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ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان املعظم القائـد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -يقيم حفل ع�صاء
مبنا�صبــــة يــوم القوات امل�صلحــــة

ح�صرة �صاحب اجلاللة القائد الأعلـى -حفظه
اهلل ورعاه  -يتف�صل بزيارة �صامية كرميــــــة
للــــحر�س ال�صلطانـــي العُمانــــي
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ذكرى يوم القوات امل�سلحة

«...
»

يف ذاكرة وطننا ُعمان املجد والتاريخُ ،عمان احل�ضارة والأ�صالة ،والقيم وال�سمو �أيام خالدة �سجلها التاريخ
ال ُعماين احلافل بالبطوالت والت�ضحيات ،لتبقى حمفورة يف منجزات ُعمان و�أبنائها الكرام ،ومغرو�سة يف وجدانهم
يفتخر بها جيل بعد جيل ،بكل عزة و�إباء و�شموخ ،ومن بني تلكم الأيام املاجدة �سطع �ضياء احلق وبرهان احلقيقة
جل ًيا  ،م�سج ًال مكانته يف عمق التاريخ ال ُعماين املعا�رص� ،إنه احلادي ع�رش من دي�سمرب ،يوم القوات امل�سلحة ،الذي
يحتفي به �سنو ًيا منذ عام ١٩٧٥م ،ذلك اليوم املهيب الذي �أعلنه املغفور له ب�إذن تعالى ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
حا�سما  ،م�شكال
طيب اهلل ثراه -ليكون نقلة عظيمة ملنجزات النه�ضة ال ُعمانية املباركة ،ومنطل ًقا جدي ًدا ،ومنعطفًا
 ًَّ
نقلة ح�ضارية متقدمة للبالد ،وال�سري بها نحو التطوير والتحديث والرقي واالزدهار ،وحتقيق تنمية �شاملة م�ستدامة
يعتز بها الوطن ،وينعم يف كنفها املواطن بالرفاهية والعي�ش الكرمي ،ولتوا�صل �سلطنة ُعمان م�سرية نه�ضتها اخلالدة
املتجددة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه و�سدد
على طريق اخلري خطاه.
�إن االحتفاء بذكرى يوم القوات امل�سلحة� ،إمنا هو احتفاء باملنجزات الوطنية ،وما حققته النه�ضة املباركة يف
تقديرا لأولئك الرجال البوا�سل منت�سبي قوات
جميع املجاالت وعلى كافة الأ�صعدة الداخلية واخلارجية ،كما �إنه ي�أتي
ً
ال�سلطان امل�سلحة الذين �ضحوا بدمائهم الغالية الزكية فداء للوطن ورفعة �ش�أنه� ،ضاربني �أروع الأمثلة يف حبهم
ل ُعمان وثراها الطاهر ،وتاريخها العريق و�أجمادها الرا�سخة ،وما االحتفاء بهذه املنا�سبة �إال �أي�ضا ي�ؤكد على عمق
التم�سك ب�رشف الأمانة التي ُح ِّملت �إياها قوات ال�سلطان امل�سلحة� ،أمانة الذود عن حمى الوطن ،وحرا�سة منجزاته،
�شاخما  ،ومنطل ًقا نحو �آفاق الرقي واالزدهار ،والعزة واملنعة ،ولتبقى قوات
وحماية مكت�سباته ،ليبقى دائما و�أب ًدا
ً
وبحرا.
وجوا
ال�سلطان امل�سلحة ً
،برا ً
ً
دائما و�أب ًدا درع ُعمان احل�صني و�سياجها املنيع ً
لقد حظيت قوات ال�سلطان امل�سلحة طوال م�سرية النه�ضة املباركة بالرعاية واالهتمام ال�ساميني من لدن جاللة
قائدها الأعلى متكينا ملهامها و�أدوارها الوطنية اجل�سيمة واملتعددة ،مما جعلها ت�صل �إلى هذه امل�ستويات امل�رشفة
التي يفخر ويفاخر بها املواطن ،ولتكون �شاه ًدا على عظمة املنجزات العمالقة لنه�ضة ُعمان اخلالدة ،وهي عاقدة
نهو�ضا ب�إمكاناتها
العزم على ا�ستمرار التطوير والتحديث والت�أهيل والتدريب ،ومواكبة متطلبات الع�رص احلديث
ً
وقدراتها يف العدة والعتاد.
وتزامنا مع االحتفال بيوم القوات امل�سلحة �شهدت ال�رصوح العلمية الع�سكرية وميادين قوات ال�سلطان امل�سلحة
تخريج دفعات جديدة من ال�ضباط يف العديد من املجاالت والتخ�ص�صات ،ومن حملة امل�ؤهالت العلمية ،لين�ضموا �إلى
�أ�سلحتها مت�سلحني بالعلم واملعرفة ،وم�ؤهلني ع�سكر ًيا لأداء واجباتهم املقد�سة ،ومعاهدين اهلل على البذل والعطاء
خدمة لوطنهم الغايل ُعمان ،وجاللة قائدهم املفدى �أعزه اهلل.
وهكذا �ستبقى دائما قوات ال�سلطان امل�سلحة حاملة �رشف الذود عن كل بقعة من �أر�ض ُعمان  ،وعن �سمائها
وبحارها ،م�ضحية بالغايل والنفي�س لتبقى رايات ُعمان عالية خفاقة ترفرف يف �سماء املجد وال�س�ؤدد ،و�سيبقى
منت�سبوها متم�سكني ب�شعارهم الأبدي «الإميان باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن».
وكل عام واجلميع بخري وم�رسة.
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كرمية للحر�س ال�سلطاين العُماين

التحرير ال�صحفي

التدقيق اللغوي

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقـــــي

�ضابط مدنــي  /ماجــد بن �سيــف بن حممــد اجلـهـــوري

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

ح
�صرة
اهلل ور �صاح
ب اجل
للــ عاه  -يتف اللة
ال
ق
ــحر� �صل ب ائد ا
س ال�صل زيارة � لأعلـ
صا
طا
ى -ح
نـــي ال ُع مية كرميــ فظه
مانــــي ــــة
1

dd

 جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل -يتلقى تهنئة قواته امل�سلحةالبا�سلة مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة٢٧-٢٦......................................
 نيابة عن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم �صاحب ال�سموال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يرت�أ�س وفد �سلطنة
ُعمان يف م�ؤمتر القمة الـ( )٤٢لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية باململكة العربية ال�سعودية٣١-٢٨ .........................................
 �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 ،وقائد احلر�س ال�سلطـــاين ال ُعماين،
و�آمر كلية الدفاع الوطني ،يدلـــون بكلمـــات خا�صة مبنا�سبة يوم
القوات امل�سلحة٤٩-٣٢.........................................................................
 اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يحتفل بتخريج دورة ال�ضباط املر�شحنيودورة ال�ضباط املر�شحني للعن�رص الن�سائي٦٦-٦٠............................
 �سـالح اجلو ال�سلطاين العماين يحتفل بتخريج دفعة جديدة منال�ضباط الطيارين وال�ضباط املر�شحني و�ضباط اخلدمة املحـدودة
وال�ضباط اجلامعيني ٧٥-٦٨................................................................
.in

40

الهواتف

الإعالنات واال�شرتاكات

٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣37٣8١
فاك�س ٢٤٣٣33٦٩ :

يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

الربيد الإلكرتوين

jundoman@mod.gov.om

Twitter

ve

co

 -الكلية الع�سكرية التقنية حتتفل بتخريج دفعتني جديدتني من طلبتها٧٨-٧٦.......

�ص ١٩-١٤

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
�آل �سعود يعقدان جل�سة مباحثات
ر�سمية بق�صر العلم العامر

�ص ٢٥-٢٠

www.mod.gov.om

 14هـ

�ص ٩-٦

نائب رئي�س التحرير

: @MG_MOD_OMAN

•

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

املوقع الإلكرتوين

دي�س
مرب

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -يقيم حفل ع�شاء مبنا�سبة
يوم القوات امل�سلحة

رئي�س التحرير

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

ح�صر
الأ ة �صا
على حب ا
 حف جلاللمبنا�صب ظه اهلل ة ال�
صل
طا
ــ
و
ــة يــ رعاه ن املع
وم ال  -يقي ظم ال
قوات امل� م حفل قائـد
صلحــــة ع�صاء

r-5

هيئة التحرير

العنــــوان

21

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

 20م

يف هذا العدد

الإ�شراف العام

540

JUND OMAN

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

•
جم
ادى ا

�صدرت عام 1974م

لأول
ى 43

5 PM

4:5

/21

/31

ي�سـمرب
د

جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
واملرا�سم الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
12

 1هـ

.

دي�س

مرب

21

 20م
املجيد

�صالح
اجلو
ال
طيارين ال�صل
طا
نـ
و
ــ
ال�ص
ي ال
باط املر ُعمان
ــ
ي
�ص
يح
حني
تفل
و�صباط بتخ
ا
ريج
خلدمة امل دفعة
ج
حدودة ديد
ة من
و
ال�صباط ال�ص
باط
اجلا
م
ع
ني

الع
AN
دد 0
 . 54ج �صدرOM
مادى ا ت عام ND
لأولى 1974 443م JU

الع
ـــدد

ا
جلي�س
املـــــ ال�صل
ــ
طانـ
ــر�صح ــــــ
ي
ا
ني
ل
ُ
ودورة عمان
ــــــ
ال
�صباط ا ي يح
تفـــ
ملـــــــــر ــــل
ب
ت
�صحني خري
ــ
ــ
للعن
ــــج
�صــــــــــ دورة
ر
ال�ص
الن�صائــ باط
ــ
ــ
ــي

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

 ق�صيدة (جنود ُعمان)٨٠.................................................................... �سلطنة ُعمان حتتفي بذكرى يوم القوات امل�سلحة٨٧-٨١............... قوات ال�سلطان امل�سلحة حتتفي بذكرى يوم املتقاعدين٨٩-٨٨....... البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تقيم حفل ا�ستقبال ر�سمي لل�سفينة(عمان
(�شباب ُعمان الثانية) بعد �أن �أنهت رحلتها الدولية اخلام�سة ُ
نهج متجدد)٩٤-٩٠..............................................................................
 �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) ت�ستقبلالزوار خالل ر�سوها يف ميناء دبي ال�سياحي٩٩-٩٦...............................
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 -متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة يد�شن معـر�ض (�سيـرة قائد وعهد ماجد)١٠٧-١٠٤..
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١١ -دي�سمرب يوم َّ

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال� ُّسلطان املعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعــــــــــــــــــــــــــاه -يقيــــــم حفــــل ع�شــــاء مبنا�سبــــة يـــوم القــــوات امل�سلحـــة

ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه الله ورعاه -
�أقام ح�رضة �صاحب اجلاللة ُّ
يوم  ١٢/١١حفل ع�شاء مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة بق�رص الربكة العامر.
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ي�أتي االحتفال به����ذا اليوم اخلالد
تكرميا من لدن جالل����ة القائد الأعلى
ً
 � َّأيده اهلل  -لقواته امل�س����لحة البا�سلةبجمي����ع ت�ش����كيالتها ووحداتها على
تفانيه����ا يف القي����ام بدورها الوطني
العظيم ،و���ش�رف �أداء واجبها املقد�س
يف ال����ذود عن حيا�����ض الوطن العزيز
وحماية �أمنه ومكت�س����باته ،وال�س����هر
على ا�ستقراره و�س��ل�امته ،واملحافظة
على منجزاته ومقدراته ،لتبقى �سلطنة
ُعمان ب�����إذن اهلل تع����اىل واح ًة للأمن
وموئل للت�سامح والوئام يف
وال�سالم،
ً
ظل القيادة احلكيمة ل�سلطانها املفدى.
ح�رض احلفل �صاحب ال�س����مو ال�سيد
نائب رئي�����س الوزراء ل�ش�����ؤون الدفاع
وعدد م����ن �أ�صحاب املع����ايل وقادة
ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة ُعمان
قوات ُّ
ال�سلطانية وكبار ال�ضباط الع�سكريني
ُّ
واملدنيني.
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جاللــة ال�سلط ـان املع َّظــم -حفظـه ا لــه ورع ـاه -يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر�أ�س اجتم ـاع جملـ�س الـوزراء بق�صـر الربكـة العامـر

ّ
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه الله ورعاه  -فرت�أ�س يوم ١٢/٣٠
اجتماع جمل�س الوزراء بق�صر الربكة العامر.
وقد ا�ستهل جاللته � -أبقاه الله  -االجتماع متوجهً ا �إىل الله عز وجل باحلمد والثناء على في�ضه على عُ مان
و�أهلها من نعم كثرية و�أف�ضال عديدة� ،سائال املوىل �سبحانه وتعاىل �أن يدمي عطاياه على وطننا العزيز و�أهله
وكل املقيمني على �أر�ضه ،و�أن ي�سبغ على اجلميع موفور ال�صحة والربكة� ..إنه على كل �شيء قدير.
جاللته �-أعزه اهلل -ي�ؤكد على �أن ما حتقق من �إجنازات على امل�ستوى الوطني
يف �شتى املجاالت جاء  -بتوفيق من اهلل عز وجل  -ثم بف�ضل ت�ضافر اجلهود املبذولة
من كافة امل�س�ؤولني وم�ؤ�س�سات الدولة املختلفة ،وبت�آزر وتالحم املواطنني
ثم تف�ضل جاللته با�ستعرا�ض الأو�ضاع
املحلية ،حيث �أكد �-أعزه اهلل -على �أن ما
حتقق من �إجنازات على امل�ستوى الوطني
يف �شتى املجاالت جاء -بتوفيق من اهلل عز
وجل -ثم بف�ضل ت�ضافر اجلهود املبذولة
العدد ٥٤٠
دي�سمرب 2021
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من كافة امل�س�ؤولني وم�ؤ�س�سات الدولة
املختلفة ،وبت�آزر وتالحم املواطنني الذين
كان لهم دور حموري يف حتقيق ما ن�صبو
�إليه من �إجنازات ،م�شيدا �-أيده اهلل -بالدور
الإيجابي الذي قامت به احلكومة لتح�سني

الو�ضع املايل وتقليل عجز املوازنة العامة
للدولة ،وبالإجراءات التي ا�ستهدفت
حتقيق اال�ستدامة املالية والتي انعك�ست
�إيجابا على كافة امل�ؤ�رشات االقت�صادية
والنقدية ،وعلى الت�صنيف االئتماين ل�سلطنة
11

العدد ٥٤٠
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جاللته �-أيده اهلل -ي�شيد بالدور
الإيجابي الذي قامت به احلكومة
لتح�سني الو�ضع املايل وتقليل
عجز املوازنة العامة للدولة،
وبالإجراءات التي ا�ستهدفت
حتقيق اال�ستدامة املالية والتي
انعك�ست �إيجابا على كافة
امل�ؤ�شرات االقت�صادية والنقدية
جاللته -حفظه اهلل ورعاه-
يو�ضح �أن النتائج الإيجابية
التي حتققت على امل�ستويني
االقت�صادي واالجتماعي
مكنت احلكومة من تنفيذ
عدد من الربامج
وا�ستكمال العديد من املبادرات
وامل�شاريع الإ�سرتاتيجية
العدد ٥٤٠
دي�سمرب 2021
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وحت�سن النظرة امل�ستقبلية لها من
ُعمان
ُّ
قبل الوكاالت الدولية �إلى نظرة م�ستقرة
و�إيجابية ،رغم التحديات التي فر�ضتها
الأو�ضاع االقت�صادية العاملية ،وتف�شي
جائحة كورونا (كوفيد .)١٩
مو�ضحا جاللته -حفظه اهلل ورعاه-
ً
�أن النتائج الإيجابية التي حتققت على
امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي
مكنت احلكومة من تنفيذ عدد من الربامج
وا�ستكمال العديد من املبادرات وامل�شاريع
الإ�سرتاتيجية.
ومع قرب بداية ال�سنة الثانية من خطة
التنمية اخلم�سية العا�رشة التي تعد اخلطة
(عمان )2040
التنفيذية الأولى لر�ؤية ُ
وجه جاللته �-أبقاه اهلل -كافة اجلهات
ّ
املعنية ببذل جهود م�ضاعفة ومتناغمة
لتنفيذ اخلطط والربامج ح�سبما هو مقرر
لها وتذليل التحديات التي تواجه حتقيقها،
والرتكيز على منو قطاعات التنويع
االقت�صادي وااللتزام بتنفيذ ومتابعة

ذلك لتحقيق م�ستهدفات الر�ؤية مبا ي�ضع
االقت�صاد الوطني يف امل�سار ال�صحيح
وي�ساهم يف دفع عجلة النمو االقت�صادي.
ويف ظل االهتمام ال�سامي املتوا�صل
باجلوانب االجتماعية وبتنفيذ امل�شاريع
الإمنائية يف كافة القطاعات مبختلف
املحافظات �أكد �-أعزه اهلل -على �أن اخلطة
اخلم�سية العا�رشة ت�ضمنت العديد من
امل�شاريع التنموية ذات البعد االجتماعي
يف خمتلف املحافظات كاملدار�س
وامل�ست�شفيات والطرق الداخلية وامل�ساكن
م�شريا �-أبقاه اهلل� -إلى �أهمية
االجتماعية..
ً
قيام املحافظني يف تلك املناطق باملتابعة
والإ�رشاف على تنفيذ امل�شاريع املخطط لها
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
وعلى �ضوء ا�ستعرا�ض املوقف التنفيذي
للربنامج الوطني للت�شغيل واملبادرات
اخلا�صة بالت�شغيل واجلهود املبذولة يف
هذا اجلانب من كافة القطاعات املدنية
والع�سكرية والقطاع اخلا�ص خالل العام

احلايل ٢٠٢١م� .أكد جاللة ال�سلطان املعظم
على �رضورة �إعطاء مزيد من االهتمام
لهذا اجلانب ،ومتابعة تنفيذ الربنامج
واملبادرات اخلا�صة به مبا ي�ساعد على
ا�ستدامة ت�شغيل الباحثني عن عمل يف
خمتلف القطاعات وخ�صو�صا �أبناءنا
ال�شباب.
ويف �إطار تكامل اجلهود بني خمتلف
م�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزتها وبعد ا�ستعرا�ض
�أهم ما ورد يف تقرير جهاز الرقابة املالية
والإدارية للدولة لعام ٢٠٢٠م� .أكد جاللته
�أعزه اهلل -على �أهمية متابعة هذا اجلانبوو�ضع الآليات املنا�سبة ملعاجلة �أية
حتديات حتقيقا لل�صالح العام.
ويف �ضوء الزيادة املطردة التي ت�شهدها
دول العامل يف الإ�صابة باملتحورات
املتعددة (لكوفيد  )19وتزايد �أعداد
امل�صابني به يف الآونة الأخرية ،فقد حث
جاللته �-أبقاه اهلل -جميع �أفراد املجتمع
على االلتزام بال�ضوابط واالحرتازات التي

تعتمدها اجلهات املعنية حماية لل�صحة
العامة ،وال�ستمرارية م�ؤ�س�سات الدولة
والقطاع اخلا�ص يف �أداء �أعمالها وتقدمي
خدماتها املختلفة.
على �صعيد �آخر ..ا�ستعر�ض جاللة
ال�سلطان املعظم العالقات الثنائية مع عدد
م�شريا �-أبقاه
من الدول ال�شقيقة وال�صديقة،
ً
اهلل� -إلى ما حفلت به الفرتة الأخرية من
زيارات ولقاءات �أ�سفرت عن نتائج طيبة،
م�ؤكدا جاللته على اهتمام �سلطنة ُعمان
بالتعاون مع كافة الدول يف العديد من
املجاالت ومبا يحقق م�صالح اجلميع.
تف�ضل جاللة
ويف ختام االجتماع..
ّ
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
بالتطرق �إلى عدد من اجلوانب التي تهم
الوطن واملواطنني ،و�أ�سدى توجيهاته
متمنيا جاللته
الكرمية يف هذا ال�ش�أن..
ً
للجميع دوام ال�سداد والتوفيق ملا فيه
اخلري والنماء لهذا الوطن العزيـز و�أبنائـه
الأوفياء.

جاللته �-أبقاه اهلل -يحث جميع
�أفراد املجتمع على االلتزام
بال�ضوابط واالحرتازات التي
تعتمدها اجلهات املعنية حماية
لل�صحة العامة ،وال�ستمرارية
م�ؤ�س�سات الدولة والقطاع
اخلا�ص يف �أداء �أعمالها
وتقدمي خدماتها املختلفة
جاللته ي�ستعر�ض العالقات
الثنائية مع عدد من الدول
م�شريا
ال�شقيقة وال�صديقة،
ً
�أبقاه اهلل � -إىل ما حفلتبه الفرتة الأخرية
من زيارات ولقاءات �أ�سفرت
عن نتائج طيبة
13
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العمانــي
ح�ضرة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -يـــــــــــــــــــــــــــــتف�ضل بزيـارة �ساميــة كرميـــة للحـــر�س ال�سلطانــي ُ

تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
العماين
 حفظه اهلل ورعاه  -يوم  ١٢/٢٩بزيارة �سامية كرمية للحر�س ال�سلطاين ُوبع�ض من من�ش�آته ووحداته.
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جاللة القائد الأعلى �-أبقاه
اهلل -يتف�ضل وي�ستمع �إىل
�إيجاز عن م�سرية حتديث
وتطوير احلر�س ال�سلطاين
العماين وما ُز ِّو َد به من

الأ�سلحة املتطورة والأجهزة
واملعدات الفنية والتقنية
ميكنه من
احلديثة ،ومبا
ِّ
�أداء مهامه وواجباته

الوطنية والعملياتية بكل
كفاءة واقتدار

وقد تف�ضل جاللة القائد الأعلى
ولدى و�ص�����ول جاللته � -أبقاه اللواء الركن �سامل بن علي احلو�سني
اهلل � -إلى مقر قيادة احلر������س كان قائد احلر������س ال�س�����لطاين العماين � -أبقاه اهلل  -وا�س�����تمع �إلى �إيجاز
عن م�سرية حتديث وتطوير احلر�س
يف ا�ستقبال جاللته  -رعاه اهلل  -وكبار ال�ضباط باحلر�س.
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ال�س�����لطاين العماين وم�����ا ُز ِّو َد به
من الأ�س�����لحة املتطورة والأجهزة
واملعدات الفنية والتقنية احلديثة،
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جاللة القائد الأعلى -حفظه اهلل -يتف�ضل

بجولة تفقدية يف وحدات احلر�س ال�سلطاين
العماين اطلع جاللته فيها على عدد من

الأق�سام الرئي�سية وما يج�سد اجلاهزية والكفاءة

العملياتية ملنت�سبي احلر�س ال�سلطاين العماين
جاللته �-أبقاه اهلل -يتف�ضل ويطلع

على الدور الوطني الذي ت�ضطلع به كلية احلر�س
ال�سلطاين العماين التقنية يف رفد الوطن
بالكوادر الأكادميية والتعليمية والفنية
والتقنية من خمتلف التخ�ص�صات
العــدد 540
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ومب�����ا ميكِّن�����ه م�����ن �أداء مهامه
وواجباته الوطني�����ة والعملياتية
بكل كفاءة واقتدار،جن ًبا �إلى جنب
ومع باقي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة الأخرى.
تف�ض�����ل جاللته  -حفظه
كما َّ
اهلل  -بزيارة �س�����امية كرمية �إلى
مقر مو�سيقى احلر������س ال�سلطاين
العم�����اين ،حيث �ش�����اهد جاللته
 �أبق�����اه اهلل  -حج�����م التط�����ورالذي �ش�����هدته منظومة املو�سيقى
الع�سكرية لفرق مو�سيقى احلر�س
ال�سلطاين العماين وما مت تزويدها
به م�����ن املع�����دات املو�س�����يقية
واالحتياجات واملن�ش�آت الفنية.
تف�ضل جاللة القائد
عقب ذلك َّ
الأعل�����ى  -حفظ�����ه اهلل  -بجولة
تفقدي�����ة يف وح�����دات احلر������س
ال�س�����لطاين العماين اطلع جاللته
فيه�����ا على ع�����دد من الأق�س�����ام
الرئي�سية وما يج�س�����د اجلاهزية
والكف�����اءة العملياتية ملنت�س�����بي
احلر�س ال�سلطاين العماين.
كما �ش�����ملت الزيارة ال�سامية
جلاللة �سلطان البالد املفدى كلية
احلر�س ال�سلطاين العماين التقنية،
تف�ض�����ل جاللت�����ه � -أبقاه
حيث َّ
اهلل  -واطلع عل�����ى الدور الوطني
ال�����ذي ت�ضطلع به كلية احلر������س
ال�س�����لطاين العم�����اين التقنية يف
رفد الوطن بالك�����وادر الأكادميية
والتعليمي�����ة والفنية والتقنية من
خمتلف التخ�ص�صات ،وما ت�شهده
هذه الكلية من خط�����ط التحديث
والتطوي�����ر يف املناهج والربامج
العلمية والأكادميية والهند�س�����ية

وامل�ساعدات التعليمية ،ومبا يلبي
احتياجات الطلبة ويتنا�س�����ب مع
�سوق العمل.
ومبنا�سبة هذه الزيارة ال�سامية
الكرمي�����ة تف�ضل موالن�����ا ح�رضة
�صاح�����ب اجلاللة القائ�����د الأعلى
 حفظ�����ه اهلل ورع�����اه  -بالتقاطال�صورة التذكاري�����ة مع �أبنائه من
منت�سبي احلر�س ال�سلطاين العماين.
جاللته يتف�ضل

بالتقاط ال�صورة

التذكارية مع �أبنائه

من منت�سبي احلر�س
ال�سلطاين العماين
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم و�صــــــــــــــــــــاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان �آل �سعود يعقدان جل�سة مباحثـات ر�سميــــــــــــــــــــــة بق�صـــر العلــم العامـــر

ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
عقد ح�رض ُة
ِ
�صاحب اجلالل ِة ُّ
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
حفظه اهلل ورعاه-ُ
و�صاحب ُّ
يل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة
�آل �سعود و ّ
مباحثات ر�سم َّية بق�رص
العربية ال�سعودية ال�شقيقة يوم  ١٢/٧جل�سة
ٍ
العلم العامر.
ويف م�سته ّل اجلل�سة ج ّدد جالل ُة ُ�سلطان البالد املف ّدى ترحيبه ب�ضيف
البالد الكبري ،متم ّنيا له ولوفده الر�سمي املرافق طِ يب الإقامة ،من جانبه
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ال�سمو امللكي الأمري ال�ضيف عن خال�ص �شكره وتقديره جلالل ِة
عب
ُ
ّ
�صاحب ُّ
ال�سلطان املعظم على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة وح�سن الوفادة.
ُّ
كما مت خالل اجلل�سة ا�ستعرا�ض �أوجه التعاون الثنائي القائم بني
البلدين يف �شتى املجاالت ،و�سبل دعم وتعزيز العالقات الأخوية املتينة التي
تربط ال�شعبني العماين وال�سعودي ال�شقيقني مبا يحقق املزيد من تطلعاتهما
و�آمالهما� ،إ�ضافة �إىل تبادل وجهات النظر جتاه الأمور واملو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.

ال�سمو ال�سيد
ح�رض جل�س َة املباحثات من اجلانب ال ُعماين:
ُ
�صاحب ُّ
فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء،
ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
ُ
و�صاحب ُّ
ال�سمو ّ
ُ
ال�سلطان،
ل�ش�ؤون العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلا�ص جلاللة ُّ
ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
و�صاحب ُّ
ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم �آل �سعيد وزير
ل�ش�ؤون الدفاع،
ُ
و�صاحب ُّ
الثقافة والريا�ضة وال�شباب ،ومعايل ال�سيد خالد بن هالل البو�سعيدي
ال�سلطاين ومعايل الفريق �أول ُ�سلطان بن حممد
وزير ديوان البالط ُّ
ال�سلطاين ،ومعايل ال�سيد حمود بن في�صل
النُّعماين وزير املكتب ُّ
البو�سعيدي وزير الداخل َّية (رئي�س بعثة ال�رشف) ،ومعايل ال�سيد بدر
بن حمد البو�سعيدي وزير اخلارج َّية ،ومعايل الدكتور حممد بن حمد
الرحمي وزير الطاقة واملعادن ،ومعايل قي�س بن حممد اليو�سف وزير
ال�سيد في�صل
ال�سمو ّ
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار ،و�صاحب ّ
بن تركي �آل �سعيد �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد لدى اململكة العربية
ال�سعودية.
�صاحب
ال�سعودي:
ُ
فيما ح�رض جل�س َة املباحثات من اجلانب ّ
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة،
ُّ
ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز
و�صاحب ُّ
ال�سمو امللكي الأمري
و�صاحب
الوزراء،
جمل�س
ع�ضو
وزير الدولة
ّ
و�صاحب
عبدالعزيز بن تركي بن في�صل بن عبدالعزيز وزير الريا�ضة،
ُ
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير
ُّ
ال�سمو امللكي الأمري عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز
الداخلية،
ُ
و�صاحب ُّ
ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن
وزير احلر�س الوطني،
ُ
و�صاحب ُّ
ال�سمو الأمري بدر بن عبداهلل
عبداهلل �آل �سعود وزير اخلارجية،
ُ
و�صاحب ّ
بن حممد �آل �سعود وزير الثقافة ،ومعايل الدكتور م�ساعد بن حممد
العيبان وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ،ومعايل الدكتور ماجد بن
عبداهلل الق�صبي وزير التجارة ووزير الإعالم املكلف ،و�سعادة ال�سفري
عبداهلل بن �سعود العنزي �سفري اململكة العربية ال�سعودية املعتمد لدى
�سلطنة ُعمان.

21

العدد ٥٤٠
دي�سمرب 2021

ال�سلطان هيثم بن طارق
وكان ح�رض ُة
ِ
�صاحب اجلالل ِة ُّ
�صاحب
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -يف مق ّدمة م�ستقبلي
ُ
يل العهد
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود و ُّ
ّ
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية
ُ
ال�سلطاين
باملطار
البالد
و�صوله
لدى
ال�شقيقة
ال�سعودية
ُّ
ر�سمية �إىل �سلطنة ُعمان
اخلا�ص يوم  ١٢/٦يف زيارة
ّ
ا�ستغرقت يومني ،مرح ًبا جاللة ال�سلطان املعظم ب�سمو
ال�ضيف عند ُ�سلّم الطائرة ،ومتمنيا له ولوفده الر�سمي
املرافق طِ يب الإقامة يف بلدهم ال�شقيق.
ال�سلطان املعظم
كما كان يف اال�ستقبال ّ
مبعية جالل ِة ُّ
ال�سيد �شهاب بن طارق �آل
 � ّأيده اهلل -ُ
�صاحب ُّ
ال�سمو ّ
ال�سيد
ومعايل
الدفاع،
ؤون
ش�
ل�
الوزراء
رئي�س
�سعيد نائب
ّ
ال�سلطاين،
خالد بن هالل البو�سعيدي وزير ديوان البالط ُّ
ومعايل الفريق �أول ُ�سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب
ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي وزير
ُّ
ال�سلطاين ،ومعايل ّ
ال�سيد بدر بن حمد
الداخلية (رئي�س بعثة ال�رشف) ،ومعايل ّ
ال�سيد في�صل
ال�سمو ّ
البو�سعيدي وزير اخلارجية ،و�صاحب ّ
بن تركي �آل �سعيد �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد لدى اململكة العربية
ال�سعودية ،و�سعادة ال�سفري عبداهلل بن �سعود العنزي �سفري اململكة العربية
ال�سعودية املعتمد لدى �سلطنة ُعمان.
ال�سمو امللكي
و�صاحب
املفدى
البالد
توجه جالل ُة ُ�سلطان
عقب ذلك ّ
ُ ّ
ال�سيارة الرئي�سة التي �أقلّتهما �إىل �ضيافة ق�رص العلم
الأمري ال�ضيف �إىل ّ
ال�سلطاين ال ُعماين.
العامر مرورا بني �صفني من احلر�س ُّ
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود و ّ
يل
ورافق
َ
�صاحب ّ
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية
ر�سمي �ضم ًّ
ال�سمو امللكي
خالل زيارته �سلطنة ُعمان وف ٌد
كل من� :صاحب ّ
ٌّ
ال�سمو
الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ،و�صاحب ّ
امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�ضو
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي بن في�صل
جمل�س الوزراء ،و�صاحب ّ
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن
بن عبدالعزيز وزير الريا�ضة ،و�صاحب ّ
ال�سمو امللكي الأمري
و�صاحب
الداخلية،
�سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير
ّ
ال�سمو الأمري
عبداهلل بن بندر بن عبدالعزيز وزير احلر�س الوطني ،و�صاحب ّ
ال�سمو
في�صل بن فرحان بن عبداهلل �آل �سعود وزير اخلارجية ،و�صاحب ّ
الأمري بدر بن عبداهلل بن حممد �آل �سعود وزير الثقافة ومعايل الدكتور
م�ساعد بن حممد العيبان وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ،ومعايل

جاللة ال�سلطان يقيم م�أدبة غداء ر�سمية ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري ويل العهد ال�سعودي

الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي وزير التجارة ووزير الإعالم املكلّف،
ال�سعودية
و�سعادة ال�سفري عبداهلل بن �سعود العنزي �سفري اململكة العربية ّ
املعتمد لدى �سلطنة ُعمان.
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود
وقد �أُجريت
ِ
ل�صاحب ُّ
و ّ
يل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة يوم  ١٢/٧مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية مبنا�سبة زيارة
�سموه �إىل �سلطنة ُعمان.
ّ
ال�سيارة املقلّة جلاللة ال�سلطان املعظم و�صاحب ال�سمو
فلدى و�صول ّ
ويل العهد �إىل �ساحة ق�رص العلم العامر ا�صطحب جالل ُة عاهل البالد
ال�سمو امللكي الأمري ال�ضيف �إىل من�صة ال�رشف حيث
املف ّدى
َ
�صاحب ّ
ل�سموه.
ال�سعودي و�أطلقت املدفعية ( )21طلقة ّ
حتية ّ
ال�سالم امللكي ّ
ُعزف ّ
ال�سلطان املعظم الوفد الر�سمي املرافق ل�سم ّو
بعدها �صافح جالل ُة ُّ
ً
ً
مرح ًبا بهم ومتم ّن ًيا لهم �إقامة طيبة يف بلدهم ال�شقيق ،فيما
ال�ضيفِّ ،
ال�سمو امللكي الأمري م�ستقبليه من اجلانب ال ُعماين ،حيث
�صاحب
�صافح
ّ
ال�سمو ورئي�سا جمل�سي الدولة وال�شورى
كان يف اال�ستقبال عد ٌد من �أ�صحاب ّ
ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة ُعمان
و�أ�صحاب املعايل الوزراء وقادة قوات ّ
ال�سمو
ال�سلطان املعظم و�ضيفه
ُ
ال�سلطانية .بعدها ّ
توجه جالل ُة ُّ
ُّ
�صاحب ّ
امللكي الأمري �إىل املجل�س لتناول القهوة.

�أقام ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ب�ضيافة
ق�رص العلم العامر يوم  ١٢/٧م�أدبة غداء ر�سمية
ميا ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
تكر ً
�سلمان �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية
وذلك مبنا�سبة زيارة �سم ّوه ل�سلطنة ُعمان.
وقُبيل م�أدبة الغداء منح جاللة ال�سلطان
املعظم � -أ ّيده اهلل � -صاحب ال�سمو ال�ضيف و�سام
ُعمان املدين من الدرجة الأوىل والذي يع ّد �أحد
وينح مللوك ور�ؤ�ساء
�أرفع الأو�سمة ال ُعمانية ُ
الدول و�أولياء العهد ور�ؤ�ساء احلكومات الذين
ترتبط دولهم بعالقات متم ّيزة مع �سلطنة ُعمان.
ح�رض م�أدبة الغداء من اجلانب ال ُعماين
عدد من �أ�صحاب ال�سمو ورئي�سا جمل�سي الدولة
وال�شورى وعدد من �أ�صحاب املعايل الوزراء،

فيما ح�رضها من اجلانب ال�سعودي الوفد
الر�سمي املرافق ل�سمو ال�ضيف.
بعد ذلك و َّدع ح�رضة �صاحب اجلاللة

ويل العهد ال�سعودي يختتم زيارته �إىل �سلطنة عُ مان

وغادر البالد يوم � ١٢/٧صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة والوفد املرافق
ل�سموه بعد زيارة ر�سمية ل�سلطنة ُعمان ا�ستغرقت يومني ،حيث
كان يف وداعه باملطار ال�سلطاين اخلا�ص �صاحب ال�سمو ال�سيـد
�أ�سعد بن طارق �آل �سعيـد نائب رئي�س الــوزراء لـ�ش�ؤون العالقـات
والتعـــاون الدويل واملمثل اخلـا�ص جلاللة ال�سلطـان.
كما كان يف الوداع معايل ال�سيد خالد بن هالل بن �سعود
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ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل
ورعاه ـ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري ال�ضيف
الذي غادر البالد يوم .١٢/٧

البو�سعيـدي وزير ديوان البالط ال�سلطاين ،ومعايل الفريق �أول
�سلــطان بن حممـد النعمانـي وزير املكتب ال�سلطاين ،ومعايل
ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيـدي وزير الداخليـة (رئي�س بعثة
ال�شـرف) ومعايل ال�سيدبدر بن حمد بن حمود البو�سعيــدي وزيـر
اخلارجية ،و�صاحب ال�سمو ال�سيــد في�صل بن تركي بن حممود
�آل �سعيد �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد لـــدى املمكلة العربية
ال�سعوديــة ،و�أع�ضاء �سفارة اململكة العربية ال�سعودية لدى
�سلطنة ُعمان.
23

العدد ٥٤٠
دي�سمرب 2021

بيان م�شرتك بني �سلطنة عُ مان واململكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربية ال�سعودية
�صدر يوم  ١٢/٧بيان م�شرتك بني �سلطنة ُعمان واململكة العربية ال�سعودية مبنا�سبة زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
�آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية ل�سلطنة ُعمان فيما يلي ن�صه:
قيادتي �سلطنة ُعمان واململكة العربية ال�سعودية ،وبني �شعبيهما ال�شقيقني،
انطال ًقا من الروابط التاريخية والأخوية الرا�سخة التي جتمع
ّ
وبناء على توجيهات خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل-
وتعزي ًزا للعالقات الثنائية الوثيقة بينهما،
ً
قام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية
يومي االثنني والثالثاء بتاريخ (1443/5/2-1هـ) املوافق (2021/12/7-6م).
ال�سعودية ،بزيارة �سلطنة ُعمان
ّ
وقد عقدت جل�سة مباحثات بني �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل � -سلطان ُعمان و�صاحب ال�سمو امللكي
و�سبل
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،وا�ستعر�ضا �آفاق التعاون امل�شرتك ُ
تطويرها يف خمتلف املجاالت ،و�أ�شادا مبا حتقق من تعاون وتن�سيق يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية والأمنية ملا فيه خري
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
و�أ�شاد اجلانبان مبا حتقق خالل الزيارة التاريخية ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل  -للمملكة العربية
ال�سعودية يف �شهر يوليو 2021م من نتائج �إيجابية ومثمرة لتو�سيع نطاق عالقاتهما الثنائية ،ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم ب�ش�أن �إن�شاء
جمل�س التن�سيق ال ُعماين ال�سعودي الذي �سي�سهم يف حتقيق التكامل املن�شود يف املجاالت كافة مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين.
و�أكدا عزمهما على رفع وترية التعاون االقت�صادي امل�شرتك من خالل حتفيز القطاعني احلكومي واخلا�ص للو�صول �إىل تبادالت جتارية
وا�ستثمارية نوعية تخدم (ر�ؤية ُعمان )2040و (ر�ؤية اململكة  ،)2030وتعزز من فر�ص ال�رشاكة بني القطاع اخلا�ص يف البلدين .ويف هذا
رتا ،والذي �س ُي�سهم يف �سال�سة تنقل
الإطار رحب اجلانبان بالإعالن عن افتتاح الطريق الربي ال ُعماين ال�سعودي الذي يبلغ طوله ( )725كيلو م ً
مواطني البلدين وتكامل �سال�سل الإمداد يف �سبيل حتقيق التكامل االقت�صادي املن�شود بني البلدين ال�شقيقني .كما رحبا بتد�شني املنفذين
ال ُعماين وال�سعودي.
التعاون يف جمال الطاقة والتغري املناخي:
يف جمال الطاقة� ،أ�شاد اجلانبان بجهود دول جمموعة (�أوبك بل�س) ،بقيادة اململكة ومب�شاركة �سلطنة ُعمان التي �أدت �إىل ا�ستقرار وتوازن
الأ�سواق البرتولية .كما �أكدا على �أهمية ا�ستمرار هذا التعاون و�رضورة التزام جميع الدول امل�شاركة باتفاقية (�أوبك بل�س).
كما �أكد اجلانبان على درا�سة التعاون يف الفر�ص امل�شرتكة يف جماالت البرتول والغاز وقطاع البرتوكيماويات ،وتعزيز التعاون يف جمال
جتارة املنتجات البرتولية بني البلدين ،والتعاون يف جماالت الطاقة املتجددة وتقنياتها ،والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية واال�ستفادة
من الربط الكهربائي ،وتعظيم اال�ستفادة من املحتوى املحلي والقدرات الوطنية يف م�شاريع قطاعات الطاقة.
ثمن اجلانب ال ُعماين جهود اململكة العربية ال�سعودية ومبادراتها يف مواجهة ظاهرة التغري املناخي ومن
ويف جمال التغري املناخيّ ،
�أهمها مبادرتا ال�سعودية اخل�رضاء وال�رشق الأو�سط الأخ�رض اللتان �أطلقهما �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،واتفق اجلانبان على التعاون يف جمايل الطاقة والتغري املناخي والعمل امل�شرتك
يف �إطار مبادرة ال�رشق الأو�سط الأخ�رض مبا يعزز املنافع واملكت�سبات على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
كما رحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج االقت�صاد الدائري للكربون الذي �أطلقته اململكة خالل رئا�ستها ملجموعة الع�رشين ومتت
املوافقة عليه من قبل املجموعة ك�إطار متكامل و�شامل ملعاجلة التحديات املرتتبة على انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري
نهجا ميثل طريقة م�ستدامة اقت�صاد ًيا لإدارة االنبعاثات.
و�إدارتها من خالل التقنيات املتاحة ،بو�صفه ً
التعاون يف املجال التجاري:
اتفق اجلانبان على زيادة الت�سهيالت التي ت�سهم يف ان�سيابية تدفق التجارة البينية وتعزيز التعاون يف جمال الأمن الغذائي ،وا�ستثمار الفر�ص
املتاحة يف قطاعات التقيي�س ،وال�صحة و�صناعات الأدوية ،والتقنيات املتطورة واالبتكار ،وم�شاريع الطاقة املتجددة وال�صناعة  .وامل�شاريع
ال�سياحية ،وم�شاريع البرتوكيماويات ،وال�صناعات التحويلية ،وال�رشاكة اللوج�ستية ،والتقنية املالية ،مبا يحقق املنافع امل�شرتكة للبلدين
ورحب اجلانب ال ُعماين با�ستهداف �صندوق اال�ستثمارات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ا�ستثمار خم�سة باليني دوالر يف �سلطنة ُعمان.
ومت التوقيع على مذكرتي تفاهم يف املجاالت التجارية ويف جمال التقيي�س.
عب اجلانبان عن ارتياحهما بنتائج االجتماع الثالث ملجل�س الأعمال ال�سعودي ال ُعماين واملنتدى االقت�صادي الذي عقد على هام�شه.
كما ّ
كما وقعت جمموعة من ال�رشكات ال ُعمانية وال�سعودية الرائدة على عدد من مذكرات التفاهم ،حيث ُوقعت مذكرات تفاهم بني �رشكة (�أوكيو)
مع �رشكة (�أرامكو) للتجارة ،و�رشكة (�أوكيو) مع �رشكة (�سابك برتوكيماويات) ،واملجموعة ال ُعمانية العاملية للوج�ستيات (�أ�سياد) مع �رشكة النقل
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البحري ،و�رشكة (�أوكيو) مع �رشكة (�أكوا باور) ،و(�رشكة تنمية معادن ُعمان) مع معادن ،وبور�صة م�سقط مع جمموعة تداول ال�سعودية.
التعاون يف املجال الإعالمي:
�أكد البلدان حر�صهما على رفع م�ستوى التعاون بينهما ورحبا بالتوقيع على مذكرة تفاهم يف جمال الإذاعة والتلفزيون ،ومذكرة تفاهم
يف تبادل الأخبار بني وكالة الأنباء ال ُعمانية ووكالة الأنباء وال�سعودية ،ومذكرة تفاهم يف جماالت الإعالم املرئي وامل�سموع واملقروء.
كما رحبا باجتماع جمعية ال�صحفيني ال ُعمانيني وجمعية ال�صحفيني ال�سعوديني وما مت التو�صل �إليه من نتائج تعزز العمل الإعالمي امل�شرتك.
التعاون يف املجال ال�سياحي:
عب اجلانبان عن عزمهما على تعزيز العمل امل�شرتك يف القطاع ال�سياحي وتطويره ملا له من �أهمية يف زيادة منو الناجت املحلي وخلق
ّ
الفر�ص الوظيفية للمواطنني وتنويع م�صادر الدخل.
ويف ال�ش�أن ال�سيا�سي:
�أكد اجلانبان على م�ضامني �إعالن ال ُعال ال�صادر يف  5يناير 2021م ،الذي ن�ص على تنفيذ ر�ؤية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود التي �أقرها املجل�س الأعلى يف دورته الـ ( )36يف دي�سمرب 2015م ،وتكليف املجل�س الأعلى الهيئات واملجال�س واللجان
الوزارية والفنية ،والأمانة العامة و�أجهزة املجل�س كافة مب�ضاعفة اجلهود ال�ستكمال ما تبقى من خطوات وفق جدول زمني حمدد مبا يف
ذلك ا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية يف �إطار جمل�س التعاون واملنظومتني الدفاعية والأمنية امل�شرتكة وبلورة �سيا�سة خارجية موحدة
وفاعلة للمجل�س حتفظ م�صاحله ومكت�سباته وجتنبه ال�رصاعات الإقليمية والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
وتبادل اجلانبان وجهات النظر حول امل�سائل والق�ضايا التي تهم البلدين على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،و�أكّ دا العمل على تن�سيق
مواقفهما مبا يخدم م�صاحلهما ويعزز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل ،و�أك ّدا دعمهما لكافة اجلهود الرامية لتحقيق ال�سالم يف منطقة
ال�رشق الأو�سط ،و�أهمية التو�صل �إىل ت�سوية �شاملة للنزاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي وف ًقا ملبادرة ال�سالم العربية وقرارات ال�رشعية الدولية ذات
ال�صلة ،مبا يكفل حق ال�شعب الفل�سطيني يف �إقامة دولته امل�ستقلة على حدود 1967م وعا�صمتها القد�س ال�رشقية.
ويف ال�ش�أن اليمني ،اتفق اجلانبان على موا�صلة جهودهما لإيجاد حل �سيا�سي �شامل للأزمة اليمنية ،يقوم على املبادرة اخلليجية و�آليتها
التنفيذية وخمرجات م�ؤمتر احلوار الوطني ال�شامل وقرار جمل�س الأمن الدويل رقم ( )2216ومبادرة اململكة العربية ال�سعودية لإنهاء الأزمة
اليمنية ،ورفع املعاناة الإن�سانية عن ال�شعب اليمني ال�شقيق.
ورحب اجلانبان بنجاح العملية االنتخابية يف العراق ،و�أعربا عن متنياتهما بت�شكيل حكومة عراقية ت�ستمر يف العمل من �أجل �أمن
وا�ستقرار العراق وتنميته.
كما رحب اجلانبان مبا تو�صلت �إليه �أطراف املرحلة االنتقالية يف ال�سودان من تفاهمات ،و�أكدا على ا�ستمرار دعمهما لكل ما من �ش�أنه
حتقيق الأمن واال�ستقرار يف ال�سودان ،ومتنياتهما لل�سودان و�شعبه ال�شقيق باال�ستقرار واالزدهار.
ويف ال�ش�أن اللبناين �أكد اجلانبان على �أهمية �إجراء �إ�صالحات �شاملة ت�ضمن جتاوز لبنان لأزماته ،و�أال يكون لبنان منطل ًقا لأي �أعمال
�إرهابية �أو �إجرامية تزعزع �أمن وا�ستقرار املنطقة.
كما �أكدا على �أهمية الو�صول �إىل حلول �سيا�سية للأزمة ال�سورية والأزمة الليبية ومبا ينهي املعاناة الإن�سانية لل�شعبني ال�سوري والليبي
ويحافظ على وحدة و�سالمة �أرا�ضيهما.
وفيما يتعلق ب�أفغان�ستان� ،أكد اجلانبان على �رضورة دعم الأمن واال�ستقرار يف �أفغان�ستان وعدم ال�سماح بوجود مالذات �آمنة للإرهابيني
وعب اجلانبان عن �أهمية دعم جهود الإغاثة
واملتطرفني فيها و�أي �أعمال ت�ستهدف جتنيد الالجئني الأفغان يف مناطق ال�رصاع املختلفةّ ،
ثمن اجلانب ال ُعماين دعوة اململكة الجتماع وزاري ا�ستثنائي لدول منظمة التعاون
والأعمال الإن�سانية يف �أفغان�ستان ،ويف هذا ال�صدد ّ
الإ�سالمي ملناق�شة الو�ضع يف �أفغان�ستان الذي �س ُيعقد يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية بتاريخ 2021/12/19م.
كما �أكّ دا على �أهمية التعاون والتعامل ب�شكل ج ّدي وفاعل مع امللف النووي وال�صاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته مبا ُي�سهم يف
حتقيق الأمن واال�ستقرار الإقليمي والدويل ،والت�أكيد على مبادئ ُح�سن اجلوار واحرتام القرارات الأممية وال�رشعية الدولية ،وجتنيب املنطقة
كافة الأن�شطة املزعزعة لال�ستقرار.
ويف ختام الزيارة �أعرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود عن جزيل �شكره ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل  -على ما لقيه والوفد املرافق من ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
كما �أعرب �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل  -عن «�أطيب متنياته لأخيــه خـادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظـه اهلل  ،»-و التقدم واالزدهار لل�شعب ال�سعودي ال�شقيق.
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جاللة القائد الأعلى
 حفظه اهلل  -يرد علـى تهنئـةقواتـه امل�سلحـة البا�سلة مبنا�سبتي
العيد الوطني احلادي واخلم�سني
املجيد ويوم القوات امل�سلحة
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -فبعث برقية
�شكر �إلى �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ردً ا على برقية التهنئة
املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة العيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد فيما يلي ن�صها:

�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
وكافة منت�سبي وزارة الدفاع
تلقينا �شاكرين برقية التهنئة التي بعثتم بها �إلينا مبنا�سبة العيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد،
وما ت�ضمنته من م�شاعر طيبة ،ندعو اهلل تعالى �أن ميتعكم على الدوام مبوفور ال�صحة والعافية ،ويعيد
املنا�سبات ال�سعيدة على اجلميع باخلري وال�سرور.
هيثم بن طارق
										

										

�سلطـان عمـــان

كما تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -فبعث
برقية �شكر �إلى �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ردً ا على برقية
التهنئة املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة فيما يلي ن�صها:

�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
تلقينا تهنئتكم مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة و�إذ ن�شكركم على ما عربمت عنه من م�شاعر طيبة ومتنيات
�صادقة ,لندعو اهلل تعالى �أن يدمي عليكم ال�صحة وال�سعادة ،ويعيد هذه املنا�سبة املجيدة على قواتنا
امل�سلحة باليمن والربكات.
وكل عام و�أنتم بخري،،
هيثم بن طارق
										
�سلطـان عمـــان
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جاللـة القائــد الأعلـى
 حفظـــــه اهلل  -يتلقــــىتهنئــــــة قواتـــــــه امل�سلحــــــة
البـا�سلـــة مبنــا�سبـــــة
يــــوم القـــوات امل�سلحـــة
تلقى ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة
من �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة يوم القوات
امل�سلحة ،فيما ي�أتي ن�صها:
موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,
مع �إطاللة احل��ادي ع�شر من دي�سمرب ،ذكرى يوم القوات امل�سلحة جندد كل عام ذكريات ذلك اليوم اخلالد يف تاريخ
ُعمان ،والذي �سطر فيه رجال قواتكم امل�سلحة البا�سلة ملحمة الت�ضحية والفداء يف �سبيل رفعة الوطن ،والذود عن مقد�ساته
ومنجزاته .لتوا�صل ُعمان اليوم نه�ضتها املتجددة نحو دروب البناء والعطاء واملجد وال�س�ؤدد بقيادة جاللتكم احلكيمة رعاكم
اهلل .وبهذه املنا�سبة اجلليلة ي�شرفني يا موالي وي�شرف قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع
�إلى مقام جاللتكم ال�سامي �أجل التهاين و�أبلغ عبارات الأماين رافعني �أكف الدعاء �إلى املولى جلت قدرته ب�أن ينعم على جاللتكم
بدوام ال�صحة وال�سعادة ،ويحفظكم عزاً وجمداً لهذا الوطن الأبي.

موالي جاللة القائد الأعلى
�إن ُعمان الأبية بخريها وعطائها ،وب�شعبها الويف ورجالها البوا�سل مل يكتفوا يوما ب�إرثهم احل�ضاري ،بل هم م�ستمرون يوما
بعد يوم على دروب املجد والعزة وال�شموخ ،ونحو حتقيق البطوالت امل�شرقة والإجنازات الزاهرة ،و�إن هذه الذكرى الوطنية
�ستظل معانيها منهجا للأجيال احلا�ضرة والقادمة ،ودافع ًا نحو املزيد من العمل والعطاء ،بقلوب مطمئنة ،وعزائم قوية ،ويقني
�صادق ،لتحقيق كل الأهداف والغايات ،من �أجل رفعة ُعمان ومنعتها ،وم�ستقبل متطور متجدد.

موالي جاللة ال�سلطان املعظم
�إن قوات جاللتكم امل�سلحة وهي حتتفي اليوم بعيدها املجيد ليمل�ؤها الفخر واالعتزاز مبقدمكم امليمون يف �أحد �صروحها
املهيبة لالحتفاء بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد ،وهي تفتخر بالإجنازات التي حققتها ،ويف الوقت نف�سه تفخر مبا
حتقق لها من تطور وحتديث يف العدة والعتاد يف كافة �أ�سلحتها وت�شكيالتها الربية واجلوية والبحرية لتبقى دوم ًا احلامي املكني،
وال�سياج املنيع لهذا الوطن العزيز ومنجزات نه�ضته املباركة ،متم�سكة دائما و�أبدا بعهد الوالء والطاعة ،مت�شرفة بال�سري على
خطاكم حفظكم اهلل ورعاكم ولكل ما يحقق لعُ مان اخلري والنماء والتطور واالزدهار.

موالي جاللة القائد الأعلى
�إن قواتكم امل�سلحة البا�سلة ،وقوات الفرق الظافرة ،وجميع منت�سبي هذه الوزارة ،وهم يحتفلون بهذا اليوم البهيج ليعاهدوا
جاللتكم ب�أن يبقوا كما �أردتهم على الدوام درع الوطن احل�صني الذي يحمي احلمى ،ويذود عن املنجزات ،وبذل النف�س رخي�صة
يف �سبيل �أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة ترفرف بالعزة وال�شموخ ،ما�ضني خلف قيادة جاللتكم احلكيمة جنداً �أوفياء
ً
عاهال وقائداً لهذه امل�سرية املظفرة ،و�أن يدمي عليكم
وحرا�س ًا �أمناء ،رافعني �أكف الدعاء �إلى اهلل تعالى ب�أن يحفظ جاللتكم
نعمائه ظاهرة وباطنة ،و�أن ميد يف عمر جاللتكم �أعوام ًا مديدة و�أنتم ترفلون يف �أثواب العزة ،وال�سـ�ؤدد.

حفظكم اهلل يا موالي ،و�سدد على طريق اخلري خطاكم ،و�أدامكم بتوفيقه وعونه.
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة ،وال�سعادة .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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نيابــة عــن ح�ضرة �صاحب اجلاللــة ال�سلطــان املعظــم

�صـــاحب ال� ّسمــو ال� ّسيــد نـائب رئيـ�س الـــوزراء ل�شـــ�ؤون جملـــــــــــــــــــــــ�س الــوزراء يتـــر�أ�س وفــــد �سلطنــــــة ُعمــــــــان فـــي م�ؤمتـــــــر
ُ
القمـّــــة الــــ ( )42لقــــــادة دول جملـــــ�س التعـــــــــــاون لــــــــــــــــــــــــــدول اخلليــــج العربيــــة بـاململكـــــة العربيـــــــة ال�سعوديـــــــــة

ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -تر�أ�س
�صاحب
نيابة عن ح�ضر ِة
ِ
ِ
اجلاللة ُّ
ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء وفد
ُ
ال�سمو ّ
�صاحب ّ
�سلطنة ُعمان يف م�ؤمتر القمة الثاين والأربعني لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
والتي عقدت يوم  ١٢/١٤بق�صر الدرعية يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
ولدى و�صول �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يوم � ١٢/١٤إىل الريا�ض
باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة لرت�ؤ�س وفد �سلطنة ُعمان يف
القمة الـ 42لقادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
�أعمال م�ؤمتر ّ
العربية ،كان �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع باململكة العربية ال�سعودية يف مقدمة م�ستقبلي �سموه لدى
و�صوله مطار امللك خالد الدويل بالريا�ض.
كما كان يف ا�ستقبال �سموه معايل الدكتور نايف فالح مبارك
احلجرف الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
والوزير املفو�ض �سيف بن نا�رص البداعي نائب رئي�س بعثة �سلطنة
ُعمان باململكة العربية ال�سعودية.
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وقد �أدىل �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء لدى و�صوله �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ببيان �صحفي فيما ي�أتي ن�صه «مبنا�سبة
انعقاد م�ؤمتر القمة الثاين والأربعني لقادة دول جمل�س التعاون
اخلليجي باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ف�إنه ليطيب يل �أن
ال�سلطان املعظم �إىل �إخوانه القادة ،مقرونة
�أنقل حتيات جاللة ُّ
بالتمنيات الطيبة للمملكة قيادة و�شع ًبا وللم�ؤمتر بالتوفيق يف
حتقيق الأهداف املرجوة.
�إن جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية قد حقق منذ ت�أ�سي�سه
العديد من املنجزات يف خمتلف املجاالت ،وذلك �إميا ًنا ب�أهمية
التعاون والرتابط بني دوله ،وحتقي ًقا لتطلعات ال�شعوب اخلليجية
نحو م�ستقبل �أف�ضل.

�إن ما ت�شهده ال�ساحتان الإقليمية والدولية من تطورات مت�سارعة لتلقي بظاللها على
دول املنطقة ،مما يتطلب بذل املزيد من اجلهود امل�شرتكة لتن�سيق املواقف وتوحيد الر�ؤى
يف التعامل مع كافة امل�ستجدات والتحديات� ،إىل جانب موا�صلة جهود التنمية ال�شاملة
يف مناخ ي�سوده الأمن واال�ستقرار.
�إن �سلطنة ُعمان لت�ؤكد جمددًا دعمها املتوا�صل مل�سرية جمل�س التعاون ..كما تعرب
عن تقديرها للمملكة العربية ال�سعودية وتدعو املوىل عز وجل �أن ينعم على ال�شعب
ال�سعودي ال�شقيق وكافة �شعوب املجل�س باطراد اخلري والتقدم والنماء.
واهلل ويل التوفيق.»،،،
يل
مو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود و ُّ
ال�س ّ
وقد �ألقى �صاحب ّ
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية كلمة خالل
انعقاد القمة يف ق�رص الدرعية تناول فيها العديد من امللفات ال�سيا�سية واالقت�صادية ذات
االهتمام امل�شرتك لدول جمل�س التعاون اخلليجي ..م�شيدا مبا حققه املجل�س من منجزات
على كافة امل�ستويات.
�سموه على �أهمية ا�ستكمال الوحدة االقت�صادية بني دول جمل�س التعاون
و�أكد
ّ
اخلليجي ..م�شريا �إىل �أن ذلك يتطلب بيئة جذابة وحمفزة و�إطالق الكيانات الواعدة ومواكبة
التطورات التقنية بجميع املجاالت ف�ضال عن التوازن يف �سوق النفط العاملي.
�سموه �إىل �أن جمل�س التعاون اخلليجي حقق العديد من املنجزات يف خمتلف
و�أ�شار ّ
مثمنا الت�ضامن الذي �أظهرته بلدانه لإجناح خمرجات قمة العال  ..وم�ش ّددا
املجاالت ّ ..
على �أن التحديات التي تواجه املنطقة تتطلب املزيد من تن�سيق اجلهود مبا يعزز ترابط
وا�ستقرار دول املجل�س.
ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
ال�سمو ّ
و�ألقى �صاحب ّ
ال�سمو امللكي الأمري
الوزراء كلمة يف م�ؤمتر القمة الـ  42ق ّدم فيها �شكره وتقديره
ِ
ل�صاحب ّ
يل العهد ال�سعودي على الدور واجلهد الكبريين اللذين يقوم بهما من
حممد بن �سلمان و ّ
�أجل م�صلحة جمل�س التعاون ودوله.
و�أكد �سموه على �أن جمل�س التعاون مل ي�شهد منذ �سنوات هذا الت�آلف الذي جنده اليوم
وهذه الرغبة ال�صادقة من اجلميع يف العمل اجلاد من �أجل خدمة دول جمل�س التعاون
و�شعوبها.
وتوجه �سموه بال�شكر والتقدير �إىل خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
و�إىل ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان على اال�ستقبال وح�سن ال�ضيافة واالهتمام مب�سرية
جمل�س التعاون التي تنعك�س على دولنا جميعا ..كما توجه بال�شكر والتقدير �إىل جاللة
امللك حمد بن عي�سى ملك مملكة البحرين على دوره يف �إدارة دورة جمل�س التعاون
املا�ضية وما �أجنز خاللها من مهام.
ال�سلطان املعظم
�سموه يف كلمته( :ي�رسين �أن �أنقل لكم جميعا حت ّيات جالل ِة ُّ
وقال ّ
العماين الذي ُيك ّن لكم ول�شعوبكم كل تقدير
�أ ّيده اهلل -واحلكومة العمانية وال�شعب ُجميعا).
متمنيا دوام الألفة ال�صادقة بجهود القادة وحكوماتهم و�أبناء جمل�س التعاون
ً

تعزيز العمل امل�شرتك نحو التحول
الرقمي والتقنيات احلديثة،
وبناء التحالفـات يف جمال الأمن
ال�سيرباين و�أمن املعلومات مبا
ين�سجم مع تطلعات دول املجل�س
ودعم دور ال�شباب والقطاع اخلا�ص
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
vvvvv

تعزيز التعاون امل�شرتك ال�ستمرار
مواجهة جائحة كورونا ودعم م�سرية
العمل اجلماعي ملكافحة الأوبئة
والأمرا�ض واللوائح املماثلة
م�ستقبال حال حدوثها
vvvvv

�أهمية متابعة �إجناز �أهداف الر�ؤى
االقت�صادية لدول جمل�س التعاون
لتحقيق التنوع االقت�صادي وتعظيم
اال�ستفادة من الإمكانات االقت�صادية
والفر�ص املتميزة مل�ضاعفة
اال�ستثمارات امل�شرتكة
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و�أ�شار �إىل ترحيب �سلطنة ُعمان برئا�سة القمة القادمة ،و�ستبذل
كافة اجلهود خالل العام املقبل ..مو�ضحا �أن هناك �آلية �ست�سعى
�إليها �سلطنة ُعمان من �أجل �أن ت�ستمر بوجود اجلل�سات الرئي�سة
للمجل�س يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
من جانبه �أ�شاد معايل الدكتور نايف بن فالح احلجرف الأمني
العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف كلمة له بنتائج
ال�سمو امللكي
اجلولة اخلليجية الأخرية التي قام بها
ُ
�صاحب ّ
الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد ال�سعودي ..وقال عنها �إنها
ت�أتي انطال ًقا من العالقات التاريخية املمتدة التي تربط اململكة
ب�شقيقاتها دول املجل�س ،وتعزي ًزا لأوا�رص املودة واملحبة وو�شائج
ال ُقربى التي جتمع بني قيادات ومواطني دول املجل�س ،وتنفيذًا
لتوجيهات قادة دول جمل�س التعاون لتطوير العالقات وتعزيزها
يف خمتلف املجاالت ،ودفعها نحو �آفاق �أرحب.
و�أ�شار معاليه يف كلمته �إىل �أن �أمن وا�ستقرار دول جمل�س
التعاون اخلليجي ك ٌّل ال يتجز�أ و�أن الأمن اخلليجي منظومة مرتابطة
ملواجهة كل التحديات.
و�أكد �أن الهدف هو تعزيز العمل اخلليجي لتحقيق الأمن
واال�ستقرار والتنمية ..داع ًيا �إىل تعزيز امل�رشوعات اخلليجية
امل�شرتكة.
البيان اخلتامي ال�صادر عن �أعمال اجتماع الدورة الـ 42للمجل�س
الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يوم ١٢/١٤
�أكد �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة ور�ؤ�ساء وفود دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية على �أهمية التنفيذ الدقيق
والكامل وامل�ستمر لر�ؤية خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز وا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية واملنظومة
الدفاعية والأمنية امل�شرتكة ،وجاء ذلك يف البيان اخلتامي� -إعالن
العــدد 540
دي�سمرب 2021

30

الريا�ض -ال�صادر عن �أعمال اجتماع الدورة الـ 42للمجل�س الأعلى
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يوم  ١٢/١٤يف ق�رص الدرعية
مبدينة الريا�ض ،تاله معايل الدكتور نايف فالح احلجرف الأمني
العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ون�ص بيان القمة اخلليجية على االتفاق على املبادئ
وال�سيا�سات لتطوير التعاون الإ�سرتاتيجي والتكامل االقت�صادي
والتنموي بني دول املجل�س وحتقيق تطلعات مواطنيها.
كما ن�ص البيان على �أهمية ت�ضافر اجلهود لتن�سيق وتكامل
ال�سيا�سات اخلارجية للدول الأع�ضاء و�صوال لبلورة �سيا�سة
خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات �شعوب دول
اخلليج وحتفظ م�صاحلها ومكت�سباتها ،وجتنب الدول الأع�ضاء
ال�رصاعات الإقليمية والدولية �أو التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.
و�أكد على �أهمية تعزيز التعاون امل�شرتك وتن�سيق اخلطط
التي تهدف �إىل حتقيق اال�ستدامة والتعامل مع التغري املناخي
و�آثاره ،وتطبيق نهج االقت�صاد الدائري للكربون الذي �أطلقته
اململكة العربية ال�سعودية خالل رئا�ستها جمموعة الع�رشين
ك�إطار متكامل و�شامل ملعاجلة التحديات املرتتبة على انبعاثات
الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري و�إدارتها من خالل التقنيات
املتاحة واملبتكرة ومتابعة تنفيذ املبادرات وامل�شاريع والآليات
التي �أطلقت من دول جمل�س التعاون اخلليجي يف هذا املجال.
و�أكد البيان اخلتامي للقمة على �أهمية متابعة �إجناز �أهداف
الر�ؤى االقت�صادية لدول جمل�س التعاون لتحقيق التنوع االقت�صادي
وتعظيم اال�ستفادة من الإمكانات االقت�صادية والفر�ص املتميزة
مل�ضاعفة اال�ستثمارات امل�شرتكة وتطوير تكامل �شبكات الطرق
والقطارات واالت�صاالت بني دول املجل�س ودعم وتعزيز ال�صناعات
الوطنية وت�رسيع وترية منوها وتوفري احلماية الالزمة لها ،والرفع
من تناف�سيتها والو�صول بها �إىل موقع ريادي �صناعي قادر على

املناف�سة عامليا ،و�إزالة جميع العقبات وال�صعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل
االقت�صادي امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون اخلليجي.
و�ش ّدد البيان اخلتامي على �أهمية تعزيز التعاون امل�شرتك ال�ستمرار مواجهة
جائحة كورونا ودعم م�سرية العمل اجلماعي ملكافحة الأوبئة والأمرا�ض واللوائح
املماثلة م�ستقبال حال حدوثها وت�شجيع اقرتاح ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات للتعامل
مع تداعياتها االقت�صادية واالجتماعية وظروف ال�سفر والتنقل بني دول املجل�س.
كما �ش ّدد البيان اخلتامي على �أهمية تعزيز العمل امل�شرتك نحو التحول الرقمي
والتقنيات احلديثة ،وبناء التحالفات يف جمال الأمن ال�سيرباين و�أمن املعلومات مبا
ين�سجم مع تطلعات دول املجل�س ودعم دور ال�شباب والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة يف منو التنوع االقت�صادي وت�شجيع ال�رشاكات وامل�شاريع
واملبادرات يف هذا املجال.
واملجال�س
والهيئات
اللجان
و�أ�شار البيان اخلتامي لإعالن الريا�ض �إىل تكليف القاد ِة
ِ
َ
َ
الوزارية والأمانة العامة وجميع �أجهزة جمل�س التعاون بو�ضع الربامج الالزمة لهذه
املبادئ واملرتكزات مو�ضع التنفيذ.
كل من :معايل ال�سيد بدر بن حمد البو�سعيدي وزير
ورافق �سموه وفد ر�سمي ي�ضم ً
اخلارجية ومعايل الدكتور عبداهلل بن حممد ال�سعيدي وزير العدل وال�ش�ؤون القانونية
ومعايل الدكتور �سعيد بن حممد ال�صقري وزير االقت�صاد و�صاحب ال�سمو ال�سيد في�صل
بن تركي �آل �سعيد �سفري �سلطنة ُعمان املعتمد لدى اململكة العربية ال�سعودية و�سعادة
عبداهلل بن خلفان البلو�شي رئي�س املكتب اخلا�ص لنائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء.
وكان يف وداع وا�ستقبال �سموه لدى مغادرته وعودته معايل ال�شيخ عبداهلل بن
حممد ال�ساملي وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ومعايل الدكتورة مديحة بنت �أحمد
ال�شيبانية وزيرة الرتبية والتعليم ومعايل ال�شيخ الف�ضل بن حممد احلارثي �أمني عام
جمل�س الوزراء ومعايل ال�سيد �سعود بن هالل البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ م�سقط
ومعايل الدكتور عبداهلل بن نا�رص احلرا�صي وزير الإعالم ومعايل �سامل بن حممد
املحروقي وزير الرتاث وال�سياحة والقائم ب�أعمال �سفارة اململكة العربية ال�سعودية
ب�سلطنة ُعمان.

�أهمية تعزيز التعاون امل�شرتك
وتن�سيق اخلطط التي تهدف �إىل
حتقيق اال�ستدامة والتعامل مع
التغري املناخي و�آثاره
vvvvv

�أهمية ت�ضافر اجلهود لتن�سيق
وتكامل ال�سيا�سات اخلارجية للدول
الأع�ضاء و�صوال لبلورة �سيا�سة
خارجية موحدة وفاعلة تخدم
تطلعات وطموحات �شعوب دول
اخلليج وحتفظ م�صاحلها ومكت�سباتها
vvvvv

�أهمية تعزيز التعاون امل�شرتك
وتن�سيق اخلطط التي تهدف �إىل
حتقيق اال�ستدامة والتعامل مع التغري
املناخي و�آثاره ،وتطبيق نهج االقت�صاد
الدائري للكربون الذي �أطلقته اململكة
العربية ال�سعودية
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ال�س ِّيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون ِّ
الدفــاع:
�صاحب ال�سمو َّ

نربا�سا ً
ً
م�ضيئا ،ت�ستقي منها الأجيال
هذه املنا�سبة الوطنية املجيدة التي ن�ستقبلها كل عام بكـــل بـــــــــــــــــــــــــهجة و�سرور �ستبقى
ال ُعمانية املعاين اجلليلة يف الوطنية احلقة ،وال�سري بخطى واثـــــــــــــــــــــــــقة ورا�سخة نحو اال�ستمرار يف علو �ش�أن الوطن ورفعته
بحمد اهلل وف�ضله ي�ستقبل �أبناء
ُعمان الأوفياء املخل�صني �سنويا،
يوم ًا من �أيام ُعمان اخلالدة ،يوما
�س��جله التاريخ ال ُعم��اين املعا�رص
بدم��اء الت�ضحي��ة والف��داء ،تلك��م
الدم��اء الطاه��رة الزكي��ة لتبق��ى
راي��ات الوط��ن عالي��ة خفاقة يف
�س��ماء املجد وال�س���ؤدد ،هذا اليوم
الوطني ال��ذي يحتفي به كل �أبناء
ُعم��ان تخلي��داً لأولئ��ك الرج��ال
الأ�شاو���س الأبطال الذين لبوا نداء
الوط��ن ،مقدمني الغايل والنفي���س
من �أجل الدفاع ع��ن ثراه الطاهر،
وقيمه الأ�صيلة ،وتراثه اخلالد� ،إنه
يوم القوات امل�س��لحة ،الذي جتلى
�ش��اخماً ،وارتقى عالي��ا وبرز بكل
هيب��ة وج�لال يف احل��ادي ع��شر
م��ن دي�س��مرب م��ن ع��ام ١٩٧٥م،
حمقق ًا علو �ش���أن الوط��ن و�صمود
رج��ال ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
ب��كل ب�س��الة وق��وة و�إب��اء يف قهر
ال�صع��اب ومواجه��ة التداعي��ات،
فبهذه الإرادة والعزمية والإ�رصار
حتقق الن��صر املبني ،و� ُأع ِل َن جالء
الغمة ،وب�سط هيبة الدولة ال ُعمانية
احلديث��ة ،لتنطل��ق نه�ض��ة ُعم��ان
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املباركـ��ة ،وتـوا�صـ��ل مـ�سـيـرتـهـا
اخلال��دة ،حمقق��ة نه�ض��ة تنموي��ة
�ش��املة وم�س��تدامة ،عم��ت �أرج��اء
الوط��ن م��ن �أق�ص��اه يف ال�ش��مال
يف حمافظ��ة م�س��ندم ال�ش��موخ
�إل��ى �أق�ص��اه يف اجلن��وب حمافظة
ظف��ار املج��د ،وه��ي عاق��دة العزم
على حتقيق م�ستقبل �أكثـ��ر �إ�رشاق ًا
وازدهاراً.
�إن ه��ذه املنا�س��بة الوطني��ة
املجي��دة الت��ي ن�س��تقبلها كل عام
نربا�سا
بكل بهجة و�رسور �س��تبقى
ً
م�ضي ًئ��ا ،ت�س��تقي منه��ا الأجي��ال
ال ُعماني��ة املع��اين اجلليل��ة يف
الوطني��ة احلق��ة ،وال�س�ير بخط��ى
واثقة ورا�س��خة نحو اال�ستمرار يف
علو �ش���أن الوطن ورفعته ،وال�س��هر
على �أمنه وا�ستقراره ،ف�أبناء ُعمان
كله��م ه��م الر�صيد الق��وي والداعم
الأ�سا�سي للمحافظة على املنجزات
العظيمة التي حققتها نه�ضة ُعمان
اخلالدة واملتج��ددة بقيادة موالنا
ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان
هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م القائ��د
الأعل��ى حفظ��ه اهلل ورعاه و�س��دد
على طريق اخلري خطاه.

واليوم بف�ضل اهلل تعالى يقف
�أبناء قوات ال�سلطان امل�سلحة بكل
فخر واع��ت��زاز ملا حتقق لقواتهم
البا�سلة من تطوير وحتديث �شمل
كافة قطاعاتها الربية واجلوية
والبحرية  ،حمققة نقالت هائلة
يف العدة والعتاد ،يف التدريب
وال��ت���أه��ي��ل ،مت��ك��ي��ن��ا ملهامها
وواجباتها الوطنية اجل�سيمة،
ف��ه��ي درع ال���وط���ن احل�����ص�ين
و�سياجه امل��ن��ي��ع ،حتمي ت��راب
ُعمان و�سماءها وبحارها ،وهي
العني اليقظة على كافة ثغورها،
واحل����ار�����س الأم��ي��ن مل��ن��ج��زات
نه�ضتها امل��ب��ارك��ة ،ك��م��ا �أن��ه��ا
امل�شارك الفاعل يف جهود التنمية
امل�ستدامة ،وامل�ساهم يف عمليات
البناء والتطوير التي ت�شهدها
�سلطنة ُعمان يف كافة املجاالت
وعلى جميع الأ�صعدة.
�إن رج����ال ق����وات ال�سلطان
امل�سلحة وجميع منت�سبي وزارة
الدفاع ال ي�ألون جهدا يف �سبيل
خدمة �أبناء ُعمان وكل من �سكن
على �أر�ضها الطيبة فهم دائما
يف طليعة �أف��واج اخل�ير والعطاء

يف جميع الأح�����وال وال��ظ��روف
متى ما تعر�ضت ُعمان لأي �أنواء
مناخية ا�ستثنائية �أو ح��وادث
عر�ضية بيئية �أو غريها مقدمني
العون وامل�سـاعـدة للـمـواطنيـن
واملقـيـمـيـن ،والـدعـم والإ�سـنـاد
للقطاعات الأخ���رى يف ال��ب�لاد،
املدنية واخلا�صة والأهلية ،وهم
يعتزون ويفخرون ب�أداء ر�سالتهم
الوطنية يف كل بقعة من �أر���ض
ُعمان الغالية.
�إن قـوات الـ�سـلطـان الـمـ�سلحة
وقوات الفرق البا�سلة دائما و�أبـدا
تـحـظـى بالرعاية وااله��ت��م��ام
ال�ساميني من لدن جاللة القائد
الأع��ل��ى -حفظه اهلل ورع���اه،-
فقد �أكدت الزيارات ال�سامية التي
تف�ضل وق��ام بها جاللته �-أع��زه
اهلل -م�ؤخــرا لأ�سـلحـة قواته
امل�سلـحـة عــلـى عـمـق الـعـالقة
املتجذرة بني القائد املفدى وجنده
الأوفياء ،وت�أكيدا على مدى عمق
هذه العالقة والرعاية الـ�سـاميــة
لـقـــوات الـ�سـلـطــان امل�سلحة،
فقد ت�رشف منت�سبوها باحتفاء
جاللة القائد الأعلى -ن�رصه اهلل-

بالعيد الوطني احلادي واخلم�سني
املجيد وال��ذي �أقيم على ميدان
�صاحب ال�سمو ال�سيد/
مع�سكر املرتفعة ك�أول عيد وطني
�شهاب بن طارق �آل �سعيد
يقام برعاية جاللته منذ توليه
مقاليد احلكم يف ال��ب�لاد وال��ذي
هذا اليوم الوطني الذي يحتفي
ً
�سجل وطن ًيا خال ًدا ب�إذن
�سيظل
به كل �أبناء عُ مان تخليد ًا لأولئك
اهلل تعالى.
الرجال الأ�شاو�س الأبطال الذين
وختامـ���ا ،ومبنـا�سـبـ���ة يـ���وم
القوات امل�س���لحة ي�رشفني ونيابة لبوا نداء الوطن ،مقدمني الغايل
عن جميع منت�سبي قوات ال�سلطان والنفي�س من �أجل الدفاع عن ثراه
الطاهر ،وقيمه الأ�صيلة
امل�س���لحة وقوات الفرق البا�س���لة
rrrr
ووزارة الدف���اع �أن نرف���ع �أ�س���مى
�آيات الته���اين والتربيكات ملوالنا قوات ال�سلطان امل�سلحة دائما و�أبدا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�س���لطان حتظى بالرعاية واالهتمام ال�ساميني
هيث���م بن ط���ارق املعظم -حفظه من لدن جاللة القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعـ���اه -داعيـن املولى جلَّت الله ورعاه -فقد �أكدت الزيارات
قدرت���ه �أن يحف���ظ جاللتـ���ه عـ���زا ال�سامية التي تف�ضل وقام بها جاللته
وفـخـ���را لـلـ���وطن واملواطن ،و�أن �-أعزه الله -م�ؤخرا لأ�سلحة قواته
يجعل �أي���ام ُعمان دائم���ا �أفراحا امل�سلحة على عمق العالقة املتجذرة
وم��س�رات ،م�ؤكدي���ن جلاللته �أننا بني القائد املفدى وجنده الأوفياء
�س���نظل دائم���ا اجلن���د الأوفي���اء
واحلرا����س الأمن���اء له���ذا الوطن
الغايل.
وكل عام وجاللته ب�ألف خري
وم�رسة ،وقوات ال�سلطان امل�سلحة
يف �إباء و�شموخ وتقدم وازدهار.
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ال�سلطانــــي:
معالــــي الفريـــق �أ َّول وزيـــر املكتب ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب من كل عام هو يوم م�شهـــــود لقـــــــــــــــــــــــوات ال�سلطان امل�سلحـة� ،سجلت فيه �أحداث ملحمة �سبكت
تفا�صيلها من النور على �صفحات التاريخ ،متكن فيه رجال قـــــــــــــــــــــــــوات ال�سلطان امل�سلحة املغاوير من حتقيق الن�صر امل�ؤزر
تفُاخر �سلطنة ُعمان م�����ن دي�س�����مرب من كل الزكية �صفحات ال�رشف

ومواكبة ملراحل التقدم �أروع �سمات االحرتاف

بقواته�����ا امل�س�����لحة عام هو يوم م�ش�����هود فداء لعقيدتهم ووطنهم

والرقي �إل�����ى م�صاف واالن�ضب�����اط واالقتدار

ال�س�����لطان الغايل �س�����لطنة ُعمان

الأمني�����ة يف كل ميدان امل�س�����لحة� ،سجلت فيه الأبي ال�شامخ على مر

اجليو�ش احلديثة تنظي ًما يف �أداء املهم�����ات
وتدري ًب�����ا
وت�س�����ليحا ،والواجب�����ات ،وجنو ًدا
ً

م�����ن ميادي�����ن الفخر �أحداث ملحمة �س�����بكت الزمان.

لتبق�����ى درع ُعم�����ان بوا�س�����ل ت� ّأ�صلت فيهم

البا�س�����لة و�أجهزته�����ا لق�����وات

والعزة،
جم�سدة مالحم تفا�صيلها م�����ن النور
ّ
الت�ضحي����� ِة وال ِف�����داء ،على �صفحات التاريخ ،امل�سلحة حتظى بدعم ال

واال�س�����تقرار يف كافة وحا�رضها امل���ش��رف،

�صونا ملكت�س�����بات هذا متكن فيه رجال قوات حمدود من لدن القائد

ربوع الوطن املمتد من وم�س�����تقبلها امل�رشق
ٍ

الوطن العزيز ،وذودا عن ال�س�����لطان امل�س�����لحة الأعلى ح�رضة �صاحب

�شموخ جبال حمافظة بعون اهلل ومتكينه يف

حيا�ضه على مر العقود ،املغاوير م�����ن حتقيق اجلاللة ال�سلطان هيثم

م�سندم �إلى جبال ظفار ظل القي�����ادة احلكيمة

م�س�����طرة �أروع لوحات الن�رص امل�ؤزر ،ف�رضبت ب�����ن ط�����ارق املعظم

الأبية ،وليظل منت�سبوها ملوالنا ح�رضة �صاحب

البطول�����ة والن�ضال يف في�����ه �أروع الأمثل�����ة ،القائ�����د الأعلى حفظه

قم ًما تعلوا هام الكفاءة اجلاللة ال�سلطان هيثم

وخل�����دت كذكرى فخر اهلل ،يتج�س�����د يف حجم

والوع�����ي والتمك��ي��ن؛ بن طارق املعظم القائد

�إن احل�����ادي ع���ش��ر للذين �سطروا بدمائهم ما ت�ش�����هده من تطور

ورج�����اال تتجلى فيهم الأعلى حفظه اهلل ورعاه.

�إن قوات ال�س�����لطان

زمن احلرب �أو ال�سلم.
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املكني يف تر�سيخ الأمن عراقة ما�ض�����ي ُعمان

معايل الفريق �أول/
�سلطان بن حممد النعماين

ت ُفاخر �سلطنة عُ مان بقواتها
امل�سلحة البا�سلة و�أجهزتها الأمنية
يف كل ميدان من ميادين الفخر
جم�سدة مالحم الت�ضحي ِة
والعزةّ ،
وال ِفداء� ،صونا ملكت�سبات هذا
الوطن العزيز ،وذودا عن حيا�ضه
على مر العقود
rrrr
قوات ال�سلطان امل�سلحة حتظى
بدعم ال حمدود من لدن القائد
الأعلى ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق حفظه
الله ،يتج�سد يف حجم ما ت�شهده
من تطور ومواكبة ملراحل التقدم
والرقي �إىل م�صاف اجليو�ش
تنظيما وتدري ًبا وت�سليحً ا
احلديثة
ً
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معالــــــي الأميــن العـــام بوزارة ِّ
فـــــــــاع:
الـد
ِ

�أهنئ جميع ال�ضباط والأفراد بقوات ال�سلطان امل�سلحة ودوائـــر وزارة الـــــــــــــــــــــــــــــــدفاع واجلهــــات الع�سكرية والأمنية الأخرى بهذه املنا�سبة التي تخلد
ً
ً
م�شهودا جلنود ُعمان الأ�شاو�س الذين بذلوا �أرواحهم فدا ًء لرتاب هذا الوطـــــــــــــــــــــــــن الغايل والذود عن حيا�ضه م�سطرين �أروع �أمثلة الت�ضحية والفداء
يوما
يطيب يل يف ه��ذا ال��ي��وم امل��اج��د،
يوم الن�رص امل�ؤزر الذي يوافق احلادي
ع�رش من دي�سمرب من كل عام �أن �أرفع
�أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات للمقام
ال�سامي ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -كما ي�سعدين
�أن �أهنئ جميع ال�ضباط والأفراد بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ودوائر وزارة الدفاع
واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى
بهذه املنا�سبة التي تخلد يوم ًا م�شهوداً
جلنود ُعمان الأ���ش��او���س الذين بذلوا
�أرواحهم فدا ًء لرتاب هذا الوطن الغايل
وال���ذود عن حيا�ضه م�سطرين �أروع
�أمثلة الت�ضحية والفداء.
�إن م��ا حت��ق��ق ل��ل��ق��وات امل�سلحة
واجلهات الع�سكرية والأمنية من تطور
خالل �سنوات النه�ضة املباركة جاء
نتيجة الرعاية واالهتمام التي �أ�س�س
لها القواعد الرا�سخة جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد -ط َّيب اهلل ثراه -و�أكد
على ثوابتها يف العديد من املنا�سبات
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى ــ
حفظه اهلل ورع��اه� -إذ توا�صل وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة حتديث
قدراتها الت�سليحية والدفاعية وفق
خطط مدرو�سة ومبا ي�ضمن متكنها من
القيام بدورها املقد�س على �أكمل وجه،
وحيث �أن العن�رص الب�رشي هو الأ�سا�س
يف املنظومة الع�سكرية ت��ويل وزارة
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الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة عناية
خا�صة بت�أهيل منت�سبيها وت�سليحهم
بالعلوم الع�سكرية وت�أهيلهم مهني ًا
وتقني ًا ملواكبة التطورات املت�سارعة
للحروب احلديثة ع�بر تن�سيبهم يف
دورات تخ�ص�صية داخلية وخارجية ،
وو�ضع اخلطط الدورية لتنفيذ التمارين
الع�سكرية الربية واجلوية والبحرية،
بالإ�ضافة �إل��ى التمارين امل�شرتكة
مع ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة لتبادل
اخل�ب�رات وت��ع��زي��ز م�ستوى التن�سيق
العملياتي مبا يتما�شى مع العقيدة
الدفاعية لقوات ال�سلطان امل�سلحة،
ويحق لنا يف هذا املقام الفخر واالعتزاز
بامل�ستوى امل�رشف الذي تظهر به قوات
ال�سلطان امل�سلحة الظافرة خالل تلك
التمارين الع�سكرية ،لتمثل يف تكامل
وحداتها وت�شكيالتها ق��وة ع�سكرية
حديثة ذات كفاءة قتالية عالية قادرة
على حماية الوطن.
ال تتوانى قوات ال�سلطان امل�سلحة
ع��ن ال��ق��ي��ام ب������أدوار ح��ي��وي��ة خ�لال
الظروف اال�ستثنائية ومتى ما ا�ستدعى
الـــواجب مــد يـــد الــــعون للـــمواطنني
واملقيمني على ه��ذه الأر���ض الطيبة
وذل���ك بالتعاون م��ع ك��اف��ة اجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وبتوجيه
ومتابعة م��ب��ا��شرة م��ن ل��دن املقام
ال�سامي جلاللة ال�سلطان املعظم القائد
الأعلى -حفظه اهلل ورعاه� -إذ قامت
خ�لال تلك ال��ف�ترة وبتكاتف اجلهود

احلكومية واخلا�صة والأهلية ب�أدوار
وطنية م�شهودة للتعامل مع الآث��ار
التي خلفتها احلالة املدارية (�شاهني)
والتخفيف من وط�أتها على كل مقيم
على ه��ذه الأر����ض املباركة ،فكانت
ملحمة وطنية من التكاتف والتعا�ضد
�شهد لها القا�صي والداين.
تويل وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة اه��ت��م��ام��ا ب��ال��غ�� ًا لت�سخري
تقنية املعلومات بهدف تطوير بيئة
العمل وحت�سني ق��درات منت�سبيها مما
انعك�س �إيجابا على �سري العمل ،حيث
قطعت �شوط ًا كبريا يف تطوير العديد
من الربامج الإلكرتونية التي �أ�سهمت
يف ان�سيابية امل��ع��ام�لات الداخلية
واخلارجية ،وذل��ك متا�شيا مع توجه
احلكومة الر�شيدة نحو ت�رسيع �آلية
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي وحت�����س�ين م�ستوى
اخلدمات املقدمة للجمهور والقطاع
اخلا�ص ،وقد حققت وزارة الدفاع تقدم ًا
ملحوظ ًا يف ه��ذا امل��ج��ال متكنت من
خالله ت�سخري التقنيات احلديثة لتلبي
احتياجات الوزارة ووفق خطط وا�ضحة
ت�رشف عليها خدمات تقنية املعلومات
بوزارة الدفاع وبالتن�سيق مع اجلهات
احلكومية الأخرى املعنية بهذا القطاع،
وت�شهد الوزارة على نحو م�ستمر تد�شني
ب��رام��ج �إلكرتونية تخ�ص�صية تهدف
�إل��ى ت�رسيع وت�يرة العمل والربط بني
خمتلف وح���دات ودوائ���ر ال����وزارة يف
بيئة �إلكرتونية ت�ضمن الدقة يف تنفيذ

الأعمال واحلفاظ على ال�رسية املطلوبة.
ت�سعــــى وزارة الــــــدفاع وقــــوات
ال�سلطان امل�سلحة لتطوير �إمكاناتها
الع�سكرية عرب االهتمام �أو ًال ب�إيجاد
جيل من املهند�سني والفنيني القادرين
على ت�شغيل و�إدارة و�صيانة املعدات
الع�سكرية املتطورة امل��وج��ودة لدى
القوات امل�سلحة بكفاءة واقتدار ،حيث
تتولى ه��ذا اجلانب الكلية الع�سكرية
التقنية واملعاهد الفنية التخ�ص�صية
الأخ���رى ،كما حتر�ص وزارة الدفاع
على اقتناء املعدات والعتاد الع�سكري
وامل�ستلزمات الأخرى وفق املتطلبات
الفنية للوزارة و�أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وال يتم االكتفاء بذلك بل
هناك حر�ص على نقل املعرفة من خالل
توفري التدريب والت�أهيل وفق متطلبات
الأ�سلحة ،واال�ستفادة الق�صوى من
العقود املربمة مع ال�رشكات امل�صنعة
�سواء بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة
ل�صالح الوزارة ب�صفة خا�صة واملجتمع
امل���دين واالق��ت�����ص��اد ال�� ُع��م��اين ب�صفة
عامة ،وذلك من خالل جذب اال�ستثمار
الأجنبي عرب برامج ال�رشاكة (الأوف�ست)
التي حتقق القيمة امل�ضافة وي�سهم
بع�ضها يف �إيجاد قاعدة لل�صناعات
الع�سكرية والأن�شطة املرتبطة بها.
مت�ضي بالدنا العزيزة بخطى واثقة
بقيادة جاللة ال�سلطان املعظم ــ حفظه
اهلل ورع��اه -نحو تعزيز مكانة ُعمان
يف املحافل الدولية عرب مد يد ال�صداقة

وال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة �شعوب ال��ع��امل،
مع االلتزام بالثوابت الأ�سا�سية التي
اتخذتها نهج ًا ال حتيد عنه واملتمثل يف
ح�سن اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
ال��داخ��ل��ي��ة للغري ،واح��ت�رام القوانني
والأع��راف الدولية ،ودعم التعاون بني
ال���دول ،والنهج امل��ت��وازن والبناء يف
التعامل مع جميع الق�ضايا الدولية.
وم���ن ه���ذا املنطلق تفتح ُع��م��ان
�أبوابها م�رشعة جلميع الدول ال�شقيقة
وال�صديقة للتعاون يف دع��م برامج
اال�ستثمار والتنوع االقت�صادي والتي
ت�أتي من�سجمة مع اخلطط التنموية
للبالد  ،كما �أنها تعد مكون ًا �أ�سا�سي ًا من
مكونات (ر�ؤية ُعمان  )2040وخططها
التنفيذية ،الأمر الذي ي�سهم يف تعميم
وتعظيم الفوائد امل�ستهدفة لتنويع
الأن�شطة االقت�صادية للبالد و�إيجاد
ف��ر���ص ع��م��ل للمواطنني مب��ا يحقق
م�ستوى طموحاتهم ويوفر لهم احلياة
الكرمية.
ختاماً ،ي�رشفني �أن �أج��دد العهد
وال��والء لقائد م�سرية ُعمان الظافرة
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورع����اه -راف��ع�ين �أك��فال�رضاعة للبارئ جلَّت قدرته ب�أن يحفظ
ُعماننا احلبيبة ويحفظ قائدنا املفدى
و�أن مين عليه بال�صحة والعافية  ،و�أن
وعمان
يعيد ه��ذه املنا�سبة الغالية ُ
وقائدها و�شعبها يف خري وتقدم وهناء.

معايل الدكتور/
حممد بن نا�صر الزعابي

وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة توا�صل حتديث قدراتها
الت�سليحية والدفاعية وفق خطط
مدرو�سة ومبا ي�ضمن متكنها من
القيام بدورها املقد�س على �أكمل وجه
rrrr
وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة تويل عناية خا�صة بت�أهيل
منت�سبيها وت�سليحهم بالعلوم
الع�سكرية وت�أهيلهم مهني ًا وتقني ًا
ملواكبة التطورات املت�سارعة للحروب
احلديثة عرب تن�سيبهم يف دورات
تخ�ص�صية داخلية وخارجية ,وو�ضع
اخلطط الدورية لتنفيذ التمارين
الع�سكرية الربية واجلوية والبحرية
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ال�سلطــــان امل�س َّلحـــــــــة:
رئيـ�س �أركــــان ق َّوات ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم ماجد من �أيام ُعمان اخلـــــــــــــــــــــــــــــــالدة ،يوم َّ
�سطرت فيه قوات ال�سلطان امل�سلحة
ج�سدت �أ�سمى بطوالت البذل والـــــــــــــــــــــــــــعطاء ،واحلـب والـوالء لـهـذا الـوطـن املعـطـاء
ملحمة وطنية م�شرفةَّ ،
احلمد هلل حم ًدا يليق بعظمة جالله..
وال�صالة وال�سالم على القائد الأعظم،
ال�����ص��ادق الأم��ي�ن �سيدنا ور�سولنا
و�شفيعنا يوم الدين حممد بن عبداهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني � ..أما بعد.
احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم ماجد
�سطرت
من �أي��ام ُعمان اخلالدة ،يوم َّ
فيه ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ملحمة
ج�سدت �أ�سمى بطوالت
وطنية م�رشفةَّ ،
البذل والعطاء ،واحل��ب وال���والء لهذا
الوطن املعطاءُ ،عمان الإباء وال�شموخ،
ُعمان التاريخ وامل��ج��دُ ،عمان القيم
والأ���ص��ال��ة ،فر�سمت بدماء �شهدائها
الأب��رار  من��وذج��ا للت�ضحية وال��ف��داء،
والعزم والإ�رصار ،لتظل ُعمان �شاخمة
برجالها ،را�سخة يف مبادئها ،حتى
غ��دت م�آثر ه��ذا اليوم املجيد �صفحة
م�رشقة بالبطوالت والت�ضحيات يف
�سجل التاريخ الع�سكري ال ُعماين العريق،
وم��ا االحتفاء بهذا ال��ي��وم العتيد �إال
متجيد لتلكم امل�آثر اجلمة ،وللأبطال
الأ�شاو�س الذين �صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه ف�ساروا خلف قائدهم بهمم عالية،
و�إرادة قوية ،وب�إميان مطلق بخالقهم
جل �ش�أنه ،ف�أدوا الأمانة وحفظوا العهد
و���ص��ان��وا ال��وع��د ،مقدمني  البطوالت
العظام والت�ضحيات اجل�سام ،مفتدين
ث���رى ب�ل�اده���م ب��امل��ه��ج والأرواح،
وم�سطِّ رين بدمائهم الزكية مالحم
العدد ٥٤٠
دي�سمرب 2021

38

وطنية تليدة ،دفاع ًا عن  وطنهم الغايل
فتحقق الن�رص امل�ؤزر يف عام ١٩٧٥م،
ليكون ه��ذا ال��ي��وم (احل���ادي ع�رش من
دي�سمرب) رمزا للأمن وال�سالم ،وانطالقة
التخطيط التنموي نحو معارج التقدم
واالزده��ارَ ،ف َعل َْت راية ُعمان  خفاقة
�شاخمة بني ال�شعوب والأمم  ،و�أ�صبحت
دول����ة ع����صري��ة ح��دي��ث��ة الأرك������ان،
تفي�ض بالإجنازات واملكت�سبات على
ال�صعيدين الداخلي واخلارجي ،وت�سري
بخطى وث��اب��ة م��درو���س��ة ،ت�ست�رشف
امل�ستقبل بكل حكمة واق��ت��دار بف�ضل
الر�ؤية ال�سديدة ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
�إن ق��وات ال�سلطان امل�سلحة تفخر
وتتفاخر مب���آث��ر ه��ذا ال��ي��وم امل�رشف
املو�شح باملجد واالنت�صار ،وحتتفي
مبنت�سبيها البوا�سل تقديراً واعتزازاً مبا
خلدوه من �أثر وما قدموه من ت�ضحيات
و�إيثار ،و�إخال�ص و�إ��صرار ،ويعد هذا
منوذجا ونهج ًا ترت�سمه الأجيال
اليوم
ً
��ي�لا بعد جيل،
وت�سري على خ��ط��اه ج ً
لتبقى ق��وات ال�سلطان امل�سلحة قوة
ع�سكرية تتمتع مبكانة مرموقة بني
القوات امل�سلحة احلديثة يف دول العامل،
�آخذة مبتطلبات التحديث والتطوير وفق
منظومة ع�سكرية متكاملة الأرك��ان
يف ال��ع��دة وال��ع��ت��اد ت��دري��ب��ا وت�أهيال
وت�سليحا ،وهي تتح�صن بالقوة واملنعة

والأم��ن والأم��ان والتطور واالزده��ار،
بف�ضل ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة م��ن ل��دن
موالنا جاللة القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورع���اه -وعظيم اهتمام جاللته
و�سديد توجيهاته ال�سامية ،يغمرها
ال����شرف واالع��ت��زاز العظيمني بتحية
وثناء جاللته �-أبقاه اهلل  -امل�ستمر
على ال���دوام يف نطقه ال�سامي ،ويف
زي�����ارات ج�لال��ت��ه ال��ك��رمي��ة ل��ق��وات��ه
امل�سلحة ،ومتكينها لأداء ر�سالتها
الوطنية ال�سامية ،ويف ذات الوقت ف�إن
منت�سبيها الأ�شاو�س يعاهدون اهلل جل
�ش�أنه �أن يظلوا اجلند الأمناء واحلماة
الأوفياء واحلرا�س املخل�صني ملنجزات
ومقد�سات النه�ضة املباركة ،جمددين
العهد والوالء والطاعة والعرفان ملوالنا
جاللة ال�سلطان �-أيده اهلل -و�شعارهم
الأب���دي ال��ذي ال يحيدون عنه دائما:
(الإمي��ان باهلل  ،الوالء لل�سلطان ،الذود
عن الوطن).
�إن ق����وات ال�����س��ل��ط��ان امل�سلحة
بالإ�ضافة �إلى واجبها الوطني املقد�س
املتمثل يف ال��ذود عن حيا�ض الوطن
و�صون منجزاته ،ف�إنها تعمل جن ًبا �إلى
جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات والهيئات
احلكومية يف الدولة يف التعامل مع �أية
ظروف ا�ستثنائية �أو احلاالت الطارئة
التي تتعر�ض لها ال��ب�لاد ،ك��الأن��واء
املناخية اال�ستثنائية ،حيث �سطرت
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ودوائر وزارة

الدفاع ،والأجهزة الع�سكرية والأمنية
و�أبناء املجتمع ال ُعماين عمق الرتابط
الأ���ص��ي��ل امل��ت��ج��ذر لأب��ن��اء ُع��م��ان يف
خمتلف مواقعهم ومهامهم الوطنية،
ون�سيجا
م�شكلني حلمة وطنية عظيمة
ً
اجتماع ًيا متما�سكًا ،وجم�سدين �أجل
و�أ���س��م��ى دالالت ال��ت���آزر والتعا�ضد
ال��وط��ن��ي ،ك��م��ا �أن ل��ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة العديد من الإ�سهامات واخلطط
التي تدعم عجلة النه�ضة املتجددة
ال�شاملة يف البالد ،ومبا يتواكب مع
(عمان
متطلبات ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية ُ
  ،)٢٠٤٠وك��ذل��ك ن��ال منت�سبو قوات
ال�سلطان امل�سلحة �رشف متثيل �سلطنة
ُعمان يف العديد من املحافل الإقليمية
�����ض��ورا ممي ًزا
وال��دول��ي��ة ،م�سجلني ح
ً
إجنازات ونتائج م�رشفة.
و�
ٍ
ولقد ت�رشف رجال قوات ال�سلطان
امل�سلحة ب��امل��ق��دم امل��ي��م��ون ملوالنا
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل -ورعايته
ال�سامية الكرمية للعر�ض الع�سكري على
ميدان اال�ستعرا�ض مبع�سكر املرتفعة،
اح��ت��ف��اء ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي احل���ادي
واخلم�سني امل��ج��ي��د ،وال���ذي �شاركت
فيه وحدات رمزية متثل �أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية
والأمنية ،جم�سدين حما�سن هذا اليوم
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى
املاجد يف الذاكرة ال ُعمانية ،وما يحمله وبركاته
��ان جليلة،
م��ن دالالت �سامية ،وم��ع ٍ
وغايات نبيلة ،ومعربين مب�شاعر الفخر
واالع��ت��زاز مبا حتقق لهم من مظاهر
التحديث والتطوير يف العدة والعتاد،
وم�سطِّ رين �رشف ما َحظِ َي ْت به من كرمي
الرعاية والعناية من لدن جاللة القائد
الأعلى  حفظه اهلل ورع��اه و�سدد على
طريق اخلري خطاه.
  وبهذه الذكرى اخلالدة ي�رشفني
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن
منت�سبي  قوات ال�سلطان امل�سلحة� ،أن
نرفع �إلى املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه� -أ�سمى �آيات
التهاين ،و�أ�صدق التربيكات ،مت�رضعني
�إلى البارئ ج َّل �ش�أنه� ،أن ي�سبغ على
جاللته م��ن نعمائه ظ��اه��رة وباطنة
وه��و يرفل بثوب ال�صحة وال�سعادة،
و�أن يعيد هذه املنا�سبة الغالية على
جاللته �أعواما عديدة و�أزمنة مديدة
باليمن واخلري والربكات ،وعلى قواته
امل�سلحة وهي دائما م�ستمرة يف التقدم
والنماء واالزده��ار ،معاهدين اهلل على
قدما خلف قيادته احلكيمة يف
امل�ضي ً
بناء ُعمان املجد وال�شموخ ،واملحافظة
على منجزاتها العظيمة ،وحفظ �أمنها
وا�ستقرارها .وكل عام واجلميع بخري.

الفريق الركن بحري /
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي

م�آثر هذا اليوم املجيد �صفحة
م�شرقة بالبطوالت والت�ضحيات
يف �سجل التاريخ الع�سكري
ال ُعماين العريق ،وما االحتفاء
بهذا اليوم العتيد �إال متجيد لتلكم
امل�آثر اجلمة
rrrr
قوات ال�سلطان امل�سلحة تفخر
وتتفاخر مب�آثر هذا اليوم امل�شرف
املو�شح باملجد واالنت�صار ،وحتتفي
مبنت�سبيها البوا�سل تقدير ًا
واعتزاز ًا مبا خلدوه من �أثر وما
قدموه من ت�ضحيات و�إيثار،
و�إخال�ص و�إ�صرار
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ال�سلطــانــــي ال ُعماين:
قائـــــد اجلي�ش ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب يوم جميد يف التاريخ الع�سكري ال ُعماين� ،أنار ل ُعمان �شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلة ال�سالم والأمن ،فكان االنطالقة ال�شاملة يف م�سرية البناء والنماء
لهذه الأر�ض الأبية ،واالنطالق �إىل �آفاق امل�ستقبل ،بروح مل�ؤها العزم الذي ال يقهـــــــــــــــــــــــــــــــر ،والإ�صرار الذي ال يعرف الكلل �أو امللل ،من �أجل ُعمان التاريخ واملجد
احل��م��د هلل رب ال��ع��امل�ين،
وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف
ال���ق���ادة وامل��ب��ج��ل�ين� ،سيدنا
حممد وعلى �آله و�أ�صحابه الغر
امليامني.
�إن احلادي ع�رش من دي�سمرب
يوم جميد يف التاريخ الع�سكري
ال�� ُع��م��اين� ،أن���ار ل ُعمان �شعلة
ال�سالم والأمن ،فكان االنطالقة
ال�شاملة يف م�����س�يرة البناء
والنماء لهذه الأر���ض الأبية،
واالنطالق �إلى �آفاق امل�ستقبل،
ب���روح م��ل���ؤه��ا ال��ع��زم ال���ذي ال
يقهر ،والإ�رصار الذي ال يعرف
الكلل �أو امللل ،من �أجل ُعمان
التاريخ واملجدُ ،عمان اخلري
والإب����اء والنه�ضة وال��ت��ق��دم،
ف���ذك���رى احل�����ادي ع����شر من
دي�سمرب (يوم القوات امل�سلحة)
تذكرنا مبلحمة الإرادة الوطنية
التي ق��اد زمامها املغفور له
ب�����إذن اهلل ���ص��اح��ب اجل�لال��ة
ال�سلطان ق��اب��و���س ب��ن �سعيد
ط��ي��ب اهلل ث����راه -واجل��ن��ودالبوا�سل الذين ت�سلحوا بالعزمية
العدد ٥٤٠
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ال�صادقة ،ونبل الهدف ،وعظيم
املق�صد لتبقى ُعمان م�صونة،
ومنجزاتها حمرو�سة ،وتاريخها
���ش��اه��د ع��ل��ى ع��ظ��م��ة ال��ع��م��ل
وال��ع��ط��اء ،وحا�رضها م�رشق
زاه��ر بالتحديث والتطوير يف
�شتى امل��ج��االت ،وعلى جميع
الأ�صعدة بقيادة موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى
�أبقاه اهلل.
حق����ق اجلي�����ش ال�س����لطاين
ال ُعماين طوال واحد وخم�س��ي�ن
عام ًا من عمر النه�ضة املباركة
العديد من الإجنازات والتطوير
والتحدي����ث ,وزودت �ألويت����ه
وت�ش����كيالته ووحدات����ه وف ًقا
ملخط����ط تدريب����ي بالكفاءات
امل�ؤهلة ت�أهيال عاليا وانتهاج
منظوم����ة تطوي����ر �ش����املة،
و�إمداده����ا مبختلف الأ�س����لحة
الالزم����ة لتنفي����ذ مهامه����ا
الوطنية ،كما ت�ش����كل الكفاءات
دوما مو�ضع تقدير
الب���ش�رية ً
واهتم����ام وحم����ط الرعاي����ة،

باعتباره����ا ال��ث�روة احلقيقية
واملك����ون الأ�سا�س����ي والأهم
ّ
يف منظوم����ة خط����ط التطوير
والت�سليح ،املبني على التدريب
الهادف لتحقيق �أق�صى كفاءة
يف الأداء ،وتطوي����ر كاف����ة
الق����درات التخ�ص�صية ،وتنمية
مه����ارات ومع����ارف ال�ضباط،
و�ضباط ال�ص����ف والأفراد ،يف
جميع التخ�ص�صات ،لي�صبحوا
قادرين بكل كف����اءة وحرفية
واتقان على التعامل مع �أحدث
العلوم التقنية الع�س����كرية يف
�ش����تى املجاالت ،كم����ا ت�أتي
التمارين الع�س����كرية امل�شرتكة
يف �أولى خطط التطوير وبرامج
التدريب يف اجلي�����ش ال�سلطاين
ال ُعم����اين ،وتقوي����ة �أوا���ص�ر
التع����اون امل�ش��ت�رك ،وتعزيز
و�إدامة كفاءة منت�س����بيه للقيام
ب�أدواره����م املقد�س����ة امللقاة
عل����ى عاتقهم ،فق����د مت تنفيذ
العديد من التمارين والبيانات
العملية امل�ش��ت�ركة يف خمتلف
مراحلها وم�ستوياتها واختبار

كفاءة املعدات وقدرات الأفراد
و�إمكاناته����م وكيفية التعامل
مع الأ�سلحة املتطورة .
كان للجي������ش ال�س�����لطاين
ال ُعماين دوره البارز وامل�ساهمة
الفاعلة يف احلال�����ة املدارية
التي �شهدتها �س�����لطنة ُعمان
ؤخ�����را (�إع�ص�����ار �ش�����اهني)
م�
ً
يف �إطار تفعي�����ل خطة العمل
جنبا �إلى جنب مع
امل�ش��ت��رك ً
باقي �أ�س�����لحة قوات ال�سلطان
امل�س�����لحة وف ًقا خلطة اللجنة
الع�س�����كرية الرئي�س�����ية لإدارة
احلاالت الطارئة وذلك بتقدمي
الدع�����م والإ�س�����ناد للمواطنني
واملقيمني يف املناطق املت�أثرة
باحلالة املدارية ،و�شق ومتهيد
و�إعادة فتح الطرق املت�رضرة
من �أجل �إعادة احلركة املرورية
ب��ي��ن املناط�����ق املت�أث�����رة،
وتقدمي الإ�سناد واالحتياجات
ال�رضورية ملراكز الإيواء.
بهذه املنا�سبة اخلالدة يحق
لنا �أن نفخر بالقوات امل�سلحة
البا�سلة التي �أثبتت قدراتها

وتفانيها يف احلفاظ على كل
�شرب من ت��راب ُعمان الغالية،
كما ي�سعدين ومنت�سبي اجلي�ش
ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين �أن نرفع
�إل��ى املقام ال�سامي ملوالنا
ح����ضرة �صاحب اجل�لال��ة
ال�����س��ل��ط��ان ه��ي��ث��م ب���ن ط���ارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعاه� -أ�سمى �آيات التهاين
و�أج����� ّل ع���ب���ارات ال��ت�بري��ك��ات
مبنا�سبة احتفال قوات جاللته
البا�سلة بيومها امليمـــــون،
مـــ�ؤكدين جلاللته �-أبقاه اهلل-
ب���أن��ن��ا م��ا���ض��ون يف موا�صلة
الواجب الوطني املقد�س �آخذين
على عاتقنا م�س�ؤولية ال��ذود
عن حيا�ض الوطن ومقد�ساته،
ومعاهدين اهلل بالعزم الأكيد
وبت�صميم وي��ق�ين ب����أن نظل
جنود ُعمان الأوفياء ،حفظ اهلل
ُعمان يف ظل قيادته احلكيمة
يف �أمنها وا�ستقرارها وعلــــو
�ش�أنها� ،إنه على ما ي�شاء قدير
نعم املولى ونعم الن�صري ،وكل
عام واجلميع بخري.

اللواء الركن /
مطـر بن �سالـم البلو�شـي

ذكرى احلادي ع�شر من دي�سمرب (يوم
القوات امل�سلحة) تذكرنا مبلحمة الإرادة
الوطنية التي قاد زمامها املغفور له ب�إذن
الله �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد -طيب الله ثراه -واجلنود
البوا�سل الذين ت�سلحوا بالعزمية
ال�صادقة ونبل الهدف وعظيم املق�صد
rrrr
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين حقق
طوال واحد وخم�سني عام ًا من عمر
النه�ضة املباركة العديد من الإجنـازات
والتطوير والتحديث ,وزودت �ألويته
وت�شكيالته ووحداته وف ًقا ملخطط
تدريبي بالكفاءات امل�ؤهلة ت�أهيال عاليا

41

العدد ٥٤٠
دي�سمرب 2021

ال�سلطانــــي ال ُعماين:
قائـد
�ســالح اجلــــــو ُّ
ِ

احلـادي ع�شر من دي�سمرب الـمجيدُ ،يعد يو ًما تاريخ ًيا وطن ًيا؛ �شـــــــــــــــــــــــــــــــــــكل نقطة حتول ُكربى يف التاريخ ال ُعماين؛ حيث قامت قوات
ال�سلطان الـم�سلحة البا�سلـة والفرق الوطنية ال�شجاعة ب�أدوا ٍر م�شـــــــــــــــــــــــــــــــــرفة للدفاع عن وطنهم الغايل؛ بعزمية �صادقة وهمة عالية

حتتفي �سلطنة ُعمان يف هذه الأيام الـبهيجة
بيوم احلادي ع�رش من دي�سمرب الـمجيد ،الذي ُيعد
يوما تاريخ ًيا وطن ًيا؛ �شكل نقطة حتول كُ ربى
ً
يف التاريخ ال ُعماين؛ حيث قامت قوات ال�سلطان
الـم�سلحة البا�سلة والفرق الوطنية ال�شجاعة
أدوار م�رشفة للدفاع عن وطنهم الغايل؛ بعزمية
ب� ٍ
�صادقة وهمة عالية .لقد ا�صطف ه�ؤالء الرجال
البوا�ســل خلف راية قائدهم ال�سلطان قــابــو�س
بن �سعيد -ط َّيب اهلل ثراه-م�ضحني ب�أرواحهم
باذلني نفو�سهم؛ حتى مت لهم الن�رص الـ ُم�ؤزر يف
مثل هذا اليوم الـمجيد من عام 1975م الذي
�شكل عالمة فارقة ،وقد �أ�س�س ل ُعمان احلديثة
التي ا�ستلم رايتها اخلفاقة ،ووا�صل م�سريتها
الظافرة وجتديد نه�ضتها الـمباركة ،موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
الـمعظم ،القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
لقد ق�� ّدم رج��ال ق��وات ال�سلطان الـم�سلحة
وقوات الفرق �أروع مظاهر الت�ضحيات و�أبهى
�صور الفداء يف الدفاع عن بالدهم الغالية ،حتى
مت لهم �صنع هذا اليوم الـمجيد ،بعد �صمود �صلب
ّ
وبطوالت ُمـلهمة وب�سالة قل نظريها� ،سجلها
التاريخ ب�أحرف من نور.
يعد االحتفال بيوم القوات امل�سلحة مكرمة
�سامية ،وو�سام تقدير ،و�شهادة تكرمي ،و�إ�شادة
رفيعة من لدن الـمقام ال�سامي لـموالنا الـمعظم
القائد الأعلى �-أيده اهلل -لرجال قواته الـم�سلحة
وق��وات الفرق البا�سلة؛ وذل��ك ملا �سطروه من
بطوالت كبرية ،ومنجزات متنوعة ،يف الدفاع
ع��ن ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��زي��ز ،وال�سهر على �أمنه
وا�ستقراره؛ حتى غدى بلد �أمن و�أم��ان ،وتقدم
وا�ستقرار ،ورخاء ومناء ،واحلمد هلل.
�إن نتائج هذا اليوم املبارك واقع ملمو�س
�إلى يومنا هذا ،جت�سد فيما �شهدته ُعمان -وال
وا�ستقرار واطمئنان،
ت��زال -من �أم ٍ��ن و�أم��ان،
ٍ
�أ�س�س �أر�ضية �صلبة النطالق م�سرية البناء
والتقدم يف خمتلف املجاالت ،وت�شييد ال�رصوح
عمت البالد .فبعد �أن حتقق الن�رص
احلديثة التي ّ
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وا�ستتب الأم��ن يف ربوع البالد ،انطلقت قوات
ال�سلطان الـم�سلحة -جن ًبا �إلى جنب مع اجلهات
الـمدنية� -إلى مرحلة �أخرى من العطاء ،لي�ست
ب�أقل �أهمية من الـم�شاركة يف الـمجهود التعبوي
الـميداين خ�لال ال�سنوات اخلم�س الأول���ى من
عمر النه�ضة الـمباركة ،وجت�سد هذا ال��دور يف
الـم�شاركة الفاعلة يف م�سرية التنمية ال�شاملة
وخدمة الـمواطن ال ُعماين على كل بقعة من بقاع
الوطن العزيز.
لقد �أثبت منت�سبو �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال�� ُع��م��اين -م��ع زمالئهم م��ن منت�سبي ق��وات
ال�سلطان الـم�سلحة وق��وات الفرق -مواقفهم
البطولية الـم�رشفة ،وبطوالتهم الفائقة ،وقدموا
ت�ضحيات كبرية بعد ت�سلحهم بالإميان باهلل،
وب���الإرادة ال�صلبة والعزمية ال�صادقة .حيث
أدوار م�رشفة للو�صول �إلى يوم
ال�سـالح ب��� ٍ
قام ّ
احلادي ع�رش من دي�سمرب املجيد؛ و�أثبت رجاله
�إرادة �صلبة ونية خال�صة وعزمية �صادقة،
لتحقيق الن�رص.
لقد ك��ان �أح���د �أه���م الأه����داف الـمن�شودة
والغايات الـم�ستهدفة للنه�ضة الـمباركة هي
تنمية الـموارد الب�رشية الوطنية ال ُعمانية،
والرقي بالـمواطن ال ُعماين بـالـعـلــم والـمعرفة
التي اكت�سبها طوال عقود النه�ضة الـمباركة.
وتع ّد قوات ال�سلطان الـم�سلحة مفخرة وطنية
كُ ربى ،ومكت�س ًبا وطن ًيا من مكت�سبات النه�ضة
الـمباركة ،وقد قامت قوات ال�سلطان الـم�سلحة
ومنذ بدايات ع�رص النه�ضة الـمباركة -بتنفيذر�سالتها الـمقد�سة للت�صدي لأي حماولة تهدد
�أمن وا�ستقرار البالد ،ووقفت �س ًدا منيعـًا �ضد �أي
خط ٍر ي�ستهدف �أمنها؛ حتى حتقق لها ذلك يف
مثل هذا اليوم الـمجيد.
لقد كان تطوير ق��وات ال�سلطان الـم�سلحة
�ضمن الأولويات الوطنية للنه�ضة الـمباركة منذ
انطالقتها ،حتى �أ�صبحت قوات حديثة كفاءة
وتدريبـًا وت�أهي ًال وت�سليحـًـا ،و�أ�ضحت قادرة
على حماية م�سرية النه�ضة ومنجزاتها الكبرية.

لقد نال �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين �-أ�سوة
بباقي وح���دات و�أف���رع وزارة ال��دف��اع وق��وات
ال�سلطان الـم�سلحة -العناية والرعاية لتطوير
قواه الب�رشية و�أ�رساب طائراته و�أنظمة ت�سليحه
و ُبناه الأ�سا�سية ،وال تزال م�سرية تطوير ال�سالح
وتنمية موارده الب�رشية تدريبـًا وت�أهي ًال وحتفي ًزا
وخطط حثيثة.
ما�ضية بخطوات ثابتة
ٍ
يقوم �أبناء �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
مبهامهم الوطنية من خالل �أ��سراب الطائرات
احلديثة املوزعة على قواعد ال�سالح املختلفة،
التي يتم ت�شغيلها بكفاءة وجاهزية عالية
بكوادر وطنية م�ؤهلة ،وي�أتي العن�رص الب�رشي
على �سلم الأولويات تدريبـًا وت�أهي ًال كما �أراد
القائد الـمفدى -حفظه اهلل ورعاه -ودائ ًما ما
يت�ألق �أبناء ال�سالح بني زمالئهم خالل التمارين
امليدانية امل�شرتكة وال����دورات التخ�ص�صية
والـم�سابقات املتنوعة.
لقد حمل �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
على عاتقه دوره الدفاعي بالإ�ضافة �إلى دوره
الـمتعلق بدعم م�سرية التنمية ال�شاملة للبالد،
وق��د ظ�� ّل ه��ذان ال����دوران مرتبطان بال�سالح
ارتباطً ا وثيقـًا؛ من خالل م�ساهماته الكبرية
واملتوا�صلة يف حماية �أج���واء �سلطنة ُعمان
الغالية من جهة ،وم�ساهمته الكربى يف جهود
التنمية ال�شاملة التي �شهدتها �سلطنة ُعمان وال
تزال من جهة �أخرى.
مبهام كبريةٍ يف جماالت
ال�سـالح
ٍ
ي�ضطلع ّ
ال�� ّب��ـ��ح��ث والإن���ق���اذ ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي،
وقد �أثبتت الأن��واء الـمناخية الـمتع ّددة التي
ألـمـت ب�سلطنة ُعمان التي كان �آخرها الأنواء
� ّ
املناخية (�شاهني) قدرة ال�سـالح الفاعلة على
تقدمي الإ�سناد �إلى خمتلف اجلهات الع�سكر ّيـة
واملدنيـة ،والقيام باملهام الإغاث ّيـة ب�رسع ٍة
ومرونة عاليتني؛ لقد قام �أبناء ال�سالح خالل
الطبي
الأنواء الـمناخية الأخرية مبهام الإخالء
ّ
ونقل امل�ؤن وعمل ّيـات البحث والإنقاذ و�إي�صال
امل�ساعدات �إل��ى املناطق املت� ّرضرة ب�سال�س ٍة

كبرية ومهارة عالية.
م�ساهمات فاعلة يف
ال�سـالح
ٍ
كما يقدم ّ
جم���االت دع��م امل��واط��ن�ين؛ م��ن خ�لال نقلهم
و�إي�صال احتياجاتهم الأ�سا�سية �إلى الـمناطق
التي ي�صعب الو�صول �إليها ،والقيام مبهام
البحث والإن��ق��اذ ومكافحة التلوث والتهريب
والت�سلل ،هذا بالإ�ضافة �إلى م�ساهمات منت�سبيه
والريا�ضية التي �أثرت احلراك الثقايف
الثقافية ّ
والريا�ضي يف البالد.
والأدبي ّ
يتم ب�شكل م�ستمر تعزيز اجلاهزية القتالية
لل�سالح ،عن طريق مراجعة �إج���راءات ونُـظم
العمليات بال�سالح من خ�لال ما ي�ستجد من
ط��ائ��رات وم���ع��� ّدات ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى م��ا يتم
ٍ
ا�ستفادته من خ�لال التمارين امل�شرتكة مع
الأ�سلحة الأخرى.
أ�سجـل كلمة �إل��ى منت�سبي
وهنا �أو ّد �أن � ّ
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لال�ستفادة من
درو�س هذا اليوم الـمجيد الذي مل يكن الو�صول
ال�صعاب
�إل��ي��ه بالعمل
ال��ه�ين؛ ب��ل اكتنفته ّ
ّ
والتح ّديات وامل�شاق ،وتطلب الكثري من قوة
وال�صـرب وحب
الإمي��ان وال�شجاعة والبطولة
ّ
ال��وط��ن وال���والء والإخ�لا���ص للقائد الأع��ل��ى،
فعليكم �أن تبذلوا كل ما يف و�سعكم لإعطاء
املزيد لهذا الوطن ،و�أن توا�صلوا تطوير قدراتكم
ومهاراتكم ب�شتى الو�سائل ،و�أن ميثل هذا اليوم
وا�ستذكار للتاريخ املجيد؛ لي�شكل
أمل
وقفة ت� ٍ
ٍ
انطالقـــة �أو�سع وداف ًعـا �أكرب نحــو الـمــ�ستقبل،
و�أذكركــم بـ�إحدى االقتبا�سات من اخلطــاب
ال�سامي لـموالنا الـمعظم ،القائد الأعلى �-أيده
اهلل -يف  23ف�براي��ر 2020م ،وه��و خطاب
وتر�سخ وجودها
ُملهم م�ؤثــر« :ت�أ�س�ست ُعمان
ّ
احل�ضاري بت�ضحيات �أبنائها ،وبذلهم الغايل
والنفي�س من �أجل احلفاظ على عزتها ومنعتها،
و�إخال�صهم يف �أداء واجباتهم الوطنية» ،وهو
ي�ؤكد ب�أن علينا جميعـًــا موا�صلة نهج �أ�سالفنا
الـمخل�صني ،و�أن نكون على قدر الـم�س�ؤوليات
الـملقاة على عواتقنا ،ونكون على قدر ثـقـتـه

الغالية بنا.
�إن اجلهود الوطنية التي ُبــذلت تبعث على
الإعجاب واالعتزاز ،و ُيعد حجم الـمنجزات �أكرب
بكثري من عمر الـمدة الزمنية الـممتدة لـمـ�سرية
النه�ضة الظافرة .و ُتعد �سلطنة ُعمان الآن واحدة
من بني دول العامل الأكرث ا�ستقرارا و�أم ًنا ،وفقـًا
للكثري من الـم�ؤ�رشات الدولية الـمتخ�ص�صة،
و�أ�صبح لها دوره��ا املتميز املعروف يف ن�رش
مناخ ال�سلم والأمن الدوليني من خالل تقريب
وجهات النظر بني الدول وم�ساعيها احلميدة يف
حلحلة الكثري من اخلالفات الإقليمية .وال تزال
م�صدرا للخري وال�سالم بقيادة عاهلها الـمفدى
ً
�أيده اهلل.
ال ي�سعني ونحن نحتفي بهذا اليوم املجيد،
الـ ُم�سطَّ ر يف تاريخ �سلطنة ُعـمان الأبـيــة� ،سوى
�أن �أت�رشف -ونيابة عن جميع منت�سبي �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين -برفع �أطيب التهاين
و�أجمل الأماين و�أف�صح التربيكات �إلى موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
الـمعظم ،القائد الأعلى -حفظه اهلل ورع��اه-
داعيـًا اهلل جلت قدرته �أن يعيده على جاللته
�أب��ق��اه اهلل� -أع��وام��ـً��ا عديدة و�أزم��ن��ة مديدةوهو يتمتع مبوفور ال�صحة والعافية وال�سعادة
والعمر الـمديد ،والن�رص والت�أييد ،و�أن يعيده
على ال�شعب ال ُعماين العزيز الأبي باخلري والتقدم
وال ُيمن واالزدهار.
كما �أت�رشف برفع �أخل�ص عبارات جتديد
العهد وال��والء والطاعة �إلى جاللته ،معاهدين
قدما يف رفع
جاللته �-أيده اهلل -على الـم�ضي ً
م�ستويات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين وفقـــًا
لأوام��ره ال�سامية وتوجيهاته الكرمية ،داعيـًا
اهلل تعالى �أن يحقق على يدي القائد الـمفدى
�أبقاه اهلل -كل ما ت�صبو �إليه ُعــمان و�شعبهــاتــقــدم ورفــعــ ٍة و�ســ�ؤدد� ،إنه تعالى �سميع
من
ٍ
جميب الدعاء.
وهنيئـــًـا لقوات ال�سلطان الـم�سلحة يــومها
الـمجيد ،وكل عام واجلميع بخري ...

اللواء الركن طيار/
خميـ�س بن حمـاد الغافـري

لقد كان تطوير قوات ال�سلطان
الـم�سلحة �ضمن الأولويات الوطنية
للنه�ضة الـمباركة منذ انطالقتها،
حتى �أ�صبحت قوات حديثة كفاءة
وتدريب ًـا وت�أهي ًال وت�سليح ًــا ،و�أ�ضحت
قادرة على حماية م�سرية النه�ضة
ومنجزاتها الكبرية
rrrr
�أثبت منت�سبو �سالح اجلو ال�سلطاين
العُماين -مع زمالئهم من منت�سبي قوات
ال�سلطان الـم�سلحة وقوات الفرق-
مواقفهم البطولية الـم�شرفة ،وبطوالتهم
الفائقة ،وقدموا ت�ضحيات كبرية بعد
ت�سلحهم بالإميان بالله ،وبالإرادة ال�صلبة
والعزمية ال�صادقة
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ال�سـلطانيـــة ال ُعمان َّيــــــة:
قائــــــد البحريَّـــــة ُّ

احلادي ع�شر من دي�سمرب هو يوم تتجدد ذكراه يف �صفحات التاريخ الع�سكري ال ُعماين� ،سطـــــــــــــــــــــــــــــر فيه جنود ُعمان البوا�سل بتفانيهم و�إخال�صهم �أروع �صور الفداء يف �سبيل رفعة الوطن
و�إعالء �ش�أنه ،م�ضحني بدمائهم الطاهرة لتبقى راية ُعمان خفاقة �أبية �شاخمة ،م�ستلهمني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قائـــدهم امللهـــــم �-أبقـــاه اهلل -الإرادة ال�صلبـــة والعزميــــة التي ال تلني
احلمد هلل واهب النعم على عباده
�أجمعني ،حمداً يليق بعظيم قدرته
وجالل �سلطانه ،وال�صالة وال�سالم
على خري خلق اهلل �أجمعني ،نبين ًا
حممد وعلى �آله و�أ�صحابه الكرام
الطاهرين ومن �سار على نهجه �إلى
يوم الدين.
�أما بعد،،
�إنه ل�رشف عظيم وكرم جليل يل
ولكافة منت�سبي البحرية ال�سلطانية
ال�� ُع��م��ان��ي��ة� ،أن ن��رف��ع �إل���ى امل��ق��ام
ال�سامي مل��والن��ا ح����ضرة �صاحب
اجل�لال��ة ال�سلطان هيثم ب��ن ط��ارق
املعظم ،القائد الأعلى  -حفظه اهلل -
ومن هذا املنرب الإعالمي الع�سكري
العريق �أجل التهاين و�أ�سمى عبارات
التربيكات ممزوجة ب�أ�صدق معاين
الوالء والطاعة بهذه املنا�سبة اجلليلة
ذكرى يوم القوات امل�سلحة� ،سائلني
املولى جل يف عاله �أن يحفظ جاللة
القائد الأعلى �-أب��ق��اه اهلل -وميده
مب��وف��ور ال�صحة والعافية والعمر
املديد ،و�أن يعيد عليه هذه املنا�سبة
الغالية �أعوام ًا عديدة و�أزمنة مديدة،
معاهدين املولى جلت قدرته والوطن
وجاللة ال�سلطان ب���أن نظل ح�ص ًنا
ح�صي ًنا و���س�� ًدا مني ًعا للوطن وما
تتحقق م��ن م��ن��ج��زات ومكت�سبات
طيلة واحد وخم�سني عام ًا من عمر
العدد ٥٤٠
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النه�ضة ال ُعمانية الظافرة ،لتظل
ُعماننا الغالية بف�ضل املولى جل يف
عاله منارة �سالم وواحة �أمن و�أمان
وتقدم وازدهار.
�إن احلادي ع���ش�ر من دي�سمرب هو
يوم تتجدد ذكراه يف �صفحات التاريخ
الع�سكري ال ُعماين� ،س����طر فيه جنود
ُعمان البوا�سل بتفانيهم و�إخال�صهم
�أروع �ص����ور الفداء يف �س����بيل رفعة
الوط����ن و�إع��ل�اء �ش�����أنه ،م�ضحني
بدمائهم الطاهرة لتبقى راية ُعمان
خفاقة �أبية �ش����اخمة ،م�ستلهمني من
قائدهم املله����م �-أبقاه اهلل -الإرادة
ال�صلب����ة والعزمي����ة الت����ي ال تلني،
باذلني ُجل ال�سبل والإمكانات لإعالء
راية الوط����ن ورفع����ة مكانته .ومع
انطالقة امل�س��ي�رة امليمونة الظافرة
ملوالنا ح���ض�رة �صاح����ب اجلاللة
ال�س����لطان هيثم بن ط����ارق املعظم
القائد الأعل����ى -حفظه اهلل ورعاه-
�أك����د جاللت����ه ومنذ الوهل����ة الأولى
رعايته ال�س����امية لقواته امل�س����لحة
وجتهيزها ب�أحدث املعدات املتطورة
والتقنيات احلديثة مبختلف فروعها
وقطاعاتها ،م�ؤك����داً جاللته �-أبقاه
اهلل -دعمه الالحم����دود والتام لها،
ومقدراً دوره����ا اجلليل الذي ت�ضطلع
به ،وما تلك الزيارة ال�سامية الكرمية
التي تف�ضل بها موالنا جاللة القائد

الأعل����ى -حفظه اهلل ورع����اه � -إلى
قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية يف
الثاين والع�رشين من �سبتمرب من هذا
العام �إال �ش����اهد وا�ضح على الرعاية
ال�س����امية من لدن جاللت����ه بقواته
امل�س����لحة عامة والبحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية خا�صة ،ودورها العظيم يف
ر�سوخ الأمن وانت�شار الأمان الذي ما
كان ليت�أتى ل����وال وجود تلك القوات
املعدة �إعدا ًدا عال ًي����ا بكافة فروعها
وقطاعاتها ،و�س����تبقى تلك الزيارة
الكرمية و�سام �رشف واعتزاز يتقلده
منت�سبو البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
تقديرا لهم ملا قُدم وال يزال يقدم من
ً
ت�ضحيات جليلة وواجبات مقد�س����ة
يف خدمة الوطن الأبي ورفعة �ش�أنه.
تطل علينا هذه املنا�سبة العزيزة
وقوات ال�سلطان امل�سلحة مت�ضي نحو
مزيد من التطوير والتحديث يف العدة
والعن�رص الب�رشي الذي ما كان ليكون
لوال العناية واالهتمام ال�ساميني من
لدن عاهل البالد املفدى ،وما ي�ؤكد
ذلك عدد وحجم قواعد ووحدات
وقطع �أ�سطول البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانيــــة الـــمنت�رشة فــــي امليـــاه
وال�سواحل ال ُعمانية من م�سندم �شما ًال
�إلى ظفار جنوب ًا يف م�شهد بحري
يعك�س ما و�صل �إليه هذا ال�سالح
البحري من تقدم وازدهار ،ت�ساهم

تفان يف
كل �أركانه وفروعه وبكل ٍ
تنفيذ املهام والواجبات الوطنية
املقد�سة واحلفاظ على املنجزات
الوطنية وحتقيق الأمن البحري،
كما �أن التمارين البحرية امل�شرتكة
التي تنفذها �سفن �أ�سطول البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية با�ستمرار مع
خمتلف بحريات دول العامل ال�شقيقة
وال�صديقة خري دليل على مظاهر
التحديث والتطوير ،والدور الوطني
اجلليل الـــــذي قــــامت بـــه البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية منذ بداية جائحة
كورونا (كوفيد  )19من تقدمي الإ�سناد
الالزم والـــدعم املتوا�صل ملختلف
قطاعات الدولـــة الـــع�سكرية منهـــا
واملدنية من خالل ت�سيري الرحالت
البحرية من و�إلـــى حمافظــة م�سندم
لنقل امل�ؤن الأ�سا�سية واالحتياجات
ال�رضورية التي �ساهمت يف �إدامة
تدفق املواد الأ�سا�سية لكافة واليات
املحافظة ،ومع الأحداث التي مرت
بهـــا حمافظــــات الـــبالد ال�شمالية
جراء الأنواء املناخية اال�ستثنائية
(�إع�صار �شاهني) �سارعـــت قــــوات
ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية
مبختلف فروعها وت�شكيالتها يف
تلبية الواجب الوطنـــي املقد�س من
خالل خمتلف القطاعات يف ملحمة
وطنية عرفها العامل �أجمع� ،ساهمت

يف التخفيف من الآثار املرتتبة
لتلك الأنواء املناخيـــة اال�ستثنائيــة
وعودة اخلدمات الأ�سا�سية وتوفري
االحتياجـــات الـــ�رضورية للمـواطن
ومن يقيم على هذه الأر�ض الطيبة،
�إلى جانب ذلك فقد �شدت �سفينة
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب
ُعمان الثانية) �أ�رشعتها جمد ًدا خالل
هذا العام قا�صدة عدداً من موانئ
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية يف رحلتها الدولية اخلام�سة
نهج متجدد) ك�سفري متنقل
ُ
(عمان ٌ
يحمل راية املحبة وال�سالم والوئام
بني �شعوب العامل ومتثيل �سلطنة
ُعمان يف عدد من املحافل البحرية.
ويف اخلتام ندعو اهلل العلي
القدير �أن يحفظ جاللة القائد الأعلى
ويكلأه بعني رعايته وميده مبوفور
ال�صحة والعافية والعمر املديد ،و�أن
يعيد عليه هذه املنا�سبة الغالية
�أزمنة عديدة ،معاهدين اهلل �سبحانه
وتعالى والوطن والقائد ال�سلطان ب�أن
نبقى الدرع املتني وال�سياج الأمني
لوطننا الغايل و�شعبه الأبي ،و�أن
نكون حرا�س ًا �أوفياء لبحار الوطن
الطاهرة ،نذود عن حيا�ضها ون�ضمن
�سالمة �أمنها وا�ستقرارها ،وكل عام
وعماننا تك�سوها حلل الأمن والأمان
ُ
واال�ستقرار.

اللواء الركن بحري/
�سيـف بـن نا�صـر الرحبــي

جاللة القائد الأعلى -حفظه الله� -أكد
ومنذ الوهلة الأوىل رعايته ال�سامية
لقواته امل�سلحة وجتهيزها ب�أحدث
املعدات املتطورة والتقنيات احلديثة
مبختلف فروعها وقطاعاتها
rrrr
تطل علينا هذه املنا�سبة العزيزة
وقوات ال�سلطان امل�سلحة مت�ضي
نحو مزيد من التطوير والتحديث
يف العدة والعن�صر الب�شري الذي
ما كان ليكون لوال العناية
واالهتمام ال�ساميني من لدن
عاهل البالد املفدى
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ال�سلطــانـــي ال ُعماين:
قائــــــد احلـــــــــر�س ُّ

التاريخ الع�سكري ال ُعماين مليء بالإجنازات التي َّ
تعب عن نف�سها فهـــــــــــــــــــــــــــي �شواهــــد حية حتكي عظمة الأجماد والعزة واالفتخار مبا
قدمه منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنيــــــــــــــــــــــــــــة من ت�ضحيات ج�سام يف ميادين الواجب الوطني املقد�س
احل��م��د هلل ع��ز وج���ل ال��ذي
�أنعم على �سلطنة ُعمان بنعمة
الأمن والأمان ،وبقيادة حكيمة
ملهمة من لدن موالنا ح�رضة
���ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظَّ م القائد
الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ الذي
�أولى اهتمامه ال�سامي ودعمه
امل��ت��وا���ص��ل ل��ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية
والأم��ن��ي��ة ل��ت��ق��وم ب����أدواره���ا
الوطنية الرائدة يف الدفاع عن
الوطن ،وتوفري ُ�سبل اال�ستقرار
وال�سالم يف كافة ربوعه ب�سواعد
رجاله الأ�شاو�س ،الذين يبذلون
الغايل والنفي�س ،وي�سجلون بكل
فخر واعتزاز �أن�صع �صفحات
ال�شجاعة والفداء يف الذود عن
حيا�ض الوطن العزيز.
�إن ال���ت���اري���خ ال��ع�����س��ك��ري
ال�� ُع��م��اين م��ل��يء ب���الإجن���ازات
��ع�بر ع��ن نف�سها ،فهي
ال��ت��ي ت َّ
���ش��واه��د ح��ي��ة حت��ك��ي عظمة
الأجماد والعزة واالفتخار مبا
قدمه منت�سبو ق��وات ال�سلطان
العدد ٥٤٠
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امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية
والأمنية من ت�ضحيات ج�سام
يف ميادين ال��واج��ب الوطني
املقد�س  ،ففي احلادي ع�رش من
دي�سمرب ،يوم القوات امل�سلحة،
ن�ستذكر ب�سالة ه���ؤالء الرجال
الأ�شاو�س و�إخال�صهم وتفانيهم
يف حماية مقد�سات وثرى هذا
الوطن العزيز ،ونقف تقديراً
واع��ت��زازاً مبا خلدوه من م�آثر
عرب التاريخ الع�سكري ال ُعماين
العريق الذي يحمل يف طياته
العديد من دالالت القوة والعزة
ليظل هذا اليوم املجيد نربا�س ًا
وم��ف��خ��رة ل��ه��م ،يج�سدون من
خالله �أروع معاين االنتماء
وال��والء الدائم ل�سلطنة ُعمان
وحل�����ض�رة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى �أيده اهلل .
�إن االحتفاء بهذا اليوم املجيد
ميلأ نفو�سنا زه��واً وفخراً مبا
نالته قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية
م��ن م��ك��ا���س��ب ع��دي��دة �شملت

جوانب العدة والعتاد بتخطيط
طموح ومدرو�س لت�صبح قادرة
على ت�أدية دورها الوطني يف
ال��ذود عن حمى الوطن العزيز
ولتبقى راي��ت��ه عالية خفاقة
ت�سمو بالعزة وال�شموخ.
لقد �شهدت ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية
والأم��ن��ي��ة ت��ط��وي��راً وحتديث ًا
ل���ت���واك���ب ت��ق��ن��ي��ات ال��ع����صر
وم�����س��ت��ج��دات��ه يف اجل��وان��ب
الع�سكرية لتكون على م�ستوى
ع��ال م��ن اجلاهزية والكفاءة
القتالية حيث �أ�صبحت منظومة
متكاملة وق���وة ع�رصية مبا
متتلكه م��ن ق����درات ب�رشية
و�إم��ك��ان��ات ت�سليحية حديثة
ت�سهم يف تر�سيخ دعائم الأمن
والأم�����ان يف رب���وع ال��وط��ن،
وحت��م��ى م��ن��ج��زات��ه وت�����ص��ون
مقد�ساته.
ُيعد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
�أح���د الأ�سلحة يف املنظومة
الع�سكرية ال ُعمانية احلديثة
ال��ذي يحظى برعاية �سامية

كرمية من لدن موالنا ح�رضة
���ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى حفظه اهلل ورعاه ،حيث
تبو�أ احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
مكانة م�رشفة عالية مكنته من
القيام بواجباته املنوطة به
بكل كفاءة واقتدار ،ويحر�ص
با�ستمرار على مواكبة كافة
التطورات الع�سكرية والأمنية،
حمقق ًا العديد من املكت�سبات
ب��ف�����ض��ل اخل��ط��ط ال��ت��ط��وي��ري��ة
وال��ت���أه��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ي�سعى
�إل��ى حتقيقها لتعزيز كفاءة
منت�سبيه القتالية والبدنية
ورف��ع ح�سهم الأم��ن��ي ،ويظهر
ذلك ب�شكل جلي يف التمارين
التعبوية التي يحر�ص على
تنفيذها والتي برهن منت�سبوه
من خاللها على ا�ستعدادهم
الدائم لكافة املهام العملياتية
والأمنية املوكلة �إليهم.
ومي�ضي احلر�س ال�سلطاين
ال�� ُع��م��اين ق��دم�� ًا ن��ح��و امل��زي��د
م��ن التحديث وال��ت��ط��وي��ر يف

اجلوانب الت�سليحية والتدريبية
والإدارية والتقنية حيث د�شن
اللواء الركن/
يف هذا العام نظام املدار�س
�سالـم بـن علـي احلو�سنـي
وامل��راك��ز التدريبية مواكبة
للتحول الرقمي ولإيجاد من�صة
رقمية رئي�سية جلميع مديريات قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية �شهدت
وكتائب ووحدات احلر�س تلبي
ً
ً
االحتياجات التدريبية وترقى تطويرا وحتديثا لتواكب تقنيات
ب��ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة ال�برام��ج الع�صر وم�ستجداته يف اجلوانب
والدورات التي ُتعقد يف احلر�س الع�سكرية لتكون على م�ستوى عال
من اجلاهزية والكفاءة القتالية
ال�سلطاين ال ُعماين.
وب��ه��ذه املنا�سبة اخل��ال��دة
rrrr
والعزيزة على نفو�سنا ي�رشفني احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ُيعد
وج��م��ي��ع م��ن��ت�����س��ب��ي احل��ر���س
�أحد الأ�سلحة يف املنظومة
ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين �أن نرفع الع�سكرية ال ُعمانية احلديثة الذي
�أ�سمى �آي��ات التهاين مقرونة يحظى برعاية �سامية كرمية من
مبعاين ال���والء وال��ط��اع��ة �إل��ى لدن موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
���ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�سلطان القائد الأعلى حفظه الله ورعاه
هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه -
داعني املولى عزوجل �أن يطيل
يف عمر جاللته ويحفظه عزاً
وفخراً ل�سلطنة ُعمان و�شعبها
الويف .وكل عام واجلميع بخري.
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ِّ
الـــــدفـــــــاع الوطنــــــــــي:
�آمـــــــر كـل َّيــــــة

يوم احلادي ع�شر من دي�سمرب من كل عام ُيعد يو ًما ً
خالدا يف ذاكرة التاريخ الع�سكـــــــــــــــــــــــــــــري ال ُعماين وهو من بني الأيام اخلالدة التي يفخر ويعتز بها رجال قوات
ال�سلطان امل�سلحة� ،سطروا خاللها ً
ً
جميـــدا يحكـي ق�صـة ت�ضحياتهم اجل�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــام للذود عن حيا�ض الوطن ،ينطق بها الزمان واملكان على مر الأيام
تاريخا
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اهـتـمـام ودعـم تـحـظـى به وث��اب��ة ل��دى منت�سبي ق��وات

والأمنية واملدنية من خالل

كما ي�رشفني بهذه املنا�سبة

�إذا ك��ان يف تاريخ الأم��م قوات ال�سلطان امل�سلحة من ال�سلـطـان الـمـ�سـلـحـة يعد

توفري بيئة �أكادميية حمفزة الوطـنـيـة الـعـزيزة وكـافـة
علـى الإب��ـ��داع وا�سـتـ�رشاف منت�سبي كلية الدفاع الوطني

اللواء الركن جوي (مهند�س)/
�صالــح بـــن يحيــى امل�سكـــري

وا�ستح�ضارا للتاريخ
أي��ام خالدة متثل لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة امتدا ًدا
وال�شعوب � ٌ
ً
م�صدر عز وفخر و�إلهام ،ف�إن ال�سلطان هيثم ب��ن ط��ارق الع�سكري ال ُعماين امل�رشف،

امل�ستقبل بفكر �إ�سرتاتيجي �أن نتقدم بالتهنئة اخلال�صة

يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب املعظم القائد الأعلى -حفظه تـتـنـاقـلـه الأجـيـال ،وتـظـهـر

يقـوم عـلـيـه قـادة و�ضـباط للمـقـام الـ�سـامـي لـمـوالنا

من كل عام ُيعد يوم ًا خالداً اهلل ورعاه -هو جت�سيد للر�ؤية وتتجلى فيه معاين التكامل

�أكفاء من الهيئتني الأكادميية ح�ضـرة �صـاحـب الـجـاللـة

يف ذاك��رة التاريخ الع�سكري ال��ث��اق��ب��ة جل�لال��ت��ه �-أب��ق��اه بني خمتلف ت�شكيالت قوات

والإدارية بالكلية.

�أن ما ن�شاهده واقع ًا ملمو�س ًا من
كفاءة وقدرات قتالية عالية وروح ًا
وطنية وثابة لدى منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة يعد امتداد ًا
وا�ستح�ضار ًا للتاريخ الع�سكري
ال ُعماين امل�شرف
rrrr

ال�سلطـان هـيـثـم بـن طـارق

ال ُعماين وهو من بني الأيام اهلل -ب�أهمية ال��دور العظيم ال�سلطان امل�سلحة مرتجمة
اخل��ال��دة ال��ت��ي يفخر ويعتز الذي تقوم به قوات ال�سلطان بذلك التوجيهات ال�سامية

عرفا ًنا
وتقديرا لهذا اليوم املعظم القائد الأعلى -حفظه
ً

املاجد من �أيام ُعمان اخلالدة اهلل ورعاه� -سائلني اهلل العلي

بها رجال قـوات الـ�سـلـطان امل�سلحة للذود عن مكت�سبات الكرمية للقائد الأعلى �-أعزه

ال ي�سعني �إال �أن �أق��دم حتية القدير �أن يعيد على جاللته

الـمـ�سـلـحة� ،سطروا خاللها ومقدرات الوطن باعتبارها اهلل -يف هذا اجلانب.

�إجالل واعتزاز لكافة منت�سبي هذه املنا�سبة و�أمثالها بوافر

تاريخا جمي ًدا يحكــي قـ�صـة املمكن الرئي�سي لر�سوخ الأمن
ً

�إن كلية ال��دف��اع الوطني

قـوات ال�سلطـان املـ�سـلحة الـ�صحـة والـعـافـيـة والـعـمـر

تــ�ضـحياتهم اجل�سام للذود وانت�شار الأمان يف ربوع هذا عرب م�سريتها الأكادميية يف

والأجهزة الع�سكرية والأمنية املديد ،و�أن يحقق على يديه

عامها التا�سع توا�صل العمل

على ما قدموه ويقدموه من الكريـمــتيـن �أ�سـبــاب الـعـزة

كما �أن م��ا ن�شاهده من بجهد و�إخ�لا���ص يف �سبيل

واجبات عظيمة و�أدوار جليلة والرخاء واالزدهار �إنه �سميع

ع��ن حيا�ض ال��وط��ن ،ينطق الوطن العزيز.
بها الزمان واملكان على مر
الأيام.

واقع ملمو�س وكفاءة وقدرات �إعداد قادة �إ�سرتاتيجيني من

�إن مـا ن��ـ��راه الـيـوم من قتالية عالية وروح وطنية خمتلف الأج��ه��زة الع�سكرية
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كلية الدفاع الوطني عرب م�سريتها
الأكادميية يف عامها التا�سع
توا�صل العمل بجهد و�إخال�ص يف
�سبيل �إعداد قادة �إ�سرتاتيجيني
من خمتلف الأجهزة الع�سكرية
والأمنية واملدنية

يف احلفاظ على �أمن وا�ستقرار جميب الدعاء.
هذا الوطن وترابه الطاهر.

وكُ ل عام واجلميع بخري.
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ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
 ا�ستقبل معايل الفريق �أول
�سلطان بن حممد النعماين وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم ١٢/٦
�سعادة ال�شيخ جا�سم بن عبدالرحمن
�آل ثاين �سفري دولة قطر املعتمد لدى
�سلطنة ُعمان.
 كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين يوم ١٢/٦
�سعادة �أميت نارنغ �سفري جمهورية
الهند املعتمد لدى �سلطنة ُعمان.
 وا�ستعر�ض معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين جماالت
التعاون امل�شرتكة و�سبل تعزيز
العالقات بني �سلطنة ُعمان وماليزيا،
وذلك خالل لقاء معاليه يوم ١٢/٦
ب�سعادة �شايفول �أنور حممد ال�سفري
املاليزي املعتمد لدى �سلطنة ُعمان.
 كما ا�ستعر�ض معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين يوم ١٢/٦
جماالت التعاون امل�شرتكة بني �سلطنة
ُعمان وجمهورية الربازيل وذلك خالل
لقاء معاليه ب�سعادة ليجياماريا�شرير
�سفرية جمهورية الربازيل املعتمدة
لدى �سلطنة ُعمان.
وقد رحب معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين ب�سعادة ال�سفراء،
حيث مت خالل املقابالت ا�ستعرا�ض
العالقات الأخوية الوطيدة بني �سلطنة
ُعمان ودولهم وجماالت التعاون
امل�شرتكة ،ومن جانبهم �أ�شاد �سعادة
ال�سفراء مبتانة العالقات التي تربط
�سلطنة ُعمان بدولهم ،كما مت تبادل
الأحاديث حول املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك .
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معايل الأمني العام بوزارة الدفاع ي�ستقبل قائد القوات اجلوية التا�سعة الأمريكية
ا�ستقبل معايل الدكتور حممد بن نا�رص
الزعابي الأمني العام بوزارة الدفاع يوم
١٢/١٥مبكتبه مبع�سكر املرتفعة الفريق الركن
غريغوري غيلوت قائد القوات اجلوية التا�سعة
بالواليات املتحدة الأمريكية.
يف بداية اللقاء رحب معايل الدكتور الأمني
مت خالل
العام بوزارة الدفاع بال�ضيف ،و َّ
املقابلة تبادل وجهات النظر ،ومناق�شة عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفرية الواليات
املتحدة الأمريكية املعتمدة لدى �سلطنة ُعمان،
وامللحق الع�سكري ب�سفارة الواليات املتحدة
الأمريكية مب�سقط.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يكرم املجيدين بحامية مع�سكر املرتفعة
احتفلت حامية مع�سكر املرتفعة يوم
 ١٢/١٣بتكرمي املجيدين من منت�سبيها حتت
رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
وقد ا�شتمل احلفل على عدة فقرات متنوعة
منها ت�سليم الأو�سمة لعدد من منت�سبي حامية
مع�سكر املرتفعة ،كما تخلل احلفل عر�ض مرئي
ملهام و�أدوار احلامية و�إلقاء ق�صيدة �شعرية.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتكرمي
املجيدين من منت�سبي حامية مع�سكر املرتفعة
تقديرا جلهودهم املخل�صة يف العمل ،حاثا
�إياهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة
هذا الوطن الغايل وقائده املفدى .

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يكرم عددا من املجيدين بقوات الفرق ٢٠٢١م
احتفلت قوات الفرق باجلي�ش ال�سلطاين
العماين يوم  12/15بتكرمي املجيدين
ُ
من منت�سبيها ،وذلك حتت رعاية اللواء
الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
العماين ،الذي قام بت�سليم
ال�سلطاين ُ
اجلوائز على املجيدين من منت�سبي قوات
الفرق تقديرا جلهودهم املخل�صة يف
العمل ,حاثا �إياهم على بذل املزيد من
اجلهد والتفاين يف �أداء الواجب الوطني.
51

العــدد ٥٤٠
دي�سمرب 2021

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يكرم عددا من املجيدين بخدمات متوين القوات
احتفلت خدمات متوين القوات يوم
 ١٢/٢١بتكرمي املجيدين من منت�سبيها،
وت�سليم ك�أ�س قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
للوحدات الفائزة يف م�سابقة تطوير الأداء يف
العمل التمويني بني وحدات خدمات متوين
القوات لعام 2021م وذلك حتت رعاية اللواء
الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين.
حيث قام اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز
وال�شهادات وتكرمي املجيدين وت�سليم ك�أ�س
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للوحدات الفائزة
يف م�سابقة حت�سني وتطوير م�ستوى الأداء

والعمل التمويني بني وحدات خدمات متوين
القوات لعام 2021م ،وت�سليم ك�أ�س التم ّيز يف

الأداء التمويني لوحدات خدمات متوين القوات
لعام 2021م ،وتكرمي �أوائل الدورات.

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي�ستقبل قائد القوات اجلوية التا�سعة الأمريكية
ا�ستقبل اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد
الغافري قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 ١٢/١٥الفريق الركن غريغوري غيلوت قائد القوات
اجلوية التا�سعة بالواليات املتحدة الأمريكية.
وقد رحب اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بال�ضيف ،ومت خالل املقابلة
تبادل الأحاديث الودية  ،وبحث عدد من الأمور يف
املجاالت الع�سكرية اجلوية .
ح�رض املقابلة �سعادة �سفرية الواليات املتحدة
الأمريكية املعتمدة لدى �سلطنة ُعمان ،وامللحق
الع�سكري ب�سفارة الواليات املتحدة الأمريكية
مب�سقط.

�سعادة الأمني العام بوزارة اخلارجية القرب�صية يزور مركز الأمن البحري
زار يوم � ١٢/٦سعادة كورنيليو�س
كورنيليو الأمني العام بوزارة اخلارجية
بجمهورية قرب�ص والوفد املرافق له مركز
الأمن البحري مبع�سكر املرتفعة ،وكان يف
ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر املركز اللواء
الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية رئي�س جلنة
الأمن البحري.
واطلع ال�ضيف خالل الزيارة على مرافق
مركز الأمن البحري وما زود به من �أجهزة
وتقنيات متطورة تتنا�سب والواجبات التي
ي�ضطلع بها املركز ،كما ا�ستمع �إلى �إيجاز عن
الأدوار واملهام التي يقوم املركز ب�إدارتها
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�ضمن واجباته الوطنية ،وذلك من خالل
التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بعمليات

البحث والإنقاذ واملعنية بجهود املحافظة
على �سالمة البيئة البحرية.

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي�ستقبل جثمان الفقيد
الرقيب بحري علي بن عبدالرحمن البلو�شي الذي وافته املنية
يف التمرين البحري (الثمر الطيب)

ا�ستقبل اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية يوم  ١٢/١٣بقاعدة ال�سيب اجلوية
جثمان الفقيد املغفور له ب�إذن اهلل تعالى
الرقيب بحري علي بن عبدالرحمن بن مبارك
البلو�شي من منت�سبي البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية الذي وافته املنية يف اليوم نف�سه
�أثناء ت�أدية الواجب الوطني على منت �إحدى
�سفن البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية امل�شاركة
يف التمرين البحري امل�شرتك (الثمر الطيب) .
وقد و�صل اجلثمان على منت طائرة
ع�سكرية تابعة للقوات امل�سلحة الباك�ستانية
وكان يف ا�ستقباله �أي�ضا عدد من كبار
ال�ضباط وال�ضباط بالبحرية ال�سلطانية

ال ُعمانية ،كما كان يف اال�ستقبال �سعادة
�سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية املعتمد

لدى �سلطنة ُعمان ،وامللحق الع�سكري
بال�سفارة الباك�ستانية مب�سقط .

تفعيل منظومة الأمن البحري مبركز القيادة وال�سيطرة مبحافظة �شمال الباطنة
لتعزيز متابعة الأن�شطة البحرية ب�سواحل �سلطنة عُ مان

�أقيم يوم  ١٢/٢٠حفل تفعيل منظومة
الأمن البحري مبركز القيادة وال�سيطرة
مبحافظة �شمال الباطنة وذلك يف �إطار بناء
املنظومة الرادارية املتكاملة الكت�شاف
وتتبع الأن�شطة البحرية املختلفة املرتبطة
مبراكز القيادة وال�سيطرة يف املحافظات
مبوانئ �سلطنة ُعمان ومركز الأمن البحري،
وذلك لتغطية كافة �سواحل �سلطنة ُعمان
ومبا يعزز �سالمة خطوط املالحة الدولية،
ورفع درجات �أمان موانئ �سلطنة ُعمان
يف التجارة الدولية تعزيزاً لكفاءة البيئة
اال�ستثمارية يف �سلطنة ُعمان .
جرى االحتفال الذي �أقيم مبيناء
�صحار حتت رعاية العميد الركن بحري
طارق بن عي�سى الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بالإنابة .
وي�س����اهم مرك����ز القيادة وال�س����يطرة
مبحافظة �ش����مال الباطنة �ضمن منظومة
الأمن البحري يف �س����لطنة ُعمان مع بقية
املراكز والتي �سيتم تفعيلها ب�شكل مت�سل�سل
يف دعم املنظومة الأمنية البحرية الوطنية
ل�س����لطنة ُعمان ،كما يوفر هذا امل���ش�روع
الإ�س��ت�راتيجي م����ن الأجه����زة واملعدات

خمتل����ف املتطلبات الفني����ة التي متكن
مركز الأم����ن البحري م����ن �أداء مهامه
وواجبات����ه الوطنية بكل جدارة واقتدار،

وذلك بالتع����اون والتن�س����يق مع اجلهات
الع�س����كرية والأمنية واملدنية ذات العالقة
بالأمن البحري.
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انعقاد االجتماع ال�ساد�س ع�شر للجنة ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة

 بد� ْأت يوم  ١٢/١٢باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية �أعمالُ
االجتماع الدوري ال�سنوي للجنة ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية -
الإيرانية امل�شرتكة ،وقد تر�أ�س اجلانب ال ُعماين يف االجتماع العميد
الركن عبدالعزيز بن عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة للعمليات والتخطيط ،فيما تر�أ�س اجلانب الإيراين العميد
حممد �آحادي رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الدولية والدبلوما�سية
ثاين الركن َّ
الدفاعية لهيئة الأركان العامة والقوات امل�سلحة باجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية.
ويف بداية االجتماع ُر ِّحب برئي�س و�أع�ضاء وفد قوات ال�سلطان
امل�سلحة امل�شارك يف اجتماع اللجنة لهذا العام ،متمني ًا لهم طيب
الإقامة يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،وتناول االجتماع الذي
ا�ستمرت فعالياته حتى يوم  ١٢/١٧عددا من املو�ضوعات املدرجة
على جدول الأعمال والتي من �ش�أنها �أن ُت�سهم يف توثيق �أوا�رص التعاون
القائم يف املجاالت الع�سكرية بني البلدين ال�صديقني .
 وعلى هام�ش االجتماع التقى العميد الركن عبدالعزيز بن عبداهلل
املنذري م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات
والتخطيط رئي�س اجلانب ال ُعماين للجنة ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية
الإيرانية امل�شرتكة عدد من كبار امل�س�ؤولني والقادة الع�سكريني بوزارة
الدفاع الإيرانية والقوات امل�سلحة للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
 وقد التقى يوم  ١٢/١٣العميد الركن م�ساعد رئي�س �أركان قواتال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط رئي�س اجلانب ال ُعماين للجنة
ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة باللواء الركن دكتور
حممد باقري رئي�س هيئة الأركان العامة للقوات امل�سلحة باجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية وذلك مبقر هيئة الأركان العامة للقوات امل�سلحة
الإيرانية.
وقد رحب رئي�س هيئة الأركان العامة للقوات امل�سلحة الإيرانية
بالوفد الع�سكري ال ُعماين م�شرياً �إلى �أهمية الدور الذي ت�ضطلع به
جلنة ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة من �أدوار للقوات
امل�سلحة يف البلدين ال�صديقني .
من جانبه نقل العميد الركن م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة للعمليات والتخطيط رئي�س اجلانب ال ُعماين يف اللجنة حتيات
الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ومتنياته لأعمال االجتماع ال�ساد�س ع�رش للجنة
ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية بالتوفيق ومبا يحقق الأهداف
التي تخدم القوات امل�سلحة يف البلدين ال�صديقني.
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 والتقى يوم  ١٢/١٣العميد الركن م�ساعد رئي�س �أركان قواتال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط رئي�س اجلانب ال ُعماين يف جلنة
ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة بالعميد الركن داريادار
�شهرام ايراين قائد اجلي�ش باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،وقد رحب
قائد اجلي�ش باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية بالوفد الع�سكري ال ُعماين
م�شرياً �إلى حجم التطورات التي حققتها اللجنة يف �سبيل حتقيق الأهداف
املتوخاة مبا يخدم القوات امل�سلحة يف البلدين ال�صديقني .
من جانبه قدم العميد الركن رئي�س اجلانب ال ُعماين للجنة ال�صداقة
الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة �شكره وتقديره على ما يقدمه
اجلانب الإيراين من جهود تن�سيقية وفق املهام التي ت�ضطلع بها
اللجنة ومبا يتما�شى والأهداف املن�شودة للقوات امل�سلحة يف البلدين
ال�صديقني .
 كما التقى العميد الركن م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطانامل�سلحة للعمليات والتخطيط رئي�س اجلانب ال ُعماين يف اللجنة الع�سكرية
ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة يف طهران يوم  ١٢/١٤العميد �أحمد علي
جودرزي قائد �رشطة �أمن احلدود الإيرانية الذي �أ�شاد باجلهود امل�شرتكة

التي تبذلها اللجنة ومبا يحقق الأهداف املتوخاة للقوات امل�سلحة يف
البلدين ال�صديقني.
 والتقى يوم  ١٢/١٥العميد الركن م�ساعد رئي�س �أركان قواتال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط رئي�س اجلانب ال ُعماين يف
�سيد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع و�إ�سناد القوات
اللجنة بالعميد �أول ّ
امل�سلحة الإيرانية.
وقد ثمن نائب وزير الدفاع الإيراين ما تتمخ�ض عنه اجتماعات
اللجنة الع�سكرية ال ُعمانية االيرانية امل�شرتكة منذ ت�أ�سي�سها من نتائج
طيبة تخدم القوات امل�سلحة يف البلدين ال�صديقني .
من جانبه قدم رئي�س اجلانب ال ُعماين �شكره للجانب الإيراين على ما
دعم وم�ساندة يف �سبيل ت�أدية �أعمالها وما �أنيط بها
تالقيه اللجنة من ٍ
من م�س�ؤوليات.
ح�رض اللقاءات عدد من �أع�ضاء اللجنة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية
امل�شرتكة من اجلانبني .
 وقام يوم  ١٢/١٤الوفد الع�سكري ل�سلطنة ُعمان امل�شارك يف
االجتماع ال�ساد�س ع�رش للجنة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة
برئا�سة العميد الركن عبدالعزيز بن عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط بزيارة ملعر�ض وزارة
الدفاع لل�صناعات الع�سكرية بالقوات امل�سلحة الإيرانية .
وقد اطلع الوفد على عدد من املنتجات ال�صناعية الع�سكرية التي ت�صنعها
حملي ًا امل�صانع الع�سكرية للقوات امل�سلحة باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
 كما قام العميد الركن م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
للعمليات والتخطيط رئي�س اجلانب ال ُعماين يف اللجنة والوفد املرافق له
بزيارة جلامعة مالك �آ�شرت ال�صناعية .
وقد ا�ستمع الوفد الزائر من �آمر اجلامعة والقائمني عليها �إلى �إيجاز
عن اجلامعة وما تقدمه من بحوث ودرا�سات يف خمتلف ال�صناعات
الع�سكرية
 وعلى هام�ش اجتماعات جلنة ال�صداقة ال ُعمانية الإيرانية
امل�شرتكة نفذت يوم  ١٢/١٦عدد من �سفن البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
و�سفن من البحرية الإيرانية وب�إ�سناد طائرات عمودية من كل من
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين والقوات اجلوية الإيرانية فعاليات التمرين
البحري ال�سنوي امل�شرتك (البحث واالنقاذ) وذلك يف البحر الإقليمي
الإيراين ,وقد ا�شتمل التمرين يف �إطار خطته املو�ضوعة على املجاالت
التدريبية لعمليات البحث والإنقاذ.
�شهد فعاليات التمرين العميد الركن عبدالعزيز بن عبداهلل املنذري
م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط
رئي�س اجلانب ال ُعماين للجنة ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية

حممد �آحادي م�ساعد رئي�س الأركان لل�شو�ؤن الدولية
امل�شرتكة والعميد ّ
رئي�س اجلانب الإيراين يف اللجنة ،كما �شهد فعاليات التمرين �أع�ضاء
جلنة ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة للجانبني ال ُعماين
والإيراين .
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ت�شارك مع القوات البحرية الباك�ستانية
يف التمرين البحري الع�سكري امل�شرتك ( الثمر الطيب)

�شاركت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية خالل الفرتة من
( )١٢/١٨-١٣مع القوات البحرية بجمهورية باك�ستان
الإ�سالمية ال�صديقة يف فعاليات التمرين البحري الع�سكري
امل�شرتك (الثمر الطيب ) ،والذي نفذ يف املياه الإقليمية
الباك�ستانية.
وقد �أبحرت يوم  ١٢/١٠من قاعدة �سعيد بن �سلطان

البحرية عدد من �سفن الأ�سطول والأطقم امل�شاركة يف
التمرين متوجهة �إلى منطقة التمرين البحري بجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية  ،حيث �أجريت العديد من الفعاليات وفقا
للخطة املر�سومة ومنها تنفيذ عدد من الت�شكيالت واملناورات
البحرية والتمارين اخلا�صة والعمليات البحرية وتبادل
املعلومات واخلربات بني �أطقم ال�سفن امل�شاركة.

قائد كلية جوعان بن جا�سم للقيادة والأركان امل�شرتكة بدولة قطر
يزور كال من الكلية الع�سكرية التقنية وكلية القيادة والأركان

 قام يوم � ١٢/١سعادة اللواء الركن
فهد بن مبارك عبداهلل �آل �سيف اخليارين قائد
كلية جوعان بن جا�سم للقيادة والأركان
امل�شرتكة بدولة قطر ال�شقيقة والوفد املرافق
له بزيارة �إلى الكلية الع�سكرية التقنية ،وكان
يف ا�ستقباله عميد الكلية الع�سكرية التقنية
بالإنابة.
وقد ا�ستمع �سعادة ال�ضيف والوفد الزائر
�إلى �إيجاز عن الكلية الع�سكرية التقنية وما
حتويه من مرافق درا�سية وخدمية وما
زودت به من و�سائل تعليمية  ،كما ا�ستمعوا
�إلى �رشح عن املنهاج العام والتخ�ص�صات
التقنية املتنوعة و مراحل الدرا�سة املختلفة،
ثم قاموا بجولة يف عدد من �أق�سام الكلية
والور�ش التدريبية وا�ستمعوا �إلى �رشح عنها.
 كما زار يوم � ١٢/٢سعادة اللواء
الركن قائد كلية جوعان بن جا�سم للقيادة
والأركان امل�شرتكة بدولة قطر كلية القيادة
والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر
بيت الفلج ،حيث كان يف ا�ستقباله العميد
الركن جوي �أحمد بن حممد امل�شيخي �آمر
كلية القيادة والأركان.
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واطلع �سعادة ال�ضيف والوفد املرافق له
خالل الزيارة على مرافق الكلية وما حتويه
من قاعات وف�صول  ،وا�ستمع �إلى �إيجاز

عن الكلية ومنهاجها العام وما زودت به
من تقنيات حديثة ،وما ت�ضمه من مرافق
متنوعة.

�ضابطان من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يح�صالن على مراكز متقدمة بالكلية امللكية اجلوية (كرانويل) باململكة املتحدة

حقق املالزم جوي حميد بن حممد الوهايبي من �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين جائزة �أف�ضل �ضابط دويل ( )overseas prizeبالكلية امللكية
اجلوية (كرانويل) باململكة املتحدة ،ومتنح هذه اجلائزة لل�ضابط املتفوق
يف الأداء القيادي و�سمات ال�ضابط بالإ�ضافة �إلى املواد الأكادميية بني
الطلبة الدوليني.

كما ح�صل املالزم جوي �أ�سعد بن عمر ال�صوايف على جائزة �أف�ضل
م�ستوى �أكادميي على م�ستوى الدورة وهي جائزة متنح لأف�ضل نتائج
حمققه يف الدرا�سات الأكادميية واملهنية بني الطلبة املحليني والدوليني .
يذكر �أن عدد الدول امل�شاركة يف الكلية امللكية اجلوية (كرانويل) ثماين
دول �أجنبية �إلى جانب اململكة املتحدة.

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي�ستقبالن دفعة جديدة من املواطنني الباحثني
عن عمل للتدريب الع�سكري وااللتحاق بوحداتهما

ا�ستمراراً للجهود الوطنية لقوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة
الدفاع يف �إتاحة املجال �أمام املواطنني
لالن�ضمام للخدمة الع�سكرية ونيل �رشف
االنت�ساب �إليها ،ا�ستقبل اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
وبالتن�سيق مع وزارة العمل يوم ١٢/٢
دفعة جديدة من املواطنني الباحثني
عن عمل ،و�سط اتخاذ كافة الإجراءات
االحرتازية من فريو�س كورونا (كوفيد
 )١٩وذلك لبدء برنامج التدريب الع�سكري
الأ�سا�سي كجنود م�ستجدين لاللتحاق
ب�أقرانهم من منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف
خمتلف وحداتهما ،وذلك بعد �أن اجتازوا
مراحل القبول والتقييم واالختبارات
والفحو�صات الطبية والبدنية التي �أجريت
لهم م�سب ًقا .
�سخر كل من اجلي�ش ال�سلطاين
وقد َّ
ال ُعماين والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
خرباتهما و�إمكاناتهما من القوى الب�رشية
املتخ�ص�صة واملتطلبات الإدارية وال�صحية
وو�سائل النقل ،ومبا يوفر عوامل البيئة
املنا�سبة لتحقيق �رسعة تنفيذ �إجراءات
االلتحاق باخلدمة الع�سكرية  ،واالن�ضمام

�إلى ميادين الواجب الوطني ،وت�أتي هذه
اجلهود احلثيثة التي تقوم بها قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف ا�ستيعاب �أبناء الوطن وفق ًا
للخطط والربامج املو�ضوعة لتجنيد الكوادر
ُ

الوطنية لرفد �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع  ،وللإ�سهام
يف خدمة الوطن الأبي وقائده املفدى
و�أبنائه املخل�صني.
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تد�شني خدمة (التطبيب عن بعد) باملجمع الطبي بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية

د�شن املجمع الطبي بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية يوم
 ١٢/١٥خدمة (التطبيب عن بعد) يف طب العيون بوا�سطة االت�صال
املرئي املبا�رش مع م�ست�شفى القوات امل�سلحة  ،حتت رعاية العميد
الركن بحري را�شد بن عبدالكرمي ال�شحي قائد قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية .
وقد ا�ستمع راعي املنا�سبة واحل�ضور �إلى �إيجاز عن خدمة (التطبيب
عن بعد) ،كما قام بتد�شني اخلدمة ر�سميا  ،ثم مت تقدمي عر�ض مرئي
مبا�رش بني م�ست�شفى القوات امل�سلحة ب�صاللة وم�ست�شفى القوات امل�سلحة
باخلو�ض واملجمع الطبي بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ،حيث تعمل
خدمة التطبيب عن بعد على فح�ص املري�ض عرب االت�صال املرئي املبا�رش
والتفاعل مع املري�ض من خالل فح�ص العيون با�ستخدام الأجهزة احلديثة
املتخ�ص�صة للح�صول على الت�شخي�ص وك�أن املري�ض والطبيب يف نف�س
غرفة اال�ست�شارة من حيث الدقة والكفاءة.
وتهدف اخلدمة �إلى تقدمي �أف�ضل اخلدمات العالجية واال�ست�شارية
يف جمال طب العيون عرب االت�صال املرئي الآين والربط الإلكرتوين مع
املخت�صني والأطباء يف اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة.

اجلدير بالذكر �أن م�ست�شفى القوات امل�سلحة يعد من �أوائل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تد�شن خدمة التطبيب عن بعد ،ويتميز هذا
التد�شني بالتوا�صل احلي والتفاعل املبا�رش مع املري�ض.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط باخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة  ،وعدد من �ضباط و�ضباط �صف املجمع الطبي بقاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية.

م�ست�شفى القوات امل�سلحة يجري عملية لتثبيت العمود الفقري بتقنية الواقع املعزز ()augmented reality
جنح فريق طبي ُعماين من م�ست�شفى القوات امل�سلحة ( باخلو�ض) م�ؤخراً
من �إجراء عملية جراحية يف تثبيت فقرات العمود الفقري با�ستخدام تقنية
الواقع املعزز ( ،)augmented realityملواطن مري�ض يبلغ من العمر
عاما  ،وقد تكللت العملية وهلل احلمد بالنجاح .وقد �أجرى العملية فريق
(ً )٥٢
طبي برئا�سة العقيد طبيب �أحمد بن �سيف بن نا�رص اجلهوري ا�ست�شاري �أول
ورئي�س ق�سم العظام مب�ست�شفى القوات امل�سلحة  ،وكادر طبي ُعماين من ق�سم
جراحة العظام و�أق�سام التخدير والعمليات والأ�شعة والهند�سة الطبية.
اجلدير بالذكر �أن اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة قد �أجرت العديد من
العمليات الطبية احلديثة وحققت الكثري من الإجنازات يف املجاالت الطبية،
وي�أتي هذا الإجناز اجلديد �ضمن �سل�سلة الإجنازات الطبية التي حققتها
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ومواكبتها للتقدم العلمي والتكنولوجي مب�ستويات القوى الب�رشية التخ�ص�صية من خمتلف التخ�ص�صات الطبية،
يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية ،وذلك وفق ًا للخطط التي تنتهجها اخلدمات لتقدمي �أف�ضل اخلدمات و�أعلى م�ستويات الرعاية ال�صحية ملنت�سبي قوات
الطبية يف التحديث والتطوير ومبا يعمل على �إدامة عوامل االرتقاء ال�سلطان امل�سلحة ودوائر وزارة الدفاع.

فريق الكلية الع�سكرية التقنية يحرز املركز الثاين يف نهائي بطولة العامل للإبحار ال�شراعي
 حقق فريق الكلية الع�سكرية التقنية
املركز الثاين يف بطولة العامل للإبحار
ال�رشاعي الذي نظمته (م�ؤ�س�سة ُعمان
للإبحار) ،والذي اختتمت فعالياته يوم ١٢/٦
بوالية امل�صنعة حتت رعاية �صاحبة ال�سمو
ال�سيدة عفراء بنت طالل بن طارق �آل �سعيد.
فقد �أحرز الطالب املعت�صم بن حمود
الفار�سي املركز الثاين يف فئة (قوارب
الراديال) ،فيما ح�صل على املركز ال�ساد�س
الطالب علي بن ح�سني ال�سعدي يف الفئة
ذاتها.
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وقد �شارك يف البطولة ( )72مت�سابق ًا
من خمتلف دول العامل .
 كما حققت الكلية الع�سكرية التقنية
مراكز متقدمة يف ختام بطولة العامل
لل�شباب للإبحار ال�رشاعي يوم ١٢/١٧
 ،من خالل م�شاركة عدد من طالبها يف
البطولة حيث ا�ستطاع الطالب املعت�صم
بن حمود الفار�سي احل�صول على املركز
( )٢٠من بني ( )٧٠بحاراً من خمتلف دول
العامل.

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين  ..جهود و�أدوار �إن�سانية
يف �إطار اخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات ال�سلطان امل�سلحة
جنبا �إلى جنب مع باقي
للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الوطن
ً
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
 قامت يوم � ١٢/١إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية (�إخالء طبي) ملواطنة تعاين من حالة مر�ضية حرجة
ُ
 ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إلى امل�ست�شفى
ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
 وقامت يوم � ١٢/١٢إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
العماين بعملية (�إخالء طبي) المر�أة من اجلن�سية ال�سودانية
ال�سلطاين ُ
تعاين من حالة �صحية حرجة  ،حيث مت نقلها من مركز دبا ال�صحي
مبحافظة م�سندم �إلى م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي
العالج التخ�ص�صي الالزم .
 كما قامت يوم � ١٢/١٢إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
العماين بعملية (�إخالء طبي) ملواطنة تعاين من حالة �صحية
ال�سلطاين ُ
حرجة ،وقد مت نقلها من م�ست�شفى م�صرية �إلى م�ست�شفى �صور مبحافظة
جنوب ال�رشقية لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم .
 كما قامت طائرة عمودية �أخرى يف �ساعة مبكرة من يوم ١٢/١٣
بعملية (�إخالء طبي) ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت
نقلها من مركز ليما ال�صحي �إلى م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
لتلقي الرعاية ال�صحية الالزمة .

 وقام يوم  ١٢/١٥مركز البحث والإنقاذ ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين وبالتن�سيق مع كل من مركز الأمن البحري و�رشطة خفر
ُ
ال�سواحل ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية بعملية (�إخالء طبي) بوا�سطة
�إحدى الطائرات العمودية ل�شخ�صني من اجلن�سية الإيرانية بعد
تعر�ض القارب اخل�شبي الذي كان يقلهم لعطل فني م�ؤثر حيث قامت
�سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من املوقع بعملية �إنقاذهم،
وعلى الفور مت نقلهم عرب الطائرة العمودية ل�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين �إلى م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم،
ُ
فيما مت نقل ثالثة م�صابني �آخرين �إلى ميناء ال�سلطان قابو�س
مبحافظة م�سقط .
 كما قامت يوم � ١٢/١٦إحدى الطائرات العمودية ب�سالح
العماين بعملية (�إخالء طبي) ملواطنة تعاين من حالة
اجلو ال�سلطاين ُ
�صحية حرجة ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم،
�إلى م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي
الالزم .
 وقامت يوم � ١٢/١٩إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
العماين بعملية (�إخالء طبي) لرجل مقيم من اجلن�سية البنغالية
ال�سلطاين ُ
يعاين من حالة �صحية حرجة ،حيث مت نقله من م�ست�شفى م�صرية �إلى
م�ست�شفى �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية لتلقي العالج التخ�ص�صي
الالزم .

وفاة �أحد منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية و�إ�صابة �آخر �أثناء ت�أدية الواجب الوطني
على منت �إحدى ال�سفن امل�شاركة يف التمرين امل�شرتك (الثمر الطيب)

�إميانا بق�ضاء اهلل وقدره انتقل �إلى رحمة اهلل تعالى يوم ١٢/١٣
الرقيب بحري علي بن عبدالرحمن بن مبارك البلو�شي من منت�سبي
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية  ،الذي وافته املنية �أثناء ت�أدية الواجب
الوطني على منت �إحدى �سفن البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية املوجودة
يف املياه الباك�ستانية امل�شاركة مع القوات البحرية الباك�ستانية
يف التمرين الع�سكري البحري امل�شرتك (الثمر الطيب) والذي �أجريت
فعالياته خالل الفرتة من ( ،)١٢/18-13كما �أدى املوقف �إلى
�إ�صابة زميله نائب العريف بحري �سلطان بن �سامل بن �سلطان

ال�سليطني مت على �أثرها نقله على الفور �إلى �أحد امل�ست�شفيات الع�سكرية
مبدينة كرات�شي بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية  ،لتلقي العناية الطبية
والعالج التخ�ص�صي الالزم.
و�إذ تنعي قيادة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية قائداً و�ضباط ًا
و�أفراداً الفقيد الذي وافته املنية �أثناء ت�أدية الواجب الوطني � ،سائلني
اهلل تعالى �أن يتغمده بوا�سع رحمته ويلهم ذويه ال�صرب وال�سلوان  ،و�إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون � ،سائلني اهلل العلي القدير �أن مين على امل�صاب
بال�شفاء العاجل .
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�إعداد :النقيب� /سعيد بن خالد النافعــي

 الوكيـل /مقبول بن �سامل الرحبــيت�صوير:
 -الوكيـل /بـدر بن نا�صـر الكلبانــــي

 الرقيب �أول � /سليمان بن حممد العبـــري -نائب العريف � /أحمد بن غريب الها�شمي

اجلي�ش ال�سلطانـي ال ُعمانـي يحتفـل بتخريج دورة ال�ضبــــــــــــــــــــاط املر�شحني ودورة ال�ضباط املر�شحني للعن�صر الن�سائي

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 ١٢/٢٢بتخريج دورة ال�ضباط املر�شحني،
ودورة ال�ضباط املر�شحني للعن�صر الن�سائي
من كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،وذلك
حتت رعاية معايل ال�شيخ الف�ضل بن حممد
احلارثي �أمني عام جمل�س الوزراء.
ال�ضباط املر�شحون بالدورة احلالية
ا�ستلموا راية الكلية و�أق�سموا على �صونها
عالية ّ
ً
خفاقة
و�إبقائها
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بد�أت مرا�سم االحتفال الذي �أقيم على
ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري مبع�سكر
املرتفعة بالتحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة،
وعزفت فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ال�سالم ال�سلطاين ،بعدها ا�ست�أذن
قائد الطابور معايل ال�شيخ �أمني عام جمل�س
الوزراء راعي املنا�سبة بتفتي�ش ال�صف
الأمامي من طابور اخلريجني ،عقب ذلك
قدم اخلريجون ا�ستعرا�ض ًا ع�سكريا بامل�سري
البطيء والعادي مروراً من �أمام املن�صة
الرئي�سية مليدان االحتفال تتقدمهم راية
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،ثم تقدم
الطابور على هيئة اال�ستعرا�ض للأمام.
بعد ذلك �سلّم معايل ال�شيخ راعي
االحتفال �سيف ال�رشف لل�ضابط املر�شح
حممد بن �سليمان البحري من اجلي�ش
ال�سلطاين العماين احلا�صل على املركز الأول
على م�ستوى دورة ال�ضباط املر�شحني،
ثم جرت مرا�سم ت�سليم وا�ستالم راية كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،حيث قامت
جمموعة حملة الراية بدورة ال�ضباط
املر�شحني املتخرجة بت�سليمها �إلى جمموعة

�أمني عام جمل�س الوزراء يرعى املنا�سبة وي�سلم �سيف ال�شرف
للحا�صل على املركز الأول على م�ستوى دورة ال�ضباط املر�شحني
حملة الراية بالدورة احلالية  ،والتي ال تزال
تتلقى تدريباتها بالكلية ،والذين �أق�سموا
على �صونها و�إبقائها عالية خفاقة  ،ثم
زف �سالم العلم وطاف حملة الراية بها بني
ُع َ
�صفوف دورتهم .
بعدها ردد اخلريجون ن�شيد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين (يا ُعمان اخلري والعز

املكني) و�أدوا ق�سم الوالء ونداء الت�أييد،
وهتفوا ثالث ًا بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -كما �أدى
طابور اخلريجني التحية الع�سكرية  ،وعزفت
املو�سيقى ال�سالم ال�سلطاين ،وتقدم قائد
الطابور م�ست�أذنا معاليه باالن�رصاف  ،حيث
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�آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية:

العماين:
�آمر �أكادميية اجلي�ش ال�سلطاين ُ

«يعد هذا التخرج يوم ًا مبارك ًا من �أيام كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية،
ومن هذا املقام �أبارك لهم هذا التخرج وهذه اجلهود وهذا الإجناز� ،سائ ًال اهلل
العلي القدير لهم كل التوفيق يف خدمة هذا الوطن العزيز»

«�أتقدم بالتهنئة لل�ضباط اخلريجني متمنيا لهم م�ستقبال علميا وعمليا
م�شرقا ،وهذه الكوكبة من ال�ضباط اخلريجني �ستكون رافد ًا مهم ًا للجي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين واجلهات الع�سكرية الأمنية الأخرى»
مر الطابور من �أمام املن�صة الرئي�سية م�ؤديا
التحية الع�سكرية ملعايل ال�شيخ �أمني عام
جمل�س الوزراء راعي االحتفال.
بعد ذلك قدمت فرقة مو�سيقى اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين مقطوعات ومعزوفات
مو�سيقية متنوعة ،وعر�ض ًا مو�سيقيا ع�سكريا
ا�شتمل على العديد من الت�شكيالت التي
ج�سدت القدرات واملهارات العالية التي
يتمتع بها منت�سبو الفرقة ،وذلك با�ستخدام
�أحدث املعدات والآالت املو�سيقية التي
زودت بها ،والتي تعك�س جانب ًا من التحديث
والتطوير الذي توليه قيادة اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين يف خمتلف املجاالت الع�سكرية ،كما
قامت الفرقة املو�سيقية بت�شكيل ا�سم ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه .
ح�رض االحتفال عدد من �أ�صحاب
املعايل ،وقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد
من املكرمني و�أ�صحاب ال�سعادة  ،وعدد من
كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وعدد
من القادة وكبار ال�ضباط املتقاعدين من
اجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى بالبالد،

االحتفال �شمل
تخريج �أول دورة
لل�ضباط املر�شحني
من العن�صر
الن�سائي
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وعدد من امللحقني الع�سكريني ب�سفارات
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ب�سلطنة عمان ،
وجمع من منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
و�أولياء �أمور ال�ضباط اخلريجني.
وقد �شارك يف دورة ال�ضباط املر�شحني
املتخرجة �إلى جانب �ضباط من اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين عدد من ال�ضباط املر�شحني
من مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدفاع ،و�سالح اجلو ال�سلطاين العماين،
واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وقوة ال�سلطان
اخلا�صة ،و�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،واجلهات
الأمنية الأخرى بالبالد� ،إ�ضافة �إلى م�شاركة
�ضباط مر�شحني من القوات امل�سلحة من
مملكة البحرين ال�شقيقة ودولة قطر ال�شقيقة.
ومبنا�سبة تخريج دورة ال�ضباط
املر�شحني ودورة ال�ضباط املر�شحني
للعن�رص الن�سائي من كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية حتدث العميد الركن �سعيد بن زايد
احلب�سي �آمر �أكادميية اجلي�ش ال�سلطاين
العماين قائ ًال�« :إن كلية ال�سلطان قابو�س
ُ
الع�سكرية ت�ؤمن �إميانا را�سخا ب�أن التدريب

اخلريجون قدموا عر�ض ًا ع�سكريا �أظهروا خالله املهارة والكفاءة العالية

والت�أهيل لل�ضباط املر�شحني هي الركيزة
الأ�سا�سية ،و�أن الكفاءة القيادية لل�ضباط
املر�شحني هي من �ضمن �سلم �أولوياتها،
وبهذه املنا�سبة �أتقدم بالتهنئة لل�ضباط
اخلريجني متمنيا لهم م�ستقبال علميا وعمليا
م�رشقا ،وهذه الكوكبة من ال�ضباط اخلريجني
�ستكون رافداً مهم ًا للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
واجلهات الع�سكرية الأمنية الأخرى ،كما
�أو�صيهم ب�أن يكر�سوا كل ما تعلموه يف
تطوير �إمكاناتهم وقدراتهم ،و�أن يكونوا

مثاال را�سخا ملن هم حتت قيادتهم �سائ ُال
اهلل �سبحانه وتعالى �أن يحفظ بالدنا ُعمان
عزيزة مهابة حتت ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه».
وقال العقيد الركن حممد بن �أحمد
امل�شيخي �آمر كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية« :فخور جداً بتخريج هذه الكوكبة
من دورة ال�ضباط املر�شحني ودورة
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املقدم الركن/
خالد بن �سامل ال�شبلي

ال�ضباط املر�شحني للعن�رص الن�سائي من
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية  ،ويعد هذا
التخرج يوم ًا مبارك ًا من �أيام كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية ،ومن هذا املقام �أبارك
لهم هذا التخرج وهذه اجلهود وهذا الإجناز
�سائ ًال اهلل العلي القدير لهم كل التوفيق يف
خدمة هذا الوطن العزيز �إخال�صا وا�ستمرارا
يف اجلهد والعطاء حتت ظل القيادة الر�شيدة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه».
وقال املقدم الركن خالد بن �سامل
ال�شبلي« :حتتفل كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية وبكل فخر واعتزاز بتخريج
دورة ال�ضباط املر�شحني ودورة ال�ضباط
املر�شحني للعن�رص الن�سائي ،وقد اجتاز
اخلريجون كل مراحل الت�أهيل والتدريب بكل
جدارة واقتدار ،و�أ�صبحوا قادرين على خدمة
الوطن وقائده املفدى ،مت�سلحني بالعلم
واملعرفة ،معاهدين اهلل على بذل الغايل
والنفي�س للذود عن حيا�ض الوطن وحماية
مكت�سباته ،و�أتقدم بالتهنئة للخريجني على
نيلهم الثقة ال�سامية الكرمية من لدن موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم  -القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه  -ك�ضباط باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى».
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الرائد الركن/
عو�ض بن عبداهلل �آل ثاين

الرائد الركن/
�أحمد بن را�شد املعمري

الرائ��د الركن عو�ض ب��ن عبداهلل �آل ثاين:
«ي��شرفني �أن �أهن��ئ ال�ضب��اط اخلريج�ين
واخلريج��ات على اجتيازه��م مقررات الدورة
الت��ي مت من خاللها تنمي��ة وتطوير قدراتهم
القيادي��ة ،وت�أ�صيل قواعد و�أ�س���س االن�ضباط
الع�س��كري ،وتهيئ��ة وبن��اء اجلان��ب الب��دين،
وتدريبه��م وتزويده��م بالعل��وم وامله��ارات
الع�س��كرية الأ�سا�س��ية ،وهم جاهزون للعمل
�ضباط�� ًا يف وح��دات وت�ش��كيالت اجلي���ش
ال�س��لطاين ال ُعماين وقوات ال�س��لطان امل�سلحة
واجله��ات الع�س��كرية والأمني��ة الأخ��رى،
والق��وات امل�س��لحة يف بع���ض دول جمل���س
التع��اون لدول اخلليج العربية امل�ش��اركة يف
ال��دورة ،حي��ث مت تدريبهم من قب��ل مدربني
�أكفاء ،فلهم مني جزيل ال�شكر والتقدير».
كما قال الرائد الركن �أحمد بن را�شد
املعمري« :حتتفل اليوم كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية بتخريج دفعة جديدة من
ال�ضباط املر�شحني بعد �أن �أكملوا مقررات
الدورة ،و�إن اجلانب الإداري مكمل ومالزم
للعملية التدريبية �سواء كان املنهاج ع�سكري
�أو �أكادميي  ،حيث �أن التن�سيق امل�سبق الإعداد
املبكر واملتابعة امل�سرتة جلميع مراحل
التدريب واجلوانب الإدارية املختلفة ي�ساعد
على �إجناز مقررات الدورة بكل ي�رس وجناح».
من جانبها قالت النقيب عائ�شة بنت
عبداهلل البلو�شية« :يف هذا اليوم املبارك

النقيب/
عائ�شة بنت عبداهلل البلو�شية

من �أيام ُعمان الغالية  ،وبكل فخر واعتزاز
حتتفل كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
بتخريج كوكبة من ال�ضباط املر�شحني من
العن�رص الن�سائي  ،لي�سهمن مع �أ�شقائهن
من الرجال يف خدمة الوطن وحمل �رشف
الذود عن حيا�ضه والدفاع عن مقد�ساته،
يف ظل الرعاية الكرمية واالهتمام ال�ساميني
الذي يوليهما موالنا جاللة ال�سلطان املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -لأبناء
�شعبه الكرام».
وقال املالزم حممد بن �سليمان البحري
احلا�صل على �سيف ال�رشف واملركز الأول
على م�ستوى دورة ال�ضباط املر�شحني:
«�إنه لفخر كبري يل ولزمالئي التخرج من
هذه الكلية العريقة ،والتي تلقينا فيها
العديد من العلوم الع�سكرية والأكادميية
التي طورت و�صقلت مهاراتنا وقدراتنا
لنكون �ضباطا �أكفاء قادرين على خدمة
هذا الوطن املعطاء ،كما �أ�شكر القائمني على
كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية من الطاقم
التدريبي والإداري الذين �أ�سهموا يف جناح
امل�سرية التدريبية».
وقالت املالزم بثينة بنت �أحمد الظهورية
احلا�صلة على املركز الأول على م�ستوى
ال�ضباط املر�شحني للعن�رص الن�سائي�« :إن
االنت�ساب لكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
ل�رشف عظيم يل �أن �أكون �إحدى خريجات هذا

املالزم/
حممد بن �سليمان البحري

املالزم/
بثينة بنت �أحمد الظهورية

ال�رصح التدريبي ال�شامخ م�ؤهلني خلدمة هذا
الوطن  ،وال ي�سعني �إال �أن �أوجه كلمة �شكر
وتقدير لكل من �أ�سهم بالتدريب والإ�رشاف
على �سري العملية التدريبية على �أكمل وجه،
ون�س�أل اهلل تعالى �أن يوفقنا خلدمة وطننا
الغايل وجاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل
ورعاه  -و�أداء الواجب املنوط بنا بكل �أمانة
و�إخال�ص».
كما قال املالزم �أحمد �سلمان الف�ضالة
من مملكة البحرين ال�شقيقة« :احلمد هلل
على تخرجنا من هذا ال�رصح الع�سكري
العريق ،وكل ال�شكر والتقدير جلاللة ال�سلطان
املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه -
وال�شكر مو�صول لآمر كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية وللقائمني عليها للجهود التي
بذلوها للو�صول بنا �إلى هذه اللحظات
ال�سعيدة ،و�أمتنى كل االزدهار والتقدم
ل�سلطنة عمان و�شعبها الويف الكرمي».

املالزم/
�أحمد �سلمان الف�ضالة

املالزم/
�شم�سان خالد النعيمي

وقال املالزم �شم�سان خالد النعيمي من
دولة قطر ال�شقيقة« :هلل احلمد �أنهينا فرتة
التدريب يف كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية،
وعظيم ال�شكر ووافر التقدير للقائمني على
الكلية مل�ساعيهم امل�ضنية وجهودهم املبذولة
خالل امل�سرية التدريبية بالكلية ،وكلنا فخر
واعتزاز �أن نكون من خريجي هذه ال�رصح
املكني والعريق ،و�أمتنى التوفيق والنجاح
للكلية ومنت�سبيها ومزيدا من التقدم واالزدهار،
ول�سلطنة عمان الرفعة والعزة وال�شموخ».
وحتدث الوكيل �أول يحيى بن �سيف
اخلرو�صي قائال�« :إنه من دواعي االعتزاز
وال�رسور �أن نحتفي بتخريج هذه الكوكبة
من ال�ضباط املر�شحني من كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية ،والتي لطاملا حر�صت منذ
ت�أ�سي�سها على تخريج �ضباط �أكفاء قادرين
على حتمل امل�س�ؤوليات اجل�سام � ،سائال اهلل
لهم التوفيق وال�سداد».

الوكيل �أول/
يحيى بن �سيف اخلرو�صي

اجلدير بالذكر �أن كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين تعد
�رصحا تعليميا وتدريبي ًا ُيعنى ب�إعداد
ال�ضباط املر�شحني ،وغريهم من امللتحقني
بدورات ال�ضباط لي�صبحوا �ضباط ًا قادرين
على حتمل م�س�ؤولياتهم اجل�سيمة واملهام
املناطة بهم  ،بعد �أن نهلوا من معني علومها
الع�سكرية والأكادميية� ،سواء النظرية �أو
العملية ،و�صقلهم بالعلوم الع�سكرية ،وتنفيذ
التمارين امليدانية ليكونواً دائما قادرين على
�أداء الواجب الوطني وبكل كفاءة واقتدار.
وتقوم كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
ب�إعداد ال�ضباط املر�شحني الإعداد الأمثل
وفق مقررات التدريب الع�سكري والدرا�سات
الأكادميية ،بالإ�ضافة �إلى تر�سيخ املفاهيم
الع�سكرية لديهم ومبا ي�ؤهلهم وبكفاءة
للقيام بالدور الذي �سيناط بهم يف وحداتهم،
وتزويدهم بالعلم واملعرفة الع�سكرية.
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اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين العُماين
ي�سلم �شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية خلريجي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
العماين بتخريج دورة ال�ضباط املر�شحني ودورة ال�ضباط املر�شحني للعن�رص الن�سائي،
مبنا�سبة احتفال اجلي�ش ال�سلطاين ُ
العماين يوم � ١٢/٢٢شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية
�سلم اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ُ
خلريجي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،كما �سلم اجلوائز التقديرية لأوائل ال�ضباط من الدورتني املتخرجتني.
وقد هن�أ قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ال�ضباط اخلريجني على
�أدائهم املتميز يف حفل تخرجهم والذي ترجم اجلهود التي بذلت
للو�صول بهم �إلى هذا امل�ستوى امل�رشف  ,مبارك ًا لهم نيل الثقة ال�سامية
الكرمية من لدن جاللة القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ وحاث ًا �إياهم
على بذل اجلهد واملثابرة والتفاين يف �أداء مهامهم والواجبات التي
�ستناط بهم ،متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح ،ومهنئ ًا جناح جهودهم
وم�ساعيهم التي بذلوها خالل فرتة الدورة واجتياز مقرراتها .
من جانبه هن�أ �آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية اخلريجني مبنا�سبة
تخرجهم ،داعيا اخلريجني �إلى اال�ستمرار يف بذل املزيد من اجلهد نحو
اكت�ساب املهارات والعلوم الع�سكرية لت�ضاف �إلى ما تعلموه يف كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين .

ن�شيد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
يـــا ُعمـان اخلري والعز الــمـكـيـن
فـي حـمى ال�سلطان قائدنا الأمني
جـــي�شك املغوار من يحمى العرين
فوق هام الكون رفرف يا عــلـــــــم
جي�شك يا ُعمان جي�شك يا ُعمان جي�شك الأبي
�سلطنة �أجماد و�أحفاد الــكبار
موطن ال�سيفني واخلنجر �شعار
نهجنا القر�آن وعـمـان الــوقـــــار
فوق هام الكون رفرف يا عــلــم
جي�شك يا ُعمان جي�شك يا ُعمان جي�شك الأبي
يا عمان الن�رص يا �أر�ض اجلدود
جي�شك اجلبار وايف بالعهــود
�صفنا فوالذ و�أ�ســــياج احلدود
فوق هام الكون رفرف يا علم
جي�شك يا ُعمان جي�شك يا ُعمان جي�شك الأبي
ما نهاب املوت �أو كيد العِ داء
خريت الأرواح لـــلــوطن فـــــدا
ينـتـهـي الـتـاريخ فـيـنـا وابـتـــــدا
فوق هام الكون رفرف يا عـلـــم
جي�شك يا ُعمان جي�شك يا ُعمان جي�شك الأبي
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متابعة :
النقي����ب� /س����عيد ب����ن نا�ص����ر ال�ش����بيبي
ت�صوير:
الوكي����ل /مقب����ول ب����ن �س����امل الرحب����ي
الوكي����ل /ب����در ب����ن نا�ص����ر الكلب����اين
الرقي����ب� /أحم����د ب����ن فه����د الوهيب����ي

العمانــــــــــــــــــــــــــــــــي يحتفل بتخريج دفعة جديدة
�ســـالح اجلــو ال�سلطـانــي ُ
من ال�ضباط الطيارين وال�ضباط املر�شحني و�ضبــــــــــــــــــــــــــــاط اخلدمــة املحــدودة وال�ضبــاط اجلامعييــن

احتفل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١٢/٨بتخريج دفعة جديدة من
ال�ضباط ا�شتملت على عدد من الدورات ،وت�ضمنت دورة ال�ضباط الطيارين
ودورة ال�ضباط املر�شحني ودورة �ضباط اخلدمة املحدودة وال�ضباط اجلامعيني.
وقد قدم ال�ضباط اخلريجون خالل االحتفال عر�ض ًا ع�سكري ًا على ميدان
اال�ستعرا�ض الع�سكري بقاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية حتت
رعاية �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 .
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بد�أت مرا�سم االحتفال بالتحية الع�سكرية
ل�صاحب ال�سمو ال�سيد راعي املنا�سبة لدى
و�صوله ميدان االحتفال ،وعزفت فرقة
مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ال�سالم
ال�سلطاين ،ثم قام �سموه بتفتي�ش ال�صف
الأمامي من طابور اخلريجني ،عقب ذلك قدم
طابور اخلريجني ا�ستعرا�ض ًا بامل�سري البطيء
تتقدمهم راية �أكادميية ال�سلطان قابو�س

اجلوية ،مروراً من �أمام املن�صة الرئي�سية
مب�صاحبة املعزوفات املو�سيقية الع�سكرية،
ثم تقدم الطابور بهيئة اال�ستعرا�ض �إلى
الأمام .
بعد ذلك قام �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون العالقات والتعاون
الدويل واملمثل اخلا�ص جلاللة ال�سلطان راعي
االحتفال بتقليد جناح الطريان للطيارين
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�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:

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

«ي�سعدين وي�رشفني ما �شاهدته اليوم من م�ستوى راق ،و�أهنئ ال�ضباط
اخلريجني و�أمتنى لهم التوفيق يف �أعمالهم وب�إذن اهلل ن�ستمر للأمام  ،وبدون
�شك هناك �شكر يذكر للمدربني وامل�رشفني على ه�ؤالء ال�ضباط والطيارين،
وب�شكل عام �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين له مكانة رفيعة ،ونتمنى لهم
التوفيق».

«بناء على الربامج واملخططات التدريبية  ،يحتفل �سالح اجلو ال�سلطاين العماين كل عام بتخريج دفعات
جديدة من ال�ضباط الطيارين واجلويني بعد انهائهم الدورات التدريبية بنجاح  ،مكت�سبني بذلك العلوم
واملعارف واملهارات الالزمة  ،ومتحلني باالن�ضباط وبالإجادة يف كل ما يوكل �إليهم من مهام وطنية جليلة
 ،وقادرين على قيادة الآخرين نحو النجاح وتنفيذ املهام املطلوبة  ،ومعاهدين اهلل يف هذا اليوم الطيب
بامل�ضي قدم ًا �إلى العمل اجلاد واملخل�ص وبالوالء لهذا الوطن و�سلطانهم املفدى  -حفظه اهلل -فهنيئ ًا
ل ُعمان هذه الدفعة اجلديدة وهنيئ ُا للخريجني هذا ال�رشف العظيم لتبقى ُعمان �أبية �شاخمة يف ظل القيادة
احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه ».

اخلريجني ،كما �سلم �سموه �سيف ال�رشف
للمالزم جوي عبداهلل بن �سعيد املعمري
احلا�صل على املركز الأول على امل�ستوى
العام لدورة ال�ضباط املر�شحني املتخرجة،
ثم جرت مرا�سم ت�سليم وا�ستالم راية �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية من الدورة املتخرجة
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�إلى الدورة اجلديدة التي تتلقى تدريبها حالي ًا
ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية ،والذين
�أق�سموا على �صونها واملحافظة عليها ،وفقا
للأعراف الع�سكرية املتبعة .
وقد ردد ال�ضباط اخلريجون ن�شيد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين و�أدوا ق�سم الوالء ونداء

الت�أييد ،وهتفوا ثالث ًا بحياة ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
مر عدد
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -ثم ّ
من الطائرات املقاتلة ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين فوق ميدان اال�ستعرا�ض احتفاء بهذه
املنا�سبة ،وعزفت فرقة املو�سيقى ال�سالم
ال�سلطاين .
بعد ذلك ا�ست�أذن قائد طابور اخلريجني
من �صاحب ال�سمو ال�سيد راعي االحتفال
باالن�رصاف ،حيث غادر اخلريجون
ميدان اال�ستعرا�ض مروراً من �أمام
املن�صة الرئي�سية ،وقدمت فرقة مو�سيقى
العماين معزوفات
�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
ومقطوعات مو�سيقية وع�سكرية متنوعة،
ثم التقطت ال�صور التذكارية ل�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
راعي احلفل مع هيئة التوجيه والتدريب
واخلريجني .
ح�رض االحتفال عدد من �أ�صحاب ال�سمو
واملعايل ،وقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى،
وعدد من املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة،
وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار
�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الأمنية الأخرى ،وعدد من كبار امل�س�ؤولني
بالدولة ،كما ح�رض فعاليات االحتفال عدد
من امللحقني الع�سكريني ب�سفارات الدول

ال�شقيقة وال�صديقة املعتمدين لدى �سلطنة
ُعمان ،وعدد من القادة وكبار ال�ضباط
املتقاعدين ،وجمع من �ضباط و�ضباط �صف
و�أفراد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،و�أولياء
�أمور اخلريجني ،وعدد من املدعوين .
وبهذه املنا�سبة حتدث العقيد الركن
جوي من�صور بن علي اجلامودي قائال« :تعد
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية �إحدى �أهم
ال�رصوح التعليمية والتدريبية والت�أهيلية
على م�ستوى قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية ،وتقوم بدور
بارز وحيوي يف التعليم والتدريب والت�أهيل

التخ�ص�صي يف جمال الطريان والتخ�ص�صات
اجلوية الأخرى وفق خطة مدرو�سة للتحديث
والتطوير بهدف رفد ال�سالح بال�ضباط
والأفراد القادرين على �أداء مهامهم
وواجباتهم ،وحتمل م�س�ؤولياتهم على �أكمل
وجه �إميانا منهم باهلل العلي القدير والوالء
جلاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى -
حفظه اهلل ورعاه  -والذود عن حيا�ض
الوطن ومكت�سباته».
وقال املقدم الركن جوي ماجد بن
علي الناعبي« :بف�ضل من اهلل وتوفيقه
نهت دورات ال�ضباط املر�شحني الأ�سا�سية
�أَ ْ
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلا�ص جلاللة
ال�سلطان يرعى االحتفال ويقلد �أجنحة الطريان
لل�ضباط الطيارين ،وي�سلم �سيف ال�شرف للحا�صل على
املركز الأول على م�ستوى دورة ال�ضباط املر�شحني
برناجم َها التدريبي ،وها هِ ي
واخلدمة املحدودة واجلامعيني
َ
�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية من جديد تتو�شح بو�شاح الفخر
واالعتزاز مبتهجة بتخريج كوكبة جديدة من ال�ضباط الطيارين
واجلويني بعد �أن اجتازوا جميع املقررات التدريبية بكل جدارة
واقتدار ،مت�سلحني بالعلم واملعرفة ،مذللني جميع ال�صعاب ،فالربغم
جراء جائحة (كورونا)� ،إال �أن الأكادميية
من الظروف الراهنة ّ
ا�ستطاعت حتقيق الأهداف املن�شودة ور�سالتها ال�سامية ملا تتمتع
به من قدرات و�إمكانات متكنها من التعامل مع خمتلف الظروف
اال�ستثنائية باحرتافية ،وهاهم اخلريجون يقفون يف ميدان الفخر
وال�شموخ معاهدين اهلل وجاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى -
حفظه اهلل -ببذل الغايل والنفي�س للذود عن حيا�ض هذا الوطن الغايل
و�صون مكت�سباته ،ويف اخلتام �أدعوهم �أن يرتجموا ما اكت�سبوه
خالل الدورة من علوم ومعارف ومهارات يف م�شوارهم القادم ك ّل
يف جماله».
وقال املقدم الركن طيار طالل بن عبداهلل العامري« :احلمد هلل
على وا�سع ف�ضله ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة وهاديا
ومعلما� ،أبارك للخريجني هذا الإجناز وال�رشف العظيم ون�شاركهم
الفرحة يف هذا اليوم املهيب ،حيث يحتفل �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بتخريج كوكبة من ن�سور الوطن وحماة �سمائه الغالية ،فلقد
نهلوا من معني املعرفة والتدريب ،واجتازوا جميع مراحل الت�أهيل
والتدريب ب�شقيها النظري والعملي ،و�أ�صبحوا قادرين على العمل يف
خمتلف �أ�رساب ال�سالح ،مت�سلحني باملهارة واملعرفة التي اكت�سبوها
خالل فرتة التدريب ،وهاهم يقفون بكل عزة و�شموخ جمددين العهد
والوالء للقائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه ،-ومعاهدين اهلل القدير �أن
يكونوا ن�سورا �أمناء خمل�صني يذودون عن حيا�ض الوطن».
وقال الرائد جوي �إبراهيم بن �سويد البارحي« :حر�صت �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية دائما و�أبدا على رفد قوات ال�سلطان امل�سلحة
بنخبة من الطيارين وال�ضباط اجلويني الأكفاء القادرين على
مواكبة التطورات احلديثة ب�شتى جماالتها ،والقيام بواجباتهم على
�أكمل وجه ،و�أن اجلميع على دراية بكل الظروف املحيطة بالعملية
التدريبية خالل هذا العام �إال �أن �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
قد ا�ستطاعت تذليل العقبات والتحديات وامل�ضي قدم ًا بالعملية
التدريبية من �أجل حتقيق الأهداف املر�سومة ،ملتزمة بجميع قرارات
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة
عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد � ،)19ضاربة املثل يف القدرات
العالية لقوات ال�سلطان امل�سلحة يف التعامل مع �أية ظروف تتعر�ض
لها �سلطنة ُعمان ،ويف اخلتام �أبارك للخريجني ح�صولهم على الثقة
ال�سامية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
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طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -و�أتقدم بال�شكر اجلزيل جلميع
ال�ضباط و�ضباط ال�صف الذين �ساهموا يف ت�أهيل وتدريب ه�ؤالء
اخلريجني ،داعيا املولى عز وجل �أن يوفقنا جميعا خلدمة وطننا
العزيز وقائده املفدى �أعزه اهلل و�أبقاه».
ومبنا�سبة تخرجهم التقى ممثل التوجيه املعنوي واملرا�سم
الع�سكرية بعدد من اخلريجني من ال�ضباط الطيارين وال�ضباط
اجلويني الذين عربوا عن فرحتهم و�سعادتهم بتخرجهم من هذا
ال�رصح الأكادميي ،وذلك من خالل اللقاءات الآتية:
املالزم جوي عبداهلل بن �سعيد املعمري احلا�صل على املركز الأول
و�سيف ال�رشف على م�ستوى الدورة حتدث قائالً« :احلمد اهلل �إذ �أنعم
علي بح�صـويل على املركز الأول و�سـيـف ال�شـرف وما هو
و�أكرم ّ
ومن ّ
�إال ح�صـاد زرع غر�س خالل العامني املن�صـرمني وها قد �آتى �أكله،
وذلك نتاج جد واجتهاد و�صـرب ومثابرة ،ونكن لأكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية �أ�صـدق عبارات ال�شكر والثناء ملا مت تقدميه ،وت�أهيل
�ضـباط �أكفاء لالن�ضمام �إلى �صفوف قوات ال�سلطان امل�سلحة».
وقال املالزم جوي جا�سم بن حممد املزروعي احلا�صل على
املركز الأول يف دورة �ضباط اخلدمة املحدودة واجلامعيني�« :إنه
ملن دواعي الفخر واالعتزاز �أن �أعرب عن �سعادتي وعظيم بهجتي
بهذه اللحظة ال�سعيدة ،حلظة التخرج من �أكادميية ال�سلطان قابو�س
اجلوية هذا ال�رصح العلمي ال�شامخ املزدهر �إلى ال ُعال بالعمل اجلاد،
وهو �رشف كبري وو�سام فخر واعتزاز نيل الثقة ال�سامية من لدن
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -لنخلد عطاءنا يف �سجل �إجنازات ُعمان
احلبيبة ،بعد حقبة زمنية حافلة بالعطاء والكفاءة واجلد واالجتهاد».
املالزم طيار �شهاب بن را�شد البدري حتدث قائالً« :بحمد من
اهلل وتوفيقه �أنهينا التدريب والت�أهيل �أنا وزمالئي الطيارين بعد
�أن تلقينا العديد من املعارف واخلربات لنكون �ضمن كوكبة طياري
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يف خمتلف �أ�رسابه ،و�إنه ل�رشف وفخر
كبري احل�صـول على جناح الطريان ،وندعو اهلل عز وجل �أن يوفقنـا
خلـدمـة وطننا وموا�صلة م�سرية العمل والتدريب يف �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين� ،سائال املولى عز وجل �أن يحفظ �سلطاننا املعظم
وهذا الوطن العزيز».
وقال املالزم طيار �سلمان بن �سامل القتبي« :بحمد اهلل �أكملنا
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العماين
اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
ي�سلم �شهادات الدبلوم يف العلوم الع�سكرية لل�ضباط اجلويني

املقدم الركن جوي/
ماجد بن علي الناعبي

العقيد الركن جوي /
من�صور بن علي اجلامودي

املالزم جوي/
جا�سم بن حممد املزروعي

املالزم طيار/
�شهاب بن را�شد البدري

املالزم طيار/
�سلمان بن �سامل القتبي

املالزم جوي/
ب�شرى بنت جمعة املنذرية
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الرائد جوي/
املقدم الركن طيار/
طالل بن عبداهلل العامري �إبراهيم بن �سويد البارحي

املالزم جوي/
عبد اهلل بن �سعيد املعمري

بنجاح واحدة من املراحل الأولى الرئي�سـية يف حياتنا الع�سكرية ،مل يكن الدرب
ممهداً للو�صول ،وما يك�سـب هذه اللحظة مزيداً من اخل�صو�صية ويج�سد التزامنا
وفخرنا بهذا الإجناز هو اجلهد ال�شاق الذي بذلناه ،والليايل التي ق�ضيناها يف
الدرا�سـة ،واملثابرة التي �أظهرناها� ،أتت �أكلها �أخرياً وهلل احلمد ،وال ي�سعنا �إال �أن
نقدم جزيل �شكرنا وعظيم امتناننا لأولئك الذين بذلوا كل جهد ممكن لي�ضـمنوا
وجـودنـا هنـا ،وراعوا م�سريتنا لن�صبح طيارين متمر�سني».
املالزم جوي ب�رشى بنت جمعة املنذرية« :احلمد هلل رب العاملني� ،أ�شعر
بالفخر واالعتزاز بهذا الإجناز العظيم الذي ي�شكل �إ�ضافة مهمة لدي ،الذي جاء
بف�ضل اهلل تعالى وتوفيقه وبجهد متوا�صل طوال مدة الدورة يف بيئة مهنية
مهيئة ومعدة بكافة الإمكانات ومبختلف الأ�صـعدة والتي تتمثل يف �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية ،وبهذه املنا�سبة �أت�شـرف كوين �أمثل املر�أة ال ُعمانية يف
هذه الدورة فكنت حري�صة �أن �أثبت لنف�سـي �أو ًال وللجميع ثاني ًا عزمية و�إ�رصار
املر�أة ال ُعمانية �رشيكة الرجل يف م�سرية التنمية امل�ستدامة وبناء الوطن الغايل،
كما �أود �أن �أتقدم بال�شكر لعائلتي الكرمية على ما قدموه من دعم وحتفيز طوال
فرتة الدورة ،و�أعاهد اجلميع �أن �أبذل ق�صارى جهدي لأ�ستفيد من اخلربات التي
قدمت يل و�أن �أفيد عملي ،ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل �أن يوفقنا خلدمة بالدنا الغالية
ُعمان يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�ضـرة �صـاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».

�سلم اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم � ١٢/٨شهادات الدبلوم
يف العلوم الع�سكرية لل�ضباط اجلويني الذين نالوا �رشف
التخرج من �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية .
وقد هن�أ قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ال�ضباط
اخلريجني على �أدائهم يف اال�ستعرا�ض الع�سكري الذي قدموه
على ميدان اال�ستعرا�ض بقاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية مبنا�سبة حفل تخرجهم  ،والذي ترجم
اجلهود التي بذلت للو�صول بهم �إلى هذا امل�ستوى امل�رشف،
مبارك ًا لهم نيلهم الثقة ال�سامية الكرمية �ضباطً ا يف �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،حاث ًا �إياهم على بذل اجلهد ،والتفاين
يف �أداء مهام عملهم املقبلة ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط ب�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين .
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�إعداد :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

الت�صوير :الوكيل /وليد بن را�شد املجريف  -الوكيل /بدر بن نا�صر الكلباين -الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي

الكلية الع�سكرية التقنية حتتفل بتخــــــــــــــريج دفعتني جديدتيـــن من طلبتهــا
العميد الركن جوي (مهند�س) عميد الكلية الع�سكرية التقنية:
«الكلية ا�ستحدثت عد ًدا من الربامج الأكادميية املتخ�ص�صة  ،يف �إطار االهتمام الذي
توليه الكلية الع�سكرية التقنية للبحث العلمي ،وامل�شاركات العلمية يف امل�سابقات البحثية
الإقليمية والدولية� ،إىل جانب تنظيم الكلية لعدد من امل�ؤمترات العلمية».

احتفلت الكلية الع�سكرية التقنية
يوم  ١٢/١٤بتخريج الدفعة الرابعة من
حملة م�ؤهل البكالوريو�س والدفعة
اخلام�سة من حملة م�ؤهل الدبلوم
املتقدم يف تخ�ص�صات هند�سية
خمتلفة ،حتت رعاية معايل الدكتور
حممد بن نا�صر الزعابي الأمني العام
بوزارة الدفاع.
وقد ا�ستهل برنامج احلفل والذي �أقيم مبقر
مبنى الكلية ب�آيات عطرة من الذكر احلكيم ،بعد
ذلك قدم عر�ض مرئي ت�ضمن �أبرز �أحداث العام
الدرا�سي 2021م يف الكلية الع�سكرية التقنية.
وبهذه املنا�سبة �ألقى العميد الركن جوي
(مهند�س) حممد بن عزيز ال�سيابي عميد الكلية
الع�سكرية التقنية كلمة حت��دث فيها قائال:
«بالرغم من الآثار املرتتبة عن جائحة (كورونا)،
ا�ستطاعت الكلية مواجهة ال�صعوبات والتحديات
وذلك من خالل اجلاهزية الفنية لتقنيات التعليم
والكوادر ال ُعمانية املتخ�ص�صة والبنية املتطورة
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واملعززة ب�أحدث تقنيات ومتطلبات التعليم
اجلامعي ،كما ا�ستحدثت الكلية عد ًدا من الربامج
الأكادميية املتخ�ص�صة  ،يف �إطار االهتمام الذي
توليه الكلية الع�سكرية التقنية للبحث العلمي،
وامل�شاركات العلمية يف امل�سابقات البحثية
الإقليمية والدولية� ،إلى جانب تنظيم الكلية لعدد
من امل�ؤمترات العلمية».
من جانبه �أ���ش��ار املهند�س ب��در بن �سامل
الغنيمي م�ساعد العميد لل�ش�ؤون الأكادميية
بالكلية الع�سكرية التقنية �إلى� « :إن الكلية �ضمت
�إليها معهد العلوم الطبوغرافية بالهيئة الوطنية
للم�ساحة ،حتت م�سمى (هند�سة اجليوماتك�س)
بهدف توحيد اجلهود وجتويد الأداء ،ليكون
بذلك التخ�ص�ص الهند�سي اخلام�س �إلى جانب
التخ�ص�صات الأربعة الرئي�سية وه��ي هند�سة
النظم ،وهند�سة الطريان ،والهند�سة البحرية،
والهند�سة املدنية وم�سح الكميات ،عالوة على
تقدمي الكلية الربامج التدريبية الفنية والع�سكرية
التي تتنا�سب ومتطلبات وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة بهدف �صقل ق��درات الطلبة
مهن ًيا وع�سكر ًيا وت�أهيلهم للعمل يف وحداتهم
املختلفة».
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر �أل��ق��ى رئ��ي�����س جامعة
(بورت�سموث) باململكة املتحدة كلمة �أ�شاد فيها
باالرتباط الأكادميي بني جامعة (بورت�سموث)
والكلية الع�سكرية التقنية ،والتعاون امل�ستمر بني
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اجلامعة والكلية ،وم�ستوى جودة املخرجات والربامج الأكادميية،
وقدم تهنئته للطلبة اخلريجني.
وقد عرب اخلريج بدر بن �سعود اجلابري يف كلمة نيابة عن
زمالئه عن فرحتهم بالتخرج ،والذي جاء نتاج العلم والعمل اجلاد،
�شاكرا لهيئة التوجيه والتدريب بالكلية كل اجلهود املبذولة يف
�سبيل �إي�صالهم �إلى هذا امل�ستوى امل�رشف  ،وما تلقوه من �إ�سناد
ودعم خالل فرتة درا�ستهم.
بعد ذل��ك ق��ام معايل الدكتور الأم�ين العام ب���وزارة الدفاع
اخلريج
راعي املنا�سبة بتكرمي حملة �شهادة املاج�ستري من موظفي الكلية
بدر بن �سعود اجلابري
الع�سكرية التقنية ،كما �سلم معاليه �شهادات التخرج حلملة �شهادة
البكالوريو�س و�شهادة الدبلوم املتقدم.
كما تخلل احلفل عر�ض مرئي عن الكلية الع�سكرية التقنية تناول
مراحل م�سريتها والأدوار التي يقوم بها جمل�س �إدارة الكلية والكادر الأكادميي والإداري والع�سكري يف
عر�ضا مرئ ًيا عن التعليم الإلكرتوين يف الكلية
تذليل ال�صعوبات التي تواجه الطالب ،وت�ضمن احلفل �أي�ضا ً
الع�سكرية التقنية� ،شمل �أحدث و�سائل التدريب و�أجهزة التعليم واملعدات التعليمية والتدريبية امل�ستخدمة
بالكلية .ويف اخلتام قام الطلبة برتديد ن�شيد الكلية الع�سكرية التقنية و�أداء الق�سم.
ح�رض حفل التخريج الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن طيار
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين رئي�س جمل�س �إدارة الكلية الع�سكرية التقنية ،واللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من القادة وال�ضباط املتقاعدين ،وعدد من املدعوين.
وبهذه املنا�سبة عرب عدد من اخلريجني عن فرحتهم و�رسورهم بهذا اليوم البهيج ملمثل التوجيه
املعنوي واملرا�سم الع�سكرية ،حيث قال اخلريج طالل بن �سامل الزيدي �« :أتخرج و�أنا �سعيد بهذا التتويج
املثمر بعد �سنوات من اجلد واالجتهاد  ،والعمل الد�ؤوب واملثابرة اجلادة  ،و�أرجو من اهلل عزوجل �أن
يوفقني خلدمة هذا الوطن العزيز وقائده املفدى ،و�أن �أوا�صل حت�صيل العلوم واملعارف يف حياتي العملية
و العلمية».
وقال اخلريج عمار بن مقبول اجلابري« :لقد كان التحاقي بالكلية الع�سكرية التقنية من اخلطوات
املهمة التي فتحت يل �آفا ًقا وا�سعة يف التح�صيل العلمي والعملي ،نظرا جلودة التعليم يف الكلية وما تتميز
به عن باقي الكليات من خالل ربط اجلانبني الأكادميي والع�سكري ،و�أ�شعر بالفخر واالعتزاز بتخرجي من
هذا ال�رصح العلمي الع�سكري ال�شامخ  ،و�إذ �أ�شكر املولى عز وجل وجميع منت�سبي الكلية الع�سكرية التقنية
وكل من �ساهم لو�صولنا �إلى هذا اليوم املن�شود».
كما قال اخلريج الوليد بن را�شد الهيملي« :جاء يوم التخرج الذي انتظرناه طوي ًال لرنى الفخر يف
عيون والدينا ،وها نحن نقف اليوم م�سلحني بالعلوم املختلفة ،ومتل�ؤنا الثقة الكبرية ب�أنها بداية النطالقة
حقيقية لتحقيق املزيد من العلم واملعرفة ،و�أتوجه بال�شكر جلميع القائمني على الكلية الع�سكرية التقنية».
وقال اخلريج ليث بن جمعة �آل عي�سى « :كلي فخر واعتزاز ب�أن �أقف اليوم كواحد من خريجي هذا
ال�رصح العلمي ال�شامخ ,وكلي همة وعزمية خلدمة وطني العزيز ،وجاللة ال�سلطان املعظم ،لنوا�صل م�سرية
اخلري والعطاء ،وجزيل ال�شكر لكل من �أ�سهم يف الو�صول بنا �إلى هذه اللحظات اجلميلة».

اخلريج
طالل بن �سامل الزيدي

اخلريج
عمار بن مقبول اجلابري

اخلريج
الوليد بن را�شد الهيملي

اخلريج
ليث بن جمعة �آل عي�سى
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جنود عُ مــــان
بد� ُأت بحم ِد اهلل طوع ًا وطاع ًة

ُمه ُّل الغيثِ من و�ســطِ الغماما

و�أثنــي بال�صال ِة على نبـــي ِه

يوم ال ِزحــامـا
�شفيع
ِ
ُ
اخللق يف ِ

نظمت ال�شِ ــع َر فــي جم ٍد وفخ ٍر
ُ

لأهـل البـــ�أ�س يف ح ِّل ال�صداما

تــهـاب اجل ُّن منهم
لإن عــزموا
ُ

أر�ض �سـالمـا
أر�ض لل ِ
ُحــما ُة ال ِ

مان بل �أُ�ســ ُد املــنايـا
جنـو ُد ُع َ

ولِـدنا لـلـوطـيــ�س ولـلــجامـا

ولي�س نـفنا
ني لـنا احلـديـ ُد
ّيل ُ
َ

عــيــون ًا ال تــكــ ُّن وال تـناما
ـامـا
نـ ِه ُّب �إذا دعـى الـداعـي �أَ َم َ

أر�ض والهـامـات جـ ّواً
فـ�سـدنا ال َ
ُ

�شـقـقنـا الـبـحر ُقُـدم ًا ِباحتزاما

أر�ض اخليـ ِر تزهـــو
لعمــري �إن � َ

وتــم�ضـي لـلـمــعايل ِباحرتاما

لـطان دوم ًا
الـ�س ُ
فــربـي �أدِم لـنـا ُ

ًجــاللـتـ ُه الـ ُمعـظّـ ُم والـ ُهـماما

ترخــ�ص �إن عزمـنــا
أرواح
ُ
ل ُه ال ُ

ال�صعب والأم َر اجلُ�ساما
ونُـردي
َ

ِلـ�صـــعــاب �أ�شـ ُّد ب� ٍأ�س
ُخـلقـنا ل
ِ

فــال نر�ضى املـذلــ َة والـخِ �صاما

فـــ�إن دارت رحى الهيــجا ُء �إنَّا

تركــنا املُعتــدي ه�شاًّ ُحطاما

بوا�ســلنا لكم كُ ّل التحايا

ُحماة احلق ذِكرك ُم ِو�ساما

ات حتى
ُمــ�سـلّحـ ٌة هـي الـقــ ّو ُ

املدين
حممد بن را�شد اجلابري

�سلطنة ُعمان حتتفي
بذكــرى يــوم القوات امل�سلحة
يف احلادي ع�ش��ر من دي�س��مرب احتفلت �س��لطنة عُ مان بذك��رى يوم القوات
امل�س��لحة ،هذه املنا�س��بة اخلالدة املتجددة التي ت�أتي كل ع��ام تخليدً ا للمنجزات
التاريخية الوطنية التي حققتها قوات ال�س��لطان امل�س��لحة والتي ُيحتفى بها منذ
عام 1975م  ،كما �أنها ت�أتي اعتزا ًزا مبا و�صلت �إليه قوات ال�س��لطان امل�س��لحة من
تق��دم ومناء وازدهار  ،ومبا ت�ضطلع به من مهام و�أدوار وطنية ج�س��يمة  ،حتى
و�صلت �إىل م�س��توى م�ش ِّرف يفخر به كل من يعي���ش على هذه الأر�ض الطيبة ،
�إىل جانب �إ�س��هاماتها التنموية املتنوعة واملتعددة  ،وهي م�س��تمرة يف التطوير
والتحديث حتت ظل الرعاية واالهتمام ال�س��اميني وما حتظى به من لدن موالنا
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه الله
ورعاه ,-ويف هذه ال�صفحات �سنتناول احتفاالت �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
بهذه املنا�سبة امليمونة:
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اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 ١٢/١٢يف حمافظة م�سقط مبنا�سبة ذكرى يوم
القوات امل�سلحة والذي يوافق احلادي ع�رش من
دي�سمرب من كل عام  ،وذلك حتت رعاية معايل
الفريق �سعيد بن علي الهاليل رئي�س جهاز

الأمن الداخلي .
بد�أ االحتفال الذي �أقيم على ميادين
الرماية بكتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة
بالتحية الع�سكرية ملعايل الفريق وعزفت
فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين العماين ال�سالم

احلما�سية بعدد من الفنون التقليدية املتنوعة،
�إلى جانب �إلقاء الق�صائد ال�شعرية املمجدة ليوم
القوات امل�سلحة  ،كما قدمت فرقة مو�سيقى
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين عددا من املقطوعات
املو�سيقية الع�سكرية  ،تال ذلك عر�ض لعدد من
الآليات الع�سكرية واملعدات احلديثة امل�ستخدمة
يف اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للذود عن حيا�ض
الوطن وحماية مكت�سباته و�صون منجزاته.
واحتفاء بهذه املنا�سبة  ،قام معايل الفريق
رئي�س جهاز الأمن الداخلي راعي احلفل بتقليد
ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد
من منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين؛ تقديراً
جلهودهم املختلفة ،وتفانيهم يف �أداء الواجب
الوطني املقد�س.
وعلى هام�ش االحتفال �أقام العقيد الركن
(متقاعد) عبداهلل بن حممد الغيالين معر�ضا
م�صورا ت�ضمن عددا من ال�صور ال�ضوئية  ،متثل
الطبيعة العمانية ،وما تزخر به من مكنونات
ومفردات خالبة ورائعة.
ح�رض االحتفال قادة قوات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ،
وعدد من املكرمني و�أ�صحاب ال�سعادة  ،وعدد
من كبار ال�ضباط وال�ضباط بقوات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية و الأمنية الأخرى،
وعدد من القادة وكبار ال�ضباط املتقاعدين ،
وعدد من امل�س�ؤولني بالدوائر احلكومية  ،و�شيوخ

ال�سلطاين ،بعد ذلك توالت فقرات االحتفال،
حيث �شاهد راعي احلفل واحل�ضور مناذج
من التمارين التدريبية والعرو�ض الع�سكرية
واملهارات امليدانية املتنوعة والتي �أظهرت
مدى الكفاءة واملهارة التي يتمتع بها منت�سبو
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وفق منهج ور�ؤية
ع�سكرية متطورة  ،كما �شاهد احل�ضور عرو�ض
الفرو�سية والتقاط الأوتاد والتي قدمتها خيالة
مدرعات �سلطان ُعمان ،وعر�ضا �آخر للقفز احلر
قدمه فريق القفز احلر مبظالت �سلطان ُعمان،
واحتفاء بهذه املنا�سبة املجيدة �شاركت الفرقة

لواء امل�شاة  ١١وقوات الفرق

 واحتفل يوم  ١٢/١٢مبحافظة ظفار
كل من لواء امل�شاة ( )11وقوات الفرق باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بيوم القوات امل�سلحة ،وذلك
حتت رعاية معايل الدكتور حماد بن �سعيد
باعوين وزير العمل.
بد�أ االحتفال الذي �أقيم على ميدان
اال�ستعرا�ض الع�سكري بقيادة قوات الفرق
مبحافظة ظفار بالتحية الع�سكرية ملعايل
الدكتور راعي احلفل وعزفت فرقة مو�سيقى
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و�أعيان حمافظة م�سقط  ،وعدد من املتقاعدين ،
و �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين.

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ال�سالم ال�سلطاين ،ثم
توالت فقرات االحتفال والتي ا�شتملت على عدد
من العرو�ض واملهارات الع�سكرية والفقرات
الفنية التي ج�سدت امل�ستويات العالية التي
يتمتع بها منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
يف ظل التطوير والتحديث الذي تنتهجه قيادة
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لإدامة م�ستوى
اجلاهزية القتالية والتدريبية ملنت�سبيه.
كما �شاهد معايل الدكتور وزير العمل راعي

احلفل واحل�ضور عددا من الأ�سلحة واملعدات
يف املعر�ض الذي �أقيم احتفاال بهذه املنا�سبة
املجيدة  ،والتي ج�سدت ما و�صل �إليه اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين من تقدم وتطور يف كافة
املجاالت  ،وما يحظى به من رعاية كرمية
�سام من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة
واهتمام ٍ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه.
واحتفاء بهذه املنا�سبة قلّد معايل الدكتور
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وزير العمل راعي احلفل ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من
ال�ضباط و�ضباط ال�صف و�أفراد لواء امل�شاة ( )11وقوات الفرق باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،تقديراً جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني.
ح�رض االحتفال عدد من �أ�صحاب ال�سعادة  ،وقائد لواء امل�شاة ()11
 ،وقائد قوات الفرق باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين  ،وعدد من كبار �ضباط
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى  ،وعدد
من امل�س�ؤولني بالدوائر احلكومية مبحافظة ظفار  ،و�شيوخ و�أعيان
املحافظة  ،وجمع من منت�سبي لواء امل�شاة ( )11وقوات الفرق باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين  ،وعدد من طلبة املدار�س.

 كما احتفلت قيادة قطاع م�سندم
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١٢/١٢بيوم
القوات امل�سلحة ،وذلك حتت رعاية معايل
ال�سيد �إبراهيم بن �سعيد البو�سعيدي وزير
الدولة وحمافظ م�سندم.
ب��د�أ احلف��ل الذي �أقيم مبق��ر قيادة قطاع
م�س��ندم مبحافظة م�سندم بالتحية الع�سكرية
ملع��ايل ال�س��يد ،وعزف��ت فرق��ة مو�س��يقى
اجلي���ش ال�س��لطاين العماين ال�سالم ال�سلطاين،
بعده��ا قدم طابور امل�ش��اركني عل��ى ميدان
اال�س��تعرا�ض عر�ض��ا يف فن��ون امل�ش��اة
الع�س��كرية ج�س��د امل�س��توى الع��ايل والفن��ي
يف الت�أهي��ل والتدريب ال��ذي تنتهجه قيادة
اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين ،كم��ا �ش��اهدوا
ا�س��تعرا�ضا لع��دد م��ن الآلي��ات واملع��دات

قيادة قطاع م�سندم
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والأ�س��لحة مرورا من �أمام املن�صة الرئي�سية
جم�س��دة م�س��توى التط��ور والتحدي��ث ال��ذي
حظي به اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،عقب ذلك
عزفت مو�س��يقى اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين
مقطوع��ات مو�س��يقية ع�س��كرية متنوعة  ،ثم
�ألقي��ت ع��ددا من الق�صائ��د ال�ش��عرية احتفاء
به��ذا الي��وم املاج��د ،و �ش��اركت الفرق��ة
احلما�س��ية باجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعماين بعدد
م��ن املقطوع��ات الفنية املتنوع��ة ،كما قدم
فري��ق القف��ز احل��ر مبظ�لات �س��لطان ُعمان
عر�ضا للقفز احلر احتفاال بهذه املنا�سبة.
ويف �إطار االحتفال بيوم القوات امل�سلحة،
قام معايل ال�سيد وزير الدولة وحمافظ م�سندم
راعي احلفل بتقليد ميداليات اخلدمة الطويلة
وال�سلوك احل�سن لعدد من منت�سبي قطاع
م�سندم ،تقديراً جلهودهم امل�ضنية ،وتفانيهم
املخل�ص يف �أداء الواجب الوطني املقد�س.
ح�رض االحتفال عدد من املكرمني
و�أ�صحاب ال�سعادة ،و�أ�صحاب الف�ضيلة

الق�ضاة  ،وقائد قطاع م�سندم ،وعدد من كبار
ال�ضباط و�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد
من امل�س�ؤولني بالدوائر احلكومية مبحافظة
م�سندم ،و�شيوخ و�أعيان املحافظة  ،و�ضباط
و�ضباط �صف و�أفراد قيادة قطاع م�سندم
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
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�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين

 احتفل �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم ١٢/١٣بيوم القوات
امل�سلحة الذي يوافق احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل عام ،حتت رعاية
معايل الدكتور �سعيد بن حممد ال�صقري وزير االقت�صاد.
ا�س ُتهل احلفل الذي �أقيم بقاعدة ال�سيب اجلوية بالتحية الع�سكرية ملعايل
الدكتور راعي احلفل وعزفت مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ال�سالم
ال�سلطاين  ،تال ذلك عر�ض ع�سكري بامل�شاة ال�صامتة قدمه امل�شاركون يف
االحتفال من منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
مو�سيقيا
عر�ضا
ماين
ع
ال
وقدمت فرقة مو�سيقى �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
ًّ
ا�شتمل على عدد من املعزوفات املو�سيقية املتنوعة ،و�شاهد معايل الدكتور
مظليا يف �سماء االحتفال ،قدمه فريق
وزير االقت�صاد واحل�ضور عر�ضا
ًّ
القفز احلر ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين  ،ومرور بع�ض الطائرات املقاتلة
يف �سماء ميدان االحتفال .
وعك�س االحتفال القدرات واملهارات العالية التي يتمتع بها منت�سبو
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين � ،إلى جانب التطوير والتحديث الذي �شهده
ال�سالح يف املعدات والآالت والأنظمة احلديثة والتقنيات املتقدمة يف ظل
االهتمام ال�سامي والرعاية الكرمية حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
ويف ختام االحتفال قام معايل الدكتور وزير االقت�صاد راعي احلفل
واحل�ضور بجولة يف املعر�ض الذي �أقيم بهذه املنا�سبة وا�شتمل على عر�ض
لعدد من الطائرات والأ�سلحة واملعدات احلديثة واملتقدمة التي تواكب
املتطلبات واملهام الوطنية التي ي�ضطلع بها �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين،
كما ا�شتمل املعر�ض على جمموعة من املعرو�ضات التي متثل �أق�سام
ال�سالح ومهامها.
ح�رض املنا�سبة معايل الدكتور حممد بن نا�رص الزعابي الأمني العام
بوزارة الدفاع  ،والفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
 ،وعدد من قادة قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية
الأخرى ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من كبار ال�ضباط ،وعدد من
املتقاعدين من منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وجمع من ال�ضباط
و�ضباط ال�صف والأفراد ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من املدعوين.
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية

 واحتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  ١٢/١٤مبنا�سبة يوم القوات
املُ�سلحة الذي يوافق احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل عام ،ويوم املُتقاعدين الذي
يوافق ال�سابع من دي�سمرب من كل عام ،وذلك حتت رعاية معايل الدكتور خمي�س بن
�سيف اجلابري رئي�س وحدة متابعة تنفيذ (ر�ؤية ُعمان .)2040
بد�أ احلفل الذي �أقيم على ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري بقاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية بالتحية الع�سكرية ملعايل الدكتور راعي املنا�سبة ,وعزفت مو�سيقى البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ال�سالم ال�سلطاين ،ثم قام معايل الدكتور راعي احلفل با�ستعرا�ض
ال�صف الأمامي من طابور حر�س ال�رشف ،بعدها قدم طابور حر�س ال�رشف ا�ستعرا�ضا
بامل�سري العادي مرورا من �أمام املن�صة الرئي�سية ،كما قدمت مو�سيقى البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ا�ستعرا�ضا مو�سيقيا وعزفت جمموعة من املقطوعات املو�سيقية املتنوعة.
بعد ذلك �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور عددا من املهارات الفنية والتدريبية
الع�سكرية ج�سدت م�ستوى الكفاءة العالية واجلاهزية والقدرات التدريبية  ،بعد ذلك ردد
امل�شاركون ن�شيد قوات ال�سلطان امل�سلحة (فلت�سلمي ُعمان) بالتزامن مع ا�ستعرا�ض
للقفز احلر قدمه الفريق الوطني للقفز احلر مبظالت �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،كما �أدوا ق�سم الوالء ورددوا نداء الت�أييد ،وهتفوا ثالثا بحياة ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
واحتفاء بهاتني املنا�سبتني قلد معايل الدكتور راعي احلفل مبيدان اال�ستعرا�ض
الع�سكري بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن
لعدد من منت�سبي البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،تقديرا جلهودهم امل�ضنية يف خدمة
وطنهم ،وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني املقد�س ،كما قلد اللواء الركن بحري �سيف
بن نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بال�صالة الريا�ضية بقاعدة �سعيد
بن �سلطان البحرية ميدالية اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من منت�سبي البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،تقديرا ملا قدموه من �أدوار جليلة خلدمة هذا الوطن املعطاء.
ح�رض املنا�سبة الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وعدد من قادة قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعد ٌد
من املكرمني و�أ�صحاب ال�سعادة ،وكبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعدد من القادة وال�ضباط املُتقاعدين ،وعدد من مديري
العموم والدوائر واجلهات احلكومية و�شيوخ و�أعيان حمافظتي جنوب و�شمال
الباطنة ،وجمع من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وجمع
من املتقاعدين.
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العميد الركن (متقاعد)
را�شد بن �سعيد ال�سديري

قــوات ال�سلطـان امل�سلحــــة...
			 حتتفـــــــــي بذكـــرىيوم املتقاعدين
احتفت قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع بذكرى يوم املتقاعدين الذي يوافق ال�سابع من
دي�سمرب من كل عام  ،تخليدا لهذه املنا�سبة املجيدة لالحتفاء باملتقاعدين من منت�سبيها ،والذين �ساهموا يف و�ضع
اللبنات الأ�سا�سية لقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وهي مكرمة �سامية من لدن جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -ط َّيب الله
ثراه  -وت�ستمر يف ظل الرعاية واالهتمام ال�ساميني ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه الله ورعاه -وتعد برهان ًا �أكيد ًا على مدى احلب املتبادل بني القائد و�أبنائه الأوفياء الذين �سطروا بجهدهم
�أن�صع البطوالت اخلالدة التي تعتز وتفخر بها قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،و�سجلوا بت�ضحياتهم اجل�سام �أروع معاين االنتماء
والوالء وكانوا على الدوام م�ضرب املثل يف البذل والعطاء ،وتقديرا لهم وخلدماتهم اجلليلة ،ف�إن وزارة الدفاع ما�ضية
اخلطى يف االحتفاء بهم وتكرميهم وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم وم�ساندتهم يف ظل الرعاية الكرمية من لدن موالنا
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.
ت�أتي ذكرى يوم املتقاعدين �سنوي ًا ال�ستذكار الدور الرائد للمتقاعدين
يف حفظ الأمن و�إدمة �أ�سباب اال�ستقرار ،وحماية املقدرات واملكت�سبات
الوطنية  ،فهم من عاي�ش مرحلتي الن�ش�أة والتطور اللّتني �شهدتهما قوات
ال�سلطان امل�سلحة طيلة اخلم�سة عقود املا�ضية ،ولهم الف�ضل بتوفيق
من اهلل تعالى يف تكبد عناء البناء وقهر التحديات �إلى �أن و�صلت قوات
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امل�رشف واملكانة املرموقة  ،فلن ين�سى
ال�سلطان امل�سلحة �إلى هذا امل�ستوى
ِّ
التاريخ ما قدمه ه�ؤالء املتقاعدون من �أعمال وجهود م�ضنية  ،وما �أبلوه
من ت�ضحيات جليلة.
�إن املتقاعدين من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة كانت لهم عطاءات
كثرية ومتعددة يف �أيام عطائهم وزهرة �شبابهم وقاموا ب�أدوار مهمة �أثناء

العميد الركن طيار (متقاعد)
ح�سني بن عمر الزدجايل

العميد الركن جوي (متقاعد)
�إ�سماعيل بن �أحمد املطرو�شي

وجودهم على ر�أ�س عملهم ،وبذلوا ما ميلكون من قوة وطاقة يف �سبيل بناء
بلدهم والدفاع عنه  ،ودفعهم لعجلة التنمية واالقت�صاد رغم املتغريات
واملواقف وذلك �إميانا ب�أنه ال ميكن �أن تتحقق التنمية دون االرتكاز على
قاعدة �أمنية ت�ؤمن لها بيئة العمل وتدفعها قدما للعمل بكل جد و�إخال�ص
نحو حتقيق الأهداف والغايات الوطنية.
وتكرميا للمتقاعدين البوا�سل ف���إن وزارة الدفاع وق��وات ال�سلطان
امل�سلحة تقدم لهم العديد من اخلدمات االجتماعية املتمثلة يف املعونات
وامل�ساعدات املادية وبناء امل�ساكن ،وتن�سيبهم يف بعثة احلج الع�سكرية،
وت�سيري رح�لات العمرة وال��رح�لات الرتفيهية  ،كذلك يحظى املتقاعد
بالرعاية ال�صحية التامة التي تقدمها اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة يف
خمتلف املجاالت.
وي�ستمر دور املتقاعدين يف تعزيز االقت�صاد الوطني  ،من خالل دخول
معظمهم بعد التقاعد �إلى مرحلة العمل املبا�رش يف عجلة التنمية ونه�ضة
البلد من خمتلف النواحي �سواء االقت�صادية �أو االجتماعية �أو املهنية �أو
الإدارية ،فقد اكت�سبوا خربات ومهارات �أثناء وجودهم على ر�أ�س عملهم،
مما ت�ؤهلهم للعطاء والوفاء لبلدهم  ،جمددين الوالء واالنتماء لوطنهم ،
م�شمرين عن �سواعدهم يف بناء ُعمان �آمنة م�ستقرة ومزدهرة.
وبهذه املنا�سبة �أجرى ممثل التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية
اللقاءات الآتية:
العميد الركن (متقاعد) را�شد بن �سعيد ال�سديري من اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماينُ « :ي�رسين وي�سعدين يف هذا اليوم املبارك ال�سابع من دي�سمرب يوم
املتقاعدين �أن �أرفع للمقام ال�سامي جلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -و�سدد على طريق اخلري خطاه� ،أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الطيبة ،و�أود �أن �أتوجه بالتهنئة
ال�سلطان امل�سلحة �سائ ًال
ال�صادقة �إلى كافة الزمالء املتقاعدين من قوات ُ
وعمان تنعم بالرخاء والأمن
املولى �أن يعيد هذه املنا�سبة �أعواما عديدة ُ
واال�ستقرار حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم �-أي��ده اهلل  ،-و�أود �أن �أقول للإخوة املتقاعدين ومن هم
على �أب��واب التقاعد ب�أن التقاعد مرحلة جديدة من العمر لتجديد الوالء
للوطن وال�سلطان من خالل خدمة ُعمان وا�ستغالل اخلربات الرتاكمية التي
اكت�سبها املتقاعدون خالل خدمتهم الع�سكرية».
العميد الركن طيار (متقاعد) ح�سني بن عمر الزدجايل من �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين�«:إن ال�سابع من دي�سمرب يوم عظيم ُ�شفنابه ،وي�ستمر يف

العقيد الركن (متقاعد)
عبداهلل بن �سيف احلو�سني

املقدم الركن بحري مهند�س (متقاعد)

حممد بن عبداهلل املجريف

ظل الرعاية ال�سامية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -وهو مبثابة التقدير
للعطاءات والت�ضحيات التي قدمها متقاعدو قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وينتابنا �شعور الفخر واالعتزاز بر�ؤية الزمالء من هم على اخلدمة والذين
تتلمذوا على �أيادينا وهم يتقلدون الرتب واملنا�صب العليا ،و�أبارك جلميع
أعواما عديدة و�أن
املتقاعدين هذا اليوم املبارك� ،سائ ًال اهلل �أن يعيد ُه علينا � ً
يوفق اجلميع خلدمة ُعمان و�شعبها الأبي».
العميد الركن جوي (متقاعد) �إ�سماعيل بن �أحمد املطرو�شي من �سالح
اجلو ال�سلطاين العماينُ « :يعد ال�سابع من دي�سمرب من كل عام يوما جميدا
يف تاريخ قوات ال�سلطان امل�سلحة ملا له من داللآت نف�سية ومعنوية على
متقاعدي قوات ال�سلطان امل�سلحة وذلك تقديرا جلهودهم ،هذا اليوم الذي
مت تخ�صي�صه من قبل موالنا الراحل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل
ثراه -لالحتفاء باملتقاعدين ،وي�ستمر يف ظل الرعاية ال�سامية ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى-
حفظه اهلل ورعاه -ويف هذا اليوم ي�شعر جميع املتقاعدين بالعز واالفتخار
واالنتماء ال�صادق لهذا الوطن الغايل».
العقيد الركن (متقاعد) عبداهلل بن �سيف احلو�سني من احلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين�«:إن يوم املتقاعدين هو من الأي��ام اخلالدة يف ذاك��رة التاريخ
الع�سكري ال ُعماين والذي ي�أتي تعبرياً عن الوفاء والتقدير لرجال قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،الذين خدموا الوطن يف ميادينه املختلفة و�أخل�صوا
يف �أداء واجبهم الوطني املقد�س و�إ�سهامهم الفاعل يف تقدم وتطور قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،حيث جاء تخ�صي�ص ال�سابع من دي�سمرب من كُ ل عام
يوما للمتقاعدين تخلي ًدا لذكراهم ،فهو يوم ماجد ي�شعر فيه املتقاعدون
ً
بكل ما �سطروه خالل فرتة خدمتهم يف القوات امل�سلحة ،و�ستظل هذه
الذكرى خالدة يف نفو�سنا ب�إذن اهلل».
املقدم الركن بحري مهند�س (متقاعد) حممد بن عبداهلل املجريف من
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية�« :إن مرحلة التقاعد لي�ست املرحلة النهائية يف
حياة الع�سكري و�إمنا هي بداية مرحلة مت الإ�ستعداد لها م�سبقا ،وهي مرحلة
جميلة جدا ،واحلياة فيها الكثري من التحديات ،وهي فر�صة �أن متار�س
فيها العديد من الهوايات كالقراءة وغريها ،وهناك الكثري من النماذج من
املتقاعدين الذين انطلقوا لتحقيق الإجنازات يف مرحلة التقاعد و�أن�صح
الإخوة املتقاعدين ب�أن ي�ستمتعوا بفرتة التقاعد وا�ستغاللها اال�ستغالل
الأمثل».
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�إعداد :النقيب� /سعيد بن خالد النافعــي

 الوكيـل /مقبول بن �سامل الرحبــيت�صوير:
 -الوكيـل /نا�صر بن خلفان النبهانـي

 -الرقيب �أول  /حممد بن �أحمد البلو�شي

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تقيم حفل ا�ستقبــال ر�سمي لل�سفينـة (�شباب ُعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الثانية) بع ــد �أن �أنهت رحلته ــا الدولية اخلام�سـة ( ُعمـان نهـج متجـدد)

م�شاركة متميزة قدمتها ال�سفينة يف (معر�ض �إك�سبو  2020دبي)
عادت �إىل البالد يوم � ،١٢/٥سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) ،بعد �أنهت رحلتها الدولية
(عمان نهج متجدد) ،والتي جابت خاللها العديد من
اخلام�سة ُ
املوانئ اخلليجية ،حاملة معها عبق التاريخ ال ُعماين التليد،
والأجماد البحرية ال ُعمانية اخلالدة.
وبهذه املنا�سبة ،نظمت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حفل
ا�ستقبال ر�سمي لل�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ،بقاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية حتت رعاية معايل قي�س بن حممد اليو�سف وزير
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
بد�أت فعاليات احلفل بالتحية الع�سكرية
ملعايل راعي املنا�سبة ،الذي قام بتفتي�ش
ال�صف الأمامي من طابور حر�س ال�رشف،
ثم بد�أت ال�سفينة بالر�سو على املر�سى
املخ�ص�ص ال�ستقبالها يف قاعدة �سعيد بن

�سلطان البحرية و�سط العرو�ض املو�سيقية
والأهازيج التقليدية التي قدمتها مو�سيقى
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وتلويح �أيادي
طلبة رو�ضة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،ثم
قام قائد ال�سفينة بدعوة معايل وزير التجارة

بعد رحلة دولية جابت خاللها العديد من املوانئ اخلليجية
(�شباب عُ مان الثانية) تعود �إىل البالد
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دالالت ح�ضارية وم�ضامني �سامية حملتها ال�سفينة على متنها
وال�صناعة وترويج اال�ستثمار و�أ�صحاب
املعايل واحل�ضور لل�صعود على ظهر ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) ،مل�صافحة وحتية
طاقم ال�سفينة وتهنئتهم على هذه الرحلة
املتميزة وم�شاركتهم الفاعلة يف الرحلة ،وقد
ا�ستمع معاليه وكبار املدعوين �إىل �إيجاز عن
َ
ال�سفينة وم�سار رحلتها والأهداف واملحطات
التي توقفت فيها ،وقد �أ�شاد معايل قي�س بن
حممد اليو�سف وزير التجارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار بالدور الوطني الذي
ت�ضطلع به ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
من خالل ر�سالتها ال�سامية يف ن�رش ال�سالم
والإخاء وال�صداقة واملحبة بني ال�شعوب
باعتبارها �سفريا ل�سلطنة ُعمان حتمل
�إجنازات املا�ضي التليد واحلا�رض امل�رشق
وامل�ستقبل الواعد .
ح�رض املنا�سبة معايل الدكتور حماد
بن �سعيد باعوين وزير العمل ،ومعايل

ال�شيخ �سباع بن حمدان ال�سعدي الأمني
العام لالحتفاالت الوطنية ،وعدد من قادة
قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية
والأمنية الأخرى ،وعدد من املكرمني �أع�ضاء
جمل�س الدولة ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة،
وعدد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان

امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية
الأخرى ،وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء
للدول ال�شقيقة وال�صديقة املعتمدين لدى
�سلطنة ُعمان ،وعدد من امللحقني الع�سكريني
ب�سفارات الدول ال�شقيقة وال�صديقة مب�سقط،
وجمع من املدعوين.
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معايل وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار راعي املنا�سبة:

ي�شيد بالدور الوطني الذي ت�ضطلع به ال�سفينة (�شباب عُ مان الثانية) من خالل
ر�سالتها ال�سامية يف ن�شر ال�سالم والإخاء وال�صداقة واملحبة بني ال�شعوب باعتبارها �سفريا
ل�سلطنة عُ مان حتمل �إجنازات املا�ضي التليد واحلا�ضر امل�شرق وامل�ستقبل الواعد
وبهذه املنا�سبة �أدىل العقيد الركن بحري علي بن حممد البلو�شي
العمانية بت�رصيح للتوجيه املعنوي واملرا�سم
من البحرية ال�سلطانية ُ
الع�سكرية قال فيه« :يف يوم  ١٢/٥و�صلت �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) خمتتمة رحلتها الدولية اخلام�سة،
والتي زارت خاللها موانئ دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
 ،كما �شاركت يف جناح �سلطنة ُعمان يف (معر�ض �إك�سبو ٢٠٢٠دبي)،
تدرب خاللها
وعقدت خالل رحلتها دورة الإبحار واملغامرة التي ّ
امل�شاركون على الإبحار ال�رشاعي ،وكذلك مت تنفيذ برنامج �أكادميي
معتمد بالتعاون مع اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا مب�سقط وعدد
من اجلامعات الدولية ،و�ستظل ال�سفينة جاهزة للم�شاركة يف رحالت
مماثلة لتوطيد ال�صداقة وال�سالم وتبادل اخلربات».
وقال الرائد الركن بحري عي�سى بن �سليم اجلهوري قائد ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية)�« :أنهت وهلل احلمد �سفينة البحرية ال�سلطانية
(عمان نهج
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) رحلتها الدولية اخلام�سة ُ
متجدد) والتي ق�صدت فيها دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
م�شاركة يف العديد من الفعاليات لعل �أبرزها امل�شاركة �ضمن فعاليات
جناح �سلطنة ُعمان وجناح الأمانة العامة يف (معر�ض �إك�سبو 2020
دبي) ،وكذلك احت�ضان الربنامج الأكادميي املعتمد بالتعاون مع
اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف م�سقط وجامعة زغرب يف كرواتيا،
حيث �شارك يف هذا الربنامج (  )28طالبا وطالبة من ( )11دولة
و�أكادمييون من �سلطنة ُعمان وكرواتيا ،وقد حققت ال�سفينة جميع
الأهداف املرجوة من هذه الرحلة والتي ي�أتي يف مقدمتها حتقيق
مبادئ (ر�ؤية ُعمان  )2040يف ( )3حماور �أبرزها العمل التكاملي بني
جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة ،كذلك ن�رش نهج �سلطنة ُعمان يف
التعاون والإخاء الدويل ،ودعم و�إتاحة الفر�ص لفئة ال�شباب والبحث
العلمي واالبتكار».
النقيب بحري عبداهلل بن مبارك اليعقوبي �أحد ال�ضباط بال�سفينة
قال « :تتمثل مهمتنا يف و�ضع ال�سفينة يف �أعلى درجات اجلاهزية
وعمل ال�صيانة الدورية للمحركات والأجهزة واملعدات التي تعمل بها
ال�سفينة ،وقد كانت التحديات خالل الرحلة كثرية منها الأعطال التي
واجهتنا خالل االبحار،وبحمد اهلل وبف�ضل اخلربة الكبرية التي يتمتع
بها طاقم ال�سفينة ا�ستطعنا التغلب عليها ،وقد مل�سنا التعاون واجلدية
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قائد ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية):

«ال�سفينة حققت جميع الأهداف املرجوة من هذه الرحلة والتي ي�أتي يف
مقدمتها حتقيق مبادئ (ر�ؤية عمان »)2040
يف الطلبة املتدربني من حيث �أخذ املعلومات عن �أنظمة ال�سفينة
والإجراءات الالزم اتخاذها �أثناء تعر�ض ال�سفينة لأي عطل مما �سهل
لنا املهمة ،وا�ستطاع الطلبة املتدربون التعرف على املحركات يف
ال�سفينة ،وكيفية حتلية املياه ،و�إجراءات ال�سالمة �أثناء ن�شوب حريق،
وفح�ص بع�ض الأعطال ،ويف ختام الربنامج ُنفِذ برنامج تدريبي
متكامل ب�إ�رشاف ق�سم ال�صيانة بال�سفينة».
دالالت ح�ضارية وم�ضامني �سامية
منذ �أن بد�أت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان
الأوىل) رحالتها الدولية حملت على متنها العديد من الدالالت
احل�ضارية وامل�ضامني ال�سامية والر�سائل النبيلة ،منها مد ج�سور
املحبة وال�سالم ،و�إدامة و�شائج الإخاء والوئام بني خمتلف دول العامل،
انطالقا من الدور احل�ضاري الذي د�أبت عليه �سلطنة ُعمان منذ القدم،
ولأجل تعزيز هذه الر�سالة النبيلة والنهج الرا�سخ ،وا�صلت (�شباب
ُعمان الثانية) �إدامة هذه القيم احل�ضارية لت�ؤكد الر�سالة امل�ستمرة
واملتوا�صلة ل�سابقتها (�شباب ُعمان الأوىل).
ح�ضور بارز
تعد ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) �سفريا متجوال ل�سلطنة ُعمان
لل�صداقة وال�سالم بني دول العامل من خالل ح�ضورها البارز يف كافة
املحطات واملوانئ الدولية التي تزورها ،فقد زارت ال�سفينة خالل
رحلتها الأخرية عددا من املوانئ اخلليجية ،كما �شاركت يف معر�ض
(�إك�سبو  2020دبي) ،يف �إطار متثيل �سلطنة ُعمان باملعر�ض ،بالتن�سيق
مع املفو�ضية العامة جلناح �سلطنة ُعمان باملعر�ض ،والأمانة العامة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وقد حظيت ال�سفينة با�ستقبال ر�سمي يف املحطات التي توقفت
فيها ،واهتمام وا�سع وتفاعل كبري من قبل امل�س�ؤولني والزوار
واملهتمني ،كما �أقامت ال�سفينة على متنها معر�ضا ثابتا ج�سد جانبا
من تاريخ ُعمان البحري املجيد ودور ال�سفينة يف ن�رش ال�سالم واملحبة
بني �شعوب العامل على مر الأزمنة التاريخية املختلفة ،وما حتظى به
ال�سفينة من اهتمام �سام ورعاية كرمية من قبل ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
(عمان نهج متجدد) ( )28يوما ،قطعت
وقد ا�ستغرقت الرحلة ُ

خاللها ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) م�سافة ( )2300ميل بحري،
وهي الرحلة اخلام�سة ل�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) منذ تد�شينها يف
ال�سابع من مايو عام 2014م.
وخالل رحلتها الدولية اخلام�سة� ،شارك ( )28طالبا ومتدربا من
خمتلف دول العامل �ضمن الربنامج الأكادميي الذي �أقامته ال�سفينة
على متنها ،والذي نفذ لأول مرة يف �سلطنة ُعمان بالتعاون مع عدد
من اجلهات ذات العالقة.
الدكتورة هبة عبدالعزيز من اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا
مب�سقط وم�رشفة الربنامج الأكادميي الذي نفذ على منت ال�سفينة
قالت�« :أ�شكر البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية وطاقم ال�سفينة (�شباب ُعمان
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العقيد الركن بحري/
علي بن حممد البلو�شي

النقيب بحري/
عبداهلل بن مبارك اليعقوبي

الدكتورة/
هبة عبدالعزيز

الثانية) على �إتاحة الفر�صة الفريدة للطالب و�أعتقد �أنها مبادرة جيدة،
وال�شباب هم من يحققون (ر�ؤية ُعمان )2040وبكل مكونات املجتمع
� ،شاركت يف هذه الرحلة لإلقاء برنامج �أكادميي بهذه ال�سفينة وجنحت
يف ذلك  ،وقد �صاحبته �أن�شطة خمتلفة واكبت الربنامج �إ�ضافة �إىل
�إعداد البحوث  ،وتخلل هذه التجربة على منت ال�سفينة العديد من
التحديات التي جتاوزها الطلبة بخربة مدربي وطاقم ال�سفينة ،وكان
الربنامج الأكادميي الذي مت طرحه معني ببع�ض اجلوانب التي تهم
�سلطنة ُعمان لأهداف التنمية امل�ستدامة و�إدارة الفعاليات الكربى
ومردوده االقت�صادي ،ومت بنجاح وبالتعاون والتزامن مع دورة
الإبحار واملغامرة لل�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)».
م�سار الرحلة
�أبحرت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)
يف رحلتها الدولية اخلام�سة يف ال�سابع من نوفمرب 2021م ،من
ميناء ال�سلطان قابو�س ،وكانت �أوىل حمطات رحلتها الدولية اخلام�سة
ميناء ال�شويخ بدولة الكويت ،تلتها املحطة الثانية يف ميناء امللك
عبدالعزيز باململكة العربية ال�سعودية ،وكان ميناء �سلمان مبملكة
البحرين هو املحطة الثالثة لل�سفينة ،وا�ستقبل ميناء حمد بدولة قطر
ال�سفينة يف حمطتها الرابعة ،وا�ستقبل ميناء دبي ال�سياحي بدولة
الإمارات العربية املتحدة ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ليكون
املحطة اخلام�سة والأخرية لل�سفينة ،و�شهدت زيارات ر�سمية من قبل
امل�س�ؤولني واجلهات الر�سمية ذات العالقة  ،و�إقباال كبريا من الزوار
واملهتمني.
انطباعات
وقد عرب عدد من امل�شاركني يف رحلة �سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
عن �رسورهم بامل�شاركة واعتزازهم مبا قدمته ال�سفينة من م�شاركة
فاعلة وما قامت به من دور مهم يف �إبراز التاريخ ال ُعماين التليد
والأجماد ال ُعمانية اخلالدة ،
قالت الطالبة املتدربة هاجر بنت كمال البو�سعيدية من اجلامعة
الأملانية للتكنولوجيا مب�سقط « :تعلمنا الكثري من املهارات خالل هذه
الرحلة وملدة ( )28يوما ،حيث تعلمنا عن التنمية امل�ستدامة  ،وزرنا
معر�ض (�إك�سبو  2020دبي) �إ�ضافة �إىل ا�ستفادتنا املعرفية الكبرية
أياما حافلة بالتحديات
عن ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ،وقد ع�شنا � ً
لكوننا طلبة متدربني ،ولكن وهلل احلمد بف�ضل طاقم ال�سفينة املاهر
جدا يف تدريبنا وبف�ضل عزميتنا تعرفنا على الكثري من الإجراءات
البحرية والنظام داخل ال�سفينة وا�ستطعنا التغلب على هذه التحديات».
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الطالبة املتدربة/
هاجر بنت كمال البو�سعيدية

الطالب املتدرب/
خلفان عبداهلل النقبي

وقال الطالب املتدرب خلفان عبداهلل
النقبي من دولة الإمارات العربية املتحدة:
«ا�ستفدنا من هذه الرحلة الكثري منها كيفية
التعامل مع الأ�رشعة وغريها من املهارات
البحرية حيث حظينا بتدريب �أكادميي
بالإ�ضافة �إىل التدرب على العوامل
امل�ساعدة ل�رسعة حتريك ال�سفينة ،كالرياح
الطالب املتدرب/
يو�سف يعقوب ال�شر�شني
مث ًال وكيفية فتح الأ�رشعة و�ضمها� ،إ�ضافة
�إىل اكت�ساب الكثري من اخلربة يف املالحة»
.
الطالب املتدرب يو�سف يعقوب
ال�رش�شني من دولة قطر قال�« :سعدت
بوجودي يف ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية ) حيث كان لدينا برناجمني ،
الأول التدريب البحري املالحي حيث
�أن الطاقم عمل على �إك�سابنا الكثري من
الطالبة املتدربة/
املهارات التي نحتاجها لقيادة ال�سفينة
لوت�سيا
من رفع الأ�رشعة وتنزيلها ومعرفة
�أ�سماء احلبال وقيادة ال�سفينة بالإ�ضافة
�إىل الأمور الأخرى  ،وحر�ص قائد ال�سفينة على تنمية العديد من
املهارات مثل القيادة والتعاون والعمل اجلماعي  ،والربنامج الثاين هو
الأكادميي املعد من قبل اجلامعة الأملانية يف �سلطنة ُعمان وجامعة
زغرب بجمهورية كرواتيا من خالل درا�سة التنمية امل�ستدامة 2030م
بالإ�ضافة �إىل زيارتنا لفعاليات معر�ض (�إك�سبو  2020دبي) ،وكانت
اال�ستفادة جدا كبرية ب�سبب التعاي�ش مع العديد من الطالب من خمتلف
دول العامل  ،وقد كانت هناك حتديات جعلت من الرحلة جميلة وممتعة
وفريدة من نوعها  ،و�أ�شكر طاقم ال�سفينة والطاقم الأكادميي لإتاحة
الفر�صة لنا للم�شاركة يف هذه الرحلة» .
وقالت الطالبة املتدربة لوت�سيا من جمهورية كرواتيا �« :إن �أحد
�أهداف هذه الرحلة هو حتقيق اال�ستفادة واكت�ساب اخلربات وتبادل
الثقافات بني الطلبة امل�شاركني من خمتلف دول العامل من خالل
امل�شاركة يف الأن�شطة والدورات البحرية التي يقدمها طاقم ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) ،وقد تعلمنا الكثري خالل م�شاركتنا يف هذه
الرحلة كاالن�ضباط الع�سكري ،وتنظيم الوقت والعمل بروح الفريق
الواحد»

تهانينا

baesystems.com

بمناسبة يوم القوات المسلحة يسرنا ويشرفنا تهنئة منتسبي وزارة
الدفاع وقوات السلطان المسلحة بيومهم المجيد تحت ظل القيادة الحكيمة
.لجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه
نحن فخورون بمواصلتنا خدمة ودعم قوات السلطان المسلحة ،حيث

عاماً
.كان لنا شرف القيام بذلك ألكثر من (  ) 50عام
Congratulations
On the occasion of the Armed Forces Day. We are delighted to congratulate all
members of the Ministry of Defence and Sultan’s Armed Forces, under the wise
command of His Majesty Sultan Haitham Bin Tarik Supreme Commander.
We are proud to continue to serve and support the Sultan’s Armed Forces as we
have been honoured to do for more than 50 years.
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�سفينــة البحريــة ال�سلطانيــة ال ُعمانيــة (�شبــاب ُعمــان الثـــــــــــــــــــــانية) ت�ستقبل الزوار خالل ر�سوها يف ميناء دبي ال�سياحـي
�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانيـــة (�شباب ُعمان الثانية) ،تكمل دورها التاريخي الذي تقوم به يف مد ج�سور
التوا�صل وال�صداقة بني �سلطنة ُعمان والدول ال�شقيقة وال�صديقة يف �شتى �أنحاء العامل ،حيث �أرخت ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) �أ�رشعتها يف موانئ الدول ال�شقيقة وال�صديقة للتوا�صل الثقايف مع �شعوب العامل من جهة ،والتعريف
ب�سلطنة ُعمان ح�ضارة و�شعبا من جهة �أخرى ،حاملة �إرثا ح�ضاريا وثقافيا �إىل قارات العامل.
�سعادة/
حم�سن بن خمي�س البلو�شي

الدكتور/
ح�سني بن �سليمان ال�ساملي

�سعادة الأ�ستاذ/
خالد بن ابراهيم �آل ال�شيخ

�سعادة الأ�ستاذ خالد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ املفو�ض العام �سعادته مبا حتويه ال�سفينة من مرافق و�أق�سام تدل بحق على
جلناح الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية عراقة التاريخ البحري ال ُعماين ،م�شيدا بدورها الرائد الذي يتمثل
مبعر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) �أثناء زيارته لل�سفينة �أعرب عن يف ن�رش ر�سالة ال�سالم واملحبة والوئام بني ال�شعوب.

م�شاركات متنوعة يف ال�سفينة ( �شباب ُعمان الثانية )

(عمان نهج متجدد)
ومن خالل رحلتها الدولية اخلام�سة ُ
قامت ال�سفينة بزيارة موانئ دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية متوجة رحلتها بامل�شاركة �ضمن جناح �سلطنة ُعمان يف
معر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) ،م�سطرة بذلك ملحمة فخر واعتزاز
يف �سجل تاريخ ُعمان البحري ،جم�سدة دورها الرائد يف مد ج�سور
التوا�صل وال�صداقة والإخاء بني ال�سلطنة وخمتلف دول العامل،
و�أهدافها توطيد مفاهيم ال�سالم بني ال�شعوب و�إبراز �أوجه التاريخ
ال ُعماين املجيد والتطور احل�ضاري الذي ت�شهده �سلطنة ُعمان،
جم�سدة كذلك �إحدى �صور امل�ستقبل الزاهر للنه�ضة ال ُعمانية
املتجددة املجيدة بعون اهلل .
وعن م�شاركة ال�سفينة حتدث �سعادة حم�سن بن خمي�س
البلو�شي امل�ست�شار بوزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
مفو�ض عام جناح �سلطنة ُعمان يف معر�ض (�إك�سبو ٢٠٢٠
دبي)« :ال �شك يف �أن م�شاركة �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(�شباب ُعمان الثانية) �ضمن جناح �سلطنة ُعمان يف معر�ض
(�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) هي م�شاركة متميزة جدا  ،نظرا ملا جت�سده
م�شاركة ال�سفينة ور�سالتها ال�سامية النبيلة من دور يف مد ج�سور
ال�صداقة والإخاء بني �شعوب العامل  ،كما �أن هذه الرحلة الدولية
(عمان نهج متجدد) هي
اخلام�سة لل�سفينة والتي جاءت بعنوان ُ
ثمرة تعاون وتن�سيق بني املفو�ضية العامة والتوجيه املعنوي
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واملرا�سم الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،
والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية  ،بالإ�ضافة �إىل اجلامعة الأملانية
للتكنولوجيا مب�سقط وذلك من خالل الربنامج الأكادميي املعتمد
لعدد من الطلبة من خمتلف دول العامل ومرورهم �ضمن طاقم
ال�سفينة مبوانئ دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ووجودهم �ضمن ال�سفينة خالل رحلتها الدولية ،والتي حتمل ()28
طال ًبا وطالبة يف املرحلة اجلامعية ميثلون ( )11جن�سية من دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وعدد من الدول الأوروبية
امل�شاركة يف معر�ض (�إك�سبو  2020دبي) وهذه امل�شاركة والتي
هي بحق ناجحة وبكل املقايي�س تر�سيخ للعمل التكاملي الوطني
والذي هو جزء �أ�سا�سي يف (ر�ؤية ُعمان .»)٢٠٤٠
وعن م�شاركة اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا مب�سقط حتدث
الدكتور ح�سني بن �سليمان ال�ساملي القائم ب�أعمال رئي�س
اجلامعة الأملانية يف �سلطنة ُعمان«:يف �إطار م�شاركة اجلامعة
الأملانية للتكنولوجيا مب�سقط يف ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
قامت اجلامعة بعمل رحلة �أكادميية حتوي عددا من الأكادمييني
والطلبة من م�سقط �إىل دبي وذلك بهدف م�شاهدة ر�سو ال�سفنية
مبيناء دبي ،ب�إلإ�ضافة �إىل زيارة ال�سفينة والتعرف على طبيعة
م�شاركة اجلامعة الأملانية بال�سفينة ،وزيارة جناج �سلطنة ُعمان
يف (معر�ض �إك�سبو دبي .)2020

�شاركت اخليالة ال�سلطانية باملعر�ض امل�صاحب يف
ال�سفينة وذلك من خالل جمموعة من املقتنيات املتعلقة
باخليل �أهمها ال�رسج العربي ال ُعماين و �أطقم ف�ضة زينة
اخليل ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض جمموعة من ال�صور التي حتكي
بع�ض عرو�ض اخليل التي تقيمها اخليالة ال�سلطانية �سواء
على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
وقد حتدثت �أثري بنت جمعة اليحيائية من اخليالة
ال�سلطانية قائلة ت�أتي �أهمية م�شاركة اخليالة ال�سلطانية يف
هذا املعر�ض يف �إبراز دورها للجمهور من خالل عر�ض �أهم
الإجنازات التي حتققت لها خالل م�سريتها منذ �إن�شائها �إىل
الآن ،وهي كذلك فر�صة �سانحة لتبادل اخلربات والثقافات
يف جمال اخليل.

كما �شارك يف املعر�ض كذلك متحف قوات ال�سلطان
امل�سلحة من خالل عر�ض جمموعة من املقتنيات الع�سكرية
التاريخية �أهمها ال�سفينة (�سلطانة) وعدد من املجلدات التي
حتكي تاريخ ُعمان الع�سكري ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض مرئي
تناول نبذة عن متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة وما يحويه
من مرافق و�أق�سام .كما �شارك يف املعر�ض امل�صاحب متجر
اللبان وذلك بهدف ت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،
حيث حتدث �أحمد بن عبدالغفور البلو�شي قائال« :ن�شكر �سفينة
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) على �إتاحة
الفر�صة لنا لعر�ض منتجاتنا على منت ال�سفينة مقدرين هذا
الفر�صة  ،ون�سعى ب�أن يكون هناك تعاون م�ستمر يف قادم
الأيام بعون اهلل».
97

العدد ٥٤٠
دي�سمرب 2021

جمموعة من �ضباط و�ضباط �صف من القوات
البحرية لدول جمل�س التعاون يزورون ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) يوم ١١/٢٣

وقد قام عدد من �أ�صحاب املعايل وال�سعادة والقادة وكبار ال�ضيوف بزيارة �سفينة البحرية ال�سلطانية
العمانية (�شباب ُعمان الثانية) �أثناء ر�سوها يف ميناء دبي ال�سياحي �ضمن م�شاركتها يف معر�ض (�إك�سبو
 ٢٠٢٠دبي) من خالل جناح �سلطنة ُعمان يف املعر�ض  ،بالإ�ضافة �إىل جناح الأمانة العامة لل�ش�ؤون الع�سكرية
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وقد ا�ستمع ال�ضيوف �إىل �رشح واف عن ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) وم�شاركاتها الدولية والإجنازات
(عمان نهج متجدد ) واملوانئ التي ر�ست فيها ال�سفينة خالل
التي حققتها ،وعن م�سار رحلتها الدولية اخلام�سة ُ
هذه الرحلة الدولية ،قدمه الرائد الركن بحري عي�سى بن �سليم اجلهوري قائد ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية).
بعد ذلك جتول ال�ضيوف يف مرافق ال�سفينة ،كما اطلعوا على معرو�ضات ومقتنيات املعر�ض امل�صاحب بال�سفينة
والذي �شارك فيه متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة واخليالة ال�سلطانية ،وعدد من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
وقد �أعرب ال�ضيوف عن �سعادتهم عما �شاهدوه يف ال�سفينة ،وذلك ملا جت�سده من دور �أ�صيل يف مد ج�سور
التوا�صل والإخاء وال�سالم بني دول العامل كافة.

�سعادة خالد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ املفو�ض العام جلناح الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية مبعر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) يزور ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يوم ١١/٢٣
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�سعادة ال�سفرية عائ�شة �سوزين او�سلوئر �سفرية
جمهورية تركيا املعتمدة لدى �سلطنة ُعمان تزور
�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يوم ١١/٢٧

اللواء طيار �أحمد حممد بن ثاين م�ساعد القائد العام
ل�ش�ؤون املنافذ ب�شرطة دبي يزور ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) يوم ١١/٣٠

معايل الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف الأمني
العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يزور
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يوم ١١/٢٦

طلبة من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري بال�شارقة يزورون ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) يوم ١١/٢٩

�سعادة اللواء الركن �أحمد علي �آل علي الأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون واللواء �أحمد
قطامي الكبي�سي مدير التوجيه املعنوي بقوة دفاع البحرين
وعدد من مديري التوجيه املعنوي بالقوات امل�سلحة لدول
املجل�س يزورون ال�سفينة (�شباب عُ مان الثانية) يوم ١١/٣٠
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�إعداد :النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي

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

مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعمــــــــــــاين ت�شارك بعرو�ض مو�سيقيـة مبعر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي)

�شـاركـــت مو�سيقــــى اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين خالل الفرتة من
( )١٢/٤-٢بــعـــرو�ض ومــعزوفات
مو�سيقية متنوعة مبعر�ض (�إك�سبو
 ٢٠٢٠دبي)  ،وذلك يف �إطار العمل
التكاملي امل�شرتك ب�ين القوات
امل�سلحة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية والذي ي�أتي �ضمن
م�شاركة جناح الأمانة العامة لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
مبعر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي).
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وقد �شاركت مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بتقدمي عرو�ض ومعزوفات
مو�سيقية منفردة و�أخ��رى م�شرتكة مع مو�سيقى القوات امل�سلحة لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
وقدمت فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ١٢/٣ا�ستعرا�ضات
مو�سيقية متنوعة بامل�سري يف ممرات و�أروقة املعر�ض و�أمام �أجنحة عدد من
ابتداء من جناح الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول
الدول امل�شاركة
ً
اخلليج العربية و�إلى ال�ساحة املفتوحة �أمام جناح الفر�ص  ،تفاعل معها
وتفاعل من قبل جمهور املعر�ض.
كبريا
ً
جمهور املعر�ض والقت ا�ستح�سا ًنا ً
عرو�ضا مو�سيقة
كما قدمت فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
ً
م�شرتكة مع مو�سيقى القوات امل�سلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة �أمام
جناح الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
اجلدير بالذكر �أن القوات امل�سلحة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية �شاركت يف معر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) من خالل عدد من الفعاليات
الع�سكرية املتمثلة يف العرو�ض اجلوية ،والقفز املظلي ،وعرو�ض اخليالة،
والفرق املو�سيقية الع�سكرية ،هذا �إلى جانب م�شاركة �سلطنة ُعمان ب�سفينة
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) خالل الفرتة من ٢١
نوفمرب املا�ضي ولغاية  ١دي�سمرب.
وقد اختتمت يوم  ١٢/٤مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين م�شاركتها يف
معر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) وحول هذه امل�شاركة ممثل التوجيه املعنوي
واملرا�سم الع�سكرية يف معر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) �أجرى العديد من اللقاءات
ال�صحفية حيث حتدث العقيد الركن فهد بن حممد املطريي امل�رشف العام
على فعاليات جناح جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية قائال« :الفعاليات
املو�سيقية التي قدمتها مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين  ،ومو�سيقى القوات
امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة  ،هي نتاج جمموعة من التن�سيقات
واالجتماعات التح�ضريية وهلل احلمد وال�شكر ،ونحن �سعداء جدا بر�ؤية تفاعل
اجلمهور وا�ستمتاعهم بهذه املعرو�ضات  ،وهذا دليل على النجاح الكبري،
و�ست�ستمر الفعاليات الع�سكرية �ضمن جناح الأمانة العامة ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية حتى نهاية املعر�ض وذلك وفق اخلطة املعتمدة لهذه
الفعاليات من قبل القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
حيث تتكون هذه الفعاليات من املو�سيقى الع�سكرية والقفز احلر  ،والعرو�ض
اجلوية  ،وعرو�ض اخليالة».
وقال العقيد الدكتور عبداهلل �سعيد احلمد رئي�س الإعالم الع�سكري والتوثيق
العماين تعد
بقوة دف��اع البحرين« :م�شاركة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ُ
م�شاركة فاعلة  ،وهم دائما يف مقدمة مثل هذا امل�شاركات  ،ونحن ُ�سعداء
ج ًدا بهذه امل�شاركة ومبا قدموه من معزوفات رائعة و�شاركهم �إخوانهم يف
مو�سيقى القوات امل�سلحة الإماراتية بهذه املعزوفات ،و�سعدنا جدا بهذا
املوقف الذي يعزز من اللحمة اخلليجية امل�شرتكة».
كما حتدث العقيد الركن عبدالعزيز �أحمد الرفاعي رئي�س فرع الإعالم
قائل� «:أنا �سعيد جدا مب�شاهدة مو�سيقى اجلي�ش
الع�سكري باجلي�ش الكويتي ً

ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين م��ن �سلطنة ُع��م��ان ،
ومو�سيقى القوات امل�سلحة بدولة الإمارات
العربية امل��ت��ح��دة يف ت��ق��دمي معزوفات
مو�سيقية م�شرتكة  ،وقد �شاهدنا معزوفات
مو�سيقية رائعة تثلج ال�صدر  ،و�أنا فخور
بوجود جناح الأمانة العامة لدول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية مبعر�ض
(�إك�����س��ب��و  ٢٠٢٠دب���ي)  ،وه��ن��اك �أي�ضا
م�شاركات من اجلي�ش الكويتي �ضمن هذه
الفعاليات الع�سكرية مبعر�ض �إك�سبو جن ًبا
�إلى جنب مع القوات امل�سلحة بدول جمل�س
التعاون اخلليجي » .
وقال املقدم الركن عبداهلل بن �صالح
ال�ب�رواين ممثل ق��ي��ادة اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين «احلمد هلل وتوفيقه كانت امل�شاركة
ناجحة  ،وجميع �أع�ضاء فرقة مو�سيقى
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين امل�شاركني بذلوا
جهو ًدا طيبة الجناح م�شاركتهم  ،وتقدمي
مقطوعات مو�سيقية م�شرتكة مع مو�سيقى
القوات امل�سلحة بدولة الإم��ارات العربية
املتحدة  ،كما �أود �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل
للجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة

القوات امل�سلحة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ت�شارك يف معر�ض
(�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) من خالل عدد من الفعاليات الع�سكرية املتمثلة يف العرو�ض
اجلوية والقفز املظلي وعرو�ض اخليالة والفرق املو�سيقية الع�سكرية

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
 ،و القوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية
املتحدة على كافة الت�سهيالت اللوج�ستية
وان�سيابية الإجراءات التن�سيقية � ،آملني كل
التوفيق وال�سداد جلميع الإخوة من القوات
امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية».

وحتدث النقيب علي بن حممد النافعي
قائد فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ق��ائ�لا« :ق��دم��ت فرقة مو�سيقى
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين خالل امل�شاركة
م��ق��ط��وع��ات مو�سيقية متنوعة عربية
وعاملية ،وق��د قدمت الفرقة مقطوعات
مو�سيقية ب�شكل منفرد  ،ومقطوعات
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العقيد الركن/
عبدالعزيز �أحمد الرفاعي

العقيد الركن/
فهد حممد املطريي

املقدم الركن
عبداهلل بن �صالح الربواين

النقيب
علي بن حممد النافعي

فرقة مو�سيقى اجلي������ش ال�سلطاين
ً
عرو�ضا مو�س�����يقية
ال ُعماين قدمت
م�شرتكة مع مو�سيقى القوات امل�سلحة
لدولة الإمارات العربية املتحدة
م�����ش�ترك��ة م��ع ف��رق��ة مو�سيقى ال��ق��وات
امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة،
نالت ا�ستح�سان اجلمهور ،كما قامت بعمل
ت�شكيالت مو�سيقية متنوعة  ،ونحن نفخر
بقدرة هذه الفرقة املو�سيقية على امتاع
جمهور املعر�ض».
كما حتدث املالزم �أول طه بن ح�سني
بني �سعد �أح��د امل�شاركني من مو�سيقى
قائل « :احلمد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ً
هلل  ،م�شاركتنا كانت ناجحة وقد الحظنا
تفاعل من جمهور املعر�ض وجتمعهم
ً
ب����أع���داد ك��ب�يرة �أث��ن��اء اال���س��ت��ع��را���ض��ات
املو�سيقية لفرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين
ال�� ُع��م��اين ،كما ك��ان��ت ه��ن��اك معزوفات
مو�سيقية م�شرتكة مع �إخواننا من فرقة

املالزم �أول/
طه بن ح�سني بني �سعد

الوكيل
بالل بن ياقوت احلارثي

مو�سيقى القوات امل�سلحة بدولة الإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة  ،واحل��م��د هلل كانت
اال�ستعدادات والتح�ضريات ممتازة ج ًدا
مما �سهل جناح امل�شاركة والعمل امل�شرتك
بالإ�ضافة �إلى حتقيق التكامل والتمازج
مع فرقة املو�سيقى الع�سكرية الإماراتية» .
وقال الوكيل بالل بن ياقوت احلارثي
«ف��خ��ور بتمثيل �سلطنة ُع��م��ان يف هذا
املحفل الكبري وتقدمي جوانب من الثقافة
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�أ�سعدين �أكرث تفاعل اجلمهور مع املعزوفات
التي �صدحت بها فرقة مو�سيقى اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين».
وق���ال ال��رق��ي��ب �أول �سعيد ب��ن حممد
امل��ح��رزي�« :سعيد بامل�شاركة �ضمن فرقة
مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وعر�ض
امل��ق��ط��وع��ات الع�سكرية ال ُعمانية ل��زوار
املعر�ض ،وينتابني �شعور الفخر واالعتزاز
بتمثيل بالدي يف هذا املحفل الدويل».

مفو�ض عام جناح جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يكرم فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين مبنا�سبة م�شاركتها الناجحة يف معر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي )

قام يوم � ١٢/٤سعادة خالد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ مفو�ض
عام جناح جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بت�سليم درع
جناح جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية لفرقة مو�سيقى
تقديرا للفرقة على العرو�ض
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين وذلك
ً
املو�سيقية التي قدمتها �أثناء م�شاركتها الناجحة مبعر�ض
(�إك�سبو ٢٠٢٠دب���ي) وذل��ك بح�ضور مدير التوجيه املعنوي
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الرقيب �أول
حممد بن خمي�س العامري

املو�سيقية ال ُعمانية والتي �شاهدمت من
خ�لال��ه��ا ت��ف��اع��ل ج��م��ه��ور امل��ع��ر���ض مع
املقطوعات املو�سيقية».
وحتدث الرقيب �أول حممد بن خمي�س
ال��ع��ام��ري ح��ام��ل الع�صا امل�����ش��ارك يف
فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
قائال�«:سعيد بتمثيل �سلطنة ُعمان ب�شكل
ع��ام واجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ب�شكل
خا�ص يف هذا املحفل الدويل الكبري ،وقد

الرقيب �أول
�سعيد بن حممد املحرزي

برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة .
ت�أتي هذه امل�شاركة �ضمن م�شاركة �سلطنة ُعمان ممثلة
يف قوات ال�سلطان امل�سلحة حتت مظلة جناح الأمانة العامة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مبعر�ض (�إك�سبو
٢٠٢٠دبي) جنبا �إلى جنب مع م�شاركات القوات امل�سلحة بدول
املجل�س يف معر�ض �إك�سبو .
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متابعة :
النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

الوكيــــــــــــل /مقبـول بـن �سالـم الرحبي
ت�صوير :نائب العريف� /أحمد بن غريب الها�شمي

متحف قوات ال�سلطان امل�سلحـــــــــــــــــــــة يد�شن معـر�ض (�سيـرة قائد وعهد ماجد)

د�شن يوم  ١٢/٢٠متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة مبقره مبع�سكر بيت
الفلج معر�ض (�سرية قائد وعهد ماجد) الذي يحكي ال�سرية التاريخية املاجدة
لل�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط َّيب الله ثراه -وذلك مبنا�سبة احتفال املتحف
بذكرى يوم القوات امل�سلحة الذي يوافق احلادي ع�شر من دي�سمرب من كل عام،
�إىل جانب افتتاح جناح اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع ،وذلك حتت رعاية
�سعادة جمال بن ح�سن املو�سوي �أمني عام املتحف الوطني .
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وي�ضم معر�ض (�سرية قائد وعهد ماجد)
عددا من الهدايا املهداة لل�سلطان الراحل -طيب
اهلل ثراه -من قادة الدول ال�شقيقة وال�صديقة،
وبع�ض من مقتنياته ال�شخ�صية ،كما ي�شتمل
جناح اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع على
مناذج متعددة من املعدات والآليات الع�سكرية
املعرو�ضة يف ال�ساحة اخلارجية للمتحف والتي
تعد منوذجا من املعدات التي �ساهمت فنيا يف
عمليات الدعم الفني والإ�سناد الهند�سي طوال
م�سرية النه�ضة املباركة.
و�سي�ستمر معر�ض (�سرية قائد وعهد
ماجد) حتى  20من �شهر مار�س املقبل ،حيث
ميكن زيارة املعر�ض مبتحف قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبع�سكر بيت الفلج خالل الفرتة (-٢٠
( )١٢/٢٣من ال�ساعة الثامنة �صباحا وحتى
ال�ساعة الثامنة م�ساء) ،واعتبارا من يوم الأحد
املوافق (٢٠٢٢/٣/٢٠-٢٠٢١/١٢/٢٦م)
خالل الفرتة ال�صباحية من ال�ساعة الثامنة
�صباحا وحتى الواحدة ظهرا ،و�سيكون املتحف
مغلقا يوم اجلمعة على �أن ي�ست�أنف فتح �أبوابه
يوم ال�سبت على فرتتني �صباحية من ال�ساعة
التا�سعة وحتى الواحدة ظهراً ،وم�سائية من
م�ساء.
ال�ساعة الثالثة ع�رصاً وحتى ال�ساد�سة
ً
ح�رض املنا�سبة املكرم الدكتور حممد بن
�سعيد ال�شعيلي ع�ضو جمل�س الدولة ،والعميد
الركن ح�سن بن علي املجيني رئي�س التوجيه
املعنوي واملرا�سم الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات

معر�ض (�سرية قائد وعهد ماجد) �ضم عددا من الهدايا املهداة لل�سلطان الراحل -طيب اهلل ثراه-
من قادة الدول ال�شقيقة وال�صديقةً ،
وبع�ضا من مقتنياته ال�شخ�صية
ال�سلطان امل�سلحة ،والعميد الركن جوي مهند�س
حممود بن حممد الرواحي رئي�س اخلدمات
الهند�سية بوزارة الدفاع ،والعميد الركن متقاعد
�سيف بن حمدان البو�سعيدي ،وعدد من كبار
ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعدد من
مديري العموم ومديري املتاحف اخلا�صة
واحلكومية وعدد من كبار ال�ضباط املتقاعدين،
وجمع من املدعوين.
وبهذه املنا�سبة �أجرى ممثل التوجيه
املعنوي واملرا�سم الع�سكرية اللقاءات الآتية:
�سعادة جمال بن ح�سن املو�سوي �أمني عام
املتحف الوطني قال« :ت�رشفت برعاية حفل
افتتاح معر�ض (�سرية قائد وعهد ماجد) والذي
ي�ضم بني جنباته رموزا من املقتنيات ال�سلطانية
لل�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد بن تيمور
طيب اهلل ثراه -والتي تتناول م�سرية ال�سلطانَّ
الراحل ،حيث �أن هذه املقتنيات تعر�ض لأول
مرة على عموم الزوار ،وهي مبثابة كتاب يطلعنا
على االهتمامات املو�سوعية لتلكم ال�شخ�صية
الفريدة التي ت�رشفت بها ُعمان على مدى ()50
عاما �سلطانا ل�سلطنة ُعمان ،وهي �إ�ضافة نوعية
تعزز من قيمة جتربة العر�ض املتحفي يف قلعة
بيت الفلج ،هذه القلعة ال�شاخمة �إحدى ح�صون
وقالع ُعمان اخلالدة ب�إذن اهلل تعالى».

وقال املكرم الدكتور حممد بن حمد ال�شعيلي
ع�ضو جمل�س الدولة �« :سلطنة ُعمان وهلل احلمد
تاريخا �أقل ما ن�صفه بالعظيم ،بف�ضل
متتلك
ً
الإجنازات التي �سطرها �آبا�ؤنا وحققها �أجدادنا
عرب الفرتات الزمنية املختلفة من تاريخ وعمر
هذا الوطن العزيز ،واجلانب الع�سكري كان له
كبريا يف تاريخ هذا البلد الذي ي�ستحق �أن
دورا ً
ً
يربز يف خمتلف الو�سائل والإمكانات املتاحة،
وما �شاهدته من هذه اجلهود املتمثلة يف قوات
ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل عام ي�ستحق الإ�شادة

والتقدير ،خا�صة بعد ما مل�سناه من معرو�ضات
ومقتنيات تخ�ص ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
طيب اهلل ثراه -باين نه�ضة �سلطنة ُعمانَّ
احلديثة على مدى ( )50عاما ،فهذه ال�شخ�صية
الكبرية يف تاريخ �سلطنة ُعمان ت�ستحق �أن تربز
للزائرين ليقفوا عن قرب على هذه املقتنيات
التي تخ�ص ال�سلطان قابو�س -طيب اهلل ثراه-
متمنيا ملتحف قوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل
خا�ص ولقوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل عام كل
التوفيق على هذه اجلهود الوطنية».
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�سعادة/
جمال بن ح�سن املو�سوي

املكرم الدكتور/
حممد بن حمد ال�شعيلي

وحتدث العميد الركن جوي مهند�س حممود بن حممد الرواحي
رئي�س اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع قائالً�« :أنه من ح�سن الطالع
اليوم �أن نحتفل بافتتاح هذا املعر�ض الثابت للمعدات باخلدمات
الهند�سية بوزارة الدفاع ،و�صادف هذا اليوم افتتاح معر�ض (�سرية
قائد وعهد ماجد) لعر�ض بع�ض املقتنيات اخلا�صة لل�سلطان الراحل
طيب اهلل ثراه -حيث كانت فر�صة �سانحة للتزامنقابو�س بن �سعيد َّ
بافتتاح هذا املعر�ض الثابت للمعدات القدمية التي خرجت من اخلدمة
والتي �ساهمت وب�شكل جلي يف بناء هذا الوطن املعطاء ،ونتمنى لهذا
املعر�ض اال�ستمرارية وللجميع التوفيق و�شكرا للجميع على اجلهود
املبذولة».
وقال العقيد الركن متقاعد فالح بن �سيف املعمري �« :سعيد جدا
بامل�شاركة يف هذا اليوم لتد�شني معر�ض (�سرية قائد وعهد ماجد)
والذي يحوي بني جنباته ال�سرية اخلالدة لل�سلطان الراحل قابو�س بن
طيب اهلل ثراه -وعر�ض بع�ض مقتنياته اخلا�صة كالبدالت�سعيد
َّ
الع�سكرية وبع�ض الهدايا والأ�سلحة وعر�ض بع�ض الزيارات اخلا�صة
التي قام بها ،وكذلك افتتاح معر�ض اخلدمات الهند�سية والذي ي�أتي
�ضمن االحتفال بذكرى يوم القوات امل�سلحة ،فخورون جدا بهذه
امل�شاركة يف هذه الفعالية وهذه الذكرى اخلالدة ،ون�س�أل اهلل تعالى �أن
يحفظ بالدنا وقائدها املفدى» .
وقال الرائد جمال بن �سعيد العامري من متحف قوات ال�سلطان
امل�سلحة« :يحتفل متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة بتد�شني معر�ض
طيب اهلل ثراه-خا�ص ملقتنيات وهدايا ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
العــدد 540
دي�سمرب 2021

106

العميد الركن جوي مهند�س/
حممود بن حممد الرواحي

العقيد الركن متقاعد/
فالح بن �سيف املعمري

�سلطنة عُ مان وهلل
ً
تاريخا
احلمد متتلك
�أقل ما ن�صفه بالعظيم،
بف�ضل الإجنازات التي
�سطرها �آبا�ؤنا وحققها
�أجدادنا عرب الفرتات
الزمنية املختلفة
من تاريخ وعمر هذا
الوطن العزيز

الرائد/
جمال بن �سعيد العامري

بعنوان (م�سرية قائد وعهد ماجد) ،والذي يحتوي على �صور خا�صة
وبع�ض البدالت الع�سكرية ،والهدايا املهداة �إليه من قادة �أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة وزعماء الدول ال�شقيقة وال�صديقة� ،إلى جانب مقاطع
م�صورة حتكي �سريته التاريخية املاجدة ،كما مت يف اليوم نف�سه باملتحف
افتتاح جناح اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع والذي يعد �إ�ضافة نوعية
ملتحف قوات ال�سلطان امل�سلحة بجانب �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
واحلر�س ال�سلطاين العماين ،حيث ي�ضم هذا اجلناح �آليات ومعدات قامت
بدور فني ودعم هند�سي خالل م�سرية النه�ضة املباركة».
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بمناسبة تخريج دورة الضباط المرشحين

ودورة الضباط المرشـــحين للعنصر النسائي

مـــن كليـــة الســـلطان قابـــوس العســـكرية
بالجيش السلطاني العماني ،يسر مجلة (جند
ُعمان) أن تصدر ملحقًا خاصًا بهذه المناسبة،
وذلك بالتنسيق مع الكلية.

كلية ال�سلطان قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابو�س الع�سكرية

كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية:
تعد كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية �أحد �أهم ال�صروح التدريبية باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،حيث ت�ضطلع مبهمة تدريب
ال�ضباط املر�شحني من خمتلف وحدات وت�شكيالت اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ,وتزويدهم
باملهارات واملفاهيم والعلوم الع�سكرية ليكونوا �ضباط ًا م�ؤهلني وعلى درجة عالية من الكفاءة متكنهم من القيام باملهام والواجبات
التي تناط بهم باقتدار ,ولقد مرت كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية منذ ت�أ�سي�س نواتها الأوىل يف عام 1971م بعدة مراحل من
التحديث والتطوير �شملت جوانب خمتلفة نوجزها يف املراحل الآتية :
 املرحلة الأوىل (1971م 1981-م) :وهي مرحلة ت�أ�سي�س النواة الأوىل للكلية بكتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة بغال ،ومن
ثم االنتقال �إىل املوقع احلايل� ،أما بالن�سبة ملدة الدورة واملواد املقررة لها (�آنذاك) فكانت تتنا�سب مع متطلبات تلك الفرتة.
 املرحلة الثانية (1982م 1986 -م) :تعد هذه املرحلة مرحلة االنطالقة والتي بد�أ من خاللها التغيري يف الهيكل التنظيمي،
ومدة دورة ال�ضباط املر�شحني واملنهاج املقرر.
 املرحلة الثالثة (1986م 1990-م) :وهي مرحلة الثبات واال�ستقرار والتي بد�أ كل �شيء فيها مكتم ًال ووا�ضح ًا ،وقد حظت
باملوافقة ال�سامية من لدن جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط َّيب الله ثراه -بتغيري م�سماها �إىل امل�سمى احلايل (كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية) ،و�أ�صبحت مدة الدورة متتد لـ (�سنتني) ،ومت تو�سيع مناطق التدريب و�إ�ضافة بع�ض الإن�شاءات واملرافق
ال�ضرورية واملعدات التدريبية.
 املرحلة الرابعة (1990م للوقت احلايل) :وهي مرحلة االزدهار والتميز ,ويف هذه املرحلة و�صلت الكلية �إىل م�ستوى
عال من التطور يف خمتلف اجلوانب �سواء كان ذلك على �صعيد مناهج التدريب واملواد املقررة �أو �إ�ضافة الإن�شاءات اجلديدة
واملرافق احليوية ،وحتديث املعدات وو�سائل التدريب املختلفة ،كما اكت�سبت الكلية �سمعة ممتازة بني مثيالتها من كليات الدول
الأخرى ،وبد�أت ت�ستقطب متدربني من دول �شقيقة .كذلك �أ�صبحت متنح �شهادة الدبلوم يف العلوم الع�سكرية للخريجني من
ال�ضباط املر�شحني ،وهذه ال�شهادة معرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار ب�سلطنة عُ مان.
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العماين:
اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ُ

االهتمام بال�ضابط املر�شح والفرد الع�سكري ،ورفع كفاءته التدريبية وت�أهيله و�إعداده الإعداد
الأمثل الذي ميكنه من القيام بواجبه بكل كفاءة واقتدار ،لهو من �أهم الأهداف التي ي�سعى
اجلي�ش ال�سلطاين العُماين �إىل حتقيقها على الدوام وفق ًا لأعلى املقايي�س

احلمد هلل حمداً يليق بجالل وجهه وعظيم �سلطانه ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،،،
اللواء الركن/
�إن ما يبعث يف النف�س الغبطة وال�رسور �أن ن�ستقبل �إجنازاً جديدا لكلية ال�سلطان
مطر بن �سامل البلو�شي
قابو�س الع�سكرية ،وهي ترفد قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية
ب�سلطنة ُعمان بكوكبة من ال�ضباط املر�شحني الذين �شيدوا �رصوح الوالء والإخال�ص،
باذلني ما يعجز الل�سان عن و�صفه ،وتقف الكلمات مدهو�شة عن بيانه.
فها هي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية حتتفل بتخريج دورة ال�ضباط املر�شحني ،ودورة ال�ضباط املر�شحني
للعن�رص الن�سائي ك�إجناز جديد ي�ضاف �إلى �سجل هذه الكلية العريقة والتي �أ�ضافت خطوات ومكا�سب جديدة و�أعطت
مثا ًال �صادقا للعمل اجلاد والتعاون املخل�ص ،من �أجل رفعة ُعمان وعزتها وعلو �ش�أنها بني دول العامل.
�إن االهتمام بال�ضابط املر�شح والفرد الع�سكري ،ورفع كفاءته التدريبية وت�أهيله و�إعداده الإعداد الأمثل الذي
ميكنه من القيام بواجبه بكل كفاءة واقتدار ،لهو من �أهم الأهداف التي ي�سعى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �إلى حتقيقها
على الدوام وفق ًا لأعلى املقايي�س ،وخدمة لهذا الهدف فقد حر�صت قيادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين على االهتمام
بالكليات واملعاهد التدريبية على اختالف تخ�ص�صاتها ،وزودتها باملدربني الأكفاء ومبا يلزم من متطلبات
التدريب ،وتو�سعة املن�ش�آت واملرافق التدريبية ،مما �ساعدها على القيام بدورها املن�شود يف الإعداد والتدريب
الناجح ،وهاهم ه�ؤالء الرجال الأوفياء بكل فخر واعتزاز ميلأهم العزم والت�صميم على حتمل امل�س�ؤولية وتنفيذ
الواجب املنوط بهم خدمة لهذا الوطن املعطاء ،ولقائده املفدى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
وال �شك �أن هذا العمل اخلالّق من ورائه رجال جادون يف �أداء �أدوارهم بكل الإخال�ص والوالء والوفاء ،قدموا موفور
فكرهم وعزائم خرباتهم لأولئك ال�شباب ف�صنعوا منهم هذه الكوكبة الفتية ،فكل ال�شكر لآمر الكلية وهيئة التوجيه
والإداريني وكل العاملني بالكلية ،على عطائهم امللمو�س وجهودهم الد�ؤوبة ،فلهم منا وافر ال�شكر واالمتنان.
ويف اخلتام يطيب يل �أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين مقرونة بعاطر التحيات والأماين لل�ضباط املر�شحني اخلريجني،
منتهزين هذه املنا�سبة لتجديد العهد والوالء وال�سمع والطاعة والعرفان للمقام ال�سامي ملوالنا جاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -م�ؤكدين على قد�سية الأمانة التي �رشفنا بحملها يف الذود
عن حيا�ض الوطن ومقد�ساته ومنجزاته ،مبتهلني �إلى املولى عز وجل ب�أن يدمي على جاللته الأفراح وامل�رسات ،و�أن
يحفظ بالدنا العزيزة بكرمي حفظه وعنايته لتبقى ُعمان �أبية �شاخمة البنيان ويعي�ش �أهلها يف عز وفخر و�أمان �إنه
�سميع جميب الدعاء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،،
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كلية ال�سلطان قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابو�س الع�سكرية
العماين:
�آمر �أكادميية اجلي�ش ال�سلطاين ُ

كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ت�ؤمن �إميانا را�سخا ب�أن التدريب والت�أهيل �أ�صبحا الركيزة الأ�سا�سية
التي يتم من خاللها ت�أهيل ال�ضباط ،و�أن الكفاءة القيادية لل�ضباط �ضمن �سلم �أولوياتها

العميد الركن /
�سعيد بن زايد احلب�سي

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على النبي الكرمي
والقائد العظيم وعلى �أ�صحابه ال ُغر امليامني،
حتر�ص قيادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين على
ت�شييد بنية متينة للتدريب والتعليم يف كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،ويف خمتلف املدار�س
واملعاهد التدريبية الأخرى �آخذة يف احل�سبان
متطلبات اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ويف الوقت
نف�سه حتاكي �أنظمة التعليم والتدريب العاملية.
�إن التدريب مفهوم مركب يتكون من عدة
عنا�رص فهو يعني تغريا �إلى الأح�سن �أو تطويرا
يف معلومات ال�ضابط املر�شح وقدراته ومهاراته
و�أفكاره و�سلوكياته ،وذلك بهدف �إعداد ال�ضباط

املر�شحني �إعدادا جيدا ملواجهة متطلبات اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين وتنمية مهاراتهم الفنية
والذهنية ملواجهة االحتياجات امل�ستقبلية،
وحتقيق النجاح يف املهام املنوطة بهم م�ستقبال.
�إن كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ت�ؤمن
�إميانا را�سخا ب�أن التدريب والت�أهيل �أ�صبحا
الركيزة الأ�سا�سية التي يتم من خاللها ت�أهيل
ال�ضباط ،و�أن الكفاءة القيادية لل�ضباط �ضمن
�سلم �أولوياتها ،بل وهي ح�صاد عمل �شاق
وتدريب متطور ،وت�أهيل م�ستمر.
تركز كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية على
التدريب القائم على الكفاءة من خالل تطوير
كفاءات �أو مهارات حمددة لل�ضباط املر�شحني،
ويعد التدريب القائم على الكفاءة مبثابة منهج
منظم للتدريب والتقييم املوجه نحو حتقيق
نتائج حمددة ،حيث تعد �أكادميية اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين اجلهة املعنية بتنفيذ ال�سيا�سة
التدريبية باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
وال يفوتني �أن �أ�شكر قيادة كلية ال�سلطان

قابو�س الع�سكرية والهيئة التدريبية والإدارية
وكل العاملني بالكلية على جهودهم املباركة
يف ت�أهيل وتدريب دورة ال�ضباط املر�شحني
ودورة ال�ضباط املر�شحني (العن�رص الن�سائي)
وعلى ما قاموا به من جهد وا�ضح وجلي.
ويف اخلتام �أتقدم بالتهنئة لل�ضباط
اخلريجني على تخرجهم ،راجيا لهم م�ستقبال
علميا وعمليا م�رشفا ،حيث تعد هذه الكوكبة من
اخلريجني رافداً مهما للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
نظرا ملا حتتويه من �ضباط م�ؤهلني ت�أهيال
عاليا يف خمتلف التخ�ص�صات ،كما �أو�صيهم
بتكري�س قدراتهم و�أفكارهم يف تطوير مهاراتهم
و�إمكاناتهم يف كل ما من �ش�أنه �أن يعود بالنفع
على هذا الوطن العزيز وقائده املفدى ،و�أن
يكونوا قدوة ملر�ؤو�سيهم.
�سائلني املولى عز وجل �أن يوفقنا جميعا يف
خدمة هذا الوطن املعطاء ،و�أن يحفظ جاللة القائد
الأعلى قائدا م�ؤيدا بن�رصه ورعايته� ،إنه �سميع
جميب الدعاء.

�آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية:

كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية تت�شرف بتخريج ثلة من ال�ضباط الأكفاء لرتفد القوات امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخرى ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بقادة امل�ستقبل من ال�ضباط

العقيد الركن /
حممد بن �أحمد امل�شيخي

�إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز �أن ن�شهد
اليوم تخريج هذه الكوكبة اجلديدة من ال�ضباط
املر�شحني ،ودورة ال�ضباط املر�شحني للعن�رص
الن�سائي هذا اليوم املبارك من الأيام امل�ضيئة
يف تاريخ هذا ال�رصح الع�سكري التدريبي ال�شامخ,
وذلك بعد �أن �أنهو بنجاح مقرراتهم التدريبية
الع�سكرية والأكادميية خالل عامني من العمل
الد�ؤوب والبذل والعطاء واجلهود املخل�صة ,حتى
�أ�صبحوا اليوم على �أعتاب مرحلة جديدة قادرين
على اال�ضطالع من خاللها مب�س�ؤولياتهم الوطنية
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اجل�سام وت�أدية واجباتهم املنوطة بهم على �أكمل
وجه جتاه هذا الوطن العزيز و�سلطانه املفدى
القائد الأعلى حفظه اهلل تعالى ورعاه.
لقد ت�رشفت كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
ب�أن تخرج هذه الثلة من ال�ضباط الأكفاء لرتفد
القوات امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية
الأخرى ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
بقادة امل�ستقبل من ال�ضباط الأ�صاغر ,حيث
�أن هذه الكلية �أخذت على عاتقها �إعداد وت�أهيل
وتدريب دورات ال�ضباط املر�شحني املتعاقبة,
لت�سليحهم مبختلف العلوم الع�سكرية والأكادميية
التي ت�ؤهلهم للقيام مبهامهم وواجباتهم املقد�سة
بكل كفاءة واقتدار وقد تزامنت هذه املنا�سبة
وهذا الإجناز مع احتفاالت ال�سلطنة بالعيد
الوطني الواحد واخلم�سني املجيد واحتفال القوات
امل�سلحة بيومها ال�سنوي الذي يوافق احلادي
ع�رش من دي�سمرب ,لتكتمل البهجة وي�ستمر العطاء
املخل�ص لأبناء قوات ال�سلطان امل�سلحة البوا�سل

وفا ًء وعرفان ًا لوطنهم وقائدهم الأعلى حفظة اهلل
ورعاه.
و�إنني يف هذا املقام ال ي�سعني �إال ان �أتقدم
بجزيل ال�شكر والعرفان �إلى قائد اجلي�ش ال�سلطاين
العماين على كل ما قدمه للكلية من عناية م�ستمرة
واهتمام كبري يف �سبيل الرقي مب�ستوى هذا ال�رصح
التدريبي العريق الأمر الذي كان له بالغ الأثر يف
الو�صول بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية �إلى
م�صاف الكليات التي حتظى باملكانة املرموقة
والكفاءة العالية ,كما �أزجي عبارات ال�شكر
والتقدير ملنت�سبي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
البوا�سل ,رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه من
الإخال�ص والتفاين والعطاء املتجدد ,الذين
و�ضعوا ن�صب �أعينهم الوقوف خلف هذا الإجناز
الكبري ,فبارك اهلل جهودكم ووفقكم خلدمة هذا
الوطن و�أبنائه الكرام الأوفياء ,و�أبارك لل�ضباط
اخلريجني من الدورتني نيلهم �رشف الثقة ال�سامية
والرباءة ال�سلطانية.

دورة ال�ضباط املر�شحني
ت�شكلت دورة ال�ضباط املر�شحني بتاريخ  1يناير 2020م ,وقد مت افتتاح الدورة ر�سمي ًا بتاريخ  27يناير 2020م حتت رعاية العميد الركن
حممد بن را�شد احلو�سني �آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية (�آنذاك).

اجلانب التدريبي
مر �ضباط الدورة بربنامج تدريبي مكثف خالل فرتة تدريبهم
يف كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،وذلك بهدف تدريب وت�أهيل
ال�ضباط املر�شحني ليتمكنوا بعد تخرجهم من قيادة الرجال
وممار�سة �أعمالهم و�أداء مهامهم وواجباتهم املنوطة بهم على
�أكمل وجه.

اجلانب الأكادميي
تويل كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية اهتمام ًا بالغ ًا باجلانب الأكادميي
من �أجل تزويد ال�ضباط املر�شحني بالعلوم الأكادميية ،و�إثراء مداركهم العلمية
والثقافية ليكونوا م�ؤهلني علمي ًا وفكري ًا ملواكبة التطورات اجلديدة ,ومن هذا
املنطلق مت الرتكيز خالل الف�صول التدريبية على اجلانب الأكادميي ،كدرا�سة
اللغة الإجنليزية واملواد الأكادميية الأخرى ودورة احلا�سب الآيل ,بالإ�ضافة
�إلى موا�صلة درا�سة املواد الع�سكرية الأ�سا�سية.

اجلانب القيادي
�إن �أحد �أهم الأهداف الرئي�سية لكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية هو تنمية
وتطوير و�صقل القدرات القيادية لل�ضباط املر�شحني لي�صبحوا قادة �أكفاء يف
�صفوف قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ,من هذا
املنطلق جاء االهتمام باجلانب القيادي ,وت�ضمن منهاج وبرنامج الدورة يف
خمتلف الف�صول التدريبية على اجلوانب التي تتيح لل�ضابط املر�شح ممار�سة
القيادة وال�سيطرة �سواء كانت التمارين التعبوية �أو متارين مراكز القيادة
والأعمال امليدانية املختلفة ,وكذلك املهام الإدارية التي يكلف بها ال�ضباط
املر�شحني .
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اجلانب البدين

�أولت كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية اهتماما بالغ ًا بالإعداد البدين
لل�ضابط املر�شح لي�صل �إلى م�ستوى عالٍ من اللياقة البدنية ،والتي
متكنه من االن�سجام ومواكبة برامج و�أن�شطة الدورة املختلفة و�إجنازها
بكل كفاءة واقتدار ,وي�شمل برنامج الإعداد البدين على �أن�شطة وبرامج
تتنا�سب مع كل ف�صل تدريبي ومتطلباته ,وينفذ الربنامج من قبل
مدربني م�ؤهلني ومتخ�ص�صني يف هذا املجال ,ويتنوع برنامج اللياقة
البدنية ،ويتما�شى مع املنهاج العام للدورة ,من خالل برنامج التمارين
والتدريبات اليومية املختلفة ،والفحو�صات الإلزامية املقررة والأيام
الريا�ضية ،وامل�سابقات الع�سكرية ،وغريها من الأن�شطة املتنوعة
الفردية واجلماعية .

�أن�شطة وفعاليات الدورة

كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية تويل اهتماما كبرياً بالتمارين
والتطبيقات العملية جلميع الأعمال ,لذلك �أخذت التمارين والأعمال
امليدانية حيزاً كبرياً من برنامج دورة ال�ضباط املر�شحني ملا لها
من �أهمية كبرية يف �صقل وت�أهيل اجلانب القيادي والإداري لل�ضابط
املر�شح ،و�إعطائه فر�صة حقيقية وواقعية ملمار�سة القيادة وال�سيطرة
على خمتلف امل�ستويات ,وتتنوع التمارين املقررة خالل الدورة,
مبا يتما�شى مع املنهاج العام املقرر للدورة ،وذلك ليحقق الأهداف
املرجوة وتنمية و�صقل القدرات القيادية لل�ضباط املر�شحني
باملهارات الأ�سا�سية وفنون القتال املختلفة .
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البيان العملي للتمرين التعبوي النهائي «درع »٢٦
نفذت دورة ال�ضباط املر�شحني بكلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين يوم ٢٠٢١/٩/٢٢م
البيان العملي للتمرين التعبوي النهائي
«درع  ،»٢٦وذلك على ميادين التدريب
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وقد ُنفذت
فعاليات البيان العملي بالذخرية احلية
وفق خطة التمرين املو�ضوعة ،ومب�شاركة
�أ�سلحة الإ�سناد املختلفة باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،ودعم هند�سي من اخلدمات
الهند�سية بوزارة الدفاع.
ويعد هذا التمرين ركيزة �أ�سا�سية
يف م�سرية التدريب والت�أهيل لل�ضباط
املر�شحني بكلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية ،وهو مبثابة التطبيق العملي
جلميع املراحل الدرا�سية بالكلية ،رعى
البيان العملي اللواء الركن مطر بن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.

دورة القفز املظلي التعبوي
�ضمن املنهاج التدريبي لدورة ال�ضباط
املر�شحني بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية،
عقدت دورة القفز املظلي التعبــوي يف
مظالت �سلطان عمان خالل الفرتة (-١٠/٣
٢٠٢١/١١/٩م)� ،أظهر فيها ال�ضباط
م�ستوى مميزاً واجتازوا الدورة بكل كفاءة
واقتدار ،وقد رعى اللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
اختتام دورة القفز املظلي التعبوي يف ميدان
القفز املظلي التابع ملظالت �سلطان عمان.
وا�ستمع راعي املنا�سبة يف البداية لإيجاز
عن منهاج الدورة والأهداف املتوخاة منها،
ثم نفذ �ضباط الدورة جانب ًا من القفز املظلي
التعبوي مب�شاركة الفريق الوطني للقفز احلر
مبظالت �سلطان ُعمان الذين قاموا بقفز
مظلي من ارتفاعات خمتلفة ،ويف اخلتام
قام راعي املنا�سبة بتثبيت �أجنحة املظالت
على ال�ضباط املر�شحني ثم �سلم اجلوائز
التقديرية لأوائل الدورة».
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دورة العن�صر الن�سائي
ت�شكلت دورة ال�ضباط املر�شحني
(العن�رص الن�سائي) يف �شهر يونيو
2019م وقد مت �إحلاقهن بدورة مبدر�سة
اخلدمات الطبية لدرا�سة عدد من املواد
املقررة وب�إ�رشاف من كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية ،ويف �شهر يناير
2020م مت �إحلاقهن بدورة تكنولوجيا
املعلومات يف �سالح �إ�شارة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وخالل الفرتة (يونيو
2020م  -دي�سمرب 2020م) مت �إحلاقهن
بدورة التدريب بقاعدة غال اجلوية يف
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،وخالل
الفرتة من (٢٠٢١/١٢/ 22-١/17م)
مت �إحلاقهن بدورة ال�ضباط املر�شحني
(العن�رص الن�سائي) بكلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية .

كلمة اخلريجني
ال�سالم ثم �أزكى ال�صالة على النبي الهمام ،والتحيات املباركات على الذين عاهدوا اهلل
عهدا �أمي ًنا و�صانوا ما عاهدوا اهلل عليه ،وحفظوا الأمان وعلموا من بعدهم ال�سالم ،كافلني
بالطم�أنينة نا�شرين للرخاء ب�إذن ربهم ،نقف اليوم �أمامكم بقلوب متل�ؤها البهجة وال�سرور .
تلك البدايات امل�شرقة ،وهي عادة التدريب بد�أتها بكلمات مفعمة بالأمل لأخواين
ال�ضباط املر�شحني ف�ستنجلي بل ال �أقول لعلها ويحلها من كان ميلك عقدها �إن الأمور �إذا
التوت وتعقدت نزل الق�ضاء من القدير وحلها بد�أناها م�سرية تدريبية والبداية كانت �شاقة.
�إن ب�سالة العُ ماين كانت حا�ضرة ورثناها من �آبائنا وتعلمناها من �سلفنا ،وقد مرت الأيام
وها نحن هنا اليوم يعلونا وقار البا�سق الوا�صل ،رجل الأمن ال�ضليع مبهامه والعامل لر�سالته
والذاكر لر�ؤيته ،وقد �صممنا يف ينابيع قلوبنا معنى الن�ضال واال�ستجابة ومعنى الوطن
ومعنى الت�ضحية والن�شور �إذا ما نادت بنا يوما  ،يا بلدي وقائدي وقادتي الكرام هذا ندائي

املراحل التدريبية
مت تق�سيم فرتة تدريب دورة ال�ضباط املر�شحني (العن�رص
الن�سائي) �إلى مرحلتني �أ�سا�سيتني وهي كالآتي:
املرحلة التدريبية الأ�سا�سية الأولى :تعنى بالتدريب الأ�سا�سي يف
عدد من املقررات التدريبية ومبا يتما�شى مع املنهاج العام للدورة،
واختتمت هذه املرحلة يف ميادين مع�سكر �سيق باجلبل الأخ�رض ،حيث
نفذت فيه الرمايات مبختلف الأ�سلحة.
املرحلة التدريبية الثانية :مت يف هذه املرحلة التدريب يف عدد
من املقررات الأكادميية ،واختتمت هذه املرحلة بالتمرين النهائي
يف ميدان ظفار بكتيبة التدريب بقوات ال�سلطان امل�سلحة خالل الفرتة
( 2021/١١/٤ - ١٠/31م).

�صدح بعد تدريبي ،وقد �آن الآوان لأحلق يف �سماك ،و�أبحر يف بحرك ،و�أعرب برك  ،و�أنا رجل
تقلد حب ر�سوله ووطنه وقائده و�شعبه  ،فــ لبيني �إليك احميك يا درة عيني  ،و�أجمد ترابك
وب�أن �أكون �إليك �أخل�ص عا�شق فاردد ا�سمك كالن�شيد جميال .
باتت �أيام التدريب مكفهرة بالثقل ومدلهمة بال�صعوبات ،ولكن قنديل الأمل يف ال�صدور
ب�شعله الإميان وحب الأوطان ،فم�ضينا على م�ض�ض ف�شربنا �أدمي الأر�ض ،واحرتقنا بر�صا�ص
ال�سماء ،و�أكلنا يراع اله�ضاب م�سرية تدريبية م�ضت بحلوها وعلقمها لن�ستقي منها معاين
ال�صرب والثبات لرت�سم لنا �صورة قادة و�ضعوا ن�صب �أعينهم �صون هذه الرتبة املباركة .
وماذا ع�سى �أن تبوح �أل�سنتنا بي�ض �صنائعنا ،حمر موا�ضينا ،خ�ضر مرابعنا� ،سائلني املولى
جلت قدرته �أن يوفقنا خلدمة هذا البلد الطيب املبارك والذود عن حيا�ضه� ،ألف �شكر مغلفة
بوافر االعتزاز والفخر لكل �شخ�ص يحمل م�س�ؤولية الوطن على كاهله ،ومن مل تكن �أوطانه
مفخرة له فلي�س له يف موطن العز مفخرة� ،شكرا حلامي احلدود� ،شكرا جلي�ش الأر�ض فعُ مان
اخلري بجندها بخري.
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كلية ال�سلطان قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابو�س الع�سكرية
انطباعات ال�ضباط اخلريجني
ال�ضابط املر�شح /فهد بن نا�صر ال�سعيدي (مكتب �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء)

«�إنه ل�رشف عظيم يل االلتحاق بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،هذا ال�رصح التدريــــبي ال�شامخ الذي يحمل ا�سم
طيب اهلل ثراه -والذي كان لها الدور البارز يف �صقل خمتلف املعارف والعلوم الع�سكريةال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ّ
والأكادميية مما انعك�س �إيجابا يف تنمية قدراتنا ،مقدمني كل �أوجه االمتنان والتقدير وال�شكر للطاقم التدريبي والأكادميي
الذين لهم بالغ الأثر يف �إي�صالنا �إلى هذا اليوم املن�شود� ،سائلني املولى جلت قدرته التوفيق وال�سداد خلدمة هذا الوطن
املعطاء حتت ظل القيادة احلكيمة حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
العماين)
ال�ضابط املر�شح� /أحمد بن عبداهلل الرحبي (اجلي�ش ال�سلطاين ُ

«كان لنا عظيم ال�رشف �أن نلتحق بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية �ضباط ًا مر�شحني ،هذا ال�رصح التدريبي ال�شامخ
وال�شاهد على النه�ضة املتنامية لوطننا الغايل� ،إن امل�ستوى الكبري الذي و�صلت �إليه كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية يعك�س
االهتمام الذي حظت به هذه الكلية من حتديث وتطوير خالل ال�سنوات املا�ضية لتكون يف م�صاف الكليات العريقة ،لي�شهد لها
اجلميع بالكفاءة والتميز بني الكليات الأخرى ،وبحمد اهلل وتوفيقه وبعد جهد واجتهاد طيلة فرتة التدريب والت�أهيل حتقق ما
كنا نطمح �إليه ،و�إنه ل�رشف عظيم وفخر كبري �أن نتخرج من كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية بعد عامني من الت�أهيل والتدريب
يف �شتى العلوم الع�سكرية لتكوين و�صقل �شخ�صية القائد القادر على حمل امل�س�ؤولية يف كافة املهام والواجبات التي تطلب
منه ،فهو بال �شك ت�رشيف بقدر ما هو تكليف لبذل املزيد من العطاء وبداية مل�شوار جديد خلدمة هذا الوطن الغايل ،كما نتقدم
بال�شكر اجلزيل لكافة العاملني يف هذا ال�رصح التدريبي العظيم الذين كان لهم الدور الكبري يف �إي�صالنا لهذا امل�ستوى من
التدريب والت�أهيل ،و�إننا نعاهد اهلل �أن نكون حرا�س ًا �أمناء و�أوفياء لهذه الأر�ض الطيبة».
العماين)
ال�ضابط املر�شح� /أنور بن جمعة الذهلي (�سالح اجلو ال�سلطاين ُ

«ي�رشفنا بكل فخر واعتزاز التحاقنا بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية �أحد ال�رصوح التدريبية العريقة يف اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين والتي ت�سعى لإعداد ال�ضباط املر�شحني ملهمتهم املقد�سة يف جمال القيادة مبختلف �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،فالتدريب والت�أهيل يف كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية يقوم على دعامات �أ�سا�سية
تنا�سب املهام املكلف بها ال�ضابط والتحديات الكبرية التي تواجه متطلبات حفظ الأمن واال�ستقرار الراهن ،وامل�ستقبلي ،كما
يقوم على تنمية القدرات الفكرية والعملية التي ت�ؤهل ال�ضابط للعمل وفق اخلطط املر�سومة واملهام املوكلة �إليهم يف خمتلف
الظروف� ،سائلني اهلل العلي القدير �أن يوفقنا خلدمة هذا الوطن الغايل يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -ونتقدم بال�شكر اجلزيل لكل العاملني يف هذا ال�رصح
التدريبي ال�شامخ ،واهلل ويل التوفيق».
ال�ضابط املر�شح /حممد بن �سامل البلو�شي
(احلر�س ال�سلطاين العُ ماين)

«بعظي��م الفرح وال��سرور وبقلب مل�ؤه
الفخ��ر والإعت��زاز ت��شرفنا بني��ل ��شرف
االن�ضم��ام �إل��ى كلي��ة ال�س��لطان قابو���س
الع�س��كرية العريق��ة ،حي��ث تلقين��ا كاف��ة
العل��وم الع�س��كرية والأكادميي��ة ،والت��ي
�صقل��ت مهاراتن��ا القيادي��ة ،معربين عن
�ش��كرنا البال��غ للطاقم التدريب��ي وهيئة التدريب� ،س��ائلني اهلل جلت
قدرت��ه �أن يوفقنا خلدمة ه��ذا الوطن الغايل و�صون��ا لرتابه الطاهر،
ووالء لقائ��ده املف��دى ح��ضرة �صاحب اجلالل��ة ال�س��لطان هيثم بن
ً
طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
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ال�ضابط املر�شح� /سعيد بن حممد العمري
( قوة ال�سلطان اخلا�صة)

تقوم كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
ب�إعداد وت�أهيل ال�ضباط املر�شحني الإعداد
الأمثل من تدريبات ومعارف فكرية وتهيئة
املهارات العملياتية التي �ساهمت يف تعزيز
الوالء لهذا الوطن للرقي قدم ًا بقوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ،ليكونوا
قادة �أكفاء قادرين على �أداء واجبهم الوطني ،هذا ما مل�سناه خالل وجودنا
يف هذا ال�رصح التدريبي ال�شامخ من تطورات ورقي بامل�ستوى العايل.
و�إن الطموح يحتاج �إلى بذل اجلهد وتخطي كافة ال�صعاب لتحقيقه
وها نحن نحقق ما طمحنا �إليه ،معاهدين اهلل والوطن وال�سلطان على حفظ
�أمن بالدنا والذود عن مكت�سباتها .

ال�ضابط املر�شح� /أحمد بن خمي�س ال�سيابي (�شرطة عُ مان ال�سلطانية)

«�إنه ملن دواعي الفخر وال�رسور التحاقنا بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية التي كان لها الدور الكبري
والرئي�سي يف �صقل مهاراتنا القيادية �إلى �أرقى امل�ستويات ونحن اخلريجني نحمل لهذا ال�رصح ال�شامخ الأبي
كل عبارات التقدير واالمتنان التي و�صلت بنا �إلى م�ستويات عالية من املهارات والعلوم الع�سكرية املختلفة،
وبذلك نتقدم بكل ال�شكر والعرفان والتقدير واالحرتام �إلى هذا ال�رصح املعطاء و�إلى جميع هيئاتها القيادية
والتوجيهية والتدريبية ملا قدمته لنا خالل الفرتة التدريبية التي ق�ضيناها فيها� ،سائلني اهلل تعالى جميع ًا
التوفيق خلدمة هذا الوطن الغايل حتت ظل القيادة احلكيمة حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».

ال�ضابط املر�شح� /أحمد �سلمان الف�ضاله (مملكة البحرين)

«احلمد هلل على تخرجنا من هذا ال�رصح الع�سكري ال�شامخ ،كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،وكل ال�شكر
والتقدير لقائد ُعمان و�شعبه الويف ،وال�شكر مو�صول لآمر الكلية ولل�ضباط و�ضباط ال�صف من مدربني
ومدر�سني و�إداريني على كل ما بذلوه من جهد يف �سبيل �إي�صالنا �إلى هذا امل�ستوى املتقدم ،كما نتقدم بجزيل
ال�شكر لهذه الكلية العريقة يف احت�ضان مر�شحني من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لتدريبهم
وجتهيزهم ليكونوا �ضباط ًا �أكفاء� ،شكراً لكم جميعا وكل التقدير واالحرتام ،ووفقكم اهلل خلدمة قائد امل�سرية
جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -و�شعبه الكرمي».

ال�ضابط املر�شح� /أحمد عي�سى الن�صر (دولة قطر)

«بداية نتوجه بال�شكر والتقدير لكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية على اجلهود املبذولة لتخريج ه�ؤالء الرجال الذين
لديهم الكفاءة العالية واملهارات القيادية ومعاين البطولة وروح الفداء والت�ضحية� ،إن كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
ي�شار لها بالبنان بني جميع الكليات الع�سكرية العاملية ،و�أنه ل�رشف لنا نحن ال�ضباط املر�شحني من دولة قطر ب�أننا
�سنعود لبالدنا العزيزة ونحن حاملني ال�شارة والعلوم الع�سكرية وقادرين على حمل امل�س�ؤولية من هذه الكلية التي لها
الف�ضل الكبري ملا و�صلنا له اليوم ،ونتمنى ب�أننا كنا خري من ميثل دولة قطر خري متثيل ،وال�شكر مو�صول �إلى جميع
منت�سبي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية من �ضباط و�ضباط ال�صف املدربني وكل من يعمل ال�ستمرار هذه امل�سرية
التدريبية ،ونتمنى لكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية كل التوفيق والتقدم والنجاح».

ال�ضابط املر�شح /بثينة بنت �أحمد الظهورية (العن�صر الن�سائي)

«�إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز �رشف االنت�ساب �إلى كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية وتخرجنا منها,
حيث تلقينا خمتلف املعارف والعلوم خالل فرتات ومراحل الدورة ,والتي كان لها الدور الكبري يف �صقل
مهارتنا وقدرتنا القيادية والإدارية ,وزيادة معارفنا ومهارتنا يف خمتلف العلوم الع�سكرية ,ويف اخلتام
نتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان لكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية متمثلة يف قيادتها ومدربيها ،ولكل
من بذل جهده يف �سبيل �إي�صالنا لهذا امل�ستوى من التدريب املتميز ،معاهدين اهلل والوطن وال�سلطان �أن نكون
الدرع احل�صني لهذا الوطن الغايل و�أن نكون خمل�صني يف �أداء مهامنا وواجباتنا».
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�صور لل�ضباط اخلريجني

م�ساهمات متنوعة
�أهمية اللياقة البدنية لل�ضباط املر�شحني
تعد اللياقة البدنية من العنا�رص
الأ�سا�سية التي يعتمد عليها يف بناء
ال�شخ�صية الع�سكرية لل�ضابط املر�شح,
حيث ت�ؤثر اللياقة البدنية يف قدرة
ال�ضابط املر�شح على تنفيذ املهام املوكلة
�إليه ،وترفع من قدرته على الفهم والرتكيز
وترفع م�ستوى كفاءته القتالية من حيث
متكينه من التغلب على ظاهرة التعب
والإرهاق البدين يف خمتلف الظروف,
ومتكنه من ممار�سة وتنفيذ اخلطط
التدريبية ,وعلى الرغم من التقدم التقني
والتكنولوجي يف الأ�سلحة امل�ستخدمة يف
احلروب احلديثة باعتبار �أن املقاتل هو
الأ�سا�س يف ا�ستخدام و�إدارة هذه الأ�سلحة

العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ

العماين
�سالح اجلو ال�سلطاين ُ

العماين
احلر�س ال�سلطاين ُ

قوة ال�سلطان اخلا�صة

مملكة البحرين ودولة قطر
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دورة ال�ضباط املر�شحني (العن�صر الن�سائي)

الرائد مظلي /
ح�سني بن علي النوفلي

كما �أن الت�أثري الفَّعال للياقة البدنية
على �صحة ال�ضابط املر�شح حقق زيادة
يف قدرته على حتمل خمتلف التدريبات
والتمارين و�أدى �إلى زيادة قدرته على
العمل والإنتاج مع االقت�صاد يف الطاقة
ويف الوقت ,كل ذلك يتم باتباع الأ�ساليب
العلمية يف الإعداد البدين ل�ضمان الكفاءة.

التدريب الع�سكري

ال�ضابط املر�شح/
جابر بن حمد الرا�شدي
�شرطة عُ مان ال�سلطانية

واملعدات ب�شكل م�ؤثر وفعال.
�إن الفرد الع�سكري بلياقته البدنية
العالية بال �شك يتمتع بحالة �صحية
جيدة ومتوازنة وت�ساعد يف رفع الدعم
املعنوي والعمل بروح الفريق الواحد يف
خمتلف الظروف.
وانطالق ًا من هذه املبادئ �ساهمت
قيادة كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
على �صياغة برنامج اللياقة البدنية مبا
يخدم االرتقاء بقدرات ال�ضابط املر�شح
البدنية والفكرية والنف�سية ,وحر�صت على
تطوير منهاج التدريب لي�شمل جميع �أوجه
الأن�شطة الريا�ضية املتنوعة� ,إ�ضافة �إلى
العديد من املرافق الريا�ضية املتنوعة,

يعد التدريب الع�سكري يف خمتلف
ال�رصوح التدريبية �أحد الأركان الأ�سا�سية
يف �إعداد منت�سبي اجلهات الع�سكرية
والأمنية ،فالتدريب الع�سكري يعمل على
خلق توافق ذاتي بني العقل واجل�سد
لدى املتدرب وي�سهم يف تهذيب ال�سلوك
وال�سيطرة على االنفعاالت ،بالإ�ضافة
�إلى تر�سيخ مبد�أ الطاعة يف تنفيذ الأوامر
واحرتام املواعيد وتعميق قواعد ال�ضبط
والربط الع�سكريني ،ف�ض ًال عن ذلك ف�إن

يعود النف�س على
التدريب الع�سكري ّ
ال�صرب واجللد والتحمل ،وينمي �رسعة
البديهة ،ويعمل على غر�س قيم االن�ضباط
والوالء والإقدام والعمل اجلماعي وتعزيز
الثقة بالنف�س ،مما ينتج �شخ�صية ع�سكرية
فاعلة ،لذلك حتر�ص كلية ال�سلطان
قابو�س الع�سكرية على تقدمي العديد من
الربامج التدريبية التي من �ش�أنها ت�أ�سي�س
وبناء ال�ضابط الع�سكري وتهيئته وتزويده
بكل ما من �ش�أنه �أن يكون �ضابط ًا ناجح ًا
وم�ستعداً لأداء الأمانة العظمى يف �أي
وقت وحني ،وتوليه العناية الفائقة لذلك،
وقد خ�ص�صت كلية ال�سلطان قابو�س
الع�سكرية خمتلف الربامج التدريبية
وعلى مراحل و�أولويات مرتبة ومنظمة،
كذلك رفع م�ستوى اللياقة البدنية،
�إ�ضافة �إلى فن القيادة وهي من الأهداف

الأ�سا�سية التي تعمل الكلية على غر�سها
يف نفو�س ال�ضباط املر�شحني ،وقد حظي
ال�ضباط باهتمام كبري من قبل قيادة
الكلية وحر�ص القادة على تهيئة كافة
الظروف التي من �ش�أنها خدمة املجال
التدريبي فحق لنا �أن نفتخر ب�أن كنا من
منت�سبي كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية،
هذا ال�رصح ال�شامخ الذي ت�شهد له خمتلف
القوات امل�سلحة واجلهات الأمنية �سواء
داخل �سلطنة ُعمان �أو خارجها من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،والتي ت�سعى �إلى
�أن حت�صل على مقاعد لها يف الدورات
التدريبية التي تعقدها هذه الكلية ،وذلك
ملا �شهدوه من ثمار خمرجات كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،فهنيئ ًا ملن
نال �رشف االلتحاق بهذه الكلية .
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كلية ال�سلطان قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابو�س الع�سكرية
�شموخ الع�سكري
هيبة �شموخ الع�سكري تربق وتتمادى الرعود
يف و�سط ميدان العطا ال�صف حالف �أن يذود
كلية �آفاق ال�رشف منهاج وعزوم وجهود
�ضباط يف �صف الفخر من حولهم همة جنود
يف ظل قائدنا الأبي �سلطان من كفه يجود
ال�شعب ينعم بالأمن ما دام ب�أطراف احلدود
متما�سكني على العهد بالدين و�أحكام البنود
ال�صدق ب�صدور الوالء ون�صون وقفات العهود

لوحة
ال�شــــرف:

تع�صف مداها كلما ت�صدر هتافات الق�سم
عن الوطن وبهامته يرقى على ر�أ�س القمم
من عهد قابو�س الويف �إجناز تاريخه ب�صـم
تقدم فدى لأجل الوطن ونفو�سها ترخ�ص نعم
هيثم عظيم املرتبة تعلو لهاماته همم
عود وانهزم
قوات جي�ش ُعمان ما يوم ّ
مرتابطني على الوعد مبد�أ وعادات وقيم
والعزم ل ُعمان الفخر واملجد يبقى للعلم

�أوائل دورة ال�ضباط املر�شحني

ال�ضابط املر�شح /
خالد بن حممد بيت بركات
قوة ال�سلطان اخلا�صة

عز املعـايل
النجم عايل من مطاليع املدار

والنجم هيبة يف كتوف املفخره

�شمو�سنا �أبهى تفا�صيل النهار

وبليلنا �إحنا امل�شاعل م�سفره

اجلي�ش علمنا فنون اال�شتهار

تدريب عايل بالوالء ن�سطره

اجلي�ش �أركان ال�شجاعة واجلدار

والدرع من دون املخاطر نن�رصه

يف الع�سكرية علم فن االبتكار

روح القيادة والوفاء واملقدرة

كلية ال�سلطان ميدان انت�صار

بني املعارف والتفاين نعربه

�إلى املعايل ال�سامية دون انت�صار

�إلى الرت�شيح حا�صدين اجلوهرة

وبالتخرج نبد�أ اخلطوة مطار

نعلي ُعمان الغالية من معربه

الأو�سمة تعني ال�رشف واالفتخار

والعز والإقدام فينا نن�رشه

�رسورنا يعني ال�سالم يف هالديار

يف ظل هيثم والنفو�س تعطره

النجم عايل والتخرج باخت�صار

عز املعايل وال�رشف واملفخره

ال�ضابط املر�شح/
حممد بن �سليمان البحري
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين احلا�صل على �سيف ال�شرف
على م�ستوى الدورة واملركز الأول يف التح�صيل العلمي

ال�ضابط املر�شح/
زهران بن زاهر العدوي
قوة ال�سلطان اخلا�صة

احلا�صل على املركز االول يف اجلانب القيادي

ال�ضابط املر�شح/
�سعيد بن نا�صر ال�سيابي
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صل على املركز الثاين

ال�ضابط املر�شح/
الأزهر بن عبداهلل الغافري
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ

احلا�صل على املركز الأول يف جانب االن�ضباط الع�سكري

ال�ضابط املر�شح/
�سلطان عبدالعزيز حممد ال�سميح
دولة قطر احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى
ال�ضباط املر�شحني من دول جمل�س التعاون اخلليجي

ال�ضابط املر�شح/
ابراهيم بن �سعيد بالفورا
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صل على املركز الثالث

ال�ضابط املر�شح/
�سعيد بن نا�صر الريامي
قوة ال�سلطان اخلا�صة

احلا�صل على املركز الأول يف قراءة اخلارطة

ال�ضابط املر�شح/
خالد بن حممد بيت بركات
قوة ال�سلطان اخلا�صة
احلا�صل على املركز الأول يف اللياقة البدنية

�أوائل دورة
ال�ضباط
املر�شحني
للعن�صر الن�سائي
ال�ضابط املر�شح/
هدى بنت �سامل ال�سيفية
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ال�ضابط املر�شح/
بثينة بنت �أحمد الظهورية
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صلة على املركز الأول

ال�ضابط املر�شح/
انت�صار بنت حممد العوفية
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صلة على املركز الثالث

ال�ضابط املر�شح/
جناح بيت �سعيد البداعية
العماين
اجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلا�صلة على املركز الثاين
123
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ال�صادقون املخل�صون

املكرمة الدكتورة
بدرية بنت �إبراهيم ال�شحية
نائبة رئي�س جمل�س الدولة
حتلُ علينا ،كل ع��ام ،ذك��رى احل��ادي ع�رش من
وعماننا تنعم بالأمان
دي�سمرب ،يوم القوات امل�سلحةُ ،
واال�ستقرار ،بف�ضل رج��ال �صدقوا ما عاهدوا اهلل
عليه ،رفعوا ل��واء العزة والكرامة الوطنية ،خلف
قيادة حكيمة تدير دفة احلا�رض بكل كفاءة واقتدار،
بعني مل�ؤها الأمل والثقة يف
وت�ست�رشف امل�ستقبل
ٍ
الغد املُ�رشق.
احتفلت ق��وات ال�سلطان امل�سلحة بهذا اليوم
برا
املجيد ،وه��ي ُت�سطِّ ر �أروع املالحم الوطنيةً ،
وبحرا ،فقد برهنت هذه القوات -بحق وعن
وج ً��وا
ً

ج��دارة� -أنها احل�صن ال�شامخ وال�سياج املنيع �ضد
ت�سول له نف�سه امل�سا�س ب�أمن وا�ستقرار وطننا
كل من ّ
العزيز .فمنذ �إ�رشاقة فجر النه�ضة املباركة قبل ()51
عاما� ،أر�سى املغفور له ب���إذن اهلل تعالى ال�سلطان
ً
طيب اهلل ثراه -قواعد املجد يف
�سعيد-
بن
قابو�س
َّ
كل مناحي احلياة ،وقد نالت قوات ال�سلطان امل�سلحة
�رشف الرعاية ال�سامية منذ ذلك العهد ،فتطورت ومنت
وحتولت �إلى قوة ع�سكرية �ضاربة متلك �أحدث املعدات
ت�رشبت
والآليات وتزخر بالكفاءات الع�سكرية التي ّ
الوطنية وكر�ست نف�سها خلدمة الوطن يف ميادين
العزة والفداء .وا�ستمرت هذه الرعاية ال�سامية يف
عهد ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -ف�شاهدنا
جاللته وهو يتفقد رجال قواته البوا�سل يف خمتلف
الأ�سلحة ،موج ًها لهم وم�شي ًدا بهم ،على ما يحققونه
من تقدم يف العمل الع�سكري بكل احرتافية وجتردٍ .
�إن ق��وات ال�سلطان املُ�سلّحة على م��دى �سنني
وع��ق��ود النه�ضة احلديثة ،متثل امل�ؤ�س�سة الأك�ثر
ان�ضباطً ا بف�ضل ما يتمتع به رجالها من ح�سم وحزم
تفان و�إخال�ص ،وجنحت
وعزم على �أداء الواجب بكل ٍ
قوات ال�سلطان امل�سلحة يف الإ�سهام يف م�سرية البناء
والتطوير ،فكانت عو ًنا لأجهزة الدولة املدنية يف

خمتلف الظروف.
وعلى امل�ستوى الع�سكري ،جند �أن قوات ال�سلطان
كبريا يف
تقدما
امل�سلحة مبختلف �أ�سلحتها ،حققت
ً
ً
م�سرية التحديث والتطوير� ،سواء على م�ستوى الأ�سلحة
ونوعيتها �أو ك��ف��اءة الأف���راد وتدريبهم ،فها هي
التمارين الع�سكرية الداخلية ُتقام بني الفينة والأخرى
لرفع اجلاهزية القتالية للجنود ،وكذلك التمارين
الع�سكرية امل�شرتكة مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة،
تتوا�صل من �أجل تعزيز الكفاءة الع�سكرية والعمل يف
خمتلف البيئات والظروف ،من �أجل اكت�ساب املهارات
الالزمة التي ت�ساعدهم على مواجهة التحديات مهما
عظُ مت.
�إن��ن��ا يف ذك��رى ي��وم ال��ق��وات املُ�سلّحة لن�شعر
بالفخر والعزة على ما حققته هذه القوات البا�سلة
من �إجنازات يف �صون املكت�سبات وحماية الوطن من
الأخطار ،وكُ لنا يقني ال ينقطع �أن هذه القوات الظافرة
�ستظل ال�سياج املنيع يف وجه كل حت ٍد وخطرُ ..حق
لنا جمي ًعا �أن نحتفل بهذه الذكرى ونبتهج بها � ُأيا
ابتهاج ،مقدمني �أ�سمى التهاين و�أطيب التربيكات
لكل منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعلى ر�أ�سهم
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املفدى -القائد
الأعلى -ن�رصه اهلل و�أعزه.

العماين التليد
احلادي ع�رش من دي�سمرب يوم ماجد يف التاريخ ُ
رب
رش من دي�سم َ
مبنا�سب ِة ذكرى احلادي ع� َ
أرفع �أ�سمى
يوم
ِ
القوات امل�سلحةُِ ،ي�رشفني �أن � َ
ِ
املقام
والتربيكات �إل��ى
��ارات التهاين
ِ
ع��ب ِ
ِ
�صاحب اجلالل ِة
ال�سامي ملوالنا ح�رض ِة
ِ
بن طارقٍ املعظ ِم القائ ِد الأعلى
ال�سلطان هيث ِم ِ
ِ
ُ
حفظه اهلل ورع��اه ،-و�إل��ى كاف ِة منت�سبيالدفاع.
ال�سلطان امل�سلح ِة ووزار ِة
قوات
ِ
ِ
ِ
أيام
رب من � ِ
رش من دي�سم َ
ُيع ُّد احلادي ع� َ
التاريخ
مان املاجد ِة التي �سطّ رها وخلّدها
ُع َ
ُ
أم��ن
ين ،وال���ذي �
أ���ض��اء لها ُ�شعل َة ال ِ
ال�� ُع��م��ا ُّ
َ
واال�ستقرا ِر والرخا ِء والهناءِ ،وم ّهد لها طريقَ
التنمي ِة والبنا ِء لنه�ضتِها احلديث ِة التي قاد
هلل تعالى جالل ُة
م�سري َتها
إذن ا ِ
املغفور له ب� ِ
ُ
ُ
طيب اهلل ثراه
ال�سلطان
ِ
قابو�س ِ
ِ
بن �سعي ٍد ّ -
ال�سلطان
 و َي�ستكمِ لُ م�سري َتها موالنا جالل ُةِ
بن طارقٍ املعظ ِم � -أبقاه ا ُ
هلل.-
هيث ِم ِ
رش من
� َّإن
االحتفاء بذكرى احل��ادي ع� َ
َ

�إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز �أن نتوجه ب�أ�سمى
�آي��ات التهاين والعرفان �إل��ى جاللة القائد الأعلى
حفظه اهلل ورع��اه -و�إلى كل منت�سبي هذه القواتالبا�سلة مبنا�سبة يوم القوات امل�سلحة ،احلادي ع�رش
م��ن دي�سمرب م��ن ك��ل ع��ام ال��ذي يرمز �إل��ى التاريخ
امل�رشف الذي قدمه �أبناء ُعمان الأوفياء والت�ضحيات
العظيمة م��ن �أج��ل ال��وط��ن ال��ع��زي��ز ،حمافظني على
مكت�سباته ومقد�ساته يف كل املجاالت ،متفيئة عقيدة
ع�سكرية را�سخة �أر�سى دعائمها املغفور له ب�إذن اهلل
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ث��راه -طوال
العقود املا�ضية جعلت من قوات ال�سلطان امل�سلحة
يف �أعلى رتب املجد الع�سكري ،وعك�ست �أروع م�شاهد
الإنتماء وال��والء والإن�ضباط واجلاهزية التامة لكل
املتغريات .ويف هذه الذكرى املجيدة التي ن�ستذكر
فيها كل عام امل�شهد املهيب للن�رص امل���ؤزر ال�شامخ
الذي عك�س �شموخ هذا الوطن العزيز ،ليكون يوما من
�أيام ُعمان اخلالدة ،عماده قوات ال�سلطان امل�سلحة
البا�سلة ووالئها جلاللة القائد الأعلى ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم -حفظه اهلل -قائد امل�سرية املظفرة،
م�ؤكدين ب�أن �إرادة الن�رص �ستظل متوهجة تدفعهم قدما
�إلى رفع رايات التفوق والتميز ،حمافظني على م�شهد

العــدد 540
دي�سمرب 2021

124

�سعادة
�سعود بن نا�صر ال�شكيلي
رئي�س جهاز ال�ضرائب
املناخية.
م�سرية �شاخمة لقوات ال�سلطان امل�سلحة �سيظل
الوطن يذكرها يف يوم  11من دي�سمرب ي�ست�شعرها
كل الأوفياء يف وطننا العظيم ،حا�رضة يف قلوبهم
وعقولهم تدفعهم �إلى امل�شاركة يف حمل م�س�ؤولية
املحافظة على ثمار نه�ضتنا املجيدة ي��دا بيد،
متطلعني �إل��ى الإج���ادة يف تنفيذ اال�ستحقاقات
القادمة التي ر�سمها لنا جاللة القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعاه -لت�ستمر امل�سرية املظفرة ال�شاخمة لهذا
الوطن الغايل.

�سعادة الدكتور
يحيى بن نا�صر اخل�صيبي
وكيل وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية

القائ ِد الأعلى -حفظه ا ُ
هلل ورعاه -لتوا�صلَ
م�شوارها املك ّل َل
م�سري َتها املظفر َة ،و ُتكم َل
َ
بالنجاح يف �سبيلِ مزي ٍد من البنا ِء والتطوي ِر؛
ِ
واقتدار
ت�أدي ًة لواجبِها املق َّد ِ�س بك ِّل كفاءةٍ
ٍ
وم�ستقبل.
وحا�رضا
تاريخا
مان
ً
ً
من �أجلِ ُع َ
ً
وفقك َُم ا ُ
واجلميع بخ ٍري ،،،
عام
ُ
هلل  ..وكلُّ ٍ

يوم القوات امل�سلحة ..م�صدر فخر واعتزاز لكل ُعماين

قوات ال�سلطان امل�سلحة  ..قوة وجاهزية وكفاءة
النه�ضة ال ُعمانية احلديثة القائم على ال�سالم والأمن
والتعاي�ش والت�سامح والتطور والتنمية امل�ستمرة يف
�شتى جماالت احلياة.
لقد حظيت ق��وات ال�سلطان امل�سلحة برعاية
كرمية من لدن القائد الأعلى -حفظه اهلل ورع��اه-
ت�أكيدا لدورها الإ�سرتاتيجي يف بناء الوطن والإن�سان
وامل�س�ؤولية الوطنية التي تقع على عاتق ه�ؤالء اجلند
الأ�شاو�س يف الذود عن الوطن وح��دوده ،والتميز يف
�أداء مهامهم املقد�سة ومبا يحقق للقوات امل�سلحة
مزيدا من التطور النوعي يف الأدوات والربامج واخلطط
وال�سيا�سات ،ما �أك�سبها قوة وجاهزية وكفاءة لتنفيذ
هذه املهام يف نهج يت�سم بالتجديد امل�ستمر.
ق���وات ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة كعادتها
ومنهجها الثابت كانت هي احلا�رض الأب���رز الذي
لبى ن��داء الوطن �أث��ن��اء الأن���وء املناخية الأخ�ي�رة..
ح�ضور بطويل قدم �أ�صدق مالمح احلب اخلالد ل ُعمان
وقائدها و�شعبها وترابها الطاهر يف حمطة تاريخية
جيل بعد جيل ،وكيف �أن قوات
�ستذكرها الأجيال ً
ال�سلطان امل�سلحة كانت تبني بيد وحتمل ال�سالح بيد
�أخرى مرتجمة �أوامر القائد الأعلى واقعا على الأر�ض
ب�إرجاع الأمور �إلى ما كانت عليه قبل هذه الظروف

��وات امل�سلح ِة  -ه��ذ ِه
ي��وم ال��ق ِ
رب ِ -
دي�سم َ
احتفاء
ع��ام ه��و
املنا�سب ُة امل��ت��ج��دد ُة ك�� َّل
ٍ
ٌ
يعي�ش على
قلب كلِ َمن
ُ
بذكرى عزيزةٍ على ِ
البطوالت
ي�ستذكر فيها
أر�ض الطيبةِ،
ِ
هذ ِه ال ِ
ُ
والت�ضحيات العظيم َة التي ق ّدمها منت�سبو
ِ
حيا�ض
ال�سلطان امل�سلح ِة للذَّو ِد عن
قوات
ِ
ِ
ِ
واحلفاظ على مكت�سبا ِت ِه
الوطن ومقد�سا ِتهِ،
ِ
ِ
أبيا مدى الده ِر،
وترا ِب ِه الطاه ِر ليبقى
ً
�شاخما � ًّ
ال�سلطان
قوات
ِ
ويفخر �أبنا�ؤُ ُه مبا و�صلت �إليه ُ
َ
خمتلف ت�شكيالتِها ووحداتِها
امل�سلح ِة يف
ِ
مهام
ت�ضطلع ب ِه من
من تق ُّد ٍم ومن��اءٍ ،وما
ُ
َ
وطنيةٍ يف البنا ِء والتنمي ِة يف كاف ِة الأ�صعد ِة
ال�سالح» ،وما حقق ْت ُه
«ي ٌد تبني وي ٌد حتمِ لُ
َ
اجلوانب التنظيمي ِة
خمتلف
إجنازات يف
من �
ٍ
ِ
ِ
و�صلت �إلي ِه من
والتدريبي ِة والت�سليحيةِ ،وما
ْ
بدعم
املجاالت،
خمتلف
وحتديث يف
تطوي ٍر
ِ
ٍ
ِ
ٍ
تعرف احل��دو َد من ل ُد ِن
ال ُمتناهٍ ورعايةٍ ال
ُ

�سعادة ال�شيخ
مهنا بن �سيف اللمكي
نائب حمافظ ظفار

بداي ًة �أود �أن �أرف��ع �إلى املقام ال�سامي
مل��والي ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعاه -وقوات ال�سلطان امل�سلحة وجلميع
منت�سبي وزارة ال��دف��اع وال��ق��وات البا�سلة
بجميع وحداتها وت�شكيالتها �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة احلادي

ع�رش من دي�سمرب يوم القوات امل�سلحة ،وعلى
الدور الذي تقوم به يف بناء ُعمان الغالية
وحماية منجزاتها ومكت�سباتها جتديداً
للوالء والعرفان ملوالنا جاللة القائد الأعلى
�أبقاه اهلل -ال��ذي ارت�سم نهج املغفور لهطيبب�إذن اهلل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد َّ
اهلل ث��راه -وال��ذي �أول��ى اهتمامه اخلا�ص
بتطوير وبناء القوات امل�سلحة منذ بداية
النه�ضة املباركة لتكون ُعمان يف م�صاف
الدول املتقدمة يف كافة املجاالت.
�إن ذكرى يوم القوات امل�سلحة لهو يوم
خالد ملا فيه من ت�ضحيات وبطوالت �سطرها
�أب��ن��اء ُعمان الأوف��ي��اء ،ويعد م�صدر فخر
واعتزاز لكل ُعماين يعي�ش على هذه الأر�ض
الطيبة ،ويج�سد هذا اليوم الدور الكبري الذي
تقوم به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف الذود
عن الوطن وحماية �أمنه وا�ستقراره واحلفاظ

على مقدراته وامل�ساهمة بكل كفاءة يف كافة
جم��االت التنمية وموا�صلة عملية تطوير
وحتديث ق��وات ال�سلطان امل�سلحة لتواكب
التطورات املت�سارعة التي ي�شهدها العامل
يف اجلوانب الع�سكرية ،وحق لنا التفاخر
بكل الأدوار واملهام التي ت�ضطلع بها قوات
ال�سلطان امل�سلحة بكافة ت�شكيالتها.
ويف اخل��ت��ام نحمد اهلل العلي القدير
على ما حبانا به من قيادة ،وما حتقق من
�إجن��ازات يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
ح����ضرة �صاحب اجل�لال��ة ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى
حفظه اهلل ورعاه -ون�شكر املولى تعالىعلى ما �أنعم به على ُعمان و�شعبها من �أمن
و�أمان  ،جمددين العهد والوالء جلاللته على
ال�سري �صف ًا واحداً حتت راية جاللته ,داعي ًا
اهلل تعالى �أن ُيعيد هذه املنا�سبة و�أمثالها
بالعزة واخلري واملزيد من التطور واالزدهار.
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يوم القوات امل�سلحة  ..الفخر واملجد
ال ميكن �أن ننظر �إلى يوم القوات امل�سلحـة
�إال باعتباره يوم ًا خ��ال��داً من �أي��ام ُعمان
�سجـل فيه اجلندي ال ُعمانـي ملحمة
العظيمةّ ،
حافظت علـى وحدة الوطن وكيانه من التفكك
والت�رشذم فـي وقت من الأوقات ال�صعبة التـي
عا�شتها ُعمان.
حتول يوم احلادي
ومتجيداً لذلك اليومّ ،
ع�رش م��ن دي�سمبـر �إل���ى عيد م��ن �أع��ي��اد
ُعمان ،ال ُيخلِّد ذك��رى ما حدث يف بداية
ال�سبعينات فقط ،ولكن يخلِّد البطوالت
العمانيـون عبـر
العظيمة التـي ح َّققها ُ
تاريخ ملـيء بالفخـر واملجد .ولذلك ف� َّإن
هذا اليوم  -يوم القوات امل�سلحـة  -لي�س
بعمان احلديثة وح�سب ،ولكن بكل
معني ًا ُ
عراقة ُعمان وعظمتها عبـر التاريـخ ،وهذا
ما ُيج�سد الفرحة وهذا االحتفاء النابـع من
العمانييـن بهذه املنا�سبة ،التـي
وجدان كل ُ
العمانيـون،
ي�شعرون فيها بعظمة ما حققه ُ
العماين،
وما حققه ب�شكل خا�ص اجلندي ُ
الذي كان علــى ال��دوام مدافع ًا عن وطنه

وع��ن مكت�سباته ،وال ميكن �أن يفرط ولو
ب�شبـر من ترابـه.
ول َّأن مكانة ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
كبيـرة فـي ال��وج��دان ال ُعمانـي ،ودوره��ا
�أ�سا�سـي فـي بناء الدولة فـي كل املراحل
مرت بها ،وفـي امل�ستقبل ،وعلـى الدوام،
التـي ّ
ف� َّإن هذه القوات كانت وال زالت تلقى العناية
الكبـرى من ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلـى  -حفظه
اهلل ورعاه  ،-وهو الذي �أكَّ د �-أع ّزه اهلل� -أنه
ما�ض فـي كل ما من �ش�أنه تقدمي الدعم لقواته
ٍ
امل�سلحة البا�سلة لتقوم بالدور املنوط بها.
وجند من املنا�سب ،ونحن ن�شعر بكل هذا
الفخر ملا �أجنزته ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
البا�سلة ط��وال التاريخ ال ُعماين احلديث من
�أجل رفعة �ش�أن هذا الوطن العظيم� ،أن نرفع
جلميع منت�سبـي قوات ال�سلطان امل�سلحة ال�شكر
والتقدير علـى ما يبذلونه من ت�ضحيـات،
تدفع بالوطن احلر نحو م�ستقبل �أكثـر �أمن ًا
و�أك��ث��ـ��ر ق���درة علـى النمو وال��ت��ق��دم .وكلنا

قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد جزء �أ�سا�س ًيا لنجاح عملياتنا
اللوج�ستية الهادفة �إىل جعل ُعمان مركزا لوج�ستيا عامليا

�سعادة
حممـد بن �سعيـد البلو�شــي
وكيل وزارة الإعالم للإذاعة والتلفزيون

ثقة � َّأن اخلبـرات العلمية التـي تتمتع بها
قوات ال�سلطان امل�سلحة قادرة علـى الإبداع
والتطوير ،والأخ��ذ بكل و�سائل الع�رص ،ف�إذا
التطور العلمـي مطلب ًا فـي كل املجاالت،
كان
ّ
ف�إنه فـي الع�سكريـة يغدو مطلب ًا ملـحاً ،وو�سيلة
ال ميكن جتاوزها ،ل َّأن هذا القطاع بالذات من
التطور ،وقدرة
�أكثـر القطاعات �رسعة فـي
ّ
علـى التحول ملواكبة ما يحدث يف العامل.
وفق اهلل اجلميع ،وحفظ ُعمان وجاللة
ال�سلطان.

املهند�س
عبدالرحمن بن �سامل احلامتي
الرئي�س التنفيذي ملجموعة �أ�سياد

ي�رسين �أن �أق��دم �أطيب الأمنيات و�أحر
التهاين �إلى كافة منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة ي��وم ال��ق��وات
امل�سلحة م�ؤكدين ب���أن النه�ضة املباركة
وامل�����ش��اري��ع االق��ت�����ص��ادي��ة وا���س��ت��ق��ط��اب
اال�ستثمارات الأجنبية التي ت�شهدها �سلطنة
ُعمان ما كانت لتتحقق لوال الأر�ضية ال�صلبة
التي وفرتها قوات ال�سلطان امل�سلحة الظافرة

والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى ،والتي
�أ�سهمت يف ا�ستتباب الأم��ن واال�ستقرار،
وبث روح الطم�أنينة يف نفو�س املواطنيني
واملقيمني ،وهي�أت كل ال�سبل والإمكانات
للعمل الوطني واالنطالق يف كل امليادين
بثقة عالية و روح وثابة.
مما ال �شك فيه �أن ما نتطلع �إليه من
طموحات لتحقيق امل��رت��ك��زات والأه���داف
الإ�سرتاتيجية اللوج�ستية �إمن���ا ه��و دور
مكمل يتناغم مع الأدوار التي تنه�ض بها
قوات ال�سلطان امل�سلحة على مدى العقود
املا�ضية يف دعم كافة القطاعات التنموية
واالقت�صادية ،و�سيظل القطاع اللوج�ستي
بكل مكوناته على �أر�ضية �صلبة وعلى
مقومات الأم��ن والأم���ان واال�ستقرار التي
حتفنا بها قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الع�سكرية والأمنية الأخرى يف ظل االهتمام
الكبري والرعاية ال�سامية التي حتظى بها

قواتنا البا�سلة م��ن ل��دن ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  .-كما تعد
جزءا �أ�سا�س ًيا لنجاح
قوات ال�سلطان امل�سلحة ً
عملياتنا اللوج�ستية الهادفة �إلى جعل ُعمان
مركزا لوج�ستيا عامليا.
ن�شعر باملزيد م��ن الفخر واالمتنان
ملا حتقق من منجزات يف كل القطاعات
التنموية يف ال��ب�لاد داع�ي�ن امل��ول��ى جلت
ق��درت��ه �أن تكلل ك��ل اجل��ه��ود التي تبذلها
حكومة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
بالنجاح والتوفيق ،والإنطالق بهذا الوطن
�إل��ى نه�ضة متجددة حتقق تطلعات �أبنائه
مل�ستقبل �أف�ضل ،وال يفوتنا يف هذه املنا�سبة
ب�أن نعرب عن وافر �شكرنا وتقديرنا لقوات
ال�سلطان امل�سلحة والأج��ه��زة الع�سكرية
والأمنية الأخرى.

وت�سليحا وت� ً
ً
أهيل
يحق لنا �أن نفخـر بالتطور الذي و�صلت �إليه اليـــــــــــــــــــــــوم قوات ال�سلطـــان امل�سلحة تنظيمًا

�أريج بنت حم�سن حيدر دروي�ش
رئي�سة جمل�س �إدارة جمموعة ال�سيارات،
ومعدات البناء والطاقة املتجددة ()ACERE
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يف البداية ي�رشفني مبنا�سبة االحتفال بذكرى يوم القوات امل�سلحة الذي
يوافق احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل عام� ،أن �أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إلى املقام ال�سامي حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  ، -و�إلى كافة منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة� ،سائلني اهلل تعالى �أن يحفظ هذا الوطن الغايل يف
عز وجمد و�س�ؤدد.
لقد حر�ص باين نه�ضة ُعمان احلديثة ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد
بن تيمور  -طيب اهلل ثراه  -على تخ�صي�ص هذا اليوم من كل عام لالحتفال
بهذه املنا�سبة ت�رشيفا وتكرميا جلنود ُعمان البوا�سل الذين �أثبتوا �شجاعتهم
و�إخال�صهم املتفاين للحفاظ على �أمن هذا الوطن الغايل ،باذلني كل غال
ونفي�س يف �سبيل �صون عزته وكرامته بني الأمم ،كحق الوطن على مواطنيه.
�إنه من دواعي فخرنا واعتزازنا ونحن نعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة،
�أن ن�شهد املنجزات العظيمة التي �شملت الأر���ض والإن�سان ،وما يزيدنا

زهوا و�أل ًقا تلك املنظومة املتطورة من �أجهزة قوات ال�سلطان
ً
امل�سلحة ال�ساهرة على حماية تلك املنجزات ،وفق توازن مهم
على �صعيد حفظ مكت�سبات النه�ضة املباركة ومنجزاتها ،وهذا
بطبيعة احلال ال يت�أتى �إال من خالل وجود قوات و�أجهزة قادرة
مبا متلكه من عدة وعتاد ،و�إمكانات وقدرات.
ويحق لنا كذلك �أن نفخر بالتطور الذي و�صلت �إليه اليوم
القوات امل�سلحة من حيث التنظيم ،والت�أهيل والتفوق يف
قدراتها ومنظومتها املتطورة احلديثة ،وهي نتيجة حتمية
لالهتمام والرعاية املتوا�صلني اللذين توليهما القيادة احلكيمة
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم،
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -لهذه املنظومة فال ميكن
�أن تتحقق مكت�سبات دون �أن ت�سهر على حمايتها قوات تتمتع
بقدرات عالية من التطور والكفاءة .ومل يقت�رص تطوير تلك

القدرات على الأجهزة واملعدات فح�سب ،بل كان تعزيز القدرات
الب�رشية يف مقدمة تلك اجلهود ،حيث وفر لها كل ما حتتاج
�إليه من ت�أهيل وتدريب وعناية واهتمام وفق �أعلى امل�ستويات
واملمار�سات الدولية� ،ساهم يف ذلك التفوق الذي نلم�سه اليوم
خالل م�شاركاتها يف خمتلف املحافل الدولية ،والإجن��ازات
التي حتققها ب�صورة م�ستمرة.
ويف اخل��ت��ام ،جن��دد التحية للقوات امل�سلحة ،مقدرين
ومثمنني حجم الدور العظيم الذي ت�ضطلع به من �أجل ُعمان
ومن يعي�ش على ترابها� ،سائلني اهلل تعالى �أن يحفظ ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ،القائد الأعلى
وعمان و�شعبها �أعزة كراما ،و�أن يعني قواتنا
حفظه اهلل ُ -امل�سلحة لرفعة هذا الوطن وحماية مكت�سباته واحلفاظ على
منجزاته و�أمنه.
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يوم القوات
امل�سلحة ذكرى
(عظمة املا�ضي
و�صمود احلا�ضر)
�إن القوات امل�سلحة يف �أي بلد كان وكافة �أجهزة الأمن ت�شكل �أحد �أهم عنا�صر قوى تلك الدولة
(العن�صر الع�سكري) الذي ال يُ�سمح ب�إ�ضعافه �أبداً ماديا ومعنويا ،لأن هذا ال�ضعف ي�ؤدي �إىل انهيار �أمن
الدولة وتعر�ضها لأخطار وتهديدات عنيفة قد ت�صل �إىل حد وقوعها حتت االحتالل ،وهو عن�صر
الردع الأ�سا�سي يف �أوقات ال�سلم املوجه �ضد �أي تهديدات على ا�ستقالل و�سيادة الدولة على �أرا�ضيها،
وتوفري البيئة املنا�سبة لعجلة التنمية ال�شاملة ،وهو العن�صر احلا�سم حلماية وبقاء كيان تلك
الدولة وا�ستدامة منجزاتها يف كافة املجاالت ،وذلك من خالل الدفاع عن الوطن �ضد �أي تهديدات
مبا�شرة يف وقت احلرب ،عندما يظهر عجز باقي عنا�صر قوى الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،ومن هذا املنطلق تويل كافة الدول العن�صر الع�سكري اهتماما خا�صا يف ظل الظروف
يعد (العن�صر الع�سكري) �أحد عنا�صر قوى الدولة غري املنتج
الأمنية غري امل�ستقرة يف هذا الع�صرُ .
يف وقت ال�سلم بل م�ستهلك ملوارد الدولة ،ولكن هذا اال�ستهالك ا�ستثمار �إ�سرتاتيجي جتني الدولة
فوائده عندما يتعر�ض �أمنها وا�ستقرارها ورخاءها للخطر.

ذكرى عظمة املا�ضي
لقد �سجل التاريخ ل ُعمان �صفحات من املجد
واالنت�صارات عرب تاريخها ،بدءا من قرون عديدة قبل
امليالد ،مرورا بالع�صور القدمية والو�سطى واحلديثة
وحتى يومنا هذا .وقد جتلى ذلك يف االنت�صارات
الع�سكرية خالل القرن ال�ساد�س قبل امليالد التي
حققها مالك بن فهم الأزدي �ضد الفر�س و�إجالئهم
من ُعمان ،واالنت�صارات التي حققتها دولة اجللندى
خالل الفرتة بعد دولة مالك بن فهم وحتى (القرن
الثاين الهجري /القرن الثامن امليالدي) �ضد كل
الغزاة الطامعني يف النيل من �سيادة وا�ستقالل ُعمان،
وتهديد �أو �إ�ضعاف عقيدتها الإ�سالمية .كما �أن لدولة
اليحمد دور ع�سكري بارز حقق انت�صارات عديدة
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لها خالل الفرتة من (القرن الثاين الهجري /القرن
الثامن امليالدي) حتى (القرن العا�رش الهجري/
القرن اخلام�س ع�رش امليالدي) �ضد كافة التهديدات
الداخلية واخلارجية .كما �أن التاريخ �سجل للجيو�ش
ال ُعمانية انت�صارات عظيمة �أخرى �ضد الغزاة الفر�س
والربتغاليني خالل فرتة حكم النباهنة واليعاربة و�آل
بو�سعيد من القرن اخلام�س ع�رش وحتى القرن التا�سع
ع�رش.
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة
الأمنية يف عهد النه�ضة املباركة
حظيت قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية
باهتمام خا�ص منذ فجر النه�ضة املباركة وعلى
مدى خم�سني عاما من عمر النه�ضة املباركة من لدن

العميد الركن (متقاعد)/
�سعـود بن �سليمـان احلب�سـي

جاللة ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد -ط َّيب اهلل
ثراه -حيث تولى بناءها وقيادتها �شخ�صيا �إلى �أن
�أ�صبحت يف عام 2020م قوة رادعة وقادرة على
الدفاع عن الوطن ومكت�سباته ،وو�صلت �إلى م�ستوى
عال من الكفاءة القتالية ت�ضاهي مثيالتها يف الدول
املتقدمة والتي �سبقتنا بعدة قرون من الزمن .ومن
الكلمات امل�ضيئة للقائد الراحل -ط َّيب اهلل ثراه-
اخلالد يف نفو�س وذاكرة �أبناء ُعمان عامة ،و�أبناء
القوات امل�سلحة خا�صة حيث قال�« :إن البالد �أي بالد
ال ميكن �أن ي�سودها ال�سالم واال�ستقرار ،وال ميكن �أن
تنعم بخرياتها و�إجنازاتها �إذا مل يحميها جي�ش قوي
يرد عنها الأعداء ،وي�صون مكا�سبها ،من هنا كان
اهتمامنا بتطوير جي�ش كبري ،و�أنفقنا على تزويده

بالأ�سلحة احلديثة كثريا حتى ن�ستطيع اليوم القول ويف
هذا الظرف الي�سري من الزمن� ،إن قواتنا امل�سلحة يف الرب
واجلو والبحر تعد من اجليو�ش احلديثة يف املنطقة ،و�أن
�أمن املواطن ورخاءه قد توفر بف�ضل اهلل»26 ،نوفمرب
1975م.
القوات امل�سلحة والنه�ضة املتجددة
بتاريخ  11يناير 2020م ا�ستلم مقاليد احلكم
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -ويف �أول خطاب يلقيه جاللته �أكد ا�ستمرار
الرعاية للقوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية قائال« :ما
كان لبالدنا ُعمان �أن حتقق كل ذلك لوال القيادة
الفذّة للمغفور له ب�إذن اهلل تعالى ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور ،رحمه
اهلل ،والأ�س�س الثابتة التي �أقام عليها بنيان هذه
الدولة الع�رصية ،والتفافكم حول قيادته واعتزازكم
مبا �أجنزناه جميعا حتت قيادته احلكيمة ،ولوال
ثبات ور�سوخ الأمن وانت�شار الأمان يف ربوع هذه
البالد الذي ما كان ليتحقق �إال بوجود قوات م�سلحة
جاهزة وع�رصية ومع ّدة �إعدادا عاليا بكل فروعها
وقطاعاتها ،و�أجهزة �أمنية �ضمنت ا�ستقرار البالد
واحرتام املواطنني ،فنحن نقدر دورها العظيم يف
�ضمان منجزات ومكت�سبات البالد ون�ؤكد على دعمنا
لها واعتزازنا بدورها».
االحتفال بيوم القوات امل�سلحة معاين ودالالت
�إن الأمم تفتخر وحتتفل تخليدا لأيام حا�سمة
مهمة يف تاريخها ،واحلادي ع�رش من دي�سمرب 1975م
يوم تغري فيه جمرى التاريخ ،يوم توحدت فيه �سلطنة
ُعمان من �أق�صاها �إلى �أق�صاها لأول مرة يف تاريخها،
معر�ضا
حيث كان جز ًءا غال ًيا من ترابها الطاهر (ظفار)
ً
لل�سقوط يف �أيدي املتمردين ،والأمن واال�ستقرار يف
خمتلف ربوع البالد غري م�ستتب.
يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب 1975م هو يوم
انت�صار قوات ال�سلطان امل�سلحة على املتمردين
يف ظفار بعد حرب �رش�سة دامت �إحدى ع�رشة �سنة
(19964م 1975 -م) ،وهو انت�صار لي�س �ضد فئة
قليلة من املتمردين ،و�إمنا �ضد ثورة متمردة مدعومة
بقوة من قبل دول كربى عامليا و�إقليميا� ،إنه يوم
�أثبت فيه ال ُعمانيون قائدا و�شعبا عزميتهم وتفانيهم
وت�ضحياتهم بنفو�س غالية لأجل ُعمان� ،إنه يوم حتقق
فيه الأمن واال�ستقرار ل ُعمان خا�صة واخلليج عامة.
ويف هذا ال�صدد ن�ست�شهد بالكلمة امل�ضيئة للقائد
الراحل -ط َّيب اهلل ثراه -مبنا�سبة هذا االنت�صار عندما
قال�« :إين �أحيي احتفالكم اليوم و�أبارك انت�صاركم على
ع�صابة البغي يف جزء من الوطن العزيز ... ،و�إنه خلري
عميم �أيها الأبناء ... ،لنا ولعله خري جلرياننا �أي�ضا».
�إنه يوم توفرت فيه البيئة الآمنة النطالق التنمية
ال�شاملة يف البالد من �أق�صاها �إلى �أق�صاها يف كافة
املجاالت ،وتف ّرغت القوات امل�سلحة للتطوير يف
جماالت �إعادة تنظيمها وت�سليحها وتدريبها يف �إطار

عقيدة قتالية تتبنى مفاهيم احلرب التقليدية يف
القرن الع�رشين.
كيف حتقق الن�صر يف حرب ظفار؟
من املنا�سب ا�ستعرا�ض الذاكرة حول �أحداث
حرب ظفار التي �ستبقى خالدة يف نفو�س �أبناء
القوات امل�سلحة بوجه خا�ص ،و�أبناء ُعمان الغالية
بوجه عام ،وذلك باخت�صار منذ البداية وحتى يوم
الن�رص يف  11دي�سمرب 1975م� ،إن بداية الع�صيان
امل�سلح يف ظفار فعليا كان يف �أبريل 1963م ،وذلك
من خالل قيام جمموعات �صغرية مدعومة من عدة
قوى خارجية مبهاجمة بع�ض من�ش�آت النفط ،ثم منت
هذه املجموعات منوا مطردا خالل عامي (1963م -
1964م) من خالل تو�سيع نطاق ن�شاطاتها ال�سيا�سية
لك�سب املزيد من الدعم اخلارجي لتطوير تنظيمها
وقدراتها الع�سكرية ،ويف  9يونيو 1964م �أعلنت
ت�شكيل ما ي�سمى بـ(جبهة حترير ظفار) وهو اليوم
الذي اعتربته حركة التمرد (فيما بعد) عيدا لها حتتفل
به �سنويا .وبعد �أن توالت العمليات الع�سكرية حلركة
التمرد يف �أرجاء خمتلفة من ظفار مهددة بذلك الأمن
واال�ستقرار الوطني ،قرر ال�سلطان �سعيد بن تيمور
رحمه اهلل مواجهة هذا املوقف بكل حزم و�إ�رصار ،ومت
تعزيز الوحدات الرمزية املتمركزة يف ظفار بوحدات
برية بكامل �إ�سنادها القتايل والإداري ،كما مت تطوير
�سالح اجلو من خالل تزويده بعدد من الطائرات
املقاتلة اخلفيفة من نوع (الربوفو�ست).
خالل الفرتة من عام (1964م �إلى 1970م)
نفذت قوات ال�سلطان امل�سلحة والفرق الوطنية
(�آنذاك) قوات الفرق الآن عمليات دفاعية متفرقة يف
كل �أنحاء ظفار وخ�صو�صا القرى واملدن ال�ساحلية
(�صاللة  -طاقة  -مرباط � -سدح � -ضلكوت -
ورخيوت) كللت جميعها بالنجاح� ،إال �أنها ظلت غري
قادرة على تنفيذ عمليات هجومية لأ�سباب عدة
�أهمها ،عدم توفر القوة الكافية لالنت�شار يف كل
املناطق التي ت�سيطر عليها حركة التمرد ،وكذلك
عدم �إملام قوات ال�سلطان امل�سلحة بطبيعة الأر�ض
يف تلك املناطق ،وعدم توفر اخلربة الكافية لتنفيذ
عمليات بتكتيكات احلرب اجلبلية ،ومواجهة تكتيكات
حرب الع�صابات ،بالإ�ضافة �إلى ذلك كانت املقارنة
يف الت�سليح ل�صالح حركة التمرد بعد �أن تلقت دعما
ع�سكريا مكثفًا من عدة قوى خارجية .وخالل الفرتة
من 1968م �إلى 1970م متكنت حركة التمرد من
تنفيذ عمليات هجومية على وحدات قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف املواقع اجلبلية و�أجربتها على الرتاجع
�إلى مواقع دفاعية على م�شارف املدن ال�ساحلية
الرئي�سية ،وبالتايل �أ�صبحت كل تلك املدن حتت نريان
حركة التمرد مبا فيها مدينة �صاللة.
عندما تولى جاللة ال�سلطان قابو�س -ط َّيب
اهلل ثراه -مقاليد احلكم يف البالد بتاريخ  23يوليو
1970م ،كانت �أجزاء كبرية من ظفار يف �أيدي حركة

التمرد ،ومن هنا و�ضع رحمه اهلل �إ�سرتاتيجية ع�سكرية
حمكمة انبثقت عنها خطط دقيقة يف التخطيط والتنفيذ،
وقد كان مفهوم هذه الإ�سرتاتيجية هو( ،تفكيك وتدمري
مركز ثقل حركة التمرد املتمثل يف قدرتها على تزويد
عنا�رصها يف القطاعات الثالثة الغربي والأو�سط
وال�رشقي ،وذلك من خالل مهاجمة فرق حركة التمرد
يف تلك القطاعات ب�إ�سلوب متزامن مع العمل على �إقامة
املوانع اال�صطناعية لقطع طرق الإمداد لهذه القوات،
وبالتايل هزميتها وطردها خارج احلدود الدولية) ،وقد
مت تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية على مراحل ثالث رئي�سية:
املرحلة الأوىل:
متثلت هذه املرحلة يف نقل العمليات الع�سكرية
من م�شارف املدن ال�ساحلية �إلى املناطق اجلبلية،
وخالل الفرتة من فرباير 1971م �إلى دي�سمرب 1972م
نفذت قوات ال�سلطان امل�سلحة وقوات الفرق عدة
عمليات هجومية حا�سمة �شبه متزامنة يف كل �أرجاء
اجلبل بهدف احتالل املواقع ذات الأهمية التعبوية من
الناحية الع�سكرية لإحكام الدفاع عن املدن ال�ساحلية
وال�سيطرة على حتركات حركة التمرد يف �أعماق
الأودية بني القطاعات (ال�رشقي ،والأو�سط ،والغربي)
لقطع طرق الإمداد عن عنا�رص حركة التمرد بالرتكيز
على (القطاع ال�رشقي) .ومن �أهم العمليات التي نفذتها
قوات ال�سلطان امل�سلحة خالل هذه املرحلة هي:
 vاحتالل مواقع دفاعية على طول الطريق
الرئي�سي (�صاللة  -ثمريت) ،واالنطالق منها لتنفيذ
عمليات هجومية على عنا�رص حركة التمرد من خالل
ن�صب كمائن يف �أعماق الأودية التي ت�ستخدمها
احلركة و�إيقاع خ�سائر كبرية بني �صفوف �أفرادها،
وبذلك ا�ستطاعت قوات ال�سلطان امل�سلحة وقوات الفرق
ال�سيطرة على الطريق الرئي�سي (�صاللة  -ثمريت)،
ومنع حتركات عنا�رص حركة التمرد بني القطاعني
(ال�رشقي والأو�سط).
 vاحتالل مواقع دفاعية خمتارة على طول اخلط
من (املغ�سيل) جنوبا �إلى (م�ضي) �شماال ،واالنطالق
منها لن�صب كمائن ملنع حتركات عنا�رص حركة التمرد
بني القطاعني (الأو�سط والغربي) ،وكذلك قطع طرق
الإمداد فيما بينهما.
 vاحتالل مواقع دفاعية على طول اخلط من
(ر�أ�س �رضبة علي) جنوبا �إلى (وادي مكامت) �شماال،
واالنطالق منها لتنفيذ عمليات هجومية متثلت يف
دوريات مقاتلة ملهاجمة �أوكار عنا�رص حركة التمرد
يف �أعماق الأودية والكهوف ،وكذلك ن�صب الكمائن
على طرق الإمداد امل�ؤدية �إلى القطاعني (الأو�سط
والغربي) ،وقد كانت هذه العمليات ناجحة جدا �أثرت
على ن�شاطات حركة التمرد يف هذين القطاعني ب�شكل
ملحوظ.
 vتنفيذ عملية هجومية ناجحة على مدينة
(�سدح) نفذتها قوات الفرق والقوة اخلا�صة الربيطانية
حيث كانت هذه املدينة حمتلة من قبل عنا�رص حركة
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التمرد ومت �إعادة ال�سيطرة عليها ،وبذلك �أ�صبحت كل
املدن ال�ساحلية حتت �سيطرة قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وكذلك تنفيذ عمليات هجومية ناجحة مت من خاللها
تطهري (وادي دربات ،ووادي رزات ،ووادي جرزيز)،
و�أ�صبحت هذه الأودية �شبه �آمنة.
 vتنفيذ عملية دفاعية ناجحة �ضد هجوم
حركة التمرد على (قلعة حربوت) ،ومت احباط ذلك
الهجوم ،وكذلك تنفيذ عملية دفاعية ناجحة لإحباط
حماولة هجومية انتحارية فا�شلة �شنتها عنا�رص
حركة التمرد على مدينة (مرباط) حيث تكبدت تلك
العنا�رص خ�سائر كبرية وان�سحبت �إلى �أعماق الأودية،
وبذلك كانت �آخر حماولة حلركة التمرد ملهاجمة
املدن.
لقد �أثبتت املرحلة الأولى من الإ�سرتاتيجية
الع�سكرية لقوات ال�سلطان امل�سلحة يف حرب ظفار
جناحها وت�أثريها البالغ على الكفاءة القتالية حلركة
التمرد يف كل القطاعات ،الأمر الذي مهد لنجاحات
للمرحلتني الثانية والثالثة .و�أكد جاللة ال�سلطان
قابو�س -ط َّيب اهلل ثراه -جناح هذه املرحلة قائال:
«و�إننا �إذ نتحدث �إليكم من هذا املكان يف عيدنا
الوطني نبادلكم �شعور الفخر ب�أن قواتنا امل�سلحة
التي تبد�أ احتفاالتنا عادة با�ستعرا�ضها قد خطت
خطوات وا�سعة �إلى الأمام منذ تولينا قيادتها ،و�إين ال
�أحبذ اخلو�ض يف تفا�صيل الأ�رسار الع�سكرية ،ولكني
�أترك لها املجال لتعرب عن فعاليتها يف حماية تراب
الوطن ،والذود عن حيا�ضه .كما قد �أثبتت الأحداث
قوة و�صالبة رجال قواتنا �ضد الأعداء ،فتحية لكم
يا جنودنا البوا�سل يف الرب والبحر واجلو و�إين بكم
لفخور» 18 .نوفمرب 1972م.
املرحلة الثانية:
متثلت هذه املرحلة يف اكتمال �إقامة املواقع
الدفاعية على طول خطوط قطع طرق �إمداد حركة
التمرد خالل الفرتة من دي�سمرب 1972م �إلى �أكتوبر
1974م خط (املغ�سيل) جنوبا �إلى (م�ضي) �شماال
وخط (�رصفيت) من (ر�أ�س �رضبة علي) جنوبا �إلى
(م�ضي) �شماال .وبذلك مت قطع �إمدادات احلركة �إلى
القطاعات الو�سطى وال�رشقية والغربية ،و�أ�صبحت
ن�شاطات حركة التمرد يف هذه القطاعات م�شلولة
وعاجزة عن القيام ب�أي عمليات م�ؤثرة كما كانت
�سابقا ،يف نوفمرب 1972م ان�ضمت �إلى قوات
ال�سلطان امل�سلحة قوة الدعم الإيرانية ال�صديقة .ويف
�إبريل 1974م ان�ضمت �إلى قوات ال�سلطان امل�سلحة
قوة الدعم الع�سكري الأردنية ال�شقيقة ،وبذلك حققت
قوات ال�سلطان امل�سلحة التفوق الع�سكري الكا�سح،
الأمر الذي مكنها من تنفيذ عمليات م�شرتكة ناجحة
يف كل القطاعات ،وتعد هذه املرحلة هي الطريق �إلى
الن�رص نُفذت خاللها العمليات الرئي�سية الآتية:
 vعمليات م�شرتكة هجومية متعددة نفذتها
قوات ال�سلطان امل�سلحة والفرق الوطنية (�آنذاك) قوات
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الفرق حاليا ،والقوات احلليفة الأردنية والإيرانية،
مت من خاللها الت�أمني الكامل على الطريق الرئي�سي
(�صاللة  -ثمريت) �أطلقت عليه قوات ال�سلطان
امل�سلحة (اخلط الأخ�رض) بعد ما كانت تطلق عليه
حركة التمرد (اخلط الأحمر) ،وبذلك �أ�صبح هذا الطريق
احليوي �آمنا يوفر البيئة املنا�سبة النطالق التنمية
ال�شاملة يف املدن الرئي�سية من (�صاللة �إلى �سدح)
�رشقا.
 vعمليات هجومية م�شرتكة ناجحة نفذتها
قوات ال�سلطان امل�سلحة والفرق الوطنية (�آنذاك)،
والقوات احلليفة الأردنية والإيرانية يف القطاع
الأو�سط ،مت من خاللها قطع طرق الإمداد امل�ؤدية �إلى
القطاع ال�رشقي ،وتطهري الأودية والكهوف يف هذا
القطاع.
 vنقل اجلهد الع�سكري �إلى القطاع الغربي الذي
يع ّد �أهم قطاع بالن�سبة حلركة التمرد ،حيث توجد
القواعد الإدارية الرئي�سية لتخزين الأ�سلحة والذخائر
وامل�ؤن الأخرى يف كهوف (�رش�شتي) ،و�إمداد باقي
القطاعات منها.
و�أ�شاد جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط َّيب
اهلل ثراه -بنجاح هذه املرحلة قائال�« :إين هنا �أ�سجل
با�سمكم ،بكل الفخر والتقدير ،والعرفان باجلميل ،لكل
فرد من القوات العاملة على جبال ظفار ال�شاخمة،
ال�ساهرة على �أمن وطننا احلبيب ،والقوات ال�صديقة
التي �ساندت جي�شنا البا�سل ،و�أ�سهمت يف افتتاح
اخلط الأخ�رض .. ،الذي كانوا ي�سمونه اخلط الأحمر،
ول�ست �أعرف من �أين �أتو بهذه الت�سمية؟ �أمن ال�شيوعية
احلمراء �أم من دماء الأبرياء التي �أراقوها؟».
«�إنني �أحيي ب�أ�سمي و�أ�سمكم من هذا املكان
حتية الوفاء والت�ضحية ،حتية الفداء والبطولة -
قواتنا امل�سلحة من �أبناء هذا الوطن العزيز وهم
يدافعون عن راية احلق ،ورفع راية الإ�سالم ،يحملون
ال�سالح ويرت�صدون بيقظة و�شجاعة لأعداء الدين،
و�أعداء الوطن� .إنني �أيها الأبطال �أعي�ش حلظات
العمر معكم� ،أعمل على �أن تكونوا جي�شا قويا م�سلحا
بالوعي والإخال�ص لهذا الرتاب الغايل وقوة رادعة
بني جيو�ش �أمتنا العربية لإعالء كلمة احلق ودحر
فلول الباطل ،كما �أوجه حتية التقدير �إلى �شبابنا من
رجال الفرق الوطنية التي حتارب ع�صابات ال�شيوعية
املخر ّبة جنبا �إلى جنب مع قواتنا امل�سلحة البا�سلة.
(ذ ِل َك ِب�أَ َّن َّ َ
الل ُه َو ْ َ
ون ِمن ُدو ِن ِه ُه َو
القُّ َو�أَ َّن َما َي ْد ُع َ
اط ُل َو�أَ َّن َّ َ
الل ُه َو ا ْل َع ِل ُّي ا ْل َك ِب ُري) �صدق اهلل العظيم
ا ْل َب ِ
�سورة احلج الآية ( 18 ،)٦٢نوفمرب 1974م.
املرحلة الثالثة:
تع ّد هذه املرحلة الأخرية واحلا�سمة من
الإ�سرتاتيجية الع�سكرية حلرب ظفار ،التي مت فيها
تنفيذ العمليات امل�شرتكة الرئي�سية املهمة نفذتها
قوات ال�سلطان امل�سلحة والقوات احلليفة لها ،وذلك
خالل الفرتة من �أكتوبر 1974م �إلى دي�سمرب 1975م.

ومت خالل هذه املرحلة العمليات الرئي�سية الآتية:
 vالهجوم على املعقل الرئي�سي حلركة التمرد يف
كهوف (�رش�شتي) و�أ�سفر هذا الهجوم عن اال�ستيالء على
مدينتي (رخيوت و�ضلكوت).
 vتطهري وادي (عا�شوق) وهزمية الكتيبة ()9
التابعة حلركة التمرد وتطهري الأودية واملغارات
املجاورة لوادي (عا�شوق).
 vتنفيذ عدة عمليات م�شرتكة نفذتها قوات
ال�سلطان امل�سلحة والقوات ال�صديقة وال�شقيقة احلليفة
لها يف القطاع الغربي وكان �آخرها العملية الهجومية
الكبرية احلا�سمة على حمورين ،الأول انطالقا من
(�رصفيت) باجتاه كهوف (�رش�شتي) ،والثاين من (عيدم)
باجتاه كهوف (�رش�شتي) كذلك ،ملهاجمة املعقل الأخري
حلركة التمرد يف جبال ظفار ،وقد �أ�سفرت هذه العملية
التاريخية عن هزمية حركة التمرد نهائيا يف ظفار،
وان�سحاب باقي عنا�رصها املهزومة عائدة متقهقرة،
وبالتايل �أ�صبحت منطقة ظفار كلها �آمنة لأغرا�ض
التنمية املدنية بف�ضل اهلل وبف�ضل قيادة جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد رحمه اهلل.
و�أ�شاد جاللة ال�سلطان قابو�س -ط َّيب اهلل ثراه-
أي�ضا بانت�صارات
بهذا الن�رص قائال�« :إننا نحتفل � ً
متوالية لقواتنا امل�سلحة البا�سلة وفرقنا الوطنية
ال�شجاعة ،ت�ساندها القوات ال�صديقة التي حققت
ل ُعماننا احلبيبة انت�صارات م�ؤكدة يف تاريخ معاركها،
و�سجلت بكل الفخر والإعتزاز �أن�صع �صفحات البطولة
والفداء� ،إنهم حماة عقيدتنا الإ�سالمية ال�رشيفة التي
ن�ؤمن بها كل الإميان والتي نعتز ب�رشف دفاعنا عنها،
ونقدر النتائج املرتتبة على ت�صميمنا وعزمنا يف
امل�ضي والدفاع عن هذه العقيدة ال�سمحاء» ،ويوا�صل
رحمه اهلل قائال« :وال يفوتني هنا �أن �أوجه ال�شكر للذين
�صنعوا القوة ال ُعمانية �سيا�سية كانت �أو اقت�صادية،
�إنهم �أبنا�ؤنا اجلنود الذين �أمنوا طرق التجارة الربية
التي ت�شهد اليوم رواجا منقطع النظري يف مواقع كان
يخ�شى الإن�سان فيها على نف�سه يف و�ضح النهار» ١٨
نوفمرب ١٩٧٥م.
اخلال�صة
تلك هي عظمة تاريخ الع�سكرية ال ُعمانية يف
الع�صور العابرة ،و�صمود قوات ال�سلطان امل�سلحة يف
الع�رص احلديث �أمام �رشذمة غرر بهم لتدني�س �أر�ض
ُعمان الطاهرة ،و�أمنها وا�ستقرارها ،ورخاء �أبنائها،
وكان �صمود حقق االنت�صار املبني على تلك ال�رشذمة،
وبذلك يكون يوم احلادي ع�رش من دي�سمرب من كل عام
(يوم القوات امل�سلحة �إلى ما �شاء اهلل).
املراجع
 vكتاب الع�سكرية ال ُعمانية ما�ض تليد وحا�رض جميد.
 vجنيب ريا�ض ال ّر ّي�س ،ال�رصاع ال�سيا�سي يف ظفار.
 vيوميات حرب ظفار.

الدكتور
رجب بن علي العوي�سي
جمل�س الدولة
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قوات ال�سلطان امل�سلحة بت�شكيالتها املختلفة ،الربية واجلوية والبحرية ،ح�صن الوطن ال�شامخ،
�أق�سمت بوفائها لعُمان الإباء ،ووالئها ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعلى -حفظه الله ورعاه -ب�أن حتمي مكت�سبات نه�ضتها املتجددة ،و�أن ترعى حقوق املواطنني ،وحتفظ
منجزها احل�ضاري للأجيال القادمة ،وتعمل مع الأجهزة الأمنية والع�سكرية الأخرى على حتقيق الأمن
والأمان ،والتطوير والبناء ،والتقدم واالزدهار ،وموا�صلة م�سرية العمل الد�ؤوب املخل�ص يف �سبيل رفعة
عُ مان وعزة �أجمادها وكرامة �إن�سانها ،فانت�صر بها الوطن ،وقويت ب�صمودها �إرادة املواطن ،وهي يف ظل
ما حتقق لها من حتديث وتطوير يف خمتلف املجاالت الع�سكرية وعلى مدى خم�سة عقود م�ضت� ،شاهد �إثبات على الرعاية الكرمية ال�سامية
لها من املغفور له -ب�إذن الله تعاىل� -صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -ط َّيب الله ثراه -مناذج رائدة يف البناء والتنمية وال�شراكة
والتطوير ،يد تبني ويد حتمل ال�سالح ،فكان لها ح�ضورها املاجد يف كل عر�صات الإجناز اخلالدة ،وم�آثر التنمية ال�شاخمة ،وحمافل التميز
ال�سامقة ،وم�سرية العطاء املمتدة يف الداخل واخلارج ،ولتجد يف الرعاية الكرمية ال�سامية لها ،معينها الذي ترت�سم به واجبها الوطني
املقد�س ،وت�ستنطق به م�سار الإجناز ،وت�سابق به خطوات التميز ،وت�ستنه�ض فيه �سواعد العطاء يف �أبناء قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وهم
ي�شمرون عن �سواعد اجلد ،ويبنون الأمل القادم ،فكان لهم يف م�ضمار العطاء خري �شاهد ،ويف حمطات الإجناز �أ�صدق دليل ،رجال �صدقوا ما
وعلى مدى واحد وخم�سني عاما م�ضت �أدت قوات ال�سلطان
امل�سلحة ر�سالة اجلندية احلقة بكل �إخال�ص وتفان ،وعزة و�شموخ،
جم�سدة دور ُعمان الع�سكري واحل�ضاري والإن�ساين الذي ظل
حا�رضا يف كل حمطات العطاء املاجدة ،وفاء ل ُعمان ووالء جلاللة
ً
ال�سلطان ،م�شاركة يف كل حمطات التحول ،ومن�صات التطوير
والتجديد  ،وا�ضعة ُعمان و�إن�سانها �أولوية العمل ،وغايتها التي
ترت�سم بها خطى امل�ستقبل ،وحل�ضورها الفاعل يف التعامل مع كل
املراحل واملحطات والظروف والأحوال التي عاي�شتها ُعمان منذ
�سبعينات القرن املا�ضي �أكرب الأثر يف ا�ستدامة هذا العطاء املتجدد،
والوالء املتفرد ،والروح الع�سكرية ال ُعمانية العالية ،ور�صيدها
ال�ضارب يف �أعماق التاريخ ،وا�ستمرارا جلهودها يف ر�سم مالمح
امل�ستقبل وبناء الدولة ال ُعمانية احلديثة ،والظروف التي عاي�شتها
ُعمان يف تلك املرحلة لتبد�أ مهمتها الأخرى بعد دحر العدى،
وتطهري الأر�ض من �أرجا�سهم� ،إلى تر�سيخ معاين الوحدة ال ُعمانية،
وتعميق قيم املواطنة واالنتماء ل ُعمان ،والوالء جلاللة ال�سلطان،
لتتجه جهودها مع قطاعات الدولة املختلفة بعد تر�سيخ الأمن
والنظام �إلى بناء هياكل الدولة ومنظوماتها املختلفة و�سلطاتها
الت�رشيعية والق�ضائية والتنفيذية� ،إميانا منها بقد�سية الوطن،
وواجب الت�ضحية من �أجله ،واملحافظة على حدوده ،والوقوف على
مبادئه وقيمه و�أخالقه وردا جلميل م�آثره.
وعليه تبقى لـــ �سلطنة ُعمان جتربتها الأ�صيلة املتفردة يف
حتقيق م�سارات �إ�سرتاتيجية لهذه ال�رشاكة التي بد�أت مع ميالد
الدولة ال ُعمانية احلديثة بقيادة املغفور له ب�إذن اهلل تعالى جاللة
طيب اهلل ثراه -والدور الإ�سرتاتيجيال�سلطان قابو�س بن �سعيد
َّ
لقوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى يف
التنمية امل�ستدامة وبناء الدولة ال ُعمانية ،وبالإ�ضافة �إلى دورها
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على مدى واحد وخم�سني عاما م�ضت �أدت قوات ال�سلطان
امل�سلحة ر�سالة اجلندية احلقة بكل �إخال�ص وتفان،
وعزة و�شموخ ،جم�سدة دور عُمان الع�سكري واحل�ضاري
والإن�ساين الذي ظل حا�ض ًرا يف كل حمطات العطاء
املاجدة ،وفاء لعُمان ،ووالء جلاللة ال�سلطان
الدفاعي عن الوطن ومقد�ساته وحماية الأر�ض ال ُعمانية من �أي
اعتداء خارجي  ،ودور الأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى يف
حتقيق الأمن العام والنظام واملحافظة على �أمن املواطن وغريها،
فقد �أدت قوات ال�سلطان امل�سلحة مبختلف ت�شكيالتها الربية
أ�صيل
دورا �إ�سرتاتيج ًيا يف التنمية ال�شاملة ،ت� ً
واجلوية والبحرية ً
أطريا مل�ساراته التي
للبعد االجتماعي،
ً
وتر�سيخا لقواعده ،وت� ً
ات�سعت لكل جوانب احلياة اليومية للمواطن ،حيث �شمل ذلك البنية
الأ�سا�سية و�شق الطرق وتنفيذ امل�ساكن االجتماعية للمواطنني
يف املناطق البعيدة ،و�إي�صال امل�ؤن وامل�ساعدات االجتماعية
والإ�سكانية وال�صحية وغريها ،وانطلقت فل�سفة العمل يف قوات
ال�سلطان امل�سلحة من الثوابت ال ُعمانية الأ�صيلة ومرتكزات الهوية
واخل�صو�صية الوطنية ،وا�ضعة ال�رشاكة الع�سكرية املجتمعية
�إطار عمل يحفظ لها م�ساحات الود مع املجتمع ،ومرتكز القوة
والريادة وال�سيادة يف مهمتها العظمى وم�س�ؤوليتها الكربى يف
الدفاع عن �أر�ض ُعمان  ،ومبا حتمله هذه ال�صورة التفاعلية مع
القطاعات املدنية والع�سكرية والأمنية الأخرى ،يف �إنتاج القوة
الوطنية ،وحتقيق الأداء الوطني الكفء القادر على �صناعة الفارق،
ورفع م�ستوى التن�سيق بني خمتلف املنظومات الوطنية وخطوط

الت�أثري ،وي�ؤ�س�س ملرحلة متقدمة من العمل الوطني امل�شرتك الذي
يتقا�سم فيه اجلميع م�س�ؤوليات البناء والتطوير ،وواجب املحافظة
على مكت�سبات الوطن العظيمة ،ومبا يعزز من كفاءة �آليات العمل
الوطنية ،وتوفري احللول والبدائل النوعية ،ومبادرات التنفيذ
وي�ضمن ا�ستدامة ح�ضور قوات ال�سلطان امل�سلحة يف خمتلف
الربامج والأن�شطة الوقائية والعالجية والإثرائية التي انتهجتها
الدولة يف م�سريتها التنموية ومعاجلتها للتحديات ،ووقوفها على
املخاطر الناجتة عن الأزمات االقت�صادية والطبيعية واحلاالت
املناخية الطارئة التي تعر�ضت لها البالد يف فرتات متعاقبة.
وبالتايل ما متثله فل�سفة البناء والتطوير وال�رشاكة لقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،من دور حموري يف الت�صاقها باملجتمع،
وارتباطها مبقدرات ال ُعماين ،وتناغمها مع التفكري املجتمعي
ل�صناعة جمتمع ال�سالم والأمن والتنمية ،وهي مرتكزات تعمل
قوات ال�سلطان امل�سلحة على حتقيقها مب�شاركة القطاعات الأمنية
الأخرى� ،إذ هي يف �أ�سا�س ن�ش�أتها م�ؤ�س�سة اجتماعية تنموية،
جاءت للمحافظة على �سيادة الدولة و�سالمة �أرا�ضيها ،وتقوية
كيان املجتمع وتعزيز موارده واال�ستثمار يف �إن�سانه ومكت�سباته
الوطنية االقت�صادية والتنموية واالجتماعية والثقافية وال�صحية
والبيئية وغريها ،والتي يتعلم فيها �أبناء الوطن قيم احلياة
الع�سكرية ومبادئ اجلندية و�أخالقياتها وثقافة الربط وال�ضبط
التي تعمل عليها ،لتت�ضح قيمة البعد االجتماعي للمنظومة
الفعال
الع�سكرية يف تر�سيخ �أمناط جديدة من التوا�صل املجتمعي ّ
مرورا
املتناغم مع طبيعة الظروف واملتغريات احلا�صلة يف الواقع؛ ً
بوظيفة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ذاتها ،والتي ت�ستهدف حتقيق الأمن
والدفاع عن الوطن مب�شاركة اجلهات الع�سكرية والأمنية املختلفة؛
وانتهاء بتمكني املواطن وتقوية عن�رص امل�س�ؤولية الأمنية لديه،
لت�صب جميع جهود ال�رشاكة يف حتقيق الأمن واال�ستقرار والدفاع
عن مكت�سبات الوطن والذود عن حيا�ضه ،و«لتبقى هذه القطاعات
احل�صن احل�صني  ،والدرع املكني يف الذود عن كل �شرب من تراب
الوطن العزيز من �أق�صاه �إلى �أق�صاه» .خطاب جاللة ال�سلطان
يف 23فرباير 2020م.
لقد عملت قوات ال�سلطان امل�سلحة على مد ج�سور التوا�صل مع
املواطن ،عرب ربطه بجهود التنمية ،وتعزيز ح�ضوره يف �أجندة
الوطن اليومية؛ ف�إن مالمح هذا الدور الإ�سرتاتيجي الذي ت�ؤديه
ت�شكيالتها املختلفة الربية واجلوية والبحرية ،يف الت�صاقها
باملجتمع ،وارتباطها مبقدرات ال ُعماين ،وتناغمها مع التفكري
املجتمعي ل�صناعة جمتمع ال�سالم والأمن والتنمية  ،ي�سطّ ر يف
حروفه معاين الوالء لنه�ضة ُعمان املتجددة وم�سريتها املظفرة
بقيادة جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه ،-مناذج من العطاء املمتد واملبتكر ،والإجنازاملتوا�صل ،واجلاهزية الفائقة يف التعامل مع كل الظروف،
وجت�سد روح االنتماء يف
ت�ست�شعر بذلك عظمة الأمانة التي ت�ؤديها ،
ّ

قوات ال�سلطان امل�سلحة عملت على مد ج�سور
التوا�صل مع املواطن ،عرب ربطه بجهود التنمية،
وتعزيز ح�ضوره يف �أجندة الوطن
تفانيها و�إخال�صها هلل والوطن وال�سلطان ،وهي يف كل ذلك تعك�س
مدلوالت ا�ستثنائية يف العمل الوطني الر�صني ،الذي تتجلى فيه قيم
اجلودة والكفاءة واملناف�سة يف �أداء اجلندية ال ُعمانية و�شخ�صيتها
املتفردة ،يف ان�ضباطها و�إخال�صها ووالئها ووفائها وكفاءتها
وجاهزيتها وح�ضورها امل�ستمر يف حياة املجتمع وجهود التنمية،
جتاوزت حدود الكم ،وتع ّدت �أبجديات الإح�صاء وح�ساباته لتقف
على التطوير من �أو�سع �أبوابه ،لذلك لها ح�ضورها املتفرد يف
التعامل مع كل الأحداث والظروف التي عاي�شها الوطن ،وجتاوز
التحديات مبا ي�ضمن التخفيف من الآثار الناجتة عنها على حياة
املواطن وكل القاطنني على �أر�ض ُعمان ،ي�ستوي يف ذلك تعاطيها
مع الأنواء املناخية واحلاالت املدارية التي تعر�ضت لها البالد
يف فرتات متعاقبة والتي جاءت احلالة املدارية (�شاهني) يف
ن�سختها الأخرية  ،جت�سيدا لفل�سفة البناء والتطوير وال�رشاكة التي
انتهجتها يف م�سرية العمل الوطني ،كما كان حل�ضورها النوعي يف
التعامل مع �أحداث جائحة كورونا (كوفيد )19والإجراءات الثابتة
واملتغرية التي اتخذتها مع م�ؤ�س�سات الدولة الأخرى ،مبا يعك�س
دورها املتجدد ،وم�سريتها الن�ضالية ،وفل�سفتها الإن�سانية القائمة
على مبادئ ال�رشاكة والتطوير و�صناعة القوة.
وامتزجت هذه الإرادة العظيمة لقوات ال�سلطان امل�سلحة يف
م�سرية العطاء املتوا�صلة ،مبا حملة يوم الن�رص (احلادي ع�رش
من دي�سمرب من عام 1975م) ،من م�آثر خالدة ،وبطوالت ماجدة،
وت�ضحيات عظيمة ،انت�رصت فيها �إرادة الوطن ،وت�سابقت فيها
جموع �أبنائه املخل�صني الأوفياء ،يف دحر قوى البغي ،وك�رس
�شوكة املعتدين على �أر�ض ُعمان الع�صماء وجبالها ال�شاخمة
يف ظفار ،لتقر�أ يف هذا اليوم اخلالد يف ذاكرة الوطن العظيمة ،
وت�ضحيات �أبنائه املخل�صني ،تاريخا ح�ضاريا  ،ووقفة بطولية يف
حياة الأمة ال ُعمانية ،ر�سمت معامل التحول ،و�أوقدت روح العزمية
والإرادة ،وفتحت �أبواب الأمل بالن�رص امل�ؤزر.
�أخريا ،يبقى احتفال قوات ال�سلطان امل�سلحة بيوم الن�رص
والعيد الوطني احلادي واخلم�سني املجيد ،مرحلة تاريخية مهمة
يف م�سريتها املظفرة ،تبو�أت فيها �سبق الريادة ،وا�ستحقت و�سام
يج�سد معاين الفخر واالعتزاز لدى الأجيال
اال�ستحقاق ،مدد
ّ
القادمة بدورها احليوي ،وحمطة م�ضيئة ا�ست�رشفت خاللها ُعمان
(عمان
مرحلة جديدة لبناء امل�ستقبل وحتقيق ر�ؤيتها الطموحة ُ
 ( ،)2040ب�إرادة �صلبة  ،وعزمية ال تلني )� ..شكرا لقوات ال�سلطان
امل�سلحة� ،أبطال ُعمان املغاوير وجنودها البوا�سل يف الرب واجلو
والبحر ،وحفظ اهلل جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل
ورعاه.
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

 11دي�سمرب ..قيادة حكيمة ورجال �أوفياء

ومهما لقوات ال�س��لطان
يوم��ا عزي�� ًزا
ً
يع��د احلادي ع��شر من دي�س��مرب ً
امل�س��لحة ،وهو م��ن الأيام املاج��دة يف التاريخ ال ُعماين احلديث� ،س��طره
�أبن��اء ُعم��ان الأ�شاو���س بت�ضحياته��م وبطوالته��م،
و�إخال�صهم ،وحبهم الكبري لوطنهم الغايل ،وقيادتهم
احلكيم��ة ،حيث تنعم اليوم بالدن��ا الغالية وهلل احلمد
بنعم��ة الأم��ن واال�س��تقرار يف رب��وع الوط��ن العزيز،
وحينما حتتفل قوات ال�سلطان امل�سلحة بهذا اليوم الأغر ف�إمنا حتتفل
ب�إجنازات حتققت يف خمتلف �أ�س��لحتها وت�شكيالتها من خالل �أ�سلحة
حديثة ومتطورة دخلت اخلدمة ،ورجال �أ�شاو�س يتم �إعدادهم وت�أهيلهم
على �أعلى امل�ستويات للقيام بدورهم املهم ،وتويل م�س�ؤولياتهم اجل�سيمة
يف ظل م�س�يرة اخلري املوفقة ،قادة و�ضباط ًا وجنداً خمل�صني ،يحملون
عل��ى عاتقهم �أمانة وم�س���ؤولية احلف��اظ على �أمن وا�س��تقرار الوطن ،مع
زمالئه��م يف الأجه��زة الع�س��كرية والأمنية الأخرى ،ليم�ض��ي الوطن يف
م�سريته املظفرة نحو الرخاء والتقدم واالزدهار.
�إن ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة مبا حتويه من �أ�س��لحة حديث��ة ،ورجال
خمل�صني ،ت�ضطلع مب�س���ؤوليات كبرية ،ولها �إ�س��هامات مهمة وفاعلة يف
ر�س��وخ الأمن واال�س��تقرار على ت��راب الوطن العزيز من خ�لال الذود عن
حيا�ض��ه وحماي��ة ترابه ومنجزات��ه لتوا�صل امل�س�يرة املظفرة �س�يرها
احلثي��ث نحو حتقيق املزيد م��ن غاياتها و�أهدافه��ا ،و�إن كان االهتمام
بتزويدها باجلديد والفاعل من الأ�سلحة واملعدات قد حقق تقدم ًا كبرياً
وملمو�س��اً ،مب��ا ي�ضمن قيامها بواجبها املقد���س ،ف�إن ه��ذا التوجه مل
يغفل الإن�سان ،وما نعنيه هنا هو الرجل الع�سكري الذي ي�شكل �أهمية
كب�يرة تفوق ال�س�لاح مهما كان��ت حداثته ،لأنه هو الذي ي�س��تخدم
ال�س�لاح ،وعلى كاهله تقع امل�س���ؤولية الأكرب يف الذود عن الوطن
وعزت��ه وكرامت��ه ،وما ال�س�لاح وبالرغم من �أهميت��ه �إال عام ًال
من عوامل الدع��م وامل�ؤازرة للرجل الع�س��كري لي�ؤدي دوره

*
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املهم عل��ى الوجه الأكم��ل ،من ه��ذا املنطلق ف�إن
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة مل تغفل الإن�س��ان الذي
ه��و -كم��ا �أ��شرت -العن��صر الأهم م��ن عنا�رص
بناء وتطوير �أية قوات م�س��لحة حديثة ،وذلك لكي
ي�س��تطيع �أن ي�ضطل��ع بواج��ب الدفاع ع��ن الوطن
وال��ذود ع��ن حيا�ض��ه ،ومكت�س��باته ،و�أن ذلك يتم
ع�بر �إع��داده وت�أهيله من خالل �إن�ش��اء املدار���س
واملعاهد والأكادمييات والكليات الع�سكرية ،التي
غدت راف��داً مهماً ،وهي مبثاب��ة القلب الذي ي�ضخ
يف ��شرايني قوات ال�س��لطان امل�س��لحة دماء حارة
من ال�شباب الواعي لواجباته ،املدرك مل�س�ؤولياته
ودوره امله��م يف رق��ي الوط��ن وا�س��تتباب الأم��ن
واال�س��تقرار على �أر�ضه ،املت�سلح بالعلم واملعرفة
يف خمتل��ف العلوم والتخ�ص�صات الع�س��كرية ،لأن
الإن�س��ان واملع ّدة ي�ش��كالن القاعدة الأ�سا�سية لكل
قوات م�س��لحة ،وهما عن�رصان مهمان و�أ�سا�سيان
يكمل كل منهما الآخر ،لي�ش��كال وحدة �رضورية ال
غنى فيها لعن�رص عن الآخر ،فالإن�سان بكل ت�أكيد
ي�شكل �أولوية ق�صوى لتكوين �أية قوات م�سلحة ،بل
هو عمودها الفقري ،وقاعدتها التي ت�ش��كل �أ�سا�س
البناء ،و�أن املع ّدة الع�س��كرية مهما كانت حداثتها
م��درب ومع��د
وقوته��ا ب��دون �إن�س��ان �أو جن��دي
ّ
�صماء ال نف��ع فيها ،لأن اجلندي
�إعداداً جي��داً تعد ّ
ه��و القاعدة الأ�سا�س��ية لبناء �أية قوات م�س��لحة و
�ضم��ان قيامه��ا بواجبها على الوج��ه الأكمل ،من
هذا املنطلق ت�س��عى قوات ال�س��لطان امل�سلحة على
ال��دوام لتهيئة الرج��ال و�إعدادهم الإع��داد الأمثل

والأكمل ليقوموا مع املع ّدة احلديثة
واملتط��ورة بدورهم الوطني املقد���س
يف ال��ذود عن الوطن وحماي��ة �إجنازاته
ومقدراته ،و�إف�ساح املجال لعجلة التقدم
والتط��ور والبناء لتوا�صل �س�يرها احلثيث
نحو تقدمي املزيد من الرخاء والإجناز على
الأر�ض ال ُعمانية الأبية.
والي��وم ونح��ن نحتف��ل بي��وم الق��وات
امل�س��لحة املجي��د ف�إمن��ا نحتف��ل يف ذات
وم��شر ّفة عل��ى
الوق��ت ب�إجن��ازات كب�يرة
ّ
م�س��توى قوات ال�سلطان امل�س��لحة مبختلف
�أ�س��لحتها وت�ش��كيالتها وتخ�ص�صاتها فيما
يتعل��ق بالفرد واملع ّدة الع�س��كرية� ،إجنازات
جتعله��ا مب�ش��يئة اهلل تعال��ى وقيادته��ا
الر�ش��يدة ورجاله��ا امليام�ين ق��ادرة على
القيام بواجبها املقد���س يف حماية الوطن
الغ��ايل واحلف��اظ عل��ى الأمن واال�س��تقرار
عل��ى �أر�ض��ه ،والإ�س��هام  -وكم��ا كان��ت
دوم��ا -يف املجال التنم��وي لرفعة ُعمان
وتقدمها وازدهارها.
ن�س���أل اهلل جل��ت قدرت��ه �أن ي��دمي عل��ى
�سلطنة ُعمان الأبية نعمة الأمن واال�ستقرار
والرخاء والتقدم حتت ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح��ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان
هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م القائ��د الأعل��ى
حفظه اهلل ورعاه -و�سدد على طريق اخلريخطاه ،واهلل �سبحانه وتعالى يرعى امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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مر�صع باملفاخر
 ١١دي�سمرب يوم َّ

�سطرت قوات ال�سلطان امل�سلحة على مدى العقود املا�ضية مالحم
وطنية خالدة ج�سدت من خاللها املعاين احلقيقية للت�ضحيات
و�أداء الواجب والذود عن حيا�ض الوطن الطاهر يف كل �شرب من
هذا الوطن العزيز ،وعندما حتتفل �سلطنة عُ مان يف احلادي ع�شر
من دي�سمرب من كل عام بيوم القوات امل�سلحة املجيد ،ف�إن ذلك
ي�أتي من منطلق الفخرواالعتزاز مبا
جت�سده القوات امل�سلحة من بطوالت
على كافة الأ�صعدة وامليادين ،والت�أكيد
على ما حتظى به قوات ال�سلطان
امل�سلحة من اهتمام ورعاية كبريين من
لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظـم
القائـد الأعلـى ـ حفظه
الله ورعاه ـ .

�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي
العــدد 540
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�إن النه�ضة ال ُعمانية احلديثة وكما �أراد لها
طيب اهلل ثراه ـ
ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد ـ َّ
�أن تكون دولة م�ؤ�س�سات وقانون حتظى بتكاملية
يف الأركان واملرافق وامل�ؤ�س�سات ،كانت قوات
ال�سلطان امل�سلحة واحدة من �أهم �أركان الدولة
الع�رصية ملا متثله من �أهمية عظيمة يف احلفاظ
على �أمن وا�ستقرار البالد وازدهارها وتقدمها،
ونالت على مدى �سنوات النه�ضة ال ُعمانية
االهتمام والرعاية ال�شاملة التي جعلت منها
�شاهدا حقيقيا على منجزات �سلطنة ُعمان،
ودرعا ح�صينا ملنجزات ومكت�سبات الوطن التي
حتققت مكللة بجهود املخل�صني من �أبناء ُعمان
العزيزة.
واليوم تتوا�صل الرعاية ال�سامية الكرمية من
لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ لقواته امل�سلحة
البا�سلة لت�شهد ملحمة البناء والتطوير ،توا�صال
وا�ستمرارا لتكون قوات ال�سلطان امل�سلحة دائما
ً
على �أمت اجلاهزية واال�ستعداد ولتكون حا�رضة
ملبية لنداء احلق والواجب عندما يحني ،يف
ترجمة وا�ضحة للأهمية العظيمة لقوات ال�سلطان
امل�سلحة .
�إن بوا�سل قوات ال�سلطان امل�سلحة يف كل
ثغ ٍر من ثغور الوطن العزيز يقفون وهم رافعني
هاماتهم عاقدين العزم لتقدمي �أرواحهم فداء
للوطن ولكل ذرة من ترابه الطاهر ،لأنهم ينتمون
�إلى عقيدة را�سخة ت�رسي يف عروق �أج�سادهم،
خلدها يف نفو�سهم قائد �ألهمهم من في�ض
فكره كل معاين الوفاء والت�ضحيات ،وهم اليوم
يوا�صلون مهامهم وواجباتهم الوطنية الرا�سخة،
بنف�س العزمية والإ�رصار والروح املعنوية
العالية ،ومي�ضون خلف قيادة جاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعاه -الذي كان وال يزال يفاخر بهم يف
كل خطاب من خطاباته ويف كل كلمة وحمفل،
يف داللة عظيمة على املكانة الرا�سخة لقوات
ال�سلطان امل�سلحة لدى القائد املفدى �أبقاه اهلل.
لقد �شهدت قوات ال�سلطان امل�سلحة على مدى
�شامل يف كافة املجاالت،
العقود املا�ضية تطورا
ً
من منطلق الإميان ب�رضورة تطوير القوى
الب�رشية مبا يتنا�سب مع التطور احلا�صل على
م�ستوى العامل ،خ�صو�صا يف اجلوانب التقنية
واملعلوماتية لتواكب هذا التطور وت�ستطيع
التعامل مع الأجهزة واملعدات املتطورة التي
يتم بني فرتة و�أخرى حتديثها وتزويد القوات
امل�سلحة بها ملواكبة التطور ،لذلك ف�إن قوات
ال�سلطان امل�سلحة حظيت دائما بتطوير وحتديث
يف العدة والعتاد وتزويد �صفوفها بقوى ب�رشية
ب�شكل دوري .

�إن �سلطنة ُعمان وعلى امتداد برها الوا�سع،
و�سماء عزها العالية ،وبحارها املمتدة من
حمافظة م�سندم �إلى حمافظة ظفار� ،أولت لكل
منظومتها الع�سكرية اهتماما بالغا مبا ين�سجم
مع متطلبات املرحلة احلالية وامل�ستقبلية ،حيث
نالت القوى الب�رشية اهتماما كبريا اهلها لتتمتع
بكفاءات وقدرات عالية امل�ستوى ،فعلى امل�ستوى
الربي زود اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بالعدة
والعتاد الالزم لي�ؤدي دوره على �أكمل وجه
على الأر�ض ،حيث زود مبنظومة من املدرعات
والعربات املدرعة لتتناغم مع القوى الب�رشية
امل�ؤهلة واملدربة للتعامل معها وا�ستخدامها
يف ت�ضاري�س �سلطنة ُعمان املتنوعة ،وعلى
امل�ستوى اجلوي زود �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين بطائرات مقاتلة ومنظومة دفاع عالية
امل�ستوى� ،إ�ضافة �إلى عنا�رص ب�رشية �ضمهم
ال�سالح ودربهم وفق �أحدث �أنواع التدريب� ،أما
على امل�ستوى البحري ف�إن البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية توا�صل �أداء واجبها الوطني يف البحار
الإقليمية ال ُعمانية عرب منظومة من ال�سفن
والزوارق املتطورة وغريها من �أنواع الأ�سلحة
التي يتم ا�ستخدامها يف البحر ،ومع كل هذه
املنظومة الدفاعية املتكاملة هناك ر�ؤية
وا�ضحة لتطوير الكفاءات الب�رشية والنهو�ض
مب�ستواها فكريا وعلميا لتكون قادرة على فهم
التعامل مع خمتلف العلوم الع�سكرية والأ�سلحة
واملعدات التي ت�شهد تطورا م�ستمرا .
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة تقوم مبهام
وواجبات عديدة بف�ضل الرعاية ال�سامية الكرمية
من لدن القائد الأعلى ـ �أيده اهلل ـ فكانت وال
تزال حا�رضة وم�ساندة لكافة اجلهود احلكومية
بالدولة ،ففي جائحة (كورونا) التي مرت
بها �سلطنة ُعمان مع دول العامل ،كان لقوات
ال�سلطان امل�سلحة دور كبري يف م�ساندة اجلهود
الوطنية يف الت�صدي للجائحة ،ومتثل ذلك
يف دعم القرارات والإجراءات التي اتخذتها
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد� ،)19إ�ضافة �إلى قيام قوات ال�سلطان
امل�سلحة و�رشطة ُعمان ال�سلطانية بتفعيل
نقاط ال�سيطرة والتحكم امل�شرتكة حلركة تنقل
املواطنني واملقيمني بني مداخل املحافظات
وخمارجها كافة ,وجتهيز مراكز الإيواء يف �إطار
خطط احلد من انت�شار فريو�س(كوفيد،)19-
وما قام به �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين من
�أدوار عظيمة ومن بينها ت�سيري العديد من
الرحالت اجلوية �إلى جمهورية ال�صني ال�شعبية
وعلى متنها كوادر طبية متخ�ص�صة من وزارة
ال�صحة ال�ستقدام املواد الطبية الالزمة واخلا�صة

�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة تقوم مبهام
وواجبات عديدة بف�ضل الرعاية ال�سامية
الكرمية من لدن القائد الأعلى ـ �أيده الله
ـ فكانت وال تزال حا�ضرة وم�ساندة
لكافة اجلهود احلكومية بالدولة
مبكافحة الفريو�س ،وتوفري الطائرات لنقل
املواطنني يف املناطق التي ي�صعب الو�صول
�إليها ،ودور البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
عرب �سفن �أ�سطولها البحري بت�سيري الرحالت
البحرية �إلى حمافظة م�سندم �إ�سنادا للقطاعات
الأخرى ،نقلت عربها م�شتقات نفطية وعدد من
امل�ستلزمات ال�رضورية الأخرى ،وغريها الكثري
من الإجراءات التي مثلت جانبا مهما يف �إطار
االن�سجام والتكاتف الوطني مع بقية م�ؤ�س�سات
الدولة ،وهذا الأمر ي�ؤكد مبا ال يدع جماال لل�شك
ب�أن لقوات ال�سلطان امل�سلحة الأدوار العظيمة
التي تعمق يف مفهومها الدور الوطني والواجب
املقد�س الذي ت�ؤديه خلدمة الوطن وقائده
ومواطنيه.
ويف الأنواء املناخية اال�ستثنائية (�شاهني)
الذي تعر�ضت لها �سلطنة عمان وخا�صة واليات
اخلابورة وال�سويق و�صحم ب�شمال الباطنة
ووالية امل�صنعة مبحافظة جنوب الباطنة ،كان
للقوات امل�سلحة دور كبري يف عمليات الإخالء
والإنقاذ وفتح الطرق وم�ساعدة املواطنني
والقيام مبهام �إن�سانية ،جعلت من رجال قوات
ال�سلطان امل�سحلة مفخرة لكل مواطن بهذا
الوطن العزيز.
ومت�ضي عجلة التنمية يف �سلطنة ُعمان،
ومت�ضي معها البالد بقيادة جاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ �إلى مزيد من التطور والنماء،
وتوا�صل قوات ال�سلطان امل�سلحة �أدوارها
الوطنية العظيمة يف حماية الوطن والذود
عنه ،واحلفاظ على مكت�سباته ،لتتوا�صل م�سرية
البناء والنه�ضة املتجددة و�سط �أمن و�أمان
ورخاء وا�ستقرار ,وقوات م�سلحة جمهزة حتافظ
على �أمنها وا�ستقرارها وازدهار نه�ضتها.
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ال�س َهلِ �أَو َعلَى
ذكر ال ُع َما ُّ
اث ا ِ
ين تِلك ُُم الأَح َد َ
اع ُع َم َ
ام ؛ التي َم َّرت َعلَى َع َددٍ مِ ْن ِب َق ِ
جل َ�س َ
حِ ي َن َما َي�س َت ُ
انُ ،ه َنالِكَ ِف َّ
الوادِي �أَو َعلَى ا َ
اج ال َب ْح ِر ال َعاتِيةَِ ،و َو�سط َتر ِّد ِي الأَ ْمن َو َ�ض ْع ِف
بي ُبطُ ِ
جل َبلِ َ ،و ْ
ون ال ْأودِي ِة �أَو َعلَى �أَ ْم َو ِ
ال�ساحِ لِ َ ،و َ ِ
ف َ
َّ
مل ْدف َِع َو َهدِي ِر ا َ
جل ْن ِزي ِرَ ،م ْع َت َق ْه ُق ِر ا ُ
وم ُهو َل ِة ال ِّن َزالِ َ ،ح ْي ُث َد ِو ِّي ا َ
مل ْع َتدِي،
الو ْق ِع َ
هوالِ َ
ِقرا ِر (�آ َن َذاك ِ)َ ،و َب ْي �أَ َ
اال ِْ�ست َ
ب مِ ْن
ِي�س ْم َ َ
ام ُ�ص ُمو ِد اجلُن ِد واِ�ست ِْب َ�سالِ ال ِر َجالِ  ،لي�س َت ْح ِ َ
ُم ْن َه ِز َم ًا َ�صاغِ َراً �أَ َم َ
�ض مِ ْن َذلِكَ كُ ل ِه َوغِ َي ِه َ�ش ْه َر د َ
َل�ص ُمو ِد
عم ٍ
ائة َو َخ ْم َ�س ٍة َو َ�س ْب ِع َ
نيَ ،و َما َق ْب َل ُه َو َب َع َد ُهَ ،ي ْ�س َت ِ ُ
َع ِ
ال�ص ْ ِب َجل َِّيةًَ ،و�أَ ْ�شكَالَ ا ُ
ام �أَل ٍْف و ُت ْ�س َ
ح�ض �أَ ْو ُج َه َّ
طن.
ا�ض ًةَ ،و ِ�ص َ
ان َو َت ْنمِ ي ُة َو ٍ
ري ُة �إِ ْن َ�س ٍ
وم ًا َم�سِ َ
دق ال َع ِز َ
َح ِ َ
مي ِة ظَ اهِ ر ًة ،والإِ َرا َد َة ُ
ال�ص ْل َب َة التي ُت َع ْنو ُنها َد َ
مي ٍة
ِ�ض ٍ
با َيحمِ ل ُه مِ ْن ال ُب ِْ�ش لِل َب َ ِ
ب امل ِ
اء َبع َد ن َ
�سم َ ُ
َاج ُد ِ َ
ال و�إِق َد ٍامَ ،ب َع َد حِ َّ
�ش �أَ ْج َم َعَ ،ج َ
َج َ
اء ِد َي ْ
ام،
موح ٍ
�سي َع َجل َت َها َبع َد ُ�س ٍ
�صارَ ،ف َت َ�أ َّتى ِللأَ ْم ِن �أَ ْن َي�س َتت َِّب ،وال َت ْنمِ ي ِة َ�أ ْن ُت ِّ َ
و�إِ ْ َ
كونَ ،حامِ َل ًة طُ َ
ات عِ ظَ ٍ
ان َي ْنظُ ر َن ْح َو ُم َّر ِد
ين َعلَى َهذ ِه الأَ ْر ِ
و�آما ًال ُم َ�س َتح َق ًة ِلكُلِ ُعما ٍّ
�ض الطَ َّي َبةَِ ،ذلِكَ ال َذ ِي َبع َد �أَ ْن كَ َ
ي�س َت ِفيِق َعلَي ِه ِب َعافِ يتهِ،
َب ِ�صي ٍ
رب َو َق ْد �أُن ِ َ
ِ�ص مِ ْن َ�أ َم ٍلَ ،ف�إ َذا ِب ِه َي َرى ال َّد َ
ِي َل ُه مِ ْن كَ ا َف ِة ِج َها ِتهَِ ،و َ
ْفةَ ،ب ْل
ون َع َو ٍان َوال كُ ل ٍ
�سي َخ ٍ
ال مِ َن ال ْأ�صفَا ِد َ�أو ال َقيدِ�َ ،أي ُد َ
َبع َد �أَ ْن �أَ ْن َهكَت ُه َب َوا ِر ُق ال َّز َم ِن ،ف َي ِ ُ
وبَ ،ها ُهو
ان َع ْلي ِه مِ ن الإِ ْدال َِج وال ُق ُعودِِ ،بفِعلِ الف َ ِ
الوا َث َقةَِ ،بعِيداً َع ْن َما كَ َ
ِت َواحل ُُر ِ
ب ُِخطَ ا ِه َ
با َح َّق َق ُه ل َِوطَ ِن ِه َو َما َح َق َق ُه َوط ُن ُه َل ُه.
َي ِ ُ
�سي ُم ْع َت َّزاً ب ُع َمانِي ِتهُِ ،م ْف َتخِ راً ِ َ
اط َوثِيقٍ َال َي ْن َّفكُ َ ،ول َِ�صيقٍ
مب َه َك َذا َم ْق ُرون ًا بِال َع ْ�س َك ِر َّي ِة ال ُع َمان ِِّيةِِ ،ف ا ِْر ِت َب ٍ
ِي�س َ ُ
َو َيظلُ د َ
الو َغى،
اح ِ
رش مِ َن ُه ِب ِن َت ِ
َل َي ْنف َِ�صلُ �أَو ي َت َ�ش َت ُتَ ،ح ْي ُث َ�أتى ِف احلَاد ِِّي َع� َ
ال�س َجالِ ِف َ�س َ
ات َ
اج ِّ
�ص ا ُ
ِ�س ب َِجال ٍء ا ْل ِق َيا َد َة
َو َب ْي َخ َنادِقِ ال َب َ�سا َلةِ� ،أَ َتى ِب�إحِ قَاقِ احل َِّق َوبِال َّن ْ ِ
مل�ؤ َز ِرَ ،و ِ َ
با َيعك ُ
اف ال َقاد ِِم،
رش َ
ا�ستِ� َ
ال َف َّذ َةَ ،وال ِفك َْر ال َن ِّ َ
يَ ،والق َ
ِراء َة الفَاحِ َ�ص َة ل َ
ِلموقِ ِفَ ،و ُح ْ�س َن ال َت ْخطِ يطِ َ ،و ْ
و�س ب ِْن َ�سعِي ٍد -طَ َّي َب اَ ُ
هلل َث َرا ُهَ -ح ْي ُث ال َق َيا َد ُة املَي َدانِي ُة
ال�سلطَ ِ
لِل َقا ِئ ِد امل َ
ُغوا ِرَ ،ج َلل ِة ُ
ان َقا ُب َ
رحِ َم ُه اَ ُالثَى الطَ اه ِر َوحِ َماي ِة �أَ ْم ِن ِه وال َذ ْو ِد
فاع َع ْن َ
هللُ -قوا ِت ِه ِف ال ِّد ِ
ال َبا�سِ َلةُُ ،م َت َقد َِم ًا َ
ِوم عِ يدِها امل َِجيدِ،
ِقو ِ
َع ْن حِ َي ِ
ال�سلطَ ِ
الو ُ
ان امل َُ�سلَح ِة ِف ي ِ
ا�ضهَِ ،و ُمن ُذ حِ ي ِن ِه َي ْح َتفِي َ
طن ب َّ
ات ُ
العميد الركن
ْ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
ات امل َُ�سل ََحةِ.
وم ال ُق ُو ِ
رش مِ ْن ِدي َِ�س َ
هذا ال َي ْو ُم الأ َغ ُر ،احلَاد ِِّي َع� َ
مب امل َِجيدَِ ،ي ُ
اه َم ِة
لت�ض ُ
ال�سلَطَ ِ
ان امل َُ�سلَح ُة َ
الوطَ نِي َوامل َُ�س َ
وقو ُ
اعف ِف ُح ُ�ضو ِر َها َ
ات ُ
َو ُمن ُذ َذلِكَ ال َي ْو ِم ّ
ات ا ُ
وم َت َعدِدةٍ َ ،ج ْنب ًا �إىل َج ْن ٍب َو َم ْع َباقِ ي ا ُ
حلكُومِ ي ِة الأُ ْخ َرى
مل� َؤ�س َ�س ِ
أدو ٍار َت ْن َم ٍ
وية َرائِدةٍ ُ
ِب� َ
ِالدو َلةِ ،ال َع ْ�س َك ِر َّي ِة مِ ْن َها َوالأَ ْمن َِّي ِة وا َ
لع ِب ِه
م َتل َِف امل ََج ِ
مل َدن َِّيةِِ ،ف ُ ْ
االت� ،إىل َج ِ
انب َما َت ْ�ضطَ ُ
ب ْ
الوطَ نِي ِة ا ُ
مِ ْن ا َ
مل َق َد َ�سةِ.
ام َ
مل َه ِّ
َو َها ِهي َم ِ�س ِي ُة ا َ
با َي ْن َع ُم ِب ِه ِم ْن �أَ ْم ٍن واَ ْ�س ِت َق َرا ٍرَ ،ت ِ�س ُري قُدم ًا َع َلى
خل َ ِي والنَّما ِء ِل َهذَا ال َو َط ِن ا ِمل ْع َطاءَِ ،و ِ َ
ا�ص ٍل َو ُم َت َج ِد ٍدَ ،وذ ِل َك َت َت ال ِقياد ِة ا َ
حل ِكيم ِة
�ص َو َت َق ِن َيا ِت ِهِ ،ف َعه ٍد ُم َت َو ِ
وب ال َع ْ ِ
ُر ْك ِب ال َت َق ُد ِم َوال ُّر ِقي ،وب�أُ�س ُل ِ
ان َه ْيث َِم ِب ْن َطا ِر ٍق ا ُمل َع َظ ِم القَا ِئ ِد ال ْأع َلى َ -ر َعا ُه اَ ُ
احب ا َ
هلل َو�س َّد َد َع َلى َط ِر ِي ِق
ال�س َلط ِ
ِ َلوالنا َح ْ�ض ِة َ�ص ِ
جلالل ِة ُ
يخ َها ا َ
ا َ
َاع َع ْن
ان ا ُمل َ�س َلح ُة َو ِب َتا ِر ِ
ال�س َلط ِ
خل َ ِي ُخ َطا ُهَ -و َها ِهي ق َّو ُ
حلا ِف ِل ِبا ُمل َ
ات ُ
نجزَاتِ لت َت َ�ش ُف ِف َح ْم ِل َراي ِة ال ِّدف ِ
َاخ ا ُمل َال ِئ ِم َل َهاِ ،للأَ ْخ ِذ ِبال ِبال ِد َو َت َت ِر َعاي ِة َج َالل ِت ِه �-أَ ْبقَا ُه ا ُ
هلل -ن َْحو ا َمل ِزي ِد ِم ْن �أَ ْو ُج ِه ال َّن َما ِء
ِت َلك ا َمل ِ�سري ِة َو َته ْيئ ِة ا َملن ِ
واال�س ِتقَرا ِر َواال ْز ِد َها ِر َ ..وا ُ
ارك ا ُ
هلل َتعاىل ُي َب ُ
خل َطى َو َيحف ُْظ ا َمل ِ�سريةَ.
والإع َما ِرْ ،
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الكليــــــة الع�صكريــــــــة التقنيـة حتتفـــــل بتخريــــــج دفعتني جديدتني من طلبتهـــــــــا

�سان َوت ْن ِمي ُة َو َط ٍن
الـم
ي�س
�سي ُة �إ ْن ٍ
ربل َ
القائدما ُ
من اأقوال جاللة ِد َ
أعلى ِجي ُد َ ..م ِ
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