
 Eالإ�سهامات يف عملية التنمية الوطنية ال�شاملة
 Eا�ستقطاب الباحثني عن عمل
 Eفريق اخلوذات احلمراء

النقيب/
عبداهلل بن حممد العامري
اجلي�ش ال�سلطانـي العُماين

 Eمظالت احلر�س ال�سلطاين العُماين
 Eالفرق املو�سيقية
 Eجانب من احتفاالت احلر�س ال�سلطاين العُ ماين بيومه ال�سنوي
يف الأعوام املا�ضية
�إعداد :املالزم �أول /خالد بن �سبيل البلو�شي

�ش��هد احلر���س ال�س��لطاين
ال ُعماين منذ ب��زوغ فجر النه�ضة
املباركة طفرة كبرية يف التطوير
والتحديث� ،ش��ملت كافة جوانبه
الإداري��ة والتدريبية والت�س��ليحية
حتقيق��ا لأهدافه النبيل��ة ،م�ؤكدا
مكانته الالئقة بني �أ�س��لحة قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة� ،آخ��ذا بكل
�أ�س��باب التط��ور واحلداث��ة ،وهو
يق��ف الي��وم �ش��اهدا كنم��وذج
رائع للع�س��كرية ال ُعمانية ،والذي
ت�ضاف��رت لأجله جه��ود م�ضنية
م��ن العم��ل ال��د�ؤوب واملتوا�صل
للرقي به �إىل امل�س��توى املن�شود،
كفاءة وا�س��تعدادا ،مبا يناط �إليه
من مهام وواجبات ،م�ؤكدا قدرته
عل��ى حمل الأمان��ة وامل�س�ؤوليـ��ة
امللق��اة عل��ى عاتق��ه بف�ض��ل ما
لقيه من اهتمام ورعاية �س��اميني
م��ن املغفور ل��ه ب�إذن الله تعالـ��ى
ال�سـلطـ��ان قابـ��و�س بن �سعيـد -
ط ّيب الله ثراه -والعناية الكرمية
التي يلقاها الي��وم من لدن موالنا
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان
هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م القائد
الأعلى رعاه الله.
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نبذة تاريخية
العماين يف اخلام�س
ت�شكلت النواة الأوىل للحر�س ال�سلطاين ُ
ع��شرمن دي�س��مرب من عام 1970م كوحدة �صغرية من جندرمة
ُعم��ان ،وكان��ت مهامها (�آنذاك) تتمثل يف توفري احلرا�س��ة ،ويف
عام 1975م تف�ضل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط َّيب اهلل ثراه-
بت�سليم الراية �إىل كتيبة احلر�س ال�سلطاين (�آنذاك) مبيدان ق�رص
ال�سيب العامر.
ويف ع��ام 1977م �صدرت الأوامر ال�س��امية بت�ش��كيل كتيبة
العم��اين ،وقد �أخ��ذت كتيبة احلر���س تنمو
احلر���س ال�س��لطاين ُ
با�ضط��راد م��ع ان�ضم��ام املزي��د من الأف��راد والك��وادر امل�ؤهلة
وتزويدها مبختلف الأ�س��لحة واملعدات احلديثة �إىل �أن �أ�صبحت
ق��وة ع�س��كرية يعت��د بها  ،ويف دي�س��مرب ع��ام 1981م �صدرت
الأوامر ال�س��امية لإعادة تنظيم الكتيبة لت�صبح ( لواء احلر���س
ال�س��لطاين)  ،ويف الأول من نوفم�بر لعام 1983م تف�ضل جاللة
ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد -ط َّيب اهلل ثراه -بت�س��ليم الراية
ال�س��لطانية اخلا�ص��ة �إىل ل��واء احلر���س ،ويف الأول من نوفمرب
م��ن عام 1987م �صدرت الأوامر ال�س��امية لي�صبح هذا ال�س�لاح
العماين.
مب�سمى احلر�س ال�سلطاين ُ
العم��اين مي�ضي اليوم يف ظ��ل القيادة
احلر���س ال�س��لطاين ُ
احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظ��م القائد الأعل��ى  -رعاه اهلل  -بثقة واحرتافية عاليتني
نح��و حتقيق املزيد من التطور والتحدي��ث مبا يتواكب و�أحدث
التقني��ات والأ�س��اليب التدريبي��ة ،واقتناء الأجه��زة املتطورة ،

حيث بات اليوم ميتلك املقومات املتكاملة من من�ش���آت حديثة
و�أ�س��لحة ومعدات �إىل جانب منظومة الدف��اع اجلوي املتطورة
وكفاءات ب�رشية م�ؤهلة علم ًيا وفن ًيا وبدن ًيا قادرة على مواكبة
التكنولوجيا الع�سكرية يف خمتلف املجاالت ،والتي �أكدت على
م��ا يتمتع به رجال��ه من خربات تراكمي��ة و�إمكانات و مهارات
ميداني��ة عالي��ة  ،م�ؤكدا قدرته على حمل الأمانة وامل�س���ؤولية
الوطنية امللقاة على عاتقه.
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اجلوانب التعليمية وبرامج التدريب

التمارين الع�سكرية
العماين العديد من التمارين والبيانات
ينفذ احلر�س ال�سلطاين ُ
العملي��ة لإدامة رفع الكفاءة القتالية واكت�س��اب املزيد من اخلربة
العملية ملنت�س��بيه ،وجت�س��يدا للتعاون والتن�س��يق والتكامل على
جميع امل�ستويات الإ�سرتاتيجية والعملياتية والتعبوية بني قوات
العماين ي�ش��ارك احلر�س
ال�س��لطان امل�س��لحة واحلر�س ال�س��لطاين ُ
با�ستمرار يف التمارين التعبوية امل�شرتكة.
العماين يف متريني (ال�شموخ )2/
وقد �ش��ارك احلر�س ال�سلطاين ُ
و(ال�س��يف ال��سريع )3/الذي نف��ذ يف عام 2018م وبرهن منت�س��بو
احلر���س خالله على مدى كفاءتهم العالية والقدرة على االن�س��جام
واالندماج يف تنفيذ العمليات امل�ش�تركة املوحدة مع باقي �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ،وخمتلف اجلهات
املدني��ة ب�س��لطنة ُعم��ان والهادف��ة �إىل تعزيز التكام��ل يف العمل
الوطني امل�شرتك.
العماين خالل تنفيذ هذه التمارين
كما �أكد احلر�س ال�س��لطاين ُ
عل��ى الكفاءة واجلاهزية القتالية وال��روح املعنوية العالية التي
ظه��رت جليا يف تنفيذ املهام والواجبات املوكلة وامل�س��ندة �إليه،
واال�س��تعداد التام عملياتيا وع�س��كريا يف خمتلف الظروف لتنفيذ
كل م��ا يناط له من مهام وواجبات ،ومواجهة كافة التحديات بكل
كفاءة واقتدار.

العم��اين اهتماما خا�ص��ا لتطوير اجلوانب
�أوىل احلر���س ال�س��لطاين ُ
العماين
التعليمية والأكادميية والتقنية من خالل كلية احلر�س ال�سلطاين ُ
التقنية املتخ�ص�صة يف الدرا�س��ات التقنية ومدار���س احلر�س التخ�ص�صية
والأجنحة التدريبية ،حيث تعمل هذه امل�ؤ�س�س��ات التعليمية على تطوير
براجمها و�أ�ساليب الدرا�سة فيها ليتما�شى مع التطور العلمي املت�سارع.
العماين بو�ضع اخلط��ط والربامج
وتق��وم قيادة احلر���س ال�س��لطاين ُ
التدريبية مبا يتواكب مع متطلبات ال�س�لاح والتطور الع�سكري املت�سارع
كالدورات التدريبية امليدانية والتخ�ص�صية ،والتي �ساهمت وب�شكل فاعل
العماين ،وتنمية قدراتهم
يف رفع م�س��توى منت�س��بي احلر���س ال�س��لطاين ُ
الذهني��ة والبدنية �إىل جانب حتقيق التمازج واالن�س��جام خالل تعاملهم
مع خمتلف املعدات والأ�سلحة املتطورة.
العماين والتي ت�أ�س�س��ت
وتع��د كتيبة التدريب باحلر���س ال�س��لطاين ُ
ً
متكامل ،حي��ث ت�أخذ عل��ى عاتقها جميع
ع��ام 1976م مرك�� ًزا تدريب ًي��ا

م�ستويات التدريب بدءًا بالتدريب الأ�سا�سي للجنود امل�ستجدين ،وانتهاء بالدورات
الت��ي جتعل الفرد قادرا عل��ى ت�أدية واجباته امليدانية والإدارية بكفاءة عالية يف
خمتلف املجاالت.

النظام الرقمي الإلكرتوين
العماين عل��ى �إدخال نظم
ً
حر�ص��ا من قيادة احلر���س ال�س��لطاين ُ
تقني��ة املعلوم��ات يف �إدارة خمتلف الأعمال اليومية د�ش��ن احلر���س
العماين يف عام 2018م م��شروع نظم املعلومات  ،حيث
ال�س��لطاين ُ
ُيع��د هذا امل��شروع �أحد امل�ش��اريع احليوي��ة ذات الأهمية باحلر���س
العم��اين  ،وميثل نقلة نوعية يف �إج��راءات العمل اليومي
ال�س��لطاين ُ
م��ن خالل التحول من النظام الورقي �إىل النظام الرقمي الإلكرتوين ،
بهدف حت�سني اخلدمات و�رسعة �إجنازها � ،إىل جانب حفظ املعلومات
و�س��هولة الو�صول �إليها عرب الربط الداخلي الذي ي�ضمن �س�لامة �أمن
البيانات با�ستخدام ال�شبكة الداخلية املزودة بقواعد بيانات حممية.

خيالة احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
العم��اين يف عام
ت�أ�س�س��ت خيالة احلر���س ال�س��لطاين ُ
1976م ،وتقدم م�شاركاتها يف االحتفاالت الوطنية ومرا�سم
اال�ستقبال الر�سمية والتخريجات وتقدمي العرو�ض املتنوعة
يف الريا�ض��ات وامل�س��ابقات املختلف��ة ،وحتر���ص خيال��ة
العماين على ت�أهيل وتدريب الفر�س��ان
احلر���س ال�س��لطاين ُ
لتنمية القدرات واملهارة لديهم يف جمال الفرو�س��ية ،حيث
حققت مراكز متقدمة وم�رشفة داخل ًيا وخارج ًيا.
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فريق اخلوذات احلمراء

الإ�سهامات يف عملية التنمية الوطنية ال�شاملة

تع��د �أن�ش��طة وم�ش��اركات ف�صي��ل
الدراج��ات الناري��ة (فري��ق اخل��وذات
العماين
احلم��راء) باحلر���س ال�س��لطاين ُ
م��ن �أبرز الأن�ش��طة ملا يق��وم به من دور
حي��وي يف خمتلف املنا�س��بات الوطنية
واملنا�سبات واملهرجانات املحلية ،وذلك
من خالل تقدمي العرو�ض اال�س��تعرا�ضية
االحرتافي��ة ،وقد ت�أ�س�س��ت الن��واة الأوىل
للفري��ق يف ع��ام 1973م وحظي الفريق
العماني��ة املبارك��ة
خ�لال النه�ض��ة ُ
بالتحديث والتطوير امل�ستمرين.

العماين الدور امللمو�س
للحر�س ال�سلطاين ُ
يف عملية التنمية الوطنية ال�شاملة يف �سلطنة
ُعمان ،حيث يظهر ذلك جل ًيا من خالل ما يقوم
به يف م�ش��اركاته جن ًب��ا �إىل جنب مع اجلهات
الع�س��كرية والأمني��ة يف تق��دمي كل م��ا ميليه
الواجب الوطني املقد�س لرفعة الوطن وتقدمه
يف خمتل��ف املجاالت  ,حيث ي�س��خر احلر���س
العماين كاف��ة �إمكاناته الب��شرية
ال�س��لطاين ُ
واملادية لال�ستجابة الفورية والفعالة للتعامل
مع الأزمات والكوارث التي قد متر بها �س��لطنة
ُعمان ,وذلك �إميا ًنا منه ب�رضورة توحيد اجلهود
وحتقي��ق ال��شراكة ب�ين خمتل��ف القطاعات
الع�س��كرية والأمني��ة والقطاع��ات الأخرى يف
احل��االت والظ��روف اال�س��تثنائية والت�ص��دي
له��ا ،الأمر ال��ذي يعد واج ًب��ا وطن ًيا �إن�س��ان ًيا,
حي��ث يبذل احلر���س جه��و ًدا م�ضني��ة لت�أمني
الأه��داف احليوية واملخزون الإ�س�تراتيجي من
خالل �إمداد املت�رضرين بامل�س��تلزمات واملواد
املعي�ش��ية العاجلة التي يتط َّلبها املواطن يف
الظروف اال�ستثنائية الطارئة.

مظالت احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
ت�أ�س�س ف��ري��ق املظليني باحلر�س
العماين يف عام 1995م ،حيث
ال�سلطاين ُ
ي���ؤدي الفريق جمموعة من الت�شكيالت
املتنوعة من خالل ا�ستعرا�ضات القفز
احلر يف العديد من امل�شاركات الداخلية
واخلارجية املختلفة.

ا�ستقطاب الباحثني عن عمل
العماين يعمل دائ ًما على دفع عجلة
احلر�س ال�سلطاين ُ
التنمية الب��شرية من خالل ا�س��تيعاب ع��دد من املواطنني
الباحث�ين عن العمل �س��نو ًيا يف العديد م��ن التخ�ص�صات
واملجاالت الع�س��كرية منها والفنية واملهن الأخرى  ،حيث
ي�ؤكد بخطواته املت�سارعة يف هذا املجال على مدى اهتمامه
الكبري با�ستيعاب املواطنني الراغبني يف االنخراط بال�سلك
الع�س��كري �إىل جانب تعزيز دوره الوطني املتمثل يف بناء
قدرات��ه الب��شرية بهدف احلف��اظ على مكت�س��بات النه�ضة
العماني��ة املبارك��ة  ،والقيام بدوره املقد���س املتمثل يف
ُ
حفظ الأمن والذود عن حمى هذا الوطن العزيز.
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الفرق املو�سيقية
العم��اين ع��ددا
ي�ض��م احلر���س ال�س��لطاين ُ
من الف��رق املو�س��يقية املتكامل��ة ،والتي �أكدت
ح�ضورها الدائم واملتميز يف املنا�سبات الوطنية
وامل�ش��اركات وامل�س��ابقات الدولي��ة املختلفة،
والت��ي برهنت من خاللها عل��ى متيز عنا�رصها
وحرفيته��م يف تلك امل�ش��اركات ،مما �س��اهم يف
�إبراز اجلانب احل�ضاري والثقايف ل�سلطنة ُعمان.
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جانب من احتفاالت احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين بيومه ال�سنوي يف الأعوام املا�ضية

االحتفال بيوم احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين 2003 /11/1م
االحتفال بيوم احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين 1989 /11/1م

االحتفال بيوم احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين 2005/11/1م

االحتفال بيوم احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين 1993 /11/1م
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االحتفال بيوم احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين 1998 /11/1م

االحتفال بيوم احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين 2008 /11/1م
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قالوا عن يوم الثامن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــشر من نوفمبر املجيد
الثامن عشر من نوفمبر..
الذكرى املجيدة للعيد الوطني احلادي واخلمسني
تتجدد �إ�رشاقة �ضياء �شم�س يوم الثامن
ع�رش م��ن نوفمرب م��ن ك��ل ع ��ام ،مبتهجة
بالذكرى املجيدة للعيد الوطني احل��ادي
واخلم�سني .ذكرى حتمل يف ذاكرة ال ُعمانيني
معان عميقة را�سخة يف الأذهان من ُذ ميالد
ٍ
النه�ضة ال ُعمانية احلديثة بقيادة ال�سلطان
قابو�س ب��ن �سعيد ــــ تغمده اهلل بوا�سع
رحمته ، -وع��ل��ى النهج ال��ق��ومي واخلطى
الثابتة نحو امل�ستقبل التي ر�سم م�سارها
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
ط ��ارق املعظم -حفظه اهلل ورع� ��اه -يف
خطابه ال�سامي يف  23يناير 2020م حمدداً
مالمح امل�سرية املتجددة ال�شاملة ,م�ستلهم ًا
من (ر�ؤي��ة ُعمان  )2040كل ما من �ش�أنه
الرقي بالوطن واملواطن يف �شتى املجاالت،

تلك الر�ؤية التي جت�سد التطلعات والطموحات
ومناء ل�سلطنة ُعمان .
مل�ستقبل �أكرث ازدهاراً
ً
منتهزاً ه��ذه املنا�سبة الغالية لأرف��ع
�إل��ى مقام م��والي ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طــــارق املعظم القائد
الأعلى ـــــ حفظه اهلل ورعاه ــــ �أ�صدق �آيات
التهاين� ،سائ ًال املولى عزوجل �أن يعيد هذا
اليوم الأغ��ر على جاللته وال�شعب ال ُعماين
الأبي مبوفور ال�صحة والعافية؛ وعلى الوطن
الغايل بالرفعة وال�س�ؤدد يف ظل القيادة
احلكيمة وقد �أزدان مبنجزات عهده امليمون
�شموخ ًا وعزة.
وي�رسين من خالل هذا الإ�صدار اخلا�ص
ملجلة (جند ُعمان) مبنا�سبة الذكرى املجيدة
للوطن ،والعزيزة على املواطن ب�أن �أتقدم

مسيرة نهضة سلطنة عُ مان احلديثة املتجددة نبراس مضيء يحتذى

�سعادة /علي بن خلفان اجلابري
وكيل وزارة الإعالم للإعالم

بالتهاين �إل��ى ال��رج��ال الأ���ش��او���س بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ال��ذي��ن �شهدوا مراحل
التطور والتقدم لكافة ت�شكيالت القوات
امل�سلحة لتقوم بواجبها الوطني النبيل يف
حمل �أمانة الدفاع عن الوطن وال��ذود عن
حيا�ضه وحرا�سة البنيان الر�صني لدولة
امل�ؤ�س�سات و�سياج ًا منيع ًا حلماية املنجزات.
وكل عام و�سلطنة ُعمان يف تقدم ومناء.

مسيرة عطاء مستمرة
يف هذا اليوم املجيد الثامن ع��شر من نوفمرب
من كل عام ت�ش��هد �س��لطنة ُعمان منا�س��بة عزيزة
على قلب كل مواطن على �أر�ض هذا الوطن الغايل،
هو ذكرى ميالد ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد
 طيب اهلل ثراه -الذي ابتد�أ م�سرية البناء والعطاءيف ربوع �س��لطنة ُعمان من �أق�صاها �إلى �أق�صاها،
وتولى �إدارة �ش�ؤونها بحنكة وحكمة بالغة مل يجد
لها مثيل ،فقد �ش��هدت �س��لطنة ُعم��ان خالل ()٥١
عام ًا املا�ضية حركة تنموية مت�س��ارعة و�ش��املة
و�إجن��ازات �ش��ملت جمي��ع �أرج��اء �س��لطنة ُعم��ان
ويف خمتل��ف املج��االت االقت�صادية وال�سيا�س��ية
والع�س��كرية والريا�ضي��ة والثقافي��ة والأمني��ة
وجم��االت �أخ��رى تعد الي��وم مفخرة ل��كل مواطن
على هذه الأر�ض الطيبة ،فقدمت للمواطن ال ُعماين
واملقي��م عل��ى �أر�ضها كاف��ة اخلدمات الأ�سا�س��ية
الت��ي تلبي احتياجاته��م وتطلعاتهم ،وعملت على
توفري متطلبات و�سبل العي�ش الكرمي لهم.
واليوم ت�ستمر م�سرية العطاء لرفعة �ش�أن هذا
الوطن الغايل يف كافة املجاالت يف ظل النه�ضة
املتجددة بقيادة جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
 حفظه اهلل ورع ��اه -وبتكاتف �أب��ن��اء �شعبهالأوفياء ،حيث و�ضع جاللته منذ توليه مقاليد
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احلكم مبادئ و�أ�س�س ًا مهمة للمرحلة القادمة
من احلركة التنموية واالقت�صادية التي ت�شهدها
�سلطنة ُعمان ،ويف ظل قيادته احلكيمة تعمل
�سلطنة ُعمان بخطى را�سخة نحو م�ستقبل واعد
وزاهر ،وذلك بت�ضافر جهود خمتلف القطاعات
احلكومية واخلا�صة فيها لإر�ساء بنية خدمية
و�صحية واقت�صادية وتعليمية تناف�س م�صاف
ال��دول املتقدمة ،لت�ضمن بذلك توفري احلياة
الكرمية واملزدهرة لأبناء هذا الوطن.
وتعد هيئة حماية امل�ستهلك �أحد منجزات م�سرية
النه�ضة املباركة� ،إذ جاءت لتكون �رشيك ًا فاع ًال
يف م�سرية التنمية من خالل دورها الرقابي على
�أ�سواق �سلطنة ُعمان ل�ضمان توفري بيئة ا�ستهالكية
�آمنة للجميع ،وما حققته الهيئة من �إجنازات خالل
م�سريتها على ال�صعيد الداخلي واخلارجي لهو دليل
على حجم جهودها يف حفظ حقوق امل�ستهلكني
وحما�سبة املخالفني ،كما ا�ستطاعت بذلك ك�سب ثقة
امل�ستهلكني يف ربوع هذا الوطن العزيز ف�أ�صحبت
الدرع احلامي لهم ،وخط الدفاع الأول عن حقوقهم
اال�ستهالكية بجهود جنودها البوا�سل الذين يعملون
يف خمتلف ال��ظ��روف والأو����ض���اع ع��ل��ى حماية
امل�ستهلكني يف خمتلف ربوع �سلطنة ُعمان.

�إن الأعياد الوطنية فر�صة ملراجعة الإجنازات
املحققة على امل�ستوى الوطني وتقديرها ،والنظر �إلى
امل�ستقبل مبا يحمله من فر�ص وتطلعات وحتديات،
وعقد العزم ،و�شحذ الهمة الغتنام الفر�ص والتعامل
مع التحديات ،وجتديد العهد باال�ستمرار يف العمل
بجد ومثابرة وفق اخلطط املر�سومة لتحقيق املن�شود
والو�صول �إلى امل�أمول ،ولنا يف م�سرية نه�ضة �سلطنة
ُعمان احلديثة املتجددة نربا�س م�ضيء يحتذى.
لقد �أدرك��ت �سلطنة ُعمان منذ بداية نه�ضتها
احلديثة يف ال�سبعينات من القرن املن�رصم �أهمية
التنمية ال�شاملة التي انتهجتها و�أهمية اجلانب
االق��ت�����ص��ادي والتنمية االق��ت�����ص��ادي��ة على وجه
اخل�صو�ص يف مت��وي��ل وا���س��ت��دام��ة ه��ذه التنمية،
و�شمولية الرفاه واحلياة الكرمية للمواطن .ولذلك
فقد �أول��ت احلكومة �أهمية يف تهيئة املناخ الالزم
للتنوع االقت�صادي وا�ستعمال العوائد املحققة من
قطاعي النفط والغاز لبناء اقت�صاد متنوع وم�ستدام،
ومن بني القطاعات التي حظيت باهتمام احلكومة
الر�شيدة قطاع �سوق ر�أ���س امل��ال وقطاع الت�أمني
كمكونني �أ�سا�سيني للقطاع املايل و�أهميتهما يف
التنمية االقت�صادية واحلد من املخاطر التي ترافق
عمليات التحول االقت�صادي واالجتماعي ،وطبيعة
العالقة بني �أط��راف الإن��ت��اج ،وتلك التي تتعر�ض
لها امل�ؤ�س�سات والأف����راد يف ممار�سة الأن�شطة
اال�ستثمارية �أو االجتماعية .وكرتجمة لهذا الإدراك
توالت الت�رشيعات والأن��ظ��م��ة ،وال ت��زال ،لتواكب

امل�ستجدات العاملية ،ولتفي باملتطلبات التنموية يف
�سلطنة ُعمان.
ولعل من �أب��رز التطورات التي �شهدها قطاع
ال��ت��أم�ين ه��و امل����شروع الوطني لتعميم الت�أمني
ال�صحي اخلا�ص على العاملني يف القطاع اخلا�ص
والزائرين لأر���ض �سلطنة ُعمان ،الذي قطع �شوطا
كبريا و�أ�صبح جاهزا للتطبيق مبجرد احل�صول على
املوافقات التنظيمية املتبقية� ،سيوفر هذا امل�رشوع
دفعة اقت�صادية نوعية ووظائف ذات مهارة عالية
ومن امل�ؤمل �أن �ست�ستقطب ال ُعمانيني امل�ؤهلني �أو
الذين يرجى ت�أهيلهم ،كما �أن هذا امل�رشوع �سيعزز
ج ��ودة اخل��دم��ات ال�صحية والطبية امل��ق��دم��ة يف
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ويرفع فاعليتها.
وتنفيذا ل ��ـ(ر�ؤي ��ة ُع��م��ان  )2040وجت�سيدا
ملبد�أ التطور امل�ستدام الذي اتخذته الهيئة �شعارا
لها يف موا�صلة عملها ال��د�ؤوب يف تهيئة املناخ
اال�ستثماري املنا�سب من خالل تطوير الت�رشيعات
املنظمة لقطاعي ���س��وق ر�أ����س امل ��ال وال��ت��أم�ين،
اعتمدت الهيئة يف �صياغتها خلطتها الإ�سرتاتيجية
للأعوام من 2021م �إلى 2025م على التوجهات
الإ�سرتاتيجية الواردة يف (ر�ؤية ُعمان  )2040ذات
ال�صلة باخت�صا�صات الهيئة ،حيث يعول على الهيئة
�أن تلعب دورا �أك�بر يف تفعيل اخلدمات التمويلية
التقليدية واملبتكرة التي تقدمها �سوق ر�أ�س املال
للقطاعني العام واخلا�ص ،مبا يدعم توجه احلكومة
نحو تنويع م�صادر ال��دخ��ل وا�ستغالل الفر�ص

�سعادة  /عبدالله بن �سامل ال�ساملي
الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
اال�ستثمارية املتاحة.
�إن ما �أجنز �إلى الآن ال يعدو �أن يكون خطوات
على طريق الأل��ف ميل لت�صل بالدنا احلبيبة �إلى
الوجهة املن�شودة ،يف م�صاف الدول املتقدمة .ومل
تكن الهيئة لتتمكن من حتقيق ما مت �إجنازه والتطلع
�إل��ى امل��زي��د ل��وال جهود املخل�صني م��ن العاملني
والعامالت بها  ،فلهم كل ال�شكر واالمتنان على ما
يبذلونه من تطوير م�ستمر.
ويطيب يل �أن �أغتنم ه��ذه املنا�سبة العزيزة
والغالية على قلوبنا لأرف��ع �أ�سمى �آي��ات التهاين
والتربيكات �إل��ى املقام ال�سامي حل�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -مبتهلني �إلى البارئ عز وجل �أن يحفظ
جاللته و�أن يلب�سه ثوب ال�صحة والعافية و�أن يعيد
هذه املنا�سبة اخل�يرة والطيبة على جاللته وعلى
جميع ال ُعمانيني وال ُعمانيات باخلري والربكات.

العيد الوطني احلادي واخلمسون املجيد لعُماننا احلبيبة
�سعادة� /سليم بن علي احلكماين
رئي�س هيئة حماية امل�ستهلك
ونحن نحتفل بهذه املنا�سبة العزيزة على
قلوبنا جميعاً؛ ف�إن الهيئة ممثلة بكافة من�سبيها
ترفع �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات للمقام
ال�سامـي جلاللـة ال�سلطـان املعظم ـ حفظه اهلل
ورع��اه ـ بهذه املنا�سبة الغالية على قلب كل
ُعماين على هذه الأر�ض الطيبة ,جتدد العزم على
موا�صلة امل�سري وا�ستمرار العمل وال��د�ؤوب نحو
حتقيق الأهداف املرجوة يف �سبيل االرتقاء بهذا
الوطن العظيم ،واملحافظة على كافة مكت�سباته
ومنجزاته التي حتققت خ�لال م�سرية العطاء
والبناء والتي يفخر ويعتز بها كافة �أبناء الوطن
العزيز.

�سعادة �سعيد بن حمد ال�سعدي
نائب رئي�س جمل�س ال�شورى
ممثل والية ال�سويق
يطل علينا العيد الوطني احلادي واخلم�سون
وعماننا احلبيبة وق��د ت�ل��ألأت ُعمان
املجيد ُ
�ضياء وتو�شحت افتخارا واعتزازا فالثامن ع�رش
من نوفمرب هو يوم وطني مميز لدى كل مواطن
ُعماين ،وهو يوم نقف فيه وقفة عز وفخر نعيد
النظر معه �إلى كل هذه الإجنازات التي ما كانت
لتكون �إال بجهد �أبناء هذا ال�شعب وحر�ص القيادة
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احلكيمة على �أن تكون �سلطنة ُعمان رائدة يف
جميع املجاالت ،ومثاال يقتدى به يف التعاي�ش
وال�سالم والت�سامح جلميع الأوطان.
وال يخفى ع��ل��ى ال��ع��امل �أج��م��ع املكانة
املرموقة التي و�صلت �إليها بالدنا الغالية
يف �شتى امل��ج��االت مبنية على الأ�س�س التي
و�ضعها املغفور له ب��إذن اهلل تعالى ال�سلطان
طيب اهلل ثراه -والتي قامت
قابو�س بن �سعيد ّ -
على �أ�س�س التكامل بني كافة �أجهزة الدولة
الت�رشيعية والق�ضائية والتنفيذية ملا فيه �صالح
الوطن واملواطن ،واجلمع املتوازن بني مفهوم
�أ�صالة الأمة ال ُعمانية يف احلفاظ على هويتها
احل�ضارية وتقاليدها الأ�صيلة امل�ستمدة من
مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء ،وبني مفهوم
املعا�رصة التي تعني االنفتاح على جتارب

الآخرين وا�ستيعاب مقومات احل�ضارة احلديثة
واال���س��ت��ف��ادة م��ن معطياتها يف بناء الدولة
احلديثة دولة امل�ؤ�س�سات والقانون ،وما حتقق
من مكا�سب على م�ستوى التجربة ال�شوروية
�إلى هذه اللحظة مل�صدر فخر واعتزاز ي�ستحق
املحافظة عليه وتفعيل مكوناته ب�شكل يخدم
الوطن واملواطن على كافة الأ�صعدة.
وبهذه املنا�سبة الوطنية ال�سعيدة ي�رشفني
�أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات للمقام
ال�سامي ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورع��اه -جمددين
العهد وال��والء ،و�سائلني املولى عزوجل �أن يعيد
هذه املنا�سبة على جاللته وعلى ُعمان و�شعبها
واملقيمني على �أر�ضها الطيبة �أعواما عديدة و�أزمنة
مديدة واجلميع ينعم بالأمن والأمان واال�ستقرار.
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املسيرة الظافرة لعُمان اخلير واملجد واالزدهار

العميد الركن مظلي/
�سامل بن �سيف احلو�ســني
اجلي�ش ال�سلطاين العماين

�إن ما ي�شهده وطننا العزيز من رفعة
وتقدم يف ظل العهد الزاهر ملوالنا جاللة

ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل -يبعث يف النفو�س
الفخر واالع��ت��زاز وال��ع��زم على �أن تبقى
هذه امل�سرية الظافرة ل ُعمان اخلري حافلة
باملجد واالزدهار ينعم فيها �شعب ُعمان
الويف بالإجنازات يف جوانب احلياة كافة.
ونحن نعي�ش ه��ذه الأي���ام الوطنية
الغالية ي�رشفني �أن �أرف��ع ملقام موالنا
املعظم القائد الأع��ل��ى �أ���ص��دق عبارات
التهاين و�أطيب التمنيات مقرونة بالدعاء
�إل��ى اهلل عز وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة

و�أمثالها وجاللته ينعم بال�صحة والعافية
وال�سعادة ،وعلى هذا الوطن و�شعبه الويف
بالرخاء والرفعة واملجد.
م�ؤكدين وبكل �إخال�ص موا�صلة ال�سري
على خطى جاللته وفكره امل�ستنري نحو
التنمية والتحديث والتطوير ليظل اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ح�صن ُعمان احل�صني
ودرعها املتني ،و�سداً منيع ًا يف وجه من
يحاول امل�سا�س ب�أمنه وا�ستقراره ،ورافدا ٌ
مهما للنه�ضة املباركة ،ما�ضني بعزمية
وهمة يف القيام بالواجب الوطني املقد�س.

الثامن عشر من نوفمبر  ...يوم وطني خالد
حتتفل �سلطنة ُعمان يف هذه الأيام بالذكرى
احلادية واخلم�سني من النه�ضة املباركة والذي
عاما
ميثل يوم ًا وطني ًا يخلد ذكرى مرور (ً )51
من نه�ضتها املباركة لنقف وقفة �إجالل و�إكبار
ملا حدث من نقلة نوعية يف النهو�ض ب ُعمان
�إلى ذكرى التطور والنماء واال�ستقرار على كافة
الأ�صعدة وجميع املجاالت  ،وي�أتي االحتفال
بهذا ال��ي��وم الوطني العزيز علينا ليعرب فيه
ال ُعماين عن ال�صدق النابع لوالئه وانتمائه لهذا
الوطن الغايل ولقائد امل�سرية املظفرة موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
�إن ذكرى الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد
تطل علينا منذ بداية النه�ضة املباركة والتي
تعد منعطف ًا بارزاً نحو م�ستقبل ُعمان امل�رشق،
حيث مت قهر التحديات وتذليل العقبات ب�إ�رصار
القيادة احلكيمة و�شعب ُعمان الويف الذي يعد
القوة والعزمية التي حققت امل�ستحيل ،وهي
الذكرى املتجددة التي تبلغ فيها م�شاعر الفرحة
والفخر واالع��ت��زاز �أوج��ه��ا برقي ه��ذا الوطن
الذي �أ�صبح ينعم بالأمن والأم��ان واال�ستقرار
واالزدهار ،ولقد �آمنت القيادة احلكيمة يف بناء
امل��وارد الب�رشية الوطنية لتكون هي الركيزة
الأ�سا�سية التي تعتمد عليها كافة جوانب التنمية
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يف هذا الوطن مما �أخرج �أجيا ًال من �أبناء هذا
الوطن املخل�صني ترجموا الآم��ال والأمنيات
�إلى حقائق جعلت من ُعمان يف م�صاف الدول
املتقدمة .
�شهدت ُعمان منجزات وطنية واقت�صادية
واجتماعية وثقافية عديدة منذ بداية النه�ضة
املباركة والتي مكنتها من التقدم على امل�ستوى
الإقليمي والعاملي ،وقد �ساهمت قوات ال�سلطان
امل�سلحة وب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف اجل��ه��ات
احلكومية الأخ���رى يف بناء ه��ذا ال��وط��ن من
خالل ا�ستتباب الأمن والأم��ان ،وحماية حدود
الوطن الربية واجلوية والبحرية ،ودعم م�شاريع
البنية الأ�سا�سية ،وتقدمي الدعم الكامل يف �إدارة
خمتلف �أن ��واع احل��االت الطارئة ،وا�ستعادت
ُعمان ن�شاطها ك�أحد الأط ��راف امل��ؤث��رة على
م�ستوى املنطقة والعامل ،و�أبنا�ؤها الأوفياء
يوا�صلون بكل عزم حتقيق الإجنازات حتت ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -و�ستبقى ذكرى هذا اليومالوطني اخلالد والتي انطلقت يف عام 1970م
يف وجدان جميع �أبناء ُعمان الأوفياء.
وبهذه املنا�سبة الوطنية اخلالدة ي�رشفني
ب��الأ���ص��ال��ة ع��ن نف�سي ون��ي��اب��ة ع��ن منت�سبي

الثامن عشر من نوفمبر  ..مجد عظيم خالد
حتتفل �سلطنة ع��م��ان بالعيد الوطني
احل���ادي واخلم�سني املجيد يف ظ��ل نه�ضة
كبرية متجددة حتققت على خمتلف الأ�صعدة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والتعليمية وال�صحية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وت��ع��د ه��ذه املنا�سبة عزيزة
على ال ُعمانيني ملا متثله من �أهمية يف تغيري
جمرى التاريخ يف �سلطنة عمان ومنط املعي�شة
وم�ستواها لدى �أفراد املجتمع .
وعمان
وي�أتي االحتفال بهذا اليوم املجيد ُ
مت�ضي قدم ًا يف ظل جمد عظيم خالد ،و�أ�س�س
را�سخة قوية حر�صت من خاللها على تهيئة
�أ���س��ب��اب التقدم ع��ن طريق التنمية ال�شاملة
وحتقيق اال�ستقرار وتعزيز الأم��ن والأم��ان يف
البالد ،وتعميق الوحدة الوطنية التي جتلت
�أبرز معانيها يف التالحم الوطني يف الأنواء
املناخية وغريها من الأزم���ات ،حيث وقف
ال ُعمانيون كالبنيان املر�صو�ص ي�شد بع�ضهم
بع�ضا لتم�ضي ق��دم � ًا يف م�����س�يرة النه�ضة
املباركة املتجددة التي يقود م�سريتها جاللة

ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -ومن خلفه قوات جاهزةومدربة و�صلت �إلى م�ستوى م�رشف بني جيو�ش
العامل مبا متلكه من مهارات عالية و�إحرتافية
يف تنفيذ ما يطلب منها من مهام وواجبات على
كافة امل�ستويات ،ومعدات حديثة متكنها من
الدفاع عن تراب هذا الوطن العزيز بكل جدارة
وبروح معنوية عالية .
وت�سعى اخلدمات االجتماعية الع�سكرية بكل
مكوناتها يف تعزيز االنتماء للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
مب��ا تقدمه م��ن خ��دم��ات جليلة وعظيمة يف
خدمة منت�سبي وزارة الدفاع ،وقوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واحل��ر���س ال�سلطاين ال ُعماين الذين
هم يف اخلدمة� ،أو املتقاعدين ،ومن �أهم تلك
اخلدمات تقدمي قرو�ض الإ�سكان مل�ساعدتهم
لبناء امل�سكن املالئم لهم ولأ�رسهم �إ�ضافة �إلى
تقدمي الدعم املادي واملعنوي لأ�رس ال�شهداء،
وبناء املرافق مبا يكفل لهم حياة اجتماعية
م�ستقرة ورعاية �أ�رس املتوفني وزيارتهم يف

العميد الركن/
�شهاب بن حممد الزيدي
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
املنا�سبات الدينية والوطنية ،ومن اخلدمات
كذلك رعاية املعاقني وتقدمي العون وامل�ساعدة
لهم وزيارتهم يف امل�ست�شفيات لالطمئنان
عليهم ،وم��ن �أب ��رز مظاهر التكرمي ال�سامي
للمتقاعدين هو االحتفال بيوم املتقاعدين
والذي ي�صادف ال�سابع من دي�سمرب من كل عام
ليحظى اجلميع بالرعاية االجتماعية التي تكفل
لهم �سبل احلياة الكرمية يف ظل الرعاية ال�سامية
ملوالنا القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

حتديث وتطوير مستمر في سالح اجلو السلطاني العُماني
العميد الركن
�أحمد بن �سليمان البادي
اجلي�ش ال�سلطاين العماين
م��درع��ات �سلطان ُع��م��ان ال��ب��وا���س��ل باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين �أن نرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إلى املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجل�لال��ة ال�سلطان هيثم ب��ن ط��ارق
املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه -و�إلى
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة الأوفياء من
هم على ثغور الوطن ،و�إلى ال�شعب ال ُعماين الأبي
وكل مقيم على �أر�ض� ،سلطنة ُعمان ،داعني اهلل
عز وجل �أن يحفظ ُعمان ،و�أن ي�ؤيد جاللة القائد
الأع��ل��ى -حفظه اهلل ورع��اه  -بتوفيقه ونور
حكمته و�أن ميده بال�صحة والعافية ،جمددين
العهد والوالء جلاللته و�أن نكون جنوداً �أوفياء
وحرا�س ًا �أمناء ملكت�سبات النه�ضة املباركة.

العميد الركن طيار
خالد بن حممد العربي
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين

حتل علينا هذه الأيام املباركة الذكرى
احلادية واخلم�سون من عمر النه�ضة املباركة
التي ب��د�أه��ا املغفور ل��ه ب���إذن اهلل تعالى
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه-
الذي �آمن بعزائم �شعبه فارتقى بطموحاتهم
وتطلعاتهم �إلى واقع م�شهود ،وها هنا يتجدد
العطاء والعزم يف العام الثاين لتويل موالنا
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ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
ط��ارق املعظم القائد الأع��ل��ى -حفظه اهلل
ورعاه -مقاليد احلكم يف البالد  ،ال�ستكمال
امل�سرية املظفرة م�سرية البناء والتنمية
والنه�ضة املتجددة.
�إن ما ت�شهده ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
ب�شكل عام و�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ب�شكل خا�ص من تطور وحتديث يف جميع
املجاالت هو حمل فخر واعتزاز لكل ُعماين،
وما زي��ارة جاللته لقاعدة ثمريت اجلوية
�إال دليل على مدى االهتمام غري املحدود،
وت�أكيد ملا تف�ضل به يف خطاباته ال�سامية
للدور الوطني املقد�س الذي ت�ضطلع به قوات
ال�سلطان امل�سلحة للذود عن الوطن واحلفاظ
على مكت�سباته.
واح ��د وخم�سون ع��ام��ا ت�شكلت فيها
منظومة حديثة متطورة ومتكاملة يف �سالح

اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين من حيث حتديث
الطائرات واملعدات والأنظمة الإلكرتونية
وت�أهيل وت��دري��ب امل ��وارد الب�رشية والتي
�ساهمت ب�شكل كبري يف التنمية املدنية،
ولعل �أبرزها ما قام به ال�سالح يف احلالة
املدارية الأخرية (�شاهني) من نقل و�إنقاذ
و�إغاثة يف الواليات املت�رضرة مبحافظة
�شمال وجنوب الباطنة.
�إن الثامن ع�رش من نوفمرب لهو يوم خالد
يف ذاك��رة ال ُعمانيني يجددون فيه الوفاء
وال��والء ،حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه -وبهذه املنا�سبة الوطنية �أرفع
�أ�سمى التهاين و�أ�صدق معاين الوفاء والعرفان
للمقام ال�سامي �سائال املولى عزوجل �أن
يحفظ جاللته ويكل�ؤه بعني رعايته وي�سدد
خطاه لكل خري.
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يوم خالدٌ
الثامن عشر من نوفمبر املجيد ٌ
ومناسبة وطنية غالية ذات مكانة عند العُمانيني

العميد الركن طيار/
زهران بن نا�صر �أمبو�سعيدي
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين

يعد يوم الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد
يوم ًا خالداً ومنا�سبة وطنية غالية ذات مكانة
عند ال ُعمانيني  ،حيث حتتفل �سلطنة عمان
بعيدها الوطني املجيد احل��ادي واخلم�سني
م�ستذكرين الأع����وام املا�ضية واملنجزات
الوطنية التي حتققت بقيادة املغفور له ب�إذن
اهلل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه-
وهاهي الإحتفاالت تتجدد يف ظل القيادة
احلكيمة ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن

طارق القائد الأعلى-حفظه اهلل ورعاه ،قائد
النه�ضة املتجددة ،مدركني حجم الإجن��ازات
الوطنية والتطوير ال��ذي ت�شهده البالد حتت
ظل قيادته احلكيمة يف خمتلف القطاعات
وحر�صه ال�شديد �-أي��ده اهلل -على املحافظة
على ما حتقق من مكت�سبات واهتمامه البالغ
بال�شباب ال ُعماين من حيث التطوير والتمكني .
لقد حظيت ق ��وات ال�سلطان امل�سلحة
بالإهتمام البالغ من ل��دن موالنا -حفظه
اهلل -وذل��ك من خ�لال الرعاية ال�سامية لها
والتي جت�سدت يف الزيارات ال�سامية ملختلف
ت�شكيالت �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة.
ولقد �شهد املقام ال�سامي �إب��ان زيارته
ال�سامية ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين النقلة
النوعية املتطورة يف ال�سالح من حيث الطائرات
ذات املهام املختلفة والأنظمة اجلوية احلديثة
واملعدات امل�صاحبة لها واهتمام �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بت�أهيل وتطوير امل��وارد

الب�رشية مبا يتواكب مع (ر�ؤية ُعمان . )2040
وت��أت��ي ذك��رى الثامن ع�رش من نوفمرب
املجيد ه��ذا ال��ع��ام يف ظ��ل بع�ض ال��ظ��روف
الإ�ستثنائية التي مرت بها �سلطنة عمان ال�سيما
�إع�صار (�شاهني) وال��ذي ج�سد حلمة وطنية
مرت�سخة يف نفو�س ال ُعمانيني منذ القدم ،حيث
�شهد املجتمع ال ُعماين تعاون ًا ملحوظ ًا ويداً
واحدة يف مواجهة املحن وال�صعاب واحلمدهلل.
وبهذه املنا�سبة �أت�رشف بتجديد العهد
والوالء ملقام موالي ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -و�أرفع �أ�سمى �آيات التهاينملقام جاللته بهذه املنا�سبة الوطنية� ،سائ ًال
املولى العلي القدير �أن يدمي عليه وافر ال�صحة
والعافية  ،ويعيد عليه هذه املنا�سبة �أعوام ًا
عديدة .و�أن يحفظ اهلل ُعمان �آمنة مطمئنة
حتت ظل قيادته احلكيمة �أيده اهلل .وكل عام
واجلميع بخري.

عهد جديد من مسيرة التطور والنماء
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم
على من �أُر�سل رحمة للعاملني نبينا حممد
وعلى �آل��ه و�صحبه �أجمعني ،ومن �سار على
نهجه القومي �إلى يوم الدين.
�إن��ه ل�رشف وفخر عظيم يل �أن �أرف��ع �إلى
املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل-
�أجل �آيات التهانى و�أ�سمى عبارات التربيكات
مبنا�سبة العيد الوطني احل��ادي واخلم�سني
املجيد ،للنه�ضة املتجددة الظافرة التي يقود
زمامها بحكمته �-أبقاه اهلل -ممزوجة ب�أ�صدق
معاين الوالء والطاعة مقرونة ب�أكف ال�رضاعة
والدعاء للمولى عزوجل يف عاله ب�أن يحفظ
جاللته ،و�أن يجعل اخلريات والربكات تن�ساب
�إليه ،متنعم ًا بف�ضله �سبحانه وتعالى مبوفور
ال�صحة والعافية والعمر املديد ،و�أن يحفظ
ُعمان العزة و�شعبها الأبي بف�ضله وكرمه.
تطل علينا ذكرى العيد الوطني لهذا العام
وبالدنا الغالية تعي�ش عهدا جديدا من م�سرية
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التطور والنماء بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم � -أيده
اهلل  -موا�صلني امل�سري قدم ًا بنهجه ال�سديد
وفكره املتجدد ور�ؤي��ت��ه الثاقبة وتطلعاته
امل�ستقبلية نحو تذليل ال�صعوبات والعقبات
وحتقيق الغايات لتبقى راي��ة وطننا الغايل
خفاقة يف هامات الرقي وال�س�ؤدد.
ومم��ا ال �شك فيه تبقى ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة احل�صن احل�صني وال��درع املتني يف
الذود عن مقد�سات هذا الوطن الغايل و�رشيكا
ج��وه��ري��ا وف��ع��ا ًال يف ا���س��ت��م��رار ب��ن��اء ُعمان
وا�ستتباب الأمن واال�ستقرار فيها ،مما ينعك�س
بالإيجاب على وترية البناء والتطوير ويبقى
املنت�سب لهذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية منوذجا للعمل
اجلاد ومثا ًال للفداء والت�ضحية ولبنة من لبنات
النه�ضة املباركة.
ويف اخلتام ونحن نحتفل بالعيد الوطني
احلادي واخلم�سني املجيد ال ي�سعنا �إال �أن نرفع
�أ�سمى �آي��ات ال��والء والطاعة للمقام ال�سامي

جهود حثيثة وعزم ال يلني ملواصلة مسيرة النهضة املباركة
احلمد هلل الذي �أنعم على هذا الوطن نعمة
الأمن والأمان واخت�صه بقيادة حكيمة ملهمة
ر�سخ فكرها ونهجها موالنا �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى-
حفظه اهلل ورع���اه  -ال ��ذي �أخ ��ذ على عاتقه
موا�صلة م�سرية النه�ضة املباركة بجهود حثيثة
وع��زم ال يلني نحو حتقيق الأه ��داف الوطنية
والطموحات الكبرية حلا�رض زاهر وم�ستقبل �أكرث
وازدهارا لهذا الوطن العزيز .
مناء
ً
ً
يف ه��ذه الأي���ام املباركة حتتفل �سلطنة
ُعمان بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد،
وهي منا�سبة وطنية عزيزة يج�سد فيها �أبنا�ؤها
الأوفياء �أ�سمى معاين احلب والوالء لهذا الوطن
العزيز  ،ولباين نه�ضة �سلطنة ُعمان املتجددة
موالنا �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى� -أيده اهلل  -وي�ؤكدون من
خاللها عزمهم على امل�ضيء قدمـًا خلف قيادته
احلكيمة للم�ساهمة الفاعلة يف دعم وتنفيذ خطط
التنمية الوطنية للرقي بالوطن وازدهاره .
�إن هذه املنا�سبة الوطنية املجيدة تبعث يف
نفو�س �أبناء الوطن الإرادة والإ�رصار على حتقيق
الآم���ال وال��ط��م��وح��ات ،ومتثل فر�صة �سانحة

ي�ستح�رضون من خاللها كل القيم واملبادئ
 ،واجلهود امل�ضنية والت�ضحيات اجل�سام التي
بذلت لرفعة الوطن وتقدمه ،وحتفزهم على املزيد
من العمل والبناء ملوا�صلة حتقيق �أهداف خطط
التنمية الوطنية املواكبة لتطلعات (ر�ؤية ُعمان
�ارا متكام ًال لل�سيا�سات
 )٢٠٤٠التي متثل �إط� ً
واخلطط الوطنية يف خمتلف املجاالت .
ويف هذا اليوم املجيد ن�ستذكر الدور الكبري
والبطويل لأب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن املعطاء الذين
�سطروا �أروع املالحم الوطنية يف مواجهة املحن
وال�شدائد ،فما ج�سده ال ُعمانيون من �أبهى �صور
التالحم والتكاتف يف خمتلف الظروف والأزمات
التي مرت بها �سلطنة ُعمان هو داللة عميقة على
متا�سكهم وثباتهم وتعا�ضدهم مقدمني بذلك
�أروع الأمثلة على التالحم املجتمعي ،وهو نهج
ُعماين را�سخ علىمر الع�صور .
لقد �شهد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين العديد
من �أوج��ه التطوير والتحديث بف�ضل الرعاية
واالهتمام ال�ساميني ،فما حققه من تقدم كبري
يف منظومته الع�سكرية هو م�صدر فخر واعتزاز
لكافة منت�سبيه الذين ي ��ؤك��دون مبعنوياتهم
العالية وبعزائمهم القوية التي ال تلني قدرتهم

العميد الركن/
حميد بن فا�ضل القرينــــي
العماين
احلر�س ال�سلطاين ُ
على حمل الأمانة وامل�س�ؤولية الوطنية امللقاة
على عاتقهم بكل عزم وتفان ،واال�ستمرار يف
كافة جوانب التحديث والتطوير التي ت�سهم يف
حتقيق كافة �أهدافه الوطنية .
وبهذه املنا�سبة الوطنية اجلليلة ي�رشفني �أن
�أرفع �إلى املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه � -أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �سائ ًال املولى جلت قدرته �أن ينعم
على جاللته مبوفور ال�صحة والعافية والعمر
املديد ،وعلى ال�شعب ال ُعماين باملزيد من التقدم
واالزدهار .

عُ مان  ...وطن يعيش في وجداننا ال مجرد إقليم نقيم عليه

العميد الركن بحري/
طارق بن عي�سى الرئي�سي
البحرية ال�سلطانية العمانية

معاهدين اهلل �أن نكون جنوداً �أوفياء خمل�صني
وحماة لهذا الوطن العزيز .حفظ اهلل ُعمان
�آمنة م�ستقرة ،وعا�شت حرة �أبية تنعم بالعزة
واملنعة واخلري الوفري يف ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق القائد الأعلى � -أعزه اهلل  -و�أمده
بال�صحة والعافية والعمر املديد .وكل عام
واجلميع بخري.

العميد الركن جوي
�أحمد بن حممد امل�شيخي
كلية القيادة والأركان
ن�ستهل هذه ال�سطور ببيتني من ال�شعر �أحدهما
لأحمد �شوقي ،والآخر لأبي العالء املعري .فالأول
يقول( :وطني لو �شغلت باخللد عنه  ...نازعتني �إليه
يف اخللد نف�سي) ،والثاين (لدي موطن ي�شتاقه كل
�سيد  ...ويق�رص عن �إدراك��ه املتناول) ،ف��الأول يف
حب الوطن ،والثاين يف الفخر به ،ومع ا�ست�شهادنا
بالبيتني ن�ؤكد ونقول �إن احلبيب لي�س �رشط ًا �أن يكون
بعيداً لنهيم يف ع�شقه كما هو حال �أم�ير ال�شعراء
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�أحمد �شوقي ،والعزة بالأوطان لي�ست جمرد �أبيات
فخر خرجت من حمب�سي فيل�سوف ال�شعراء �أبو العالء
املعري ،فحب الأوطان غريزة يف الإن�سان ،والفخر به
واقع حتكيه �شواهد التاريخ ومنجزات احلا�رض.
�إن الثامن ع�رش من نوفمرب من كل عام هو ذاكرة
وطن ،و�أيقونة ُعمانية ت�رسد م�سرية �أم��ة ،وعزمية
و�إرادة قيادة و�شعب على التحديث والتطوير ،ولرت�سخ
يوم وطني خالد يف الذاكرة اجلمعية لل ُعمانيني منذ
جيل ال�سبعينات حتى ه��ذه الأي ��ام ،ولرتافق بناء
نه�ضة ع�رصية متجددة �أر�سى دعائمها املغفور له
ب�إذن اهلل تعالى ال�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب اهلل
ثراه ،وجددها موالي جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل -ورعاه لإكمال
امل�سرية ،وحتقيق الغايات الوطنية العليا ،والر�ؤية
الإ�سرتاتيجية املن�شودة.
�إن ُعمان الإن�سان واحل�ضارة قدمية قدم الإن�سان
نف�سه ،عظيمة بتاريخها و�إرثها احل�ضاري ،ولي�س
بالإمكان اختزال مكانتها التاريخية واحل�ضارية يف

مقال ق�صري ،ولن نخو�ض يف هذه احلقب التاريخية
التي رواها �أ�سالفنا الذين عا�رصوا تلك املحطات،
ولكننا �سنكون �شهوداً على ع�رص ع�شناه واقعاً،
ومل�سناه ب�أنف�سنا ،ونعمنا بثماره اليانعة ،لنحكي
لأبنائنا و�أحفادنا عن نه�ضة حديثة متجددة ،بنت
الإن�سان قبل املكان ،و�أ�س�ست دولة ع�رصية �شملت
خمتلف جوانب احلياة التي ننعم بها يف هذا الع�رص.
عندما نتحدث عن املنجزات الوطنية لع�رص
النه�ضة املتجددة يتبادر �إلى �أذهاننا النه�ضة العمرانية
وعجلة التطور ال�رسيعة يف البنية الأ�سا�سية وما رافقها
من خدمات عامة ،وهي بحق كثرية ومتعددة وال يت�سع
املجال لذكرها هنا ،ولكننا يف املقابل �سنتناول جانب ًا
مهم ًا من هذه النه�ضة وهو بناء الإن�سان ال ُعماين فكراً
وعلم ًا وثقافة ،و�إع��داده لتحمل مقت�ضيات املرحلة،
وغر�س قيم الإنتماء وال��والء للقيادة والوطن .ويف
اخلتام ندعو اهلل جلت قدرته �أن يحفظ ُعمان و�أهلها
و�سلطانها من كل مكروه ،و�أن يدمي عليها نعمة الأمن
والأمان والرخاء� .إنه قريب �سميع جميب الدعاء
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قالوا عن يوم الثامن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــشر من نوفمبر املجيد
سلطنة عُ مان ..نهضة متجددة

العميد الركن/
خــالـد بن جمـعه الدائـــري
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
مـان مِ ْـن
� َّإن ما َو�صلت �إليـ ِه َ�سلطن ُة ُع َ
وانب احليا ِة العلمية،
ميع َج ِ
نه�ضـةٍ �شـاملةٍ يف َج ِ
وال�����ص��ح��ي��ة ،و االج��ت��م��اع��ي��ة ،واالق��ت�����ص��ادي��ة،
والبنية الأ�سا�سية ،كـُلُّ ذلـكَ
والع�سكرية ،والأمنية ُّ
إرث
َيعو ُد �إلى الفِك ِر ال ُعماين الرائ ِد
املبني على � ٍ
ِّ
ُ
مان و�شَ ع ُبها
ع
ة
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عظيم َتوارثت ُه َ�س
ح�ضاري
ُ َ
ٍ
أ�سهم يف
� َّأم ًة بعد � َّأمةٍ  ،وح�ضار ًة بع َد ح�ضارة؛ مما � َ
اليـوم
َر ْ�س ِم ُم�ستقبلِها و َنه�ضتِها التي ال تخفـى
َ
مـان يف ُمق ِّدم ِة
علـى ال َعـيان ،ف�
أ�صبحت َ�سلطن ُة ُع َ
ْ
طو ِرهـا و َن ْه�ضتِها وحفاظِ ها
ُدولِ العا ِمل يف َت ُّ
على مبادئِها ،وقيمِ ها ،وهويتِهـا ،ومنطلقاتِها،
و�سيا�ستِها اخلارجيـ ِة املتزن ِة
وت�سام ِح �شَ ْعبِها
ُ
َ

ـدم
ـدم
التدخلِ يف �شُ ـ� ِ
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َ
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ويف
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ب�إطاللهـا علـى ثالثة م�سطحات مائية (بحـر
ُعمـان ،واخلليج ،وبحـر العرب ،واملمتد للمحيط
الهندي) مما �أكَ َ�س َبها مكان ًة اقت�صادي ًة هامةً؛
موانئ
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َ
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تلف املجاالت؛ لت�أهيلهم َع ْ�سكر ًيا ِّ
قادرين على ممار�س ِة ما ُي�سن ُد �إليهم
الذي يجعلهم
َ
بتناغم َم َع الأجهـز ِة الع�سكري ِة
مِ ْن �أعمال ،والعمـل
ٍ
الع�سكري
�
والت
التدريب
جماالت
والأمني ِة يف
ِ
أهيلِ
ِ
ِّ
ني
والأمني ،كما
يقـوم بت�أهيلِ
وتدريب املوظف َ
ِ
ُ
اخت�صا�صهِ.
ِ
ني كـل يف َمالِ
املدني َ
َ
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د
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�
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ا
�
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اخلتام
ويف
ألُ
َ
ْ
ُ َ
ِ
أر�ض الطيبة،
والرخا ِء على َهذ ِه ال ِ
ال ْأم ِن وال ِ
أمان َّ
وعلى �أبنائِها الأوفيا ِء املخل�صني يف ظ ِّل القياد ِة
�صاحب اجلالل ِة ال�سلطان
احلكيم ِة ملوالنا َح�رض ِة
ِ
هيثم بن طارق املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه .

شهر نوفمبر ذكرى خالدة في نفس كل
من عاش على أرض هذا البلد املعطاء

ال�ضابط مدين مهند�س
�أحمد بن �سعيد الريامي
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
تزدان ُعمان يف هذه الأيام بثوب من الفرح
والبهجة وال�رسور� ،إذ �إن ل�شهر نوفمرب ذكرى
خالدة يف نف�س كل من عا�ش على �أر���ض هذا
البلد املعطاء ،فمعظم ال�شعب ال ُعماين قد �شهد كل
�أو جزء من تفا�صيل النه�ضة منذ قيامها بقيادة
املغفور له ب�إذن اهلل جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد  -طيب اهلل ثراه  -ومل�س ما و�صلت �إليه
البالد من تقدم يف �شتى جماالت احلياة ،وها
العــدد ٥٣٩
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هي ُعمان الآن توا�صل امل�سري بقيادة موالنا
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورع��اه -ومت�ضي بخطى
حثيثة نحو م�ستقبل زاهر ب�إذن اهلل تعالى.
لقد كانت �أعوام النه�ضة املباركة املا�ضية
حافلة ب��الإجن��ازات ،وال �شك ب ��أن ذلك مدعاة
للفخر واالع��ت��زاز فقد �شملت التنمية كل �شرب
من هذا البلد العظيم بح�ضارته و�شعبه ،وقد
�أ�صبحت �سلطنة عمان دول��ة ع�رصية مكتملة
الأركان ب�سلطاتها الثالث الت�رشيعية والتنفيذية
والق�ضائية ،كما �أنها �أ�صبحت دولة م�ؤ�س�سات
يحكمها وينظمها القانون� ،أما �سيا�سيا فقد كان
وما يزال لها دور كبري يف تر�سيخ �سيا�سة ال�سالم
واحلياد املتزن مما جعلها مركز ثقل �سيا�سي يتم
اللجوء �إليه حلل التحديات ال�سيا�سية يف الإقليم.
(عمان  )2040خارطة
لقد و�ضعت ر�ؤي��ة ُ

طريق جديدة ل ُعمان املجد و�أبنائها الأوفياء،
وقد بد�أ تنفيذها يف مطلع هذا العام ،وهي حتظى
باهتمام مبا�رش من جاللة ال�سلطان املعظم
حفظه اهلل ورع ��اه -حيث هي�أ لها �أ�سبابالنجاح من خ�لال توفري ع��دد من املمكنات،
وال �شك ب��أن هذه املرحلة ت�شوبها العديد من
التحديات �إال �أن ال ُعمانيني قيادة و�شعبا �أثبتوا
قدرتهم على جتاوز ال�صعاب ،مت�سلحني بالعلم
واملعرفة واحلكمة والعمل الد�ؤوب.
وختام ًا �أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن ينعم على
جاللة القائد املفدى مبوفور ال�صحة والعافية
والعمر املديد  ،و�أن يعيد هذه املنا�سبة الغالية
على جاللته وعلى ال�شعب ال ُعماين الأب��ي وهم
ينعمون مبزيد من التقدم والرفعة ،و�أن يكلأ
ُعمان بعني رعايته وحفظه ويدمي عليها نعمة
الأمن والأمان واال�ستقرار والرخاء.

الثامن عشر من نوفمبر املجيد  ..فخر واعتزاز
�إن االحتفال بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني  -يوم
الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد  -هو حمل فخر واعتزاز
ملنت�سبي ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،وهم يرتعون فيما
�أفاء اهلل به على هذه الأر�ض الطيبة من خري عميم ،ونعم
وافرة ،ت�ستدعي �شكر اهلل العلي القدير عليها �أو ًال و�أخرياً،
وا�ستح�ضار ما جاد به الفكر املُ�س ّدد لباين نه�ضة ُعمان
جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب اهلل ث��راه ،وما
ت�شهده �سلطنة ُعمان من ح�صافة الفكر ،ور�سوخ الثوابت،
وجتدد ال��ر�ؤى ،بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه.
و�إننا �إذ نعي�ش الأيام النوفمربية اخلالدة ،لن�ستح�رض
الأدوار املحورية التي تلقى على عاتق اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة يف تقدمي الرعاية الطبية املتميزة
لأبناء وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين وذويهم مبا يعزز من �أداء هذه القوات

ويحفز معنوياتها لتمكينها من �أداء �أدوارها املنوطة بها
بكل كفاءة واقتدار ،م�شك ًال بذلك حلقة متكاملة �ضمن
منظومة الرعاية ال�صحية املتقدمة ب�سلطنة ُعمان على
امل�ستوى الوطني ،ومرتكزاً داعم ًا �ضمن وحدات الإ�سناد
املختلفة للقوات امل�سلحة على م�ستوى دوائ��ر وزارة
الدفاع واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
وجدير بنا �أن ن�ستح�رض بهذه املنا�سبة اخلالدة ما
�أ�شار �إليه ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم  -القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه  -يف خطابه
التاريخي الأول من ر�ؤية طموحة نحو االنتقال مب�ستوى
الآمال والطموحات لأبناء هذا البلد ب�شكل عام ،ومنت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل خا�ص ،حيث �إن هذا االنتقال
ال يقت�رص على جوانب معينة فح�سب؛ بل ميتد ليلقي بظالله
على كافة املكت�سبات واملقدرات املتاحة لكل �إن�سان يعي�ش
على ثرى هذه الأر�ض لتحقيق تلك الآمال والطموحات،

العقيد (طبيب)
�أحمد بن حممد ال�سيابي
م�ست�شفى القوات امل�سلحة /اخلو�ض
وبالتايل ف�إن اخلطى التي تنتهجها اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة يف احلداثة والتطوير �إمنا هي م�ستمدة
من الفكر ال�سامي للقائد الأعلى حفظه اهلل ورع��اه
ا�ستلهام ًا من (ر�ؤية ُعمان  )2040يف مواكبة املتغريات
الإقليمية والدولية.

العيد الوطني احلادي واخلمسون املجيد  ..مسيرة عطاء وإجنازات

لقد �سطر ال ُعمانيون مالحم وطنية بارزة عرب تاريخ ُعمان
القدمي واملعا�رص وها هم اليوم ينرثون درر املحبة ال�صادقة لهذا
الوطن املعطاء وعاهله املفدى موالي ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورع��اه  -ي�ستذكرون فقيد الوطن وباعث
نه�ضته احلديثة ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد طيب اهلل ثراه.
�إن الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد  ،يوم خالد يف قلوب
ال ُعمانيني  ،حافل مب�سرية عطاء واجنازات عانقت هام ال�سحاب
وكُ تبت بحروف من نور يف �صخور جبال ُعمان الغالية.
ولقد كان للريا�ضة الع�سكرية يف قوات ال�سلطان امل�سلحة الن�صيب
املقدم الركن /
الوافر من التطور يف كافة الأ�صعدة  ،حيث �أ�صبحت �سلطنة ُعمان
حممد بن �سليمان الهطايل
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�ستقطب كربى امل�سابقات الريا�ضية ،وها هو ال�ضابط والفرد يف قواتنا
البا�سلة يعتلي من�صات التتويج العاملية يف جميع املحافل املختلفة.

�إن احلر�ص الدائم والد�ؤوب من لدن �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -بالرقي واالهتمام
بقواته البا�سلة على وجه العموم والريا�ضة الع�سكرية على وجه
اخل�صو�ص وذلك ب�إ�شهار االحت��اد الع�سكري الذي كان له الأثر
البالغ يف دفع العجلة الريا�ضية وحتقيق �إجنازات عاملية.
ويف هذه الأي��ام النوفمربية املباركة ومع احتفال �سلطنة
ُعمان بعيدها الوطني احل��ادي واخلم�سني املجيد جندد العهد
والوالء لقائدنا املفدى وال�شعب ال ُعماين الأبي وكل �شرب من �أر�ض
ُعمان الغالية .م�ؤكدين عزمنا الأكيد و�سعينا الدائم خلدمة الوطن
واملواطن� ،سائلني املولى جلت قدرته �أن يدمي نعمة الأمن والأمان
على تراب ُعمان الطاهر يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ال�سلطان
هيثم بن طارق حفظه اهلل ورعاه.

إطاللة نوفمبر املجيد

يف هذه الأي��ام النوفمربية تعي�ش بالدنا العزيزة
ُعمان منا�سبة عزيزة على قلوبنا ،منا�سب ًة وطنية غالية
علينا ن�سرتجع من خاللها ذكرى عطر ًة جميدة من عمر
النه�ضة ال ُعمانية املباركة ،التي �أر�سى دعائمها ،و�أ�س�س
بنيانها املغفور له �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد -طيب اهلل ثراه -و�أ�سكنه الفردو�س الأعلى.
نحن
نفو�سنا
هذه املنا�سبة الوطنية الغالية على
ُ
ال ُعمانيني هي الثامن ع�رش من نوفمرب املجيد ،يوم
عيدنا الوطني املجيد .هذه املحطة والذكرى النوفمربية
املجيدة ُتعطر كل �ش ٍرب من ُعماننا الغالية من �أق�صى
�شمالها �إلى �أق�صى جنوبها ،ن�سرتجع فيها تلك الذكريات
اجلميلة يف عام 1970م.
فبعد �أن تولى �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س طيب
ُكم يف البالدِ ،وبالتحديد يف  23من يوليو من
اهلل ثراه احل َ
ال�شعب �س�أعمل
عام 1970م ،قال :كلمته امل�شهورة « �أيها
ُ

قالوا عن يوم الثامن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشر من نوفمبر املجيد

ب�أ�رسع ما ميكن جلعلكم تعي�شون ُ�سعداء مل�ستقبل �أف�ضل،
وعلى كل واح ٍد منكم امل�ساعدة يف هذا الواجب».
�شم�س النه�ضة املباركة بكل قوةٍ وبفكر
فلقد بزغت
ُ
م�ستنري؛ لتحقيق �أهدافها وغاياتها حتت قيادته احلكيمة
طيب اهلل ثراه ،ويف كل املجاالت والقطاعات على هذه
الأر���ض الطيبة ،لت�صبح ُعماننا العزيزة دولة ع�رصي ًة
بالبنان بني دول العامل كافة.
را�سخة البنيان ُي�شار لها
ِ
وها هي ال�سفين ُة ُتبحر بكل قوة وكل �إ�رصار حتت
القيادة احلكيمة ملوالنا �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه-القائد الأعلى؛ ل ُتكمل
امل�سري والبناء والعطاء ليعي�ش املواطن ال ُعماين واملقيم
على هذه الأر�ض الطيبة يف �أمن ورخاء و�سعادة.
وبهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة الغالية ال ي�سعني �إال
أرفع للمقام ال�سامي حل�رضة موالنا �صاحب اجلاللة
�أن � َ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه

الدكتور� /سعيد بن را�شد الرا�شدي
وزارة الرتبية والتعليم
اهلل ورعاه -و�سدد على اخلري خطاه �أ�سمي عبارات الوالء
والعرفان ،و�أجمل التهاين والتربيكات ولل�شعب ال ُعماين
الكرمي �سائ ًال اهلل �سبحانه وتعالى �أن يحفظ بالدنا
و�سلطاننا املعظم �إنه جميب الدعاء.
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الثامن ع�شر من نوفمرب امتداد تاريخي جلذور الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالء ل ُعمان وجاللة ال�سلطان
الدكتور/
رجب بن علي العوي�سي
جمـل�س الــدولة

�إن احتفال �سلطنة عُمان يف يوم الثامن ع�شر من نوفمرب ،بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني لنه�ضة عُمان
املتجددة ،هو امتداد تاريخي �أ�صيل ،وج�سر توا�صل وات�صال ،والتقاء وتناغم ،وان�سجام وتكامل ،وتفاعل وحوار
يف امل�شهد العُماين الواعد ،يف �أ�صالته وتاريخه احل�ضاري الزاخر بالأجماد والبطوالت والت�ضحيات ،ومالمح البناء
والتطوير والإجناز يف بناء الدولة و�صناعة الإن�سان ،يف تكاملية وتناغم وان�سجام تن�صهر فيها كل االختالفات،
وتتبدد فيها كل العقبات ،لت�صنع من معطيات العهد اجلديد وما حمله من مرتكزات التطوير و�إعادة الهيكلة والتجديد
والتحديث يف منظومة اجلهاز الإداري للدولة والت�شريعات والقوانني ،و�أدوات العمل و�أ�ساليبه ،حمطة فارقة،
ج�سدت ثوابت النه�ضة ،و�أ�صّ لت املبادئ واملوجهات التي الزمتها يف كل مراحل التطور الذي �شهدته الأر�ض
العُمانية منذ �سبعينات القرن املا�ضي ،ولت�صنع من (ر�ؤية عُمان  )2040و�سريانها يف كل مفا�صل العمل ،اخليوط
املمتدة ،والعمل املتوا�صل ،واجلاهزية امل�ستمرة ،واال�ستعداد الذي ال يتغري ،نقطة ا�سرتاحة والتقاط الأنفا�س
ملوا�صلة رحلة البناء ال�شاقة واالنطالق بعُمان امل�ستقبل نحو الهدف املن�شود.

لقد حمل هذا اليوم التاريخي املاجد يف
عمقه وجتلياته ودالالته ،الأمنوذج الوطني
املتكامل يف التالحم والت�آلف واالن�سجام،
وح�س امل�س�ؤولية ،وا�ست�شعار املعاين العظيمة،
والثوابت الرا�سخة التي �ستظل نهجا ير�سم
ل ُعمان طريق القوة ،وي�ؤ�س�س يف �أبنائها
عزمية الإرادة و�صدق املبد�أ ،و�إخال�ص
العمل ،لي�صنع من املا�ضي التليد ،واحلا�رض
امل�رشق ،بوابة دخول للم�ستقبل الزاهر ،ت�أكيدا
للثوابت الكربى للنه�ضة ،والغايات ال�سامية
التي جاءت من �أجلها ،والروح العالية التي
ظلت حتتوي ال ُعمانيني يف كل مراحل التطور
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التاريخي للنه�ضة ،والتجديدات والتحديثات
التي احتوتها �أجندة العمل وخطط التنمية،
وعربت عنها الإجنازات على �أر�ض الواقع
لرتبي يف النف�س �صدق ال�شعور بحب ُعمان،
نهجا يرت�سم حياة ال ُعمانيني ،وفاء لـــ قابو�س
ً
ال�سالم ،اخلالد يف �أبناء �شعبه ،احلا�رض يف
كيان �أبناء ُعمان وخلدهم ،مبا قدمه ل ُعمان
من �أ�سطورة جناح خالدة ،ومنوذج ح�ضاري
متفرد يف البناء والتطوير ،ونه�ضة الدولة
والإن�سان ،وا�ست�شعارا للح�س الذي يحمله �أبناء
ُعمان لهذا اليوم التاريخي العظيم وامل�شاعر
اجليا�شة ال�صادقة املعربة عن حبهم ل�سلطانهم
الراحل ،حمطة كان �إقرار العمل بها من جمدد
النه�ضة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم-حفظه اهلل ،-ت�أكي ًدا
(عمان
على الغاية الكربى والهدف الأ�سمىُ ،
وتر�سيخا للأطر والنهج احلكيم،
و�شعبها)،
ً
و�سريا على خطى ال�سلطان الراحل ،و�إدراكا
ب�أن نه�ضة ُعمان املتجددة ،خيوط ات�صال ال

تنقطع ،وعروة وثقى ال تنف�صم ،وروح متجددة
من العطاء ال تفرت ،و�إ�رشاقة نه�ضة ال تغيب
عنها �شم�س الأمن والأمان ،والتقدم واالزدهار،
والعطاء والإجناز ،والأحالم والأمنيات ،يف
ترابط �أو�صالها ،وتكامل حلقاتها ،وتناغم
�أهدافها ،وتفاعل �أجندتها ،حمطة �أدركت بني
�سطورها قيمة الإرث التاريخي واحل�ضاري
ل ُعمان يف ت�شكيل �صورة امل�ستقبل وبناء �أطره
و�إ�سرتاتيجياته ،و�إنتاج روح املواطنة ال ُعمانية
و�أ�صولها املتجذرة يف خلد كل ُعماين ،عاي�ش
النه�ضة ،و�أدرك ما حتقق للإن�سان ال ُعماين
فيها مبا ال حتويه ال�صحف �أو تدونه الأقالم
�أو تبلغه الأحالم ،فلقد بد�أت النه�ضة ال ُعمانية
بخطى مت�سارعة ،وها هي اليوم يفخر بها كل
ُعماين تعاون مع قيادته حتى �أ�صبحت ُعمان
ملء ال�سمع والب�رص ،وح�صن املواطن ال ُعماين
وكل من يعي�ش فيها �أو يزورها ،ف�إن الذي
حتقق على الأر�ض ال ُعمانية �أقوى و�أعلى �صو ًتا
من �أي �أقوال ،والذي �أُجنز �أروع و�أ�صدق من �أي
كالم.

وبالتايل �شكَّلت �أجماد الثامن ع�رش من
نوفمرب خارطة طريق متقنة للأمة ال ُعمانية يف
بناء نهج املواطنة وحب الوطن ،والتالحم بني
مكوناته ،والتكامل يف حلقاته ،مرحلة تن�صهر
فيها كل االختالفات ،وتتال�شى من �أجل ُعمان
وتذوب كل املفارقات والتباينات ،لت�صبح
ُعمان الغاية والهدف ،حتى ن�سجت من خالل
احتفاالت ال ُعمانيني بهذا اليوم املاجد من
تاريخ نه�ضتهم خيوط التقاء ظلت حا�رضة يف
كل مراحل النه�ضة وعقودها ،ومعربة ب�صدق
عن حب ال ُعمانيني لوطنهم ،ووالئهم جلاللة
ال�سلطان يف �أ�شكال تعبريية خمتلفة تغنت
بها حناجر ال ُعمانيني ،وت�ألقت فيها �سريتهم،
و�صدقت �رسيرتهم ،معربين ب�أ�صدق ما يكون
عن حبهم للوطن ،عربت الإرادة ال�سامية
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم �-أيده اهلل -عن هذا ال�شعور
النوعي الذي يحمله �أبناء ُعمان لوطنهم
و�سلطانهم الراحل فكان خطاب جاللته (و�إننا
ما�ضون بعون اهلل على طريق البناء والتنمية،
نوا�صل م�سرية النه�ضة املباركة ،كما �أراد لها
ال�سلطان الراحل رحمه اهلل ،م�ست�شعرين حجم
الأمانة وعظمتها ،م�ؤكدين على �أن تظل ُعمان
الغاية الأ�سمى يف كل ما نقدم عليه ،وكل ما
ن�سعى لتحقيقه ،داعني كافة �أبناء الوطن ،دون
ا�ستثناء �إلى �صون مكت�سبات النه�ضة املباركة،
وامل�شاركة الفاعلة يف �إكمال امل�سرية الظافرة)
 ٢٣فرباير ٢٠٢٠م ،مدد عزز من �صدق التوجه
الوطني القادم ،تتناغم فيه الثوابت العمانية
واملبادئ الأ�صيلة مع معطيات بناء ُعمان
امل�ستقبل وا�ستيعاب متطلبات املرحلة اجلديدة،
وروح امل�س�ؤولية والوعي التي يجب �أن يتحلى
بها املواطن ،وهو يعرب عن م�شاعره ال�صادقة
يف حب الوطن وجاللة ال�سلطان ،ويعمل بكل
�إخال�ص نحو الدفع بجهود التنمية والتطوير
ك ٌل يف جماله وح�سب قدراته وا�ستعداداته.
على �أن جتليات الثامن ع�رش من نوفمرب،
حمطات لقراءة الوطن بعمق ،ودرا�سة منجزاته
بوعي ،وا�ستلهام م�سرية العطاء املتجددة
التي انطلقت بعمان �إلى �آفاق العلم واملعرفة،
و�سماوات الإبداع واالبتكار ،بروح عالية ونف�س
ر�ضية� ،شواهد �إثبات حية عربت ك�أف�ضل ما
ّ

يكون عن مفردة الوطن املاجد ،حتى الت�صقت
ذكراه يف الذاكرة ،ومنت هواج�سه يف ذات
ال�صغري والكبري ،و�رسى عبريه يف النف�س،
وتردد ذكره يف القلب ،وهتف اجلميع ب�صوت
واحد (حتيا �سلطنة ُعمان حرة) ،ترتوي النفو�س
بذكرها ،وت�سمو بعطائها ،وت�صدح با�سمها،
وتردد ذكرها يف العاملني� ،إخال�صا للوطن
ووفاء له ،واعرتافا بف�ضله� ،إذ �أن حب ُعمان ال
يرتبط بالزمان �أو املكان ،وال حتده اجلغرافيا
�أو تتحكم فيه الأمزجة والأهواء� ،أو ين�شط عند
امل�صلحة دون �سواها ،بل �إميان ي�سكن القلب
و�صدق يتجاوز حالة ال�شك ،وثقة ت�سمو فوق
الأمزجة والأحداث ،و�إبهار ي�سطع نوره الأرجاء،
ويتجاوز حالة الوقتية و�رسد املفاخر ،بالعمل
بها و�إعادة التجديد فيها و�إنتاجها ب�شكل
يتوافق مع معطيات امل�ستقبل ومرتكزاته،
فهو بذلك رابطة ُعمان الوطنية التي تلتقي
حولها روح التغيري ،و�صدق الإجناز ،وتتج�سد
فيها �صورة ُعمان القوية ب�أبنائها ،وهي مبا
حتمله من �صدق امل�شاعر ،ولطف املعاين،
و�سمو الكلمات ،ونب�ض العبارات ،وقوة التعبري،
و�سال�سة البوح ،ودقة النظم يف فنون تعبريية
متنوعة يف ال�شعر والنرث والغناء والكتابة
والق�صائد الوطنية والأهازيج التقليدية
ال ُعمانية واالحتفاالت والأفراح ،حمطة
ا�سرتاحة مواطن وا�ستدعاء املوروث احل�ضاري
املتجدد من الذاكرة ال ُعمانية الأ�صيلة التي
حافظت عليه وعملت على �صيانته ،و�أعادت
م�ؤ�س�سات الدولة الثقافية والرتاثية والتعليمية،
عملية �إنتاجه بطريقة �أخرى تتناغم مع
متطلبات التحول ،و�أولويات العمل� ،إنها حمطة
انطالقة متجددة �أعاد فيها املواطن ال ُعماين
�إنتاج واقعه الوطني اجلديد الذي يعي�شه يف ظل
قيم النه�ضة ومبادئها ،ومكت�سباتها العظيمة
التي �ستظل �شاخمة �سامقة متحدثة عن نف�سها،
معربة عن ذاتها ،وما ارتبط بها من حتول يف
وعي الإن�سان ال ُعماين و�إجنازاته امل�ستمرة،
وتفوقه املتوا�صل ،ليعرب
ومبادراته اجلادة،
ّ
عن ملحمة وفاء خالدة من �أجل الوطن،
وي� ّؤ�س�س ل�سلوك ر�شيد ي�ضع منجزات الوطن
�أمام �صورة مكربة تقرتب من حياة املواطن
وتعب عن عزته
و�أمنه و�سعادته وعي�شه الكرميّ ,

و�شموخه.
�أخريا يبقى الثامن ع�رش من نوفمرب روح
متجددة �أحيت يف ال ُعمانيني نه�ضة العمل
والإجناز ،و�صدق العطاء واملبادرة ،ومعاين
الوالء املتفرد الذي يتجاوز كل �صيحات الأنا
والذاتية ،وجتريد النف�س من كل املحبطات،
م�ساحة ت�ؤ�س�س يف النف�س مفهوم املرحلة
اجلديدة ،والتعامل مع م�ستجدات احلالة
ال ُعمانية ،وكيف ي�صبح نوفمرب املجيد مدر�سة
حياة لأجيال ُعمان امل�ستقبل ،ي�ستلهمون
من النور القابو�سي الو�ضاء طريقهم لنه�ضة
متجددة بقيادة هيثم العهد ال�سعيد� ،إنها
مرحلة ت�صنع فيهم �إرادة العطاء املتجدد،
ودافعية الإجناز املتفرد ،وحكمة الأداء
املناف�س للو�صول �إلى �أف�ضل الغايات ،وثبات
على املبادئ ،و�صدق يف التوجهات ،واحرتام
للم�س�ؤوليات ،وت�ضحية من �أجل الوطن،
والنزول لأمر القيادة ،والتقدير ملنجزات
الوطن ،واحلفاظ على دميومية العطاء ،مدد
يقوي فيهم عزمية الإرادة ،وي�ؤ�صل فيهم قوة
وين�شط فيهم
الإجناز ،والإخال�ص ل ُعمان،
ّ
روح التجديد باال�ستفادة من الفر�ص ،وتعظيم
قيمة الإجناز ،ليعيد �-أبناء ُعمان وبناتها-
�إنتاجها من جديد ،م�ستلهمني من الثوابت
ال ُعمانية ،والإرث احل�ضاري ،والفكر املعتدل
ونه�ضة الوعي ،و�أخالق الأزمات ،ما يقوي
فيهم عزمية الإ�رصار على النجاح ،وي�ؤ�س�س
فيهم �ضمري امل�س�ؤولية ،ويبني روح التجديد
والتغيري وحب العطاء واملناف�سة مبا يحمله
هذا اليوم اخلالد من دالئل وموجهات ،وما
ي�صنعه من فر�ص وجناحات وا�ستحقاقات
امل�ستقبل ،ليبني ال ُعمانيون وطنهم كما فعلوا
وي�شمروا عن �ساعد اجلد كما قاموا
من قبل،
ّ
بذلك ،وليعيدوا �إنتاج واقعهم بر�ؤية تقر�أ يف
�أجماد الثامن ع�رش من نوفمرب حمطة للت�أمل،
وا�ستنها�ض الهمم وا�ستنطاق القيم ،وم�ساحة
املراجعة ،ومدخل التجديد ،وفر�صة التغيري،
متجاوزين يف حب ُعمان حالة الإعجاب
الوقتية ،والأفكار ال�سطحية ،والنظرات ال�ضيقة
التي تهم�ش الإجناز� ،إلى �أ�صالة احل�س الوطني،
و�أ�صدق م�شاعر احلب والوالء نحو ُعمان
وجاللة ال�سلطان.
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النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
القدوة احل�سنة

يعد نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ال�شخ�صية الأولى يف
تاريخ الب�رشية التي ُتعد القدوة احل�سنة يف جميع ظروف احلياة
إخال�ص
وجوانبها .فهو الذي ا�ستطاع � ْأن يب ِلّغ ر�سالة ربه عز وجل ب�
ٍ
و�أمانةٍ  ،وا�ستطاع �أن يكون القائد الناجح للنا�س يف ال�سلم واحلرب،
وكان القا�ضي العادل واملر�شد احلكيم .قد ُع ِرف منذ �صغره �-صلى
اهلل عليه و�سلّم -بات�صافه بالأخالق الفا�ضلة واحلميدة مثل ال�صدق
والوفاء بالعهود ،واالبتعاد عن الأمور املنكرة واخلاطئة .كما �أنه
�صلى اهلل عليه و�سلّم كان ح�سن الع�رشة يف تعامله مع �أهل بيته ،فكان
ال�شخ�ص احلنون والطيب واللطيف الذي ُيدخل ال�رسور والبهجة يف
َّ
قلوب �أزواجه ،كما كان يخ�ص�ص لهم �أوقات ًا ليق�ضي لهم حاجاتهم
وينظر يف �أمورهم .كان �صلى اهلل عليه و�سلم يت�صف بالرحمة مع
الأطفال ،فعندما كان حفيده احل�سني يدخل عليه كان يالعبه ويالطفه
وال يعب�س يف وجهه ،وحتى �أثناء ال�صالة عندما ي�سمع �رصاخ طفلٍ
يق�ص من القراءة يف الآيات وال يطيل فيها .عندما ي�أتي وقت
ف�إنه ِّ
العبادات ف�إنه �صلى اهلل عليه و�سلم كان يلتزم بها وال يق�رص يف � ٍ ّأي
منها �أو ي�ستخف بها ،فكان يجعل لكل �شي ٍء وقتاً.

مظاهر حتقق الوطنية
الوعي بقيمة الوطن ،ورفع �ش�أنه ،و�إعالء قيمته ،وحماية
مكا�سبه ،و�صيانة خرياته ومقدراته ،واالرتقاء بقيمه وعاداته
وتراثه .و�إبداء الن�صح لأبنائه ،واالهتمام بهم وتفقد �أحوالهم.
العامة،
حماية م�ؤ�س�ساته وتطويرها واالرتقاء بها .حفظ مرافقه
ّ
وتنميتها با�ستمرار .والدفاع عن �أر�ضه ،والذود عن حيا�ضه،
والوقوف يف وجه الطامعني والغزاة .وحتقيق الوحدة والرتابط
الداخلية،
بني �أبنائه ،وتغليب لغة احلوار عند النزاعات ،وو�أد الفتنة
ّ
والق�ضاء على م�سبباتها .حتقيق قوته ومنعته داخلي ًا وخارجي ًا
على حد �سواء .واالرتقاء بالتعليم فيه ،وحتقيق كفايته من �أبنائه
يف كافة التخ�ص�صات .ورفع و�إعالء �ش�أنه بني الأم وال�شعوب .ودعم
اقت�صاده واالرتقاء به با�ستمرار .وحفظ قيمه وعاداته وتراثه .حفظ
وحمبة �أبنائه،
بيئته ،واملحافظة على جماله ،بزراعته وت�شجريه.
ّ
وال�سعي يف خدمتهم ،بكل جهد م�ستطاع .وح�سن االنتماء له.
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َ
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َوا َ ْ ِ
ري { �صدق اهلل العظيم
ال َّنا ِر َو ِب ْئ َ�س ْال َِ�ص ُ
�سورة البقرة الآيتان (.)126-125

َع ْن َ�أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن
�ص َلّى َّ ُالل َعل َْي ِه َو َ�س َل َّم -قَالَ :
َر ُ�سولَ َّ ِ
الل َ
ات ،قِ يلَ َيا َر ُ�سولَ
ال�س ْب َع ْالُوب َق ِ
ْ
(اج َت ِن ُبوا َّ
ال�شكُ َّ
َّ
باللَِ ،وال�سِّ ْح ُر،
اللَِ ،و َما ُه َّن؟ قَالَ ّْ ِ :
َو َق ْتلُ ال َّنف ِْ�س ا َّلتِي َح َّر َم َّ ُ
الل �إِال ْ
بال َِّق،
َو�أَكْ لُ َمالِ ا ْل َيتِي ِمَ ،و َ�أكْ لُ ال ِّر َباَ ،وال َّت َو ِّل
الت
ات ا ْل َغافِ ِ
َي ْو َم ال َّز ْح ِفَ ،و َقذ ُْف ْال ُْح ِ�ص َن ِ
ُْ
ات) (�أخرجه م�سلم).
ال�ؤْمِ َن ِ

الوطـن هـو الأمـن والأمـــان
إح�سا�س ميكن �أن يغمر الإن�سان وهو يف ربوع الوطن هو �إح�سا�سه
�أروع �
ٍ
بالأمن والأمان والطم�أنينة ،فالوطن هو �أ�سا�س اال�ستقرار ،وكلّما �شعر الإن�سان
�أنه يعي�ش يف �أمان وطنه كلما تغلغل يف �أعماقه حب االنتماء �إليه والرغبة يف
البقاء به �إلى الأبد ،وال عجب �أن يتمنى اجلميع �أن يدفنوا يف تراب �أوطانهم حتى
بعد موتهم ،لأنهم يعرفون جي ًدا � ّأن كرامة الإن�سان تكون �أعظم ما يكون ويف
عمق جتلياتها عندما يعي�ش يف وطنه وبني �أهله ،فالوطن هو الأهل والأحبة
والأ�صدقاء ،وهو ذكريات الطفولة ومراتع ال�صبا وال�شباب ،لهذا ك ّل معاين
فخورا
احلب احلقيقية تتجلى يف حب الوطن والدفاع عنه .حتى يكون الإن�سان
ً
بوطنه ،فما عليه � ّإل �أن يتطلّع يف عيون ال�صغار وهم يذهبون �إلى املدر�سة
يف ال�صباح الباكر �آمنني مطمئنني ويحملون يف حقيبتهم املدر�سية �أحالمهم
وطموحاتهم التي �سيحققونها يف �أوطانهم ،وكذلك ي�سكن حب الوطن يف عقول
طالب اجلامعات الذي يحلمون ب�أن يكونوا متميزين لريفعوا �أ�سماء �أوطانهم
عال ًيا ،وكي يكونوا �أيقونة يف العلم والأخالق الفا�ضلة التي زرعها فيهم الوطن،
وهذا كلّه يتطلّب الوقوف �صفًا واح ًدا يف مواجهة الفنت واملحن .فطُ وبى للوطن
احلبيب الذي ي ّت�سع لك ّل �أبنائه  ،والذي يفرد ذراعيه لهم يف ك ّل وقت حتى و�إن
يوما ،فالوطن هو الوحيد الذي ال يتخلى عن �أبنائه وال ُيدير ظهرهم له
تركوه ً
ل ّأن دمائهم تروي �أر�ضه ،و�أنفا�سهم تختلط بهوائه ،وهذا كلّه يعني �أن يحر�ص
الإن�سان على �أن يكون الوطن يف �أعلى درجات اهتماماته ،و� ّأل ي�سمح لأي �شيء
عيون
ُيعكّر �صفوه ،فالوطن الذي ُيعطيه �أبنا�ؤه عي ًنا واحدة مينحهم هو ً
�سيل من ٍ
مب�رصة ت�أخذهم �إلى �آفاقٍ عالية م�شحونة بالطاقة الإيجابية لتكون همتهم
دوما بني النجوم ،ومتوغلة يف عمق النجاح والإبداع والتميز ،فهني ًئا ملن كان
ً
وخمل�صا له ،لأنه �سيحيا مرتاح ال�ضمري هانئ البال.
بوطنه
ا
بار
ً
ًّ

بناء عالقات قوية مع الأبناء
� ّإن بناء عالقات قوية مع الأبناء يجعل للوالدين ت�أثرياً كبرياً عليهم ،لذا
يجب على الوالدين منحهم احلب غري امل�رشوط وتوفري بيئة �آمنة ،والقيام
ب�رشح الأمور املطلوبة منهم ،كما يجب على الوالدين م�شاركة م�شاعرهم
مع �أبناءهم ليتعرفوا عليهم ،وم�شاركة االختيارات معهم ،والقيام باتخاذ
القرارات �أمامهم لإر�شادهم ،وم�شاركتهم االهتمامات ،كما يجب القيام
بالن�شاطات املختلفة معهم ،مثل� :إعداد وجبة طعام ،ومناق�شة عر�ض
تلفزيوين ،وممار�سة الريا�ضة ،ويجب �أن تكون العالقة معهم مبنية على
�أ�سا�س الثقة ح ّتى يتمكنوا من طلب امل�ساعدة عندما يحتاجونها ،وح ّتى
يتعلموا �أن يكون جديرين بالثقة يف امل�ستقبل.

t

t

مفهوم الوطن ّية يف الإ�سالم

الوجدانية التي يحملها الإن�سان
إن�سانية ،وامل�شاعر
ال تتعار�ض قيم الإ�سالم مع تلك الفطرة ال
ّ
ّ
إن�سانية ،ففي القر�آن
أهمية الوطن و� ّأن حمبته هي فطرة �
ّ
اجتاه وطنه ،بل � ّإن الإ�سالم لي�ؤكّ د على � ّ
وحب الأوطان واالنتماء لها ،فقد �أذن اهلل
ة
الوطني
الكرمي جند كثري من الآيات التي تدلّ على
ّ
ّ
تعالى للم�سلمني باحلرب والقتال يف �سبيله لع ّدة �أ�سباب كان من بينها �إخراج الك ّفار لهم من
ُون ِب�أَ َّن ُه ْم ظُ ل ُِموا َو ِ�إ َّن َّ َ
ِين
ِير*ا َّلذ َ
ِين ُي َقا َتل َ
�أوطانهم ،قال اهلل تعالى�} :أُذ َِن ِل َّلذ َ
الل َعلَى َن ْ�صِهِ ْم َل َقد ٌ
�أُ ْخ ِر ُجوا مِ ْن ِد َيارِهِ ْم ِب َغ ْ ِي َح ٍ ّق �إِال �أَ ْن َي ُقولُوا َر ُّب َنا َّ ُ
الل{ �سورة احلج الآيتان ( ،)40-39كما ندرك
املكرمة حينما �أناخ راحلته
الوطنية يف كالم ال ّنبي �صلى اهلل عليه و�سلم حينما خرج من مكّة
ّ
ّ
أحب �أر�ض اهلل �إلى اهلل ،ولوال � ّأن قومك
�
و
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يل
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إ
البالد
أحب
ل
ك
ن
�
أ
(واهلل
يقول:
وهو
موطنه
إلى
�
ونظر
ّ
ّ
ّ
الوطنية احل ّقة.
تعبري �صادق عن
بوية هي
ٌ
ّ
�أخرجوين منك ما خرجت �أبداً) ،فكانت تلك امل�شاعر ال ّن ّ

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

ون َّ َ
اما َو ُق ُعو ًدا
ِين َي ْذكُ ُر َ
}ا َّلذ َ
الل قِ َي ً
ون ِف َخلْقِ
َو َعل ََى ُج ُنوب ِِه ْم َو َي َت َفك َُّر َ
�ض َر َّب َنا َما َخ َل ْق َت
او ِ
ات َوالأَ ْر ِ
ال�س َم َ
َّ
َاب
َهذَا َباطِ ًال ُ�س ْب َحا َنكَ َف ِق َنا َعذ َ
ال َّنا ِر{(.)191
َباطِ الً :عبثا عاريا عن احلكمة.
َاب ال َّنا ِر :فاحفظنا من
َف ِق َنا َعذ َ
عذابها.
ار َف َق ْد
}ر َّب َنا �إِ َّنكَ َمن ُت ْدخِ لِ ال َّن َ
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�أَ ْخ ْ َ َ
{(.)192
�أَ ْخ َز ْي َت ُه :ف�ضحته �أو �أهنته �أو �أهلكته.
}ر َّب َنا �إِ َّن َنا َ�سمِ ْع َنا ُم َنا ِد ًيا ُي َنادِي
َّ
َ
ان �أ ْن �آمِ ُنواْ ب َِر ِّبك ُْم َف� َآم َّنا َر َّب َنا
مي ِ
ِللإِ َ
َاغف ِْر َل َنا ُذ ُنو َب َنا َوكَ ف ِّْر َع َّنا َ�س ِّي َئا ِت َنا
ف ْ
َو َت َو َّف َنا َم َع الأَ ْب َرا ِر{ (.)193
ُم َنا ِد ًيا :الر�سول �أو القر�آن.
َوكَ ف ِّْر َع َّنا َ�س ِّي َئا ِت َنا� :أ ِزل ع ّنا �صغائر
ذنوبنا.
ِين كَ ف َُرواْ ِف
} َال َي ُغ َّر َّنكَ َت َقل ُُّب ا َّلذ َ
ا ْلبِالدِ{ ()196
َال َي ُغ َّر َّنكَ  :ال يخدع ّنك عن احلقيقة
امل�صدر:
�سورة �أل عمران
تف�سري اجلاللني

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام ل�سلطنة ُعمان
 rكيف ي�ساهم الإن�سان يف �أن يكون يف وطنه �صورة نظيفة رائعة لنف�سه وللآخرين؟
 rrمن 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
ني،
ات َو ْ أ
الَ ْر ُ
�ض �أُعِ َّد ْت ِلل ُْم َّت ِق َ
ال�س َم َو ُ
وتعالى �إلى امل�سارعة } َو َ�سا ِر ُعوا �إِلَى َم ْغف َِرةٍ مِ ْن َر ِّبك ُْم َو َجنَّةٍ َع ْر ُ�ض َها َّ
ُ
َّ
ني{� ،سورة �آل
ني َع ِن ال َّن ِ
ا�س َوالل ُيحِ ُّب ْال ُْح�سِ ِن َ
ني ا ْل َغ ْيظَ َوا ْل َعافِ َ
ال�ضا ِء َوا ْلكَاظِ مِ َ
ِين ُي ْن ِفق َ
ا َّلذ َ
ال�سا ِء َو َّ َّ
ُون ِف َّ َّ
عمران الآتيان ( )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.
 rكيف 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؟
 rrلي�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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ن َ
ت ِ�سي ُد ِن ْعم ٍة َ ،و َ ُ
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ال�صادِقِ ؛
الوث ُ
ب َع ِ َ
ِ�صالِ احلِ�سِ ِّي اَ َلذِي َيل ُِج م ْن َغ ِر َ�س ًا ِ َ
ِيق َ ،و َخ ْيطُ ا ِالت َ
الرابِطُ الإِي َِجاب ُِي َ
ان ال َْوال ِء ا ْلفِطْ ِر ِّي َّ
ا ِال ْنت َِم ُاء ُ ..ه َو َذلِكَ ََّ
ْقي َم ُة  ،ا ْلتِي
َ�ص ًا َ ..وحِ َ
يم ُة ا ْل َدائ َِم ُة َ ،وال ِْه َب ُة ال َْر َبان َِّي ُة ال َّ
َاء و�إِ ْخال َ
َوف ً
ني َي َت�أ َتى َذلِكَ ا ِال ْنت َِم ُاء َو َذاَكَ ال َْوال َُء َف�إِ َن ُه َوال ََ�شكَ ا ْل ِن ْع َم ُة ا ْل َعظِ َ
اماً.
ُي ْك ِر ُم َو ُ
مي ُن ِب َها ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعالَى َعلَى عِ َبا ِد ِه ؛ ِر َ�ض ًا و�إِ ْن َع َ
اب ال َأما َِن وا ِال ْزد َِها ِر
َو َهاهِ ي ُع َم ُ
اال�س ِت ْق َرا ِر َ ،و�أَ ْ�س َب ِ
اها ِ�إلى �أ ْق َ�ص َ
ان  ،ومِ ْن �أ ْق َ�ص َ
اها َ ،و ِ َ
با َي ُ�س ُو ُد َها مِ ْن َمظَ اهِ َر الأْ َم ِن َو ْ
ْب َر ُة مِ ْن ُم ْ�س َت َوى ا ِال ْنت َِما ِء ا ْل َعمِ يقِ َ ،و َح ْج ِم
َ ،ل ُت َع ُد َ�شاهِ داً َح ََّي ًا َعلَى ِن َع ِم ْالَالِقِ ِ
خل ْل ِق ِه َ ،و َعلى َما َي َت َم َت ُع ِب ِه �أَ ْب َنا� َؤها ال َ َ
ال َْو َال ِء املُطْ لَقِ َ ،و َح ْي ُث ا ْل َد َالال َُت الك ْ ُ
با ال ُيع ُد َوال
ُث ِتلْكَ ا ْلتِي ُ َ
ت�سِّ ُد ِا ْنت َِما ََء ال ُع َم ِان ل َِوطَ ِن ِه َ ،و َو َال ِئ ِه ِل ِق َيا َد ِتهَِ ِ ،
َاج ُد
َمبَ ،ومِ ْن َجمي ِِع املُ�س َتو َيات َ ،هذَا ا َل َي ْو ُم امل ِ
ح�صى َ ،ومِ ْن َها َذلِكَ ال ْتف ُ
�ش مِ ْن ُنوف َ َ
الوطَ ن ُِّي َم ْع الثَامِ َن َع َ َ
ُي َ
َاعلُ َ
ي
ي ال ُع َما ِّ
بي َن ُه َو َب ْ َ
با ُي َ�ش ّك ُل ُه مِ ْن َخ َّيطٍ �آَ َخ ِر َب ْ َ
الوطَ ِن الأَب ِِّي َ ،و ِ َ
و�ص ٍل ْ
ين َو َوطَ ِن ِه َ ،و َرابِطٍ ُم ِّ
الوطَ ن ُِّي ل َهذَا َ
 ،اَ ْل َع ِي ُد َ
يمةٍ َ ،هذَا ال َي ْو َم ا ْلذِي َت َت َج َد ُد ذِكْ َرا ُه كُ لَ َعا ٍَم
ات عِ ْم َالقَةٍ َو ُم ْك َت َ�س ٍ
َما َت َق َق َعلَى ُت َرا ِب ِه ا ْل َع ِز ِي ِز مِ ْن ُم ْن َج َز ٍ
بات َعظِ َ
ب ُز فِ ي ِه َما ُجبِلَ َعل َْيه
َ ،و َي َت َجلَّى َم َع َها َح ْج ُم ا ِال ْنت َِما ِء َ ،ومِ ْق َد ُار االِع ِت َزا ِز َ ،و ُم ْ�س َتو َي ُ
ات ال َْو َال ِء وا ِال ْفت َِخا ِر َ ،و َت ْ ُ
ام ًا َ ،ن ْح َو
با َت ْنب ُ
ال ُع َمان َ
هم اِطْ م ِئ َنا َن ًا َ ،و ُت َ�س َّ ُ
ِيون ِب�إِ ْن َ�سان َِّيت ِِه ْم فِ طْ ر ًة َ ،و ِ َ
ي بها د َِما� ُؤه ْم اَ ْنتِظَ َ
ِ�ض ِب ِه �أَ ْف ِئ َد ُت ْ
ي�شةً.
اء عِ َ
الر َخ َ
ا ْل ُع َال َمكَا َن ًة َ ،واال ِْر ِت َق َ
اراً َ ،و َ
اء َم َرا ِت َب ًا َ ،وال َتطَ َّو َر ا ْزد َِه َ
يخ َهذَا ال َب َل ِد ال َعريِقِ ا َ
حلافِ لِ با ُ
مل ْن َجزا َِت َعلَى َم ِر
�إِ َّن َح َ�ضار َة ال ُع َم ِان املُوغِ لَة ِف ال ِق َد ِم َ ،و َما ِل َتا ِر ِ
َمراحِ لَ ال َزمِ ِن َ َ ،
ل َعلَ َرابِطَ ا ِال ْنت َِما ِء َوال َْو َال ِء ُم َت ِ�ص ًال ِف اِم ِت َدا ِد ِه َ ،و َ�سطَ ُم َت َغ َّي ٍ
ات َت َعا ُق َب ِتلَكَ امل ََراحِ لِ
 ،و َي ْز َدا ُد بِا ُ
اث َم َتا َنةًُ ،و ُ�صو ًال �إِلَى
مل َقابِلِ َو َم ْع ُم ُرو ِر ال َْوقْتِ َ�صالَب ًة َ ،وبِامل َُواقِ ِف ُ�س ْم َك ًا َ ،وبِال ْأح َد ِ
ئام  ،وا ِلإ َخا ِء
َما َنع ُ
ِي�ش ُه ال َي ْو َم مِ ْن �أَ ْو ُج ِه ا ِال ْز َد َها ِر َوال َن َما ِء َ ،و ِ�ص َو ِر ا ْل َتطَ َّو ِر َوال ِب َنا ِء  ،والأُ ْل َف ِة وال ِو ِ
الرابِطِ َ ،ح ْي ُث َت ْز َدا ُد ِب ِه
�ش مِ ْن ُنوف َْم َ َ
اء الثَامِ َن َع َ َ
 ،ف ََج َ
ب امل َِجي ِد  ،ل ُي ْ�س ِه َم َوب َِج َال ٍء ِف َد ْع ِم َذلِكَ َ
َ�ص ِف ُ�ص َو ٍر �أَ ْ�س َمى ،
َاء ِل َي ْب َقى َ ،و َت ْعلُو َمظَ اهِ ُر الإِ ْخال ِ
َان ِف امل َْ�س َعى َ ،وي َت َج َّ�س ُد ال َْوف ُ
�أَ ْو ُج ُه ال َّتف ِ
اج َع ُة
اب ال ُْو ُق ِ
ت َْ
ت�ْ َ
وف َعلَى َما َ َّ
اج َما َ َّ
تقِي ُقه َ ،و ُم َتا َب َع ُة ِن َت ُ
إنا ُزه ُ ،و َم َر َ
َف َق ْد َت َ�ش َّكل َْت َم َع ُه �أَ ْ�س َب ُ
اها ال َْوا ِث َق ِة َ ،وال َدف ُْع ِب َع َج َل ِت َها ُق ُد َم ًا َن ْح َو
ُم َتط َّل َب ِ
ات َتع ِز ِي ِزه َ ،علَى طَ ريِقِ َم َ�س ِي ِة ال َت ْنمِ َّي ِة ِ ،ف ُخطَ َ
َتقِيقِ ْ َ
ان � ،أ َي َن َما ُه ْم َعلَى ث ََرى
اف َوال َغا َي ِ
ال ِزي ِد مِ ْن ال َأه َد ِ
اء ُع َم َ
الوطَ ن َِّي ِة  ،ا َلتِي َت ْ�س َت ْهد ُِف �أَ ْب َن َ
ات َ
الوطَ ِن ال َع ِزي ِز َ ،ف ُه ْم مِ ْن َق ْبلُ َومِ ْن َب ْع ُد ال َغاي ُة َوا َ
مل ْق ِ�ص ُد.
َهذَا َ
ِ�ص
الو ِ َ
ب َِ
�ش مِ ْن ُنوف َْم َ َ
َوحِ ي َن َما َن ْ�س َتذَكِ ُر الثَامِ َن َع َ َ
ف ل َِو ْع ِد ِه  ،ال َب ِان ل َِوطَ ِن ِه  ،امل ُْخل َ
ن ُد �أَ َمام َنا َذلِكَ َ
العميد الركن
طي َب ا ُ
هلل ث ََرا ُه َ -ح ْي ُث حِ ك َْم ُة الق َِّيادةَِ ،و َ�صال َب ُة
ال�سلْطَ ُ
ورَّ -
ان َقا ُب ُ
ل َِ�ش ْعب ِه �ِ ،إ َّن ُه ُ
و�س ب ِْن َ�سعِي ِد ب ِْن َت َي ُم َ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
الوطَ ن ِِّي َ ،وا َلذِي
ال�صن ِ
الإِ َراد ِة َ ،وم َتا َن ُة ا ْل َع ِز َ
املِ َ ،و ُح ْ�س ُن َ
ام ِة َ ،وفِ طْ َن ُة ال َّت َع ُ
مي ِة َ ،و�إِ ْن َ�سان َِّي ُة ال َّز َع َ
ِيع َ
َج َعلَ َ -ر َح َم ُه ا ُ
الوطَ ِن  ،وال َّتعلُقِ
ي ال ُع َم ِان َو� ْأر ِ�ض ِه َ ُ
الرا ُبطِ َب ْ َ
نوذ ََج ًا ِف ُح ِّب َ
هلل  -مِ ْن ال َّت َم ُ�سكِ ِب َذلِكَ َّ
ِالوال ِء
اراً َب ْ َ
ِب� ْ َ
ي الأُ َم ِم َ ،وبِاال ْنت َِما ِء ِل َهذَا ال َْوطَ ِن ُ�س ُم َّواً و ِر ْف َعةًَ ،وب َ
أما ِد َتاري ِِخ �أَ ْج َدا ِد ِه َو ْع َرا َق ِة �إِ ْر ِث ِه ا ْفت َِخ َ
ِل ِق َيا َد ِت ِه ا ِْع ِت َزازاً َوف َْخراً.
رض ُة َ�صاحِ ِب ا َ
ان َه ْيث َُم ب ِْن طَ ا ِرق ا ُ
لى َ -ر َعا ُه
ال�سلْطَ ُ
َوا ْل َي ْو ُم َها ُه َو موالنا َْح� َ
جل َال َل ِة ُ
مل َعظَّ ِم ال َقا ِئ ِد الأْ َع َ
ا ُ
يف ِ ،ل ُي�ؤكِ َد َومِ ْن خِ اللِ َ�ش ُواهِ َد عِ َّدةٍ ِب�أَ َهمِ ي ِة َتع ِزي ِز َروابِطِ ا ِال ْنت ِْما ِء
مي ٍد � َآخ ِر ِل ُعما ََن َو َ�شع ِب َها ال ََو ِّ
هلل ِ -ف َع ْه ٍد َ َ
مالِ
مل ٍ
َ ،و ِب َا ُيج�سِّ ُد َوب َِحقٍ َم َع ِ َ
الوطَ َن َّي ِة ِلكُلِ ُع َما ِّ
ين ُ ْ
ِ�ص ِف ال َتط ِوي ِر َوال ِب َنا ِء ٌ ،ك ٌّل ِف َ َ
الو َال ِء َ ،واملُ�سا ََه َم ِة َ
ان َ
َ�ضلَ َج َلل ُته � -أَ ْب َقا ُه ا ُ
َاء بِالعِي ِد
ِ�صاِ�ص ِه َو َم ْ�س�ؤولِيات ِه َ ..و� َّإن َتف ُّ
ْ
ي ِة اال ُْح ِتف َ
ال�سامِ َّي ِة ا َل َك ِر ِ ْ
اخت َ
هلل  -ف ََ�شملَ ب ِر َعاي ِت ِه َّ
ام َجالَل ِت ِه َ -ر َعا ُه ا ُ
ات
�شف َْت ِب َت ْقِد ِ
ني ْال ِجي ِد َومِ ْن خِ الَلِ َع ٍ
الوطَ ن ِِّي احلَادِي َواخل َْم�سِ َ
هلل َ -وح َد ٌ
َري َت َ َ
مي ِه � َأم َ
َ
ر�ض َع ْ�سك ٍ ّ
ُ
َ
َ
الوطَ ن ِِّي ال َْوط ِي ِد
َع�س َك ِر َّي ٌة َم َّثل َْت ًق َّو ِ
ال�سلْطَ ِ
ان امل َُ�سل ََح َة َوا ِ
جل َه َ
الرابِطِ َ
ات ُ
ات ال َع َ�س ّك ِر َّي ِة َوالأ ْمنِي ِة الأ ْخ َرى ُي َع َُّد َج َانِب ًا �آ َخ َر ِل َذلِكَ َّ
دم ًَا  ،ب ُِخطَ ا ِه
وا�ص ٍل َما ٍ
َ ،وا ِال ْنت َِما ِء ال ََّْطاهِ ِر ال َعتِي ِد َ ،وا ْلذِي ُيفاخِ ُر ب ِه ال ُع َم ِ ُّ
ان �أ َي َن َما ذ ََه َب َو َح َّل ِ ،ف ا ِْ�ست ِْم َر ٍار َدائ ٍِم َ ،و َت ُ
ِ�ض ُق َ
َاء َ�ش ْع ٍب .
م�س َت ِن ٍد َعلَى َق َواعِ َد ُ�ص ْل َبة ٍَ ،و�أطْ َوادٍ َرا�سِ َخةٍ َ ،ت ُقو ُده َع ِز َ
مي ُة َقائ ٍد َ ،و ُي َج�سِّ ُده َوف ُ
َ
الوا ِث َق ِة َ ،و ُ
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