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اإذا كان الثامن ع�رض من نوفمب هو يوم ا�ستذكار ما مت على هذه االأر�س الطيبة من اإجنازات تتمثل يف بناء دولة 

ع�رضية تنعم بال�سالم واالأمن واال�ستقرار، والنقلة النوعية التي حققها االإن�سان العماين وجنح خاللها حتقيق حياة 

اأف�سل. فاإن هذا اليوم اخلالد املحفور يف الذاكرة العمانية يعد اأي�سًا حمطة ن�سرتجع فيها م�سرية من العطاء الذي يبداأ 

من لدن االأب القائد ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – ليمتد �ساماًل 

كل عماين بذل يف موقعه ق�سارى جهده نحو اآفاق العزة واملجد والرقي، واالزدهار واال�ستعداد لتحقيق املزيد من 

االأهداف واالإجنازات.

وتاأتي هذه املنا�سبة الوطنية املجيدة مع مرور م�سرية التنمية مبرحلة دقيقة ت�سهد التاأ�سي�س لنهج جديد بداأت 

مالحمه تتبلور مع بدء تنفيذ ال�سلطنة لتوجهات التنويع االقت�سادي، فاإن هذه املرحلة ت�ستدعي من اجليل احلايل 

ت�سمري �سواعد اجلد، وبذل اجلهد لتحمل امل�سوؤولية من اأجل ا�ستكمال م�سرية البناء، خا�سة اأن ال�سلطنة و�سفت حزمة من 

االأهداف الرامية اإىل املزيد من الرخاء لالإن�سان العماين عب توفري فر�س عمل للكوادر الوطنية، والنهو�س بالقطاعات 

ر �سفحات املجد يف التاريخ االإن�ساين؛ وذلك مبا حققته من معجزة تنموية ت�ستند  الواعدة، كما اأخذت ال�سلطنة ت�سطرّ

اإىل روؤية ا�سرتاتيجية �ساملة ومتكاملة؛ لبناء حا�رض زاهر وم�ستقبل واعد ينطلق من تفاعل االإرث احل�ساري، واالأخذ 

والنهج  لل�سلطنة،  اال�سرتاتيجي  اجلغرايف  املوقع  متيز  من  تفردها  ت�ستمد  تركيبة  من  العلم  اإليه  تو�سل  ما  باأحدث 

ال�سيا�سي القائم على دبلوما�سية ال�سالم والتفاهم واحلوار ،وتعزيز مبادئ الت�سامح واالأمن واالأمان، وهي قيم العامل 

الذي هو اأحوج ما يكون اليوم اأكرث من اأي وقت م�سى.

الدول �سالمًا واأمانًا يف  اأكرث  العاملي، فهي واحدة من  ال�سالم  ال�سلطنة تتبواأ مكانة رائدة يف موؤ�رض  لقد غدت 

منطقة ال�رضق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، 

وعلى �سعيد ال�سيا�سة اخلارجية، فاإن �سلطنة عمان ت�ستقي جذورها من االأفكار احلكيمة حل�رضة �ساحب اجلاللة، 

الذي يقوم بتقييم االأمور بحكمة ومو�سوعية دون اندفاعية اأو عواطف اأو عجلة، وهو ما �ساعد ال�سلطنة للحفاظ على 

عالقات متميزة وقوية مع الدول االأخرى، ومتتعها مبكانة بارزة كونها دولة حمبة لل�سالم، وملتزمة بال�سعي حلل 

النزاعات عن طريق احلوار ال�سلمي، وبناء ج�سور الثقة بني االأطراف املختلفة .

اإن كل هذه االإجنازات واملواقف الثابتة اأك�سبت عمان املكانة املرموقة امل�رضفة بني دول العامل، فال عجب اأن 

ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  حل�رضة  احلكيمة  القيادة  ظل  حتت  واالزدهار  التقدم  نحو  وثبات  بثقة  قدمًا  عمان  ت�سري 

قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – و�سدد على طريق اخلري خطاه، واأن يحفظ اهلل عمان اآمنة م�ستقرة تنعم 

يف ثوب العزة والكرامة واالإباء.

الدكتور / �سالح بن من�سور بن حممد العزري

عميد �سوؤون الطالب وخدمة املجتمع

العيد الوطني الثامن والأربعون املجيد، 

م�صرية بناء وعطاء متجدد
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وقعت جامعة نزوى ممثلة يف مركز اأبحاث العلوم الطبيعية 

والطبية يوم الثالثاء 27 نوفمب 2018م، مذكرة تفاهم م�سرتكة مع 

�سنوات  خم�س  ملدة  ال�سلطاين،  البالط  بديوان  البيئة  حفظ  مكتب 

قابلة للتجديد، وتدخل حيز التنفيذ مبا�رضة اعتبارا من يوم توقيع 

املذكرة.

العلمي  والتعاون  العالقات  لتعزيز  املذكرة  هذه  هدفت 

واملختبية  العلمية  االأبحاث  جماالت  يف  للموؤ�س�ستني  واملهني 

واجلينية، والدرا�سات البيئية املتنوعة للكائنات احلية احليوانية، 

اإىل  باالإ�سافة  )الطهر(،  العربي  والوعل  العربي  الغزال  خا�سة 

درا�سات العلوم وا�ستخداماتها الطبية. وتاأتي مذكرة التفاهم اأي�سا 

العلمية  البحثية  اجلوانب  ودعم  لتطوير  اجلهتني  �سعي  اإطار  يف 

يف جماالت احلياة الفطريةـ وتنمية الكوادر الب�رضية العمانية مع 

توفري قواعد بيانات دقيقة وعلى م�ستوى عال. 

ون�ست مذكرة التفاهم امل�سرتكة على بناء ج�رض توا�سل بني 

م�سرتكة  حتليلية  بحثية  الأعمال  الكايف  الدعم  لتوفري  اجلهتني؛ 

داخل املختبات عن م�رضوع اإنتاج الت�سل�سل اجليني الكامل للوعل 

احليوان،  لهذا   )DNA( النووي  احلم�س  وحفظ  )الطهر(،  العربي 

احليوان  هذا  وف�سائل  اأنواع  اأهم  اإىل  للتعرف  دم  عينات  واأخذ 

يف  العمانية  الكوادر  وتدريب  تاأهيل  اأي�سا  تت�سمن  كما  العماين. 

اأن متكنهم  �ساأنها  التي من  الرثية  البيئية  العلمية  املجاالت  هذه 

من درا�سة جينات حمددة، وتقدمي روؤى م�ستقبلية جديدة لتطوير 

وحماية هذه االأنواع من الكائنات احلية العمانية، وكذلك االرتقاء 

مب�ستوى املعرفة العلمية. 

اأي�سا على توفري اخلبات واملهارات  التفاهم  وحتث مذكرة 

الالزمة لتنفيذ اأبحاث اجلينوم للوعل العربي والغزال العربي ب�سكل 

اأ�سا�سي، باالإ�سافة الأنواع اأخرى من الكائنات النباتية واحليوانية 

االنقرا�س.  خطر  من  وحمايتها  العمانية  البيئة  يف  تعي�س  التي 

مبحافظة  املر  و�سجرة  اللبان  اأ�سجار  درا�سة  على  اأي�سا  وحتث 

ظفار، وقيا�س كثافتها واإنتاجيتها درا�سة حتليلية خمتبية، ف�سال 

واإمتام  البحث  الأغرا�س  الالزمة  واالأدوات  املواد  كافة  توفري  عن 

تلك امل�ساريع البحثية البيئية.

بالعيد  2018م،  نوفمب   28 االأربعاء  يوم  م�ساء  اجلامعة  احتفلت 

والعرفان  الوالء  بذلك  جمددة  املجيد،  واالأربعني  الثامن  الوطني 

قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�رضة  املباركة  النه�سة  لباين 

العماين بهذه  ال�سعب  �سعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه- ومهنئة  بن 

خليفة  ال�سيخ  الدكتور  �سعادة  برعاية  ذلك  وكان  املجيدة،  املنا�سبة 

بن حمد ال�سعدي –حمافظ الداخلية- وبح�سور االأ�ستاذ الدكتور اأحمد 

ال�سعادة  اأ�سحاب  من  وعدد  اجلامعة،  –رئي�س  الرواحي  خلفان  بن 

وموظفي  الكليات  وعمداء  االأجالء،  وامل�سائخ  الف�سيلة  واأ�سحاب 

وطلبة اجلامعة، وعدد من اأهايل املحافظة.

القراآن الكرمي، ثم ن�سيد ترحيبي قدرّمته  وقد بداأ احلفل باآي من 

ال�سلطاين، والن�سيد  جماعة االإن�ساد، ثم عزف مو�سيقي لفرقة احلر�س 

الوطني، وم�رضحية بعنوان: »معزوفة وطن« قدمتها جماعة امل�رضح 

واملو�سيقى؛ اإذ اأ�سارت فيها اإىل منجزات النه�سة املباركة يف خمتلف 

ُعد. املجاالت وعلى جميع ال�سُ

تبعها  وطنية،  ق�سيدة  االأدبية  ال�سهباء  جماعة  قدمت  ذلك  بعد 

املنا�سبة  راعي  تف�سل  ثم  االأجماد«،  »دولة  بعنوان:  وطني  اأوبريت 

تبعه  الطالبية،  االأن�سطة  جماعات  يف  املجيدين  الطالب  بتكرمي 

عزف مو�سيقي لفرقة احلر�س ال�سلطاين، ممزوج باألعاب نارية باألوان 

الت�سوير  العماين.وقد �ساحب احلفل معار�س متنورّعة جلماعة  العلم 

الفنية،  واملق�سورة  الت�سكيلية،  والفنون  العربي،  واخلط  ال�سوئي، 

عر�ست يف اأركانها جمموعة من اأعمال الطالب يف فن ت�سوير االأزياء 

احل�ساري  املوروث  عن  االأعمال  بع�س  وعر�س  العمانية،  والتقاليد 

والرتاثي لل�سلطنة.هذا وقامت بع�س جماعات التميز الطالبي �سباح 

عمان  بتاريخ  للتعريف  اأركانا  �سم  معر�س  بافتتاح  التايل  اليوم 

بتنظيم  املتوارثة،  ال�سعبية  املاأكوالت  وبع�س  ال�سلطنة،  وحمافظات 

قدم  كما  ال�ساد،  معهد  جماعة  وركن  التاأ�سي�س،  معهد  جماعة  ركن 

جمموعة من الطالب اإبداعاتهم يف جمال عزف املو�سيقى والغناء على 

وقدم ركن  الدوليني،  الطالب  امل�رضح، مب�ساركة جمموعة من  خ�سبة 

جماعة ال�سيدلة توعية عن �سغط الدم، وم�سبباته واأعرا�سه وكيفية 

الوقاية منه اأو التقليل من اأخطاره. يف حني قدم ركن التمري�س توعية 

وطرق  واأ�سبابه  ال�سلطنة،  يف  انت�ساره  ومدى  املنجلي،  الدم  فقر  عن 

ملعاناة  مرئي  مقطع  بعر�س  اجلماعة  قامت  حني  يف  منه،  الوقاية 

الطالب  قدم  امل�سابقات  ركن  ويف  املنجلي.  الفقر  مر�س  اأ�سحاب 

�سم  كما  اخلريطة،  يف  الواليات  واأماكن  ال�سلطنة  عن  ثقافية  اأ�سئلة 

املعر�س اأ�ستوديو م�سغر ي�سم األوان العلم العماين وبع�س االإبداعات 

عن الوطن ملن يرغب باأخذ �سور تذكارية عن هذه املنا�سبة البهية. 

وهكذا احتفلت اجلامعة يف يوم كامل مب�ساركة جميع جماعات 

حب  عن  تعب  جميلة  لوحة  را�سمة  الوطني،  بالعيد  الطالبي  التميز 

الوطن واالنتماء اإليه.

جتديدا للولء والعرفان.. اجلامعة حتتفل بالعيد الوطني الثامن والأربعني املجيد
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حممد  الدكتور  نزوى  جامعة  ا�ستقبلت 

ال�سيدلة  عام  مدير  الربيعي-  حمدان  بن 

وفد  مع  ال�سحة،  بوزارة  الدوائية  والرقابة 

التعاون  اأوجه  الوفد  وبحث  له،  مرافق 

االأبحاث  ربط  يف  اجلانبني  بني  املمكنة 

العلمية بالت�سنيع الدوائي وتطويرها.

االأ�ستاذ  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان 

-رئي�س  الرواحي  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور 

العليا  للدرا�سات  الرئي�س  ونائب  اجلامعة- 

اخلارجية  والعالقات  العلمي  والبحث 

االأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن �سليمان احلرا�سي؛ 

اإذ مت احلديث عن �سبل التعاون امل�سرتك بني 

اجلهتني، واأهمية تطوير ال�سناعة الدوائية. 

جولة  على  اأي�سا  الزيارة  ا�ستملت  وقد 

البحثية  واملراكز  اجلامعة  مرافق  يف 

اإليه  لالطالع على مدى التقدم الذي و�سلت 

اجلامعة يف جمال البحث العلمي والدرا�سات 

الدوائية.

اأخبــــار

مدير عام ال�صيدلة والرقابة الدوائية يزور 

جامعة نزوى

ت�صليك�س توقع عقد توريد وتنفيذ نظام التربيد مل�رشوع حرم اجلامعة الرئي�س

جلامعة  الرئي�س  احلرم  الإن�ساء  التنفيذية  اخلطة  �سمن 

�س.م.م  ت�سليك�س  للم�رضوع  املنفذة  ال�رضكة  قامت  نزوى، 

بتوقيع عقد ت�سميم وتوريد وتنفيذ نظام التبيد مل�رضوع حرم 

بتكلفة  �س.م.م  التجارية  الفنية  ال�رضكة  مع  الرئي�س  اجلامعة 

عن  العقد  بتوقيع  قام  اإذ  عماين؛  ريال  ماليني  ثمانية  قدرها 

ال�رضكة املهند�س علي فايز قعدان،  ت�سليك�س مدير عام  �رضكة 

وعن ال�رضكة الفنية التجارية املدير العام لها املهند�س اإبراهيم 

بن �سعيد ال�سليمي.

 وياأتي توقيع اتفاقية نظام التبيد هذه مع بداية تنفيذ 

اتفاقية متويل تطوير البنية االأ�سا�سية وحت�سني اجلودة ملبنى 

هذا  ويت�سمن  االإ�سالمي.  التنمية  بنك  مع  الرئي�س  اجلامعة 

 Plant( املركزية  التبيد  وحدة  هي:  م�ساريع،  ثالثة  العقد 

District Cooling(، و�سبكة االأنابيب الوا�سلة بني الوحدة 
ل�سبعة  التبيد  نظام  وكذلك  الرئي�س،  احلرم  ومرافق  املركزية 

مباين، التي تقع �سمن املرحلة االأوىل مل�رضوع حرم اجلامعة 

اإذ تقوم فكرة نظام التبيد على تبيد املاء داخل  اجلديد؛ 

الوحدة املركزية و�سخه اإىل مرافق احلرم الرئي�س عب �سبكة 

اأي مرافق م�ستقبلية؛  لتغطية تبيد  التي �سممت  االأنابيب 

�سيكون  الذي  للجامعة  الرئي�س  احلرم  تنفيذ  ملراحل  وفقا 

على مراحل متعددة.

اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  من  كل  العقد  توقيع  ح�رض 

الدكتور  واالأ�ستاذ  اجلامعة،  رئي�س  الرواحي  خلفان  بن 

عبدالعزيز بن يحيى الكندي اأمني عام جمل�س االأمناء نائب 

الهدابي  اأحمد  واملهند�س  االأكادميية،  لل�سوؤون  الرئي�س 

والفا�سل  ال�سليمي،  التجاري مبجموعة  التطوير  مدير عام 

عمار الع�سو الرئي�س التنفيذي ملجموعة ال�سليمي. و�ستقوم 

اجلامعة من خالل ال�رضكة املنفذة بطرح مناق�سات البنية 

التنفيذية  اخلطة  �سمن  القادمة  الفرتة  خالل  التحتية 

للم�رضوع.

جامعات  من  طالبي  وفد  اجلامعة  زار 

االأ�ستاذ  ا�ستقبالهم  فل�سطينية خمتلفة، وكان يف 

الرعاية  مركز  –مدير  العامري  �سعيد  بن  حمدان 

االجتماعية- واالأ�ستاذ حمد بن �سليمان العزري 

مع  والتوا�سل  الوظيفي  التوجيه  مركز  –مدير 
اخلريجني؛ اإذ تعرف الوفد على اجلامعة واأق�سامها 

يف  واأدوارها  ومراكزها  الطالب،  �سوؤون  وعمادة 

خدمة الطالب وتنمية مهاراته و�سقل مواهبه. 

املجل�س  باأع�ساء  كذلك  الوفد  والتقى 

اال�ست�ساري الطالبي، وتعرفوا على جتربة املجل�س 

ودوره حلقة و�سل بني الطلبة واجلامعة، واأهم ما 

لهذا  وخمططاته  املا�سية،  اأعوامه  خالل  حققه 

العام وم�ستقبال، وقد تبادل الطرفان اخلبات يف 

هذا املجال، وت�ساركوا جتاربهم ومنجزاتهم. 

دار�س  مركز  الفل�سطيني  الوفد  زار  ذلك  بعد 

على  واطلع  التقني،  والتطوير  العلمي  للبحث 

التي  االأجهزة  واأهم  ووحداته  املركز  اأق�سام 

التي  البحثية  املجاالت  اإىل  تعرف  كما  ي�سمها، 

يعمل عليها املركز، ومنجزاته البحثية واالأبحاث 

الزائر  الوفد  اأ�ساد  وقد  حاليا،  عليها  يعمل  التي 

ون�ساطاته  البحثية  احلركة  يف  ودوره  باملركز 

العلمية املتميزة.

وفد طالبي فل�صطيني يزور جامعة نزوى
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اجلامعة ت�صارك يف امللتقى الإبداعي الطالبي بالأردن، وحت�صد املركز الثاين عن حمور الإبداع الفني

الدول  على  واأثرها  )العوملة  عنوان:  حتت 

النامية؛ التحديات والفر�س(، �ساركت جامعة نزوى 

الفنية  الرتبية  �سعبة  و  الطالبي  التميز  ممثلة مبركز 

بكلية العلوم و االآداب يف امللتقى االإبداعي الطالبي 

الع�رضين، الذي اأقامه  املجل�س العربي لتدريب طالب 

الزيتونة  بجامعة  العام   هذا  العربية  اجلامعات 

باململكة االأردنية الها�سمية.

امل�ساعد  العام  االأمني  االفتتاح  حفل  رعى 

الحتاِد اجلامعاِت العربيِة االأ�ستاذ الدكتور عبدالرحيم 

-رئي�س  عبيدات  تركي  الدكتور  وبح�سور  احلنيطي، 

خالل  احلنيطي  الدكتور  اأكد  قد  و  الزيتونة،  جامعة 

كلمة األقاها اأن هذا امللتقى يعد فر�سة حقيقة للطلبة 

كي يطرحوا فيه ما يجول يف خواطرهم؛ من خالل 

تقدميهم الأبحاث متنوعة يف جمال العلوم االإن�سانية 

واالجتماعية والتطبيقية، بل و يتعدى ذلك اإىل بحوث 

تظهر فيها اإبداعاتهم االأدبية والفنية.

وير  ُتطرّ على  تعمل  امللتقيات  هذه  اأن  وبنيرّ 

مهارات الطلبة يف البحث والكتابة، ومتنحهم فر�سة 

الع على اإجنازات الطلبة االآخرين من اجلامعات  االطرّ

القدرة  حيث  من  �سخ�سياتهم  ت�سقل  كما  العربية، 

على العمل الفردي اأو اجلماعي، وكذلك التوا�سل مع 

االآخرين.

بني  تربط  امللتقى  فكرة  اأن  احلنيطي  واأ�ساف 

الطالب  في�ستطيع  التطبيق،  وعامل  النظريات  عامل 

ب�سورة  تظهر  طاقات  من  لديه  ما  ر  يفجرّ اأن  حينها 

قة ومبدعة. خالرّ

الدكتور  االأ�ستاذ  الزيتونة  جامعة  رئي�س  واأكد 

تركي عبيدات اأن هذا امللتقى االبداعي يج�سد اهتماَم 

بني  واالرتباط  بالتعاوِن  العربيِة  اجلامعاِت  احتاِد 

موؤ�س�ساِت التعليِم العايلرّ العربيِة، ال�سيما يف جماالِت 

يف  ت�سهُم  التي  العلمي،  والبحِث  والتدريِب  التدري�ِس 

�سوِق  يف  تناف�سيتَه  وِزيادة  اخلريج،  نوعيِة  حت�سنِي 

املبذولة  الكبريَة  وامل�ساعي  للجهود  اإ�سافة  العمل، 

يف  ال�سيما   ،
رّ
العربي العايل  التعليِم  قطاِع  لتطويِر 

اجلودة  و�سماِن  العلمي  والبحِث  احلوكمِة  جماالِت 

والتناف�سيِة.

وقد اأكد مدير املجل�س العربي للتدريب واالإبداع 

حر�س  القي�سية  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  الطالبي 

العلمي  البحث  يف  التطور  مواكبة  على  املجل�س 

القادمة  االأجيال  م�ستقبل  يخ�س  ما  وكل  واالإبداع، 

لالأمة العربية. 

وبني اأن هذا امللتقى يعد ثمرة الأن�سطة املجل�س 

العربي التابع الحتاد اجلامعات العربية، الذي يهدف 

اإىل تقوية التعاون والتعارف بني الطلبة واالأ�ساتذة 

يف اجلامعات العربية، وحماولة اإبراز وت�سجيع روح 

االإبداع لديهم.

ملتقى  تنظيم  اإىل   القي�سية  الدكتور  واأ�سار 

العربية،  اجلامعات  لطلبة  التدريب  فر�س  تبادل 

واأنه �سيتم عقده يف �سهر دي�سمب اجلاري بجمهورية 

م�رض العربية، وبا�ست�سافة من جامعة م�رض للعلوم 

والتكنولوجيا.

الدكتور  للملتقى  العليا  اللجنة  رئي�س  وقال 

ترجمة  يعد  امللتقى  انطالقة  »اإن  العبو�سي:  اأحمد 

�سادقة ورغبة حقيقية نحو تفعيل االإبداع ال�سبابي، 

وتطوير مهارات و قدرات طلبة اجلامعات العربية يف 

واالأدبية،  والتقنية  والفنية  الثقافية  املجاالت  �ستى 

مما يوؤدي اإىل خلق جيل من ال�سباب موؤمن بقدراته 

واإمكانياته«.

طالب  لتدريب  العربي  املجل�س  اأن  واأو�سح 

املجال  جمالني،  على  يعتمد  العربية  اجلامعات 

واملجال  الطالبية،  والبحوث  االإبداعات   : االأول 

الثاين تدريب طالب اجلامعات العربية، واأنه يف هذا 

امللتقى ت�ست�سيف جامعة الزيتونة االأردنية ثمانني 

باحثًا وم�رضفًا و�سيف �رضف، ميثلون ثمانية اأقطار 

ثالثة  على  موزعة  جامعة  ع�رضة  وثماين  عربية، 

حماور، هي: حمور العلوم التطبيقية، وحمور العلوم 

االإن�سانية، وحمور االإبداع الفني .

امللتقى  يف  نزوى  جامعة  م�ساركة  وتاأتي 

اأق�سامها  انفتاح  يف  والعمارة  الهند�سة  كلية  خطة  �سمن 

والوطنية  العلمية  االأكادميية  املوؤ�س�سات  �سائر  على  العلمية 

تعليم  موؤ�س�سة  واأ�ساتذة  طلبة  من  وفد  زيارة  جاءت  العاملية، 

الت�سميم والدرا�سات املعمارية من الهند IDEAS؛ وذلك يوم 

اخلمي�س الفاحت من �سهر نوفمب املن�رضم 2018م لكلية الهند�سة 

والعمارة، ق�سم العمارة والت�سميم الداخلي.

الدكتور  االأ�ستاذ  الكلية  عميد  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان 

ح�سني عبد القادر والدكتور لوؤي اجلبوري -رئي�س ق�سم العمارة 

والت�سميم الداخلي؛ اإذ رحبوا باحل�سور ومت التعريف باجلامعة 

على  بارزة  وعلمية  بحثية  خمرجات  من  واإجنازاتها  والكلية 

م�ستوى ال�سلطنة.

 هذا وقد متت اإقامة معر�س  م�سرتك الأعمال طلبة الق�سم 

واملوؤ�س�سة ال�سيف؛ لتبادل اخلبات واملعارف العلمية والعملية 

بني اأ�ساتذة وطلبة كلتا اجلهتني. بعد ذلك اأقام الدكتور لوؤي ور�سة 

حممد  الدكتور  وقدم  املتقدم،  املعماري  احلر  الر�سم  عن  عمل 

با�ستخدام  الع�سوية  الهند�سية  الت�سكيالت  في�سل حما�رضة عن 

عقد  مت  اجلهتني  بني  امل�ستقبلي  التعاون  اأجل  ومن  احلا�سوب، 

العمارة والت�سميم  ال�سيف وق�سم  جل�سة م�سرتكة بني املوؤ�س�سة 

الداخلي، تراأ�سها االأ�ستاذ الدكتور ح�سني عبد القادر؛ وذلك لو�سع 

امل�سودة االأوىل ملذكرة التفاهم العلمية بني الطرفني.

)ب�ستان  للبيئة  ال�سديق  البيت  الوفد  زار  اآخر،  جانب  من 

ُعمان(، واأطلعهم االأ�ستاذ عاطف اأبو �سليم من ق�سم الكهرباء على 

املنجز  هذا  خالل  من  حتقيقها  مت  التي  العلمية  املنجزات  اأهم 

االأ�ستاذ  ب�سحبة  ال�سيوف  توجه  كما  والكلية،  للجامعة  املهم 

على  لالطالع  املدينة  يف  القدمي  وال�سوق  نزوى  قلعة  اإىل  رايف 

الزيارة  نهاية  ويف  عمان.  ل�سلطنة  التليدة  التاريخية  ال�سواهد 

�سكر الوفد اجلامعة ملا قدمته من �سيافة واهتمام بالغ بهم على 

اأمل التعاون امل�سرتك القريب بني اجلهتني.

وفد من موؤ�ص�صة تعليم الت�صميم والدرا�صات املعمارية الهندية )IDEAS( يزور اجلامعة

بنت  عائ�سة  ح�سلت  اإذ  علمية؛  اأبحاث  بثالثة 

واالآداب  العلوم  بكلية  طالبة  العرميية،  خمي�س 

ق�سم الرتبية الفنية، على املركز الثاين يف حمور 

)املظاهر  بعنوان:  بحثها  عن  الفني  االإبداع 

يف  منها  واالإفادة  العمانية  باحلارة  الرتاثية 

ا�ستحداث معلقات خزفية معلقة(.

وح�سلت �سارة بنت فا�سل البلو�سية، طالبة 

�سهادة  على  الفنية،  الرتبية  ق�سم  العلوم  بكلية 

املجل�س العربي عن بحث بعنوان: )احلرف الفنية 

الهوية  لتاأكيد  م�سدرا  »ال�سعفيات«(،  ال�سعبية 

الرتاثية العمانية يف حمور االإبداع الفني. وكان 

فاروق  هاين  الدكتور  اإ�رضاف  حتت  البحثان 

واالآداب  العلوم  كلية  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  عامر- 

�سعبة  االإن�سانية،  والدرا�سات  الرتبية  بق�سم 

اأحمد علي  اإ�سالم  الرتبية الفنية. وح�سل الطالب 

الطالب  لتدريب  العربي  املجل�س  �سهادة  على 

العرب عن بحثه: »امل�رضح اجلامعي رافد اأ�سا�سي 

يف تنمية املجتمع«، حتت اإ�رضاف االأ�ستاذ با�سم 

خمي�س  بنت  عائ�سة  الطالبة  وقالت  ب�رضى. 

العرميية، احلا�سلة على املركز الثاين يف جمال 

يف  مب�ساركتها  جدا  �سعيدة  اإنها  الفني  االإبداع 

امللتقى الطالبي الع�رضين، وقد ا�ستطاعت تعريف 

وفن  العمانية  احلزفية  بامل�سغوالت  امل�ساركني 

اأ�سادت  كذلك  بحثها،  خالل  من  �سناعتهما 

الطالبة بح�سن اال�ستقبال وال�سيافة.

اأن  علي  اأحمد  اإ�سالم  الطالب  واأ�ساف 

لطالب  فر�سة  هو  الع�رضين  الطالبي  امللتقى 

جامعة نزوى الإبراز مواهبهم والتعريف بامل�رضح 

اجلامعي يف جامعة نزوى، والدور الذي يقوم به 

من خالل ما يقدم من عرو�س م�رضحية، وكذلك 

اإتاحة الفر�سة لتبادل اخلبات بني طلبة اجلامعة 

وطلبة اجلامعات العربية.

فا�سل  بنت  �سارة  الطالبة  واأ�سارت   

امللتقى  يف  امل�ساركة  جتربة  اأن  اإىل  البلو�سية 

اطلعت  اإذ  رائعة؛  جتربة  تعد  الع�رضين  الطالبي 

قدم  مبا  ا�ستمتعت  وقد  امل�ساركني،  اأبحاث  على 

واأنها تتمنى امل�ساركة يف االأعوام القادمة.

اأوائل  اأن جامعة نزوى من   اجلدير بالذكر 

اجلامعات يف منطقة اخلليج العربي التى ا�سرتكت 

اجلامعات  طالب  لتدريب  العربي  باملجل�س 

العربية؛ اأي منذ عام 2010م، وقد ح�سلت اجلامعة 

الذين  الطلبة  اإعداد  يف  املراكز  من  عدد  على 

وعدد  العربية،  باجلامعات  للتدريب  اأوفدتهم 

باجلامعة.  للتدريب  ا�ستقبالهم  مت  الذي  الطالب 

االإبداعي  امللتقى  ا�ست�سافت  اجلامعة  اأن  ويذكر 

الطالبي ال�سابع ع�رض عام 2015م. 
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كتب: هبة بنت عامر التوبية

مع  بالتعاون  ال�سوئي،  الت�سوير  جماعة  نظمت 

تعلم  بغر�س  منح  والية  اإىل  رحلة  الفر�سان،  جمموعة 

ب�سمتهم  حتمل  متميزة  �سور  على  واحل�سول  الت�سوير 

 26 اجلمعة  يوم  رحلتها  مل�سار  اجلماعة  توجهت  اخلا�سة. 

الأماكن  متكاملة  خطة  اجلماعة  و�سعت  اإذ  اأكتوبر2018م؛ 

ل�سباق  �سورا  الطالب  التقط  وقد  الت�سوير،  وفعاليات 

اأكرث،  اأثار حما�سا  الذي  االأمر  امليدان  اخليل يف  وعرو�س 

اخليول  جتهيز  مت  اإذ  اخلا�س؛  طابعها  للمنا�سبة  واأ�سفى 

واالأطفال واخليالة مبا يتنا�سب مع فعاليات العيد الوطني. 

ما  لت�سوير  القدمية  احلارات  اإىل  االأع�ساء  انتقل  بعدها 

�سور  عب  لتج�سيدها  املا�سي؛  وذكريات  اآثار  من  تبقى 

التقليدي،  العماين  باللبا�س  االأطفال  ت�سوير  ذلك  وتخلل  القادمة،  لالأجيال  العماين  التاريخ  تنقل 

والرتكيز على تفا�سيل خمتلفة قبل اأن تتغري اأو تندثر، �سواء اأكانت يف اللبا�س العماين اأم يف املكان 

بحد ذاته، االأمر الذي �ساعد امل�سورين على االإبداع واخلروج ب�سور جميلة واإبداعية.

كتب: �سلطان الوهيبي

نظمت جماعة ب�سمة كفيف موؤخراً، اأم�سية مبنا�سبة اليوم العاملي للع�سا البي�ساء �سمن فعالياتها لهذا 

الف�سل. وقد ا�ست�سافت اجلماعة فريق نيازك العطاء التطوعي املهتم بفئة املكفوفني؛ اإذ بداأ احلفل باآي من 

الذكر احلكيم، تبتعه كلمة رئي�س فريق نيازك العطاء، كما قدمت اجلماعة العديد من الفقرات املميزة، منها: 

م�سابقة للجمهور، وعر�س بع�س املواهب التي يتميز بها املكفوفون.

 واختتمت االأم�سية بتكرمي امل�ساركني .

اأخبــــار

بن  اخلليل  مبركز  ممثلة  اجلامعة  �ساركت 

العربية واالإن�سانية يف  الفراهيدي للدرا�سات  اأحمد 

املوؤمتر الدويل اخلام�س للعلوم االجتماعية بجامعة 

يلديز تكنيك، مبدينة اإ�سطنبول الرتكية .

احل�سيني  �سامل  بن  �سليمان  الدكتور  قدم  وقد 

الباحث مبركز اخلليل ورقة بحثية بعنوان: بحوث 

الورقة  عنيت  والتطبيق.  التنظري  بني  املعلمني 

معلمي  اإدماج  على  يدور  وما  املعلمني  ببحوث 

على  جدل  من  البحثية  االأن�سطة  يف  املدار�س 

اإىل  الورقة  وهدفت  والعملي.  النظري  امل�ستويني 

املعلمني  بحوث  ملفهوم  حتليلية  درا�سة  تقدمي 

وتطورها  الفكرة  ظهور  حيث  من  الباحث  واملعلم 

واملعار�سني  املوؤيدين  نظر  ووجهات  التاريخي، 

املعلم  بيد  االأخذ  وكيفية  املعلمني،  لبحوث 

لي�سبح باحثا جميدا ميكن اأن ت�سهم نتائج بحوثه 

وتو�سياتها يف تطوير العملية الرتبوية والتعليمية 

وطرحت  الدرا�سي.   وال�سف  املدر�سة  بيئة  يف 

الورقة اأ�سئلة بحثية، وهي: متى ظهرت فكرة بحوث 

املعلمني؟ وما املراحل التي مرت بها؟ وما مواقف 

املوؤيدين واملعار�سني الإدماج املعلمني يف البحث 

اأن  ميكن  التي  والطرق  الو�سائل  وما  الرتبوي؟ 

يوظف بها املعلم الباحث نتائج بحوثه يف تطوير 

العملية التعليمية؟ 

اتبع  البحثية،  االأ�سئلة  هذه  على  ولالإجابة 

لتحليل  الو�سفي؛  التحليلي  املنهج  الباحث 

املعني ببحوث  النظري  واالأدب  ال�سابقة  الدرا�سات 

املعلمني.

الذي  الوقت  يف  اأنه  اإىل  البحث  تو�سل  وقد   

البحوث  باإجراء  املعلمني  قيام  فكرة  فيه  تكت�سب 

االأنظمة  من  الكثري  لدى  قبوال  املدر�سة  البيئة  يف 

من  كبرًيا  اإقباال  وتالقي  العامل،  دول  يف  الرتبوية 

من  االأكادمييني  والباحثني  الرتبويني  املنظرين 

الرتبوية،  الفكرية  واملدار�س  التوجهات  خمتلف 

توجد اأفكار وروؤى ومواقف متنوعة، بل مت�ساربة 

ومتباينة يف بع�س االأحيان من الكثري من اجلوانب 

املتعلقة ببحوث املعلمني، مبا يف ذلك اأهمية اإدماج 

بها  يقوم  التي  البحوث  ونوع  البحث،  يف  املعلم 

البحوث  هذه  نتائج  من  اال�ستفادة  وكيفية  املعلم، 

املو�سوعات  من  وغريها  الرتبوية،  العملية  يف 

الرتبوية  واملنظومة  الباحث  باملعلم  ال�سلة  ذات 

والتعليمية.

معلمي  باإدماج  بالعناية  الدرا�سة  وتو�سي 

خالل  من  املدر�سي  الرتبوي  البحث  يف  املدار�س 

باملعلمني  تعنى  التي  امليدانية  الدرا�سات  اإجراء 

فلكل  ومناطقهم؛  ودولهم  التعليمية  بيئاتهم  يف 

بيئة تعليمية ومدر�سة ودولة ظروفها اخلا�سة التي 

غريها  عن  وخمتلف  خا�س  ب�سكل  العناية  تتطلب 

من البيئات والدول واملدار�س واملعلمني.

اجلامعة ت�صارك يف املوؤمتر الدويل اخلام�س للعلوم الجتماعية بجامعة يلديز تكنيك، مبدينة اإ�صطنبول الرتكية

»تخاريف« العر�س امل�رشحي الأول جلماعة امل�رشح واملو�صيقى

كتب: روان الها�سمية

بعر�س  فعالياتها  اأوىل  واملو�سيقى،  امل�رضح  جماعة  بداأت 

كوميدية  م�ساهد  �ستة  ت�سمن  »تخاريف«،  عنوان:  حمل  م�رضحي 

التي  املعا�رضة  االجتماعية  امل�ساكل  بع�س  عن  تتحدث  درامية 

يعي�سها ال�سباب. 

و تاأتي الفكرة الرئي�سة للم�رضحية عن تاأثري قلة العمل و�سعف 

ا�ستطاعته  وعدم  االجتماعي،  اجلانب  من  ال�سباب  يف  التوظيف 

االعتماد على نف�سه، اإىل جانب بع�س االأفكار الفرعية التي تتمحور 

على تاأثري كالم املجتمع يف املراأة، خا�سة ممن تقدمن بالعمر دون 

اأن تتزوج. 

توفري  الزوج  ا�ستطاعة  عدم  فكرة  امل�رضحية  ت�سمنت  كذلك، 

�سلبيا؟  بعائلته  عالقته  يف  يوؤثر  هذا  اأن  وكيف  عائلته،  متطلبات 

وقدمت امل�رضحية م�سكلة التدخل االأُ�رضي يف عالقات اأبنائهم، وكيف 

ال  احلياة  اأن  بن�سيحة:  واختتمت  الطرفني.  على  بال�سلب  ذلك  يعود 

تتوقف؛ لذا يجب على ال�ساب اأن ي�سعى وراء حلمه كي يحققه، واأن ال 

يلتفت الأي من التاأثريات ال�سلبية .

ب�صمة كفيف تنظم اأم�صية مبنا�صبة اليوم العاملي للع�صا البي�صاء جماعة الت�صوير ال�صوئي تلتقط �صورا لآثار ولية منح
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اأحمد البو�سعيدي:

عن  دورة  االقت�ساد  بكلية  املعلومات  نظم  ق�سم  اأقام 

االأمن ال�سيباين التي انطلقت يوم اخلمي�س املوافق 15 نوفمب 

2018م، وت�ستمر ملدة �سهرين ينفذها االأ�ستاذ مراد هن�سريي- 

يف  املحا�رض  تطرق  وقد  املعلومات.  نظم  ق�سم  يف  حما�رض 

الت�سدرّي  وكيفية  ال�سيباين،  االأمن  مفهوم  اإىل  الدورة  بداية 

اال�سرتاتيجيات  وو�سع  االإلكرتونية،  واالخرتاقات  للهجمات 

مفهوم  تعزيز  اإىل  الدورة  هذه  وتهدف   . للحماية  ال�سحيحة 

للهجمات  الت�سدي  طرق  لفهم  وامل�ساعدة  ال�سيباين،  االأمن 

املحتملة التي تتعر�س لها املوؤ�س�سات، وطرق و�سع ال�سيا�سات 

ال�سليم للموظفني والطالب يف  ال�سلوك  التي من �ساأنها تعزيز 

واملنظمات  االأجهزة  حلماية  قوية  بيئة  وخلق  العمل،  �سوق 

مراد  االأ�ستاذ  تطرق  كما   . املحتملة  االخرتاقات  خماطر  من 

ال�سيا�سات  و�سع  يف  وتوظيفه  االأخالقي،  الهاكر  مفهوم  اإىل 

االأمنية املعلوماتية داخل املنظمات؛ وذلك ملنع اأي هجمات 

االإلكرتونية  االإلكرتونية واملواقع  االأجهزة  تواجه  قد  حمتملة 

�سهر  حتى  ت�ستمر  الدورة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير   . وال�سبكات 

دي�سمب القادم؛ اإذ �ست�سهم يف �سقل مهارات امل�ساركني فيها 

من طالب تخ�س�س نظم املعلومات يف هذا املجال.

نظم املعلومات ينظم دورة يف الأمن ال�صيرباين

كتب: اإ�سالم اأحمد

احلرة  البجميات  جماعة  �ساركت 

الرقمي،  التحول  ور�سة  يف  امل�سدر،  ومفتوحة 

 )It Foundation( �رضكة   قدمتها  التي 

وخدمة  الطالب  �سوؤون  عمادة  من  بتنظيم 

املجتمع.

املحرتف  وامل�سمم  املبمج  بداأ  وقد 

وعر�س  بال�رضكة،  التعريف  الرئي�سى  و�ساح 

والكتابة(،  الت�سميم،  )البجمة،  ال�رضكة  اأق�سام 

امللمو�س،  الرقمي  التحول  اأ�سا�سيات  واأهم 

الناجحة. كما  ال�رضكات وامل�ساريع  اأهم  وكذلك 

واأ�سا�سيات  البجمة  بالربط بني  قام املحا�رض 

جتربته  للح�سور  فعر�س  الرقمي،  التحول 

لنجاحه  و�سواًل  االأعمال،  واإدارة  البجمة  يف 

وعر�س  ناجحة،  برجمية  �رضكة  اإن�ساء  يف 

للجامعات  ال�سلطنة  يف  تعليمي  م�رضوع  اأكب 

الرتويج  ومت   )omren( اأومرن  والكليات 

 It( ل�رضكة  التابع   )On cloud( مل�رضوع 

. )Foundation
بعد ذلك قام الرئي�سي بالتعريف بال�رضكة 

االأخرى،  الكبى  وامل�ساريع  ال�رضكات  وبع�س 

التي  الور�سة  وعر�س االإداري بدر العبي فكرة 

رقمي  مب�رضوع  )اخلررج  على  ترتكز  كانت 

معا�رض(. كما قام العبي بعر�س اأ�سا�سيات بناء 

امل�رضوع الناجح، وعر�س خمطط منوذج العمل 

)امل�رضوع  مفاهيم  من  يحويه  وما  التجاري 

تطبيق  و�رضورة  التمويل،  وم�رضوع  التجاري 

والفرق   )Business is Business قاعدة 

بني امل�ساريع التقليدية وامل�ساريع االحتكارية، 

وكذلك �رضح مفهوم التجارة امل�سترتة، كما اأكد 

على العامل االأقوى يف جناح ال�رضكات، اأال وهو 

امل�سممة  عر�ست  كذلك  املهارة(.  يف  )اخلبة 

االأكرث  الرتويج  طرق  اأهم  ال�سديرية  فاطمة 

جناحًا يف الوقت املعا�رض.

جماعة الربجميات احلرة ومفتوحة امل�صدر ت�صارك يف ور�صة التحول الرقمي

العاملي  باليوم  ال�سيدلة،  جماعة  احتفلت 

لل�سيدلة وذلك بالتعاون مع فريق �سنبادر الأجلكم.

تعريفيا  معر�سا  اجلماعة  افتتحت  وقد 

بها  يقوم  التي  واالأعمال  ال�سيدلة  بتخ�س�س 

الزائر  يجد  املعر�س  اأركان  اأحد  ففي  ال�سيدالين، 

العالجية  والطرق  ومواده،  ال�سموم  لعلم  تعريفا 

التقليل  اأو  ال�سم  من  للتخل�س  املنزل  يف  املتبعة 

اآخر  ركن  ويف  الكامل.  العالج  اإجراء  حلني  منه 

وبع�س  االأدوية  �سناعة  طريقة  ال�سيدالين  ي�رضح 

امل�سنعة  والكرميات  الع�سبية،  امل�ستخل�سات 

وا�ستعماالت االأدوية.

وال�سكر  الدم  �سغط  لقيا�س  ركن  يوجد  كما   

والوزن.

 باالإ�سافة اإىل ذلك �سم املعر�س ركنا لفريق 

وفعالياته  الفريق  اأعمال  ي�رضح  الأجلكم  �سنبادر 

ال�رضطان،  مر�سى  ل�سالح  يعملها  التي  واالأن�سطة 

من  امل�ستفيدين  للمر�سى  الفريق  قدمه  ما  وبع�س 

تلك االأعمال. 

جماعة ال�صيدلة حتتفل باليوم العاملي لل�صيدلة

كرية كتب: اأ�سيلة ال�سرّ

نظمت جماعة امُلبادرات الطالبية، زيارة 

االأ�سا�سي؛  للتعليم  املوز  بركة  مدر�سة  اإىل 

برنامج  يف  املدر�سة   طالب  مل�ساركة  وذلك 

الفقرات  العديد من  ت�سمن  اإذاعي مميز  وطني 

املتنوعة.

م�رضحية  االإذاعي  البنامج  عر�س  فقد 

وطنية  م�سابقة  تقدمي  ومت  العرائ�س،  مب�رضح 

طالب  من  مبهرة  م�ساركات  القت  ثقافية 

من  العديد  اجلماعة  قدمت  وكذلك  املدر�سة، 

الطالب.  فيها  �سارك  التي  الرتفيهية  االألعاب 

اإدارة  ا�ستح�سان  البنامج  القى  وقد  هذا 

املدر�سة ومعلماتها وطالبها.

جماعة املبادرات الطالبية تنظم زيارة اإىل مدر�صة 

بركة املوز للتعليم الأ�صا�صي
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البحــوث احلديثــة تعيــد اللبــان اإلــى �صــدارة 

الهتمامـــات الطبيـــة

ال�سلطان  وجامعة  نزوى  جامعة 

قابو�س، باال�سرتاك مع مركز عمان للموارد 

الوراثية احليوانية والنباتية وحديقة القراآن 

النباتية بقطر، تنظمان املوؤمتر الدويل االأول 

للبان والنباتات الطبية: التطورات احلديثة 

يف البحث العلمي وال�سناعة

ميثل امل�ؤمتر فر�سة مهمة لالطالع واال�ستفادة 

العلمية  والدرا�سات  االأبحاث  لتط�ير  اخلربات  من 

والنباتات  اللبان  ال�سناعية يف جمال  واملنتجات 

الطبية

ياأتي اللبان على راأ�س قائمة النباتات العمانية 

ذات االأهمية الطبية واالقت�سادية

بحثا   50 االأوىل  ن�سخته  يف  امل�ؤمتر  ناق�س 

بح�س�ر زهاء 400 �سخ�سية علمية من اأكرث من 23 

دولة 

جديدة  بحثية  م�ساريع  ثالثة  على  االتفاق 

املتحدة  واململكة  فرن�سا  بالتعاون مع علماء من 

واأملانيا

العلمي:  للبحث  نزوى  جامعة  رئي�س  نائب 

ت�سم �سلطنة ُعمان اأحد اأف�سل اأن�اع اللبان من بني 

19 ن�عا الأ�سجار اللبان امل�سجلة يف العامل

لل�رشوع  املنظمة  اللجنة  يدفع  امل�ؤمتر  جناح 

يف اإعداد ن�سخة ثانية خالل عامني

تقرير: اأحمد بن نا�رض الرواحي

عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت 

نزوى  جامعة  مت  نظرّ الدولة،  م�ست�سار  الهنائي- 

بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س، املوؤمتر الدويل 

يف  احلديثة  التطورات  الطبية:  والنباتات  للبان  االأول 

بدءا  اأيام  ا�ستمر ثالثة  الذي  وال�سناعة؛  العلمي  البحث 

نخبة  و�سط ح�سور  2018م،  اأكتوبر   30 الثالثاء  يوم  من 

 400 زهاء  عددهم  بلغ  واملخت�سني  االأكادمييني  من 

باحث من داخل وخارج ال�سلطنة.

بجامعة  املوؤمترات  بقاعة  املوؤمتر  اأعمال  انطلقت 

واإقليمية  عاملية  مب�ساركة  وذلك  قابو�س؛  ال�سلطان 

يف  ومتخ�س�سني  وباحثني  لعلماء  وا�سعة  وحملية 

بحثا   50 ناق�سوا  الطبية،  والنباتات  اللبان  جمال 

عن:  جل�سات،  ثماين  خالل  عمل  وورقة  ودرا�سة 

وق�سايا  الطبية،  والنباتات  للبان  التقليدي  اال�ستخدام 

على  املحافظة  وطرق  واحل�ساد،  والب�ستنة  الت�سنيف 

اجلوانب  اإىل  اإ�سافة  الطبية،  والنباتات  اللبان  اأ�سجار 

والنباتات  للبان  وال�سحية  والبيولوجية  الكيميائية 

البحــوث احلديثــة تعيــد اللبــان اإلــى �صــدارة 

الهتمامـــات الطبيـــة
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ال�سوء  �سلرّطت  علمًيا  مل�سًقا   30 اإىل  باالإ�سافة  الطبية، 

يف  االأخرية  العلمية  واالأبحاث  الطبية  االكت�سافات  على 

هذا املجال. 

19 نوعا لأ�صجار اللبان

احليوانية  الوراثية  للموارد  عمان  ملركز  كان  وقد 

موؤ�س�سة  يف  الع�سو  النباتية  القراآن  وحديقة  والنباتية، 

قطر، دور بارز يف تنظيم هذا املوؤمتر الدويل، الذي �ساحبه 

من  امل�ستخل�سة  الطبيعية  باملنتجات  خمت�ٌس  معر�س 

اللبان والنباتات الطبية؛ اإذ ُعني هذ املعر�س مب�ساركات 

اجلهات واملوؤ�س�سات امل�ساركة باملوؤمتر، من بينها مركز 

الذي  نزوى،  بجامعة  والطبية  الطبيعية  العلوم  اأبحاث 

اآخر  وعر�س  العماين،  اللبان  من  عديدة  عينات  عر�س 

االأبحاث يف هذا املجال.

املحروقية،  اإبراهيم  بنت  رحمة  الدكتورة  ا�ستهلت 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  رئي�س  نائبة 

العامة على املوؤمتر، احلديث يف كلمة افتتاح  وامل�رضفة 

املوؤمتر عن مقدرة ا�ستخدام النباتات الطبية على تقدمي 

اأن  االأمرا�س، موؤكدة  االأدوية وعالج  طرق بديلة لتطوير 

باملحافظة  ترتبط  مهمة  وتاريخية  ثقافية  قيمة  لعمان 

ذلك  على  الرئي�سة  االأمثلة  ومن  والتقاليد،  الرتاث  على 

خا�سة  وب�سفة  الطبية،  النباتات  احتلته  الذي  احليرّز 

اللبان، على امتداد تاريخ ُعمان منذ اآالف ال�سنني.

مع  االآن  »حتى  املحروقية:  الدكتورة  واأ�سافت 

تبني  نحو  ال�سلطنة  تنتهجها  التي  العظيمة  اخلطوات 

ينظر  اأن  اإىل  املرء  يحتاج  ال  الع�رضية،  احلياة  اأ�ساليب 

النباتات  الأهمية  االأمثلة  من  العديد  على  للعثور  بعيًدا 

هذه  ت�سمل  اإذ  العمانيني؛  من  العديد  حياة  يف  الطبية 

اال�ستخدامات الطبية التقليدية: ال�سب والقرنفل والقرفة 

والثوم يف عالج جمموعة من االأمرا�س، بدًءا من نزالت 

البد واحلمى اإىل اأمرا�س املعدة ولدغات احل�رضات«.

اأ�سار  األقاها خالل حفل االفتتاح،  التي  ويف كلمته 

االأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن �سليمان احلرا�سي، نائب رئي�س 

جامعة نزوى للدرا�سات العليا والبحث العلمي والعالقات 

ع االأحياء النباتية  اخلارجية ورئي�س املوؤمتر، اإىل اأن تنورّ

واحليوانات البحرية يف �سلطنة عمان، جعلها تتبواأ موقًعا 

مثالًيرّا الإجراء درا�سات واأبحاث على املنتجات الطبيعية؛ 

ال�ستغالل هذه املوارد. م�سيفا: »ينعم هذا البلد باأكرث من 

250 نوًعا من النباتات الطبية التي ميكن اأن تكون فاعلة 

يف عالج بع�س االأمرا�س احلالية وامل�ستقبلية يف العامل، 

ومن بني هذه النباتات الطبية ياأتي اللبان يف القمة؛ اإذ 

جميع  يف  امل�سجلة  اللبان  الأ�سجار  نوعا   19 بني  من  اأن 

اأنحاء العامل، ت�سم �سلطنة ُعمان اأحد اأف�سل اأنواع اللبان«.

كيمياء اأحما�س اللبان والتطبيقات الطبية

الطبية:  والنباتات  اللبان  )موؤمتر  ا�ستطاع  وقد 

يف  وال�سناعة  العلمي  البحث  يف  احلديثة  التطورات 

ن�سخته االأوىل( تكوين من�سة علمية تفاعلية رائدة جمعت 

االأكادمييني  العلماء  كبار 

واملخت�سني؛  والباحثني 

واالآراء  االأفكار  لتبادل 

بحوث  ونتائج  واخلبات، 

والنباتات  اللبان  درا�سات 

الطبية، ف�سال عن ا�ستخال�سه 

وجتارب  مناق�سات  الأبرز 

توجهاتهم  واأحدث  الباحثني، 

التحديات  واأهم  وتطبيقاتهم، 

هذا  تواجه  التي  واملخاوف 

اأهمية  اإبراز  بهدف  املجال؛ 

والعطرية،  الطبية  النباتات 

اللبان  على  ال�سوء  وت�سليط 

حقيقية  ثروة  ي�سكل  الذي 

�ساربا  تاريخيا  واإرثا 

قيمته  زالت  وما  كانت  العمانية،  احل�سارة  اأعماق  يف 

االقت�سادية عالية.

اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  ن  د�سرّ املوؤمتر،  هام�س  وعلى 

اأحما�س  »كيمياء  بعنوان:  االأخري  موؤلفه  احلرا�سي 

موؤ�س�سة  من  ن�رضه  مت  الذي  الطبية«؛  والتطبيقات  اللبان 

دفتيه  بني  الكتاب  ويحمل  العلمي.  للن�رض   Elsevier
�سبعة ف�سول و 269 مرجعا علميا عن اللبان. وقد �ساركه 

جامعة  من   Rene Csuk البوفي�سور  الكتابة  يف 

هالة االأملانية، واآخرون.

العلماء  من  نخبة  مب�ساركة  املوؤمتر  هذا  ويحفل 

منها:  دولة،   23 من  االخت�سا�س  ذوي  وال�سناعيني 

اململكة املتحدة واأمريكا واأ�سرتاليا وكندا واأملانيا وفرن�سا 

وال�سودان  ولبنان  وتركيا  وباك�ستان  والهند  وهولندا 

واأثيوبيا وقطر؛ اإذ حر�ست اللجنة املنظمة له على اختيار 

والنباتات  اللبان  جمال  يف  واخلباء  املتحدثني  �سفوة 

على  لع  واملطرّ واالإقليمي.  الدويل  امل�ستويني  على  الطبية 

كادر املتحدثني الر�سميني الع�رضة امل�سارك يف املوؤمتر، 

الطبية، فقد  اللبان والنباتات  اأبحاث  �سيجدهم من رواد 

حتدث عامل الب�ستنة االأمريكي Jason Eslamieh عن 

العامل  اللبان يف  اأ�سجار  من  نوعا   19 زراعة  جتربته يف 

بالواليات  دييجو  و�سان  اأريزونا  واليتي  يف  مبزرعتني 

املتحدة.

جامعة  من   Rene Csuk البوفي�سور  وناق�س 

هالة باأملانيا �سياق تعديل اأحما�س اللبان وجتربتها يف 

البوفي�سورة  وحتدثت  ال�رضطانية.  اخلاليا  على  الق�ساء 

ع الكيميائي يف النباتات.  Anne Osbourn عن التنورّ
 Shahina والدكتورة Sabina Knees اأما الدكتورة

للبان  النباتي  الت�سنيف  عن  فتحدثتا   Ghazanfar
 Ermias والنباتات الطبية. يف حني �سارك البوفي�سور

تعد  التي  باأثيوبيا،  بابا  اأدي�س  جامعة  من   Dagne
بورقة عمل  اللبان،  اأ�سجار  فيها  تنمو  التي  الدول  اإحدى 

عنيت مبقارنة اللبان العربي باللبان االأفريقي، وعر�ست 

عن  عمل  ورقة  قطر  جامعة  من  العي�سى  هالة  الدكتورة 

ال�سيدلة الطبيعية يف قطر.

البوفي�سور  ف�سارك  االقت�سادي،  اجلانب  عن  اأما 

القيمة  عن  عمل  بورقة  تركيا  من   Hasnu Baser
عر�س  التاريخي  اجلانب  ويف  اللبان،  لزيوت  ال�سناعية 

رو�سيا  جمهورية  من   Efim Rezfan البوفي�سور 

االحتادية ورقة عمل عن تاريخ االأ�سماغ وطرق التجارة 

القدمية.

أ. د. أحمد الحرايص Mr.Jason EslamiahProf. Anne Osbourn د. رحمة املحروقية



ملحق إشراقة - العدد 125 -10

اأهميــــة املوؤمتـــــر

والنباتات  اللبان  الأبحاث  االأول  الدويل  املوؤمتر  انعقد 

االقت�سادي  العاملي  االهتمام  فيه  يتزايد  وقت  يف  الطبية 

والطبي باللبان، ويتجه فيه العامل اإىل منتجات البحث العلمي 

واقت�ساد املعرفة لدميومته، وكذلك التطلرّع نحو اال�ستفادة من 

النواجت الطبيعية غري امل�سنعة. وقد لعب اللبان دورا حموريا 

يف كثري من ح�سارات العامل واقت�ساداتها يف القدم، وو�سف 

احلديثة  البحوث  االآن  وها هي  الطبية،  املو�سوعات  اأكب  يف 

اأهمية  من  اأثبتته  ملا  اأخرى؛  مرة  ال�سدارة  اإىل  اللبان  تعيد 

ال�سلطنة  وحتت�سن  العجيب.  ال�سمغ  لهذا  ا�ستثنائية  طبية 

تتميز  التي  والعطرية  الطبية  النباتات  من  هائلة  اأنواعا 

البيئة  به  تزخر  الذي  الفريد  البيئي  للتنوع  ن�سبة  غريها  من 

العمانية ذات  النباتات  اللبان على قائمة  اإذ ياأتي  العمانية؛ 

ارتاأت  فقد  املنطلق  هذا  ومن  واالقت�سادية،  الطبية  االأهمية 

اإقامة  امل�ساركة  االأخرى  واجلهات  املنظمتان  اجلامعتان 

اإليه العلم يف  اآخر ما تو�سل  هذا املوؤمتر الدويل الذي ناق�س 

اجلوانب الطبية والفي�سيولوجية والكيميائية، وكذلك اجلوانب 

التاريخية للبان والنباتات الطبية. وناأمل اأن تتكلل جهود هذا 

املوؤمتر بربط االأبحاث االأكادميية بالقطاع ال�سناعي، وخلق 

التي  العلمية  االأبحاث  ومراكز  اجلامعات  مع  دويل  تعاون 

تهتم باأبحاث النواجت واملركبات الطبيعية.

كلية  ال�سعدي، عميد  الدكتور عبداهلل بن حممد  وقد عبرّ 

ورئي�س  قابو�س  ال�سلطان  بجامعة  والبحرية  الزراعية  العلوم 

املحفل  هذا  اأهمية  عن  للموؤمتر،  والفنية  االإدارية  اللجنتني 

عن  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  حتدث  »لقد  بقوله:  العلمي، 

والعطرية،  الطبية  والنباتات  للبان  املختلفة  اال�ستخدامات 

بالكيمياء  املتعلقة  واجلوانب  عليها،  واحلفاظ  وت�سنيفها 

والبيولوجيا وال�سحة، وتنوعت االأوراق العلمية التي عر�ست 

بني اأبحاث تركز على تنوع النباتات الطبية يف ال�سلطنة ودول 

وم�ستقبل  للبان،  اجلديدة  واالأ�سناف  اللبان  واإكثار  العامل، 

اللبان واال�ستخدامات املختلفة للنباتات يف املجاالت الطبية، 

االقت�سادية  واجلوانب  امل�ستع�سية،  االأمرا�س  بع�س  وعالج 

املرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية، وغريها من املوا�سيع 

ذات ال�سلة«.

�سعادة  قال  عمان،  �سلطنة  لتلفزيون  له  ت�رضيح  ويف 

التجارة  وزارة  وكيل  الذيب،  ح�سن  بن  اأحمد  املهند�س 

وال�سناعة، يف اأثناء م�ساركته يف حفل االفتتاح: »ُيعُدرّ اللبان 

اللبان  اأنواع  اأجود  اأنواعه املتوفرة حالًيرّا من  العماين بكافة 

االآن املحافظة على هذه  العامل، ودورنا  اليوم يف  املوجودة 

الع�سوائي  التعدي  ومنع  وجودها،  اأماكن  وتوثيق  ال�سجرة، 

عليها«.

ثالـــث اأيــــام املوؤمتــــر

قام  املوؤمتر،  لبنامج  امل�ساحبة  الفعاليات  �سمن 

العمانية  والنباتات  االأ�سجار  حديقة  بزيارة  امل�ساركون 

الكائنة مبنطقة اخلو�س يف والية ال�سيب؛ وذلك لالطالع على 

جمموعة من النباتات العمانية، والتعرف اإىل جهود احلديقة 

البداية  الزوار يف  ا�ستمع  يف املحافظة عليها واإكثارها. وقد 

ي�سعى  الذي  الوطني  امل�رضوع  نبذة عن هذا  �سمل  اإىل عر�س 

الإظهار التنوع االإحيائي الفريد الذي حتظى به ال�سلطنة، كما 

قدرّم العر�س تعريفا بالبيئات املتنوعة التي تزخر بها طبيعة 

تعي�س  التي  البية  واالأ�سجار  النباتات  اأنواع  واأهم  ال�سلطنة، 

 ،Annette Patzelt الدكتورة  �سحبتهم  وبعدها  فيها، 

اأق�سام  عن  تعريفية  جولة  يف  باحلديقة،  امل�رضوع  مديرة 

احلديقة املختلفة.

كما ا�ستمل برنامج اليوم الثالث من املوؤمتر على زيارة 

الوفد امل�سارك ملركز اأبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة 

االأ�ستاذ  نزوى  جامعة  برئي�س  امل�ساركون  التقى  اإذ  نزوى؛ 

اجلامعة  رئي�س  ونائب  الرواحي،  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور 

لبحث  وذلك  احلرا�سي؛  �سليمان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ 

وبرامج  العلمي،  البحث  جماالت  يف  امل�سرتك  التعاون  �سبل 

التبادل بني اجلامعة والعلماء امل�ساركني، املنت�سبني ملختلف 

بجولة  الزيارة  واختتمت  الدولية.  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 

داخل خمتبات املركز؛ لالطالع على اأحدث االأجهزة العلمية، 

وجتهيزات املرافق، ومنجزات املركز، وموا�سيع البحث التي 

يعمل عليها اأع�ساء فريق املركز. 

م�صاركة حديقة القراآن النباتية الع�صو مبوؤ�ص�صة قطر

الع�سو  النباتية  القراآن  حديقة  م�ساركة  املوؤمتر  �سهد 

وقالت  الدويل،  املوؤمتر  هذا  تنظيم  �رضيكا يف  قطر؛  مبوؤ�س�سة 

احلديقة  »اإن  كلمتها:  يف  احلديقة،  مديرة  اخلليفية  فاطمة  اأ. 

حتتوي على العديد من النباتات الطبية التي يتم جمعها من 

خمتلف البيئات اجلغرافية، مبا يف ذلك ال�سحراء اال�ستوائية 

والبحر االأبي�س املتو�سط«. واأ�سافت: »نحن نركز على وجود 

بالعلم  املتعلقة  حتديدا  العلمية،  الدرا�سات  من  كبري  عدد 

وتوثيق  لعر�س  النبوية؛  ال�سنة  اأ�سا�س  على  والدواء  النباتي 

االإجنازات العلمية لتلك االأنواع النباتية«.

اأما عن م�ساركتهم يف املوؤمتر فقالت اخلليفية: »نتوجه 

بال�سكر اجلزيل جلامعة نزوى وجامعة ال�سلطان قابو�س على 

االأكرث  للم�ساركة يف تنظيم هذا املوؤمتر  الكرمية  الدعوة  هذه 

العمل  يف  بيننا  ال�رضاكة  هذه  تتوا�سل  اأن  وناأمل  رائع،  من 

مب�ساريع بحثية يف امل�ستقبل«.  

من:  كل  م�ساركة  �سهد  املوؤمتر  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير 

حديقة النباتات واالأ�سجار العمانية، ووزارة الزراعة والرثوة 

ا�سرتاتيجيني  ك�رضكاء  العمانية  البيئة  وجمعية  ال�سمكية، 

اأهمها:  اأخرى داعمة،  اإىل عدة جهات  يف تنظيمه، باالإ�سافة 

امل�سال،  الطبيعي  للغاز  العمانية  لل�رضكة  التنموية  املوؤ�س�سة 

العاملية.  يارد  نيلز  و�رضكة  املتكاملة،  للم�ساريع  واالأ�سلية 

رفقة  لهم  والتقدير  ال�سكر  بخال�س  املنظمة  اللجنة  وتتقدم 

املتحدثني الر�سميني وامل�ساركني واحل�سور، جميعهم اأ�سهموا 

يف اإجناح هذه الن�سخة االأوىل من املوؤمتر، على اأمل اأن تتي�رض 

اجلهود لتنظيم الن�سخة الثانية منه خالل عامني. 

ملف العدد

ركن حديقة القراآن النباتية الع�سو مبوؤ�س�سة قطرركن مركز اأبحاث العلوم الطبيعية والطبية بجامعة نزوى
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اأداة  املاء،  رحى  اأو  املائية  الطاحونة 

طحن  الأجل  قدميًا  ا�ستخدمت  تقليدية  زراعية 

للمياه  الهيدروليكية  القوى  با�ستخدام  احلبوب 

اجلارية مثل مياه االأفالج.

قبل  االأول  القرن  اإىل  يعود  تاريخها 

ُعمان  اأما يف  والرومان،  اليونان  زمن  امليالد، 

هارفارد  جامعة  بها  قامت  التي  فامل�سوحات 

الع�سور  منذ  وجودها  اإىل  ت�سري  االأمريكية 

االإ�سالمية املبكرة؛ اأي حوايل القرن الثامن حتى 

العا�رض ميالدي يف منطقة وادي اجلزي بوالية 

�سحار.

حجر  من  قطعتني  من  الرحى  تتكون 

يف  وموجود  مرتاكبتني  البازلت،  اأو  ال�سوان 

احلجر العلوي  فتحة لو�سع احلبوب، اأما احلجر 

ال�سفلي فهو مو�سول بقطعة حديدية متتد منها 

مراوح خ�سبية لتدوير حمور الرحى. 

يقوم مبداأ عمل رحى املاء على توجيه قوة 

تنحدر  ثم  الفلج،  �سواقي  با�ستخدام  مائية  دفع 

راأ�سيًا نحو قبو اأو غرفة الرحى الطينية؛ اإذ تعمل 

دوالب  حتريك  على  للماء  الهيدروليكية  القوى 

حمليًا  تعرف  ما  وهي  مراوحها،  اأو  الرحى 

ويتم  الرحى  تدور  املحور  وبتحريك  بالورقة، 

طحن احلبوب بني قطعتي احلجر املرتاكبتني.

عملية  من  الناجت  الطحني  جتميع  يتم 

اأو اجل�س  الطحن يف جدول م�سنوع من الطني 

بع�س  ويف  املحلي(،  )االإ�سمنت  ال�ساروج  اأو 

جلدية  اأو  قما�سية  قطعة  تو�سع  الطواحني 

حميطة بالرحى. 

الواليات،  من  عدد  يف  املاء  رحى  توجد 

والية  املعرت�س(،  )فلج  �سحار  والية  منها: 

)فلج  نزوى  والية  احلمراء(،  )فلج  احلمراء  

والية  �سياء(،  )فلج  قريات  والية  اخلطمني(، 

الغري�س(، والية بهالء )فلج امليتا(،  نخل )فلج 

ووالية الر�ستاق )فلج املي�رض(، ووالية العوابي،  

ووالية ال�سيب.  

بنيت  التي  احلمراء  بوالية  املاء  رحى 

عامًا  وقفا  كانت  احلمراء  فلج  جمرى  على 

امل�ستخدمني  واأكرث  باتفاقهم،  االأهايل  جلميع 

بحكم  امراأة  عليها  ت�رضف  منها.  القريبني  لها 

من  جزء  واأجرتها  املنزل،  حرم  داخل  وقوعها 

النخيل  من  زال  وما  بي�سات،  ب�سع  اأو  الطحني 

رحى املاء

                                           زهرة العبية 

وحدة بحوث االأفالج

املحيطة باملنزل تابعة للوقف، اأما رحى املاء فال اأثر لها حاليًا. 

اأما يف فلج املعرت�س مبوقع عرجا االأثري بوادي اجلزي ب�سحا ، 

فامل�سوحات االأثرية ت�سري اإىل وجود اآثار الأربع طاحونات مائية، وهي 

لتو�سعها  اأدخلت نظام الطاحونات املائية؛ نظراً  اأنها  اأول والية ُيعتقد 

الزراعية  الرقعة  املبكرة، وتو�سع  االإ�سالمية  الع�سور  العمراين يف فرتة 

فيها. وكانت اأي�سًا يف اأوج فرتات ن�ساطها االقت�سادي، خ�سو�سًا تنجيم 

اأما  اأمتار،  اإحداها حوايل 8.5  اإذ يبلغ ارتفاع م�سب املاء يف  النحا�س؛ 

يف  ا�ستخدم  مربعا.  مرتا   24 حوايل  تبلغ  الرحى  قبو  اأو  غرفة  م�ساحة 

رملي،  وحجر  البحرية،  االأ�سداف  من  وحجر  الوديان،  حجر  �سناعتها 

و�سخور بركانية ملونة زرقاء ورمادية، باالإ�سافة اإىل احل�سى املخلوط 

بال�ساروج. 

 يف قرية طوي ال�سيح بوالية العوابي، ح�سب ما ُذكر يف املو�سوعة 

العمانية، توجد رحى ماء مب�ساحة 13.5 مرت مربع، وارتفاع م�سب املاء 

1.5 مرت . 

على  ال�سيب  والية  يف  مائية  طاحونات  ل�ست  اآثار  وجدت  كذلك 

اإىل  منها  بع�س  يعود  اخلو�س،  وادي  مياهه  م�سدر  غيلي  فلج  امتداد 

امل�سوحات  ح�سب  ال�سا�ساين  الع�رض  اإىل  وبع�سها  العبا�سي،  الع�رض 

االأثرية.

تختلف اأنواع الطواحني املائية باختالف امل�سقط املائي، وكذلك 

و�سعية دوالب الطاحونة اأو العجلة، يف ُعمان ا�ستهرت، وباالأخ�س يف 

اأو الطاحونات ذات امل�سقط  موقع عرجا االأثري، الطاحونات اليونانية 

وعادة  املائي  امل�سقط  ارتفاع  على  تعتمد  اإذ  االأفقية؛  والعجلة  الراأ�سي 

يكون من 4 اإىل 8 اأمتار، هذا النوع من الطواحني يتنا�سب مع املناطق 

ذات الت�ساري�س التلية واجلبلية املرتفعة عن �سطح االأر�س؛ فتدفق املاء 

الالزم  الهيدروليكي  ال�سخ  يوفر  الذي  االأمر  منحدرة  �سواقي  يف  يكون 

لت�سغيل الرحى. 

ما زالت اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية ت�ستخدم حتى االآن رحى 

ويف  يزد،  مقاطعة  يف  بالتحديد  االأفالج،  مياه  بقوى  امُل�سغلة  املاء 

للنموذج  م�سابه  املاء  لرحى  كامل  منوذج  يوجد  املغربية  اململكة 

العماين؛ وذلك يف متحف ح�سارة املاء مبراك�س. 

منوذج ثالثي االأبعاد لرحى املاء

بقايا رحى املاء بقرية �سياء بوالية قريات

ت�سوير / حبيب الهادي
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رعاِك الله يا دار)ن( غَدْت بني املـــــــــــــــــــــال عنواْن

تعانق هامة الّدنيا وتعطي يف الحضــــــــــــــــــــارة دروْس 

هنا تاريخنا املاجــــــــــــــــــد يالمس حارض)ن( مزدان

وشعب)ن( يصنع اإلنجاز عىل هام الُعـــــــــــــال محروس

بدت من نهضــــــــــــــــــــة السبعني تشيّد أعظم األركان

وقصة قائد )ن( مقدام ، حكيم )ن( للعــدل قاموس 

حكم شعبه عىل القرآن ومنهاج النبي العــــــــــــــدنان

مساجدنا منارات )ن( تخرج للعـــــــــــــــــــــــــلوم نفوس 

وللتعليم مدارسنا غدْت يف أروع البنيــــــــــــــــــــــــــــــان

تعطي فيضها أجيـــــــــــــــال مبنهج واضح )ن( مدروس 

هزمنا الجهل وإنزاح الظــــــــــــــــــــــــــــــــالم بهمة السلطان

وصار العلم نبــــــــــــــــــــــراس )ن( ألرض )ن( ُحبها فانوس 

كتبنا قصة األمجـــــــــــــــــــــــــاد نباهي أعرق البلدان

قصة شعب ما يقبل سوى درب الفخــــــــــــــــــــر ناموس 

بنا ثرى األوطان من مسندم الني ظفــــــــــــــــــــــــار تشرَّ

شعْب واحد و ُحلُْم واحد ، يعـــــــانق يف الربايا شموس 

وصارت ُدولة األحـــــــــــــــــرار شموخ األرض واإلنسان

جسد دمه أديم األرض و نبضه بالوطن محســــــــوس 

مثان وأربعني من العمل والجــــــــــــد أثبتنا مع الربهان

بأنا نعشق األرض العظيمة وُحبها بقلـــــــــوبنا مغروس 

سالم الله عىل قــــــــــــــــــــــــــائد تربع هامة الشجعان

زعيم العالَم األول وال مثله أحد قابـــــــــــــــــــــــــــــوس 

وســـالم اللــه علـى أرض )ن( بهـا شعـب)ن(عظيـم الشــأن

حمــل غصـن )ن( مـن الزيتـــون وأعطـى يف الســالم دروس

دولـــة الأجمـــاد

سعود بن نارص الصقري
اإدارة التميـــز املنظمـــــي 

معادلـــة جت�صــــد ثقافــــة التميـــــز

من  كثريا  املعا�رضة  التعليمية  املنظمات  تواجه 

ال�رضيعة  البيئة  والتغيريات  التطورات  نتيجة  التحديات 

واملتالحقة؛ وذلك نتيجة التنوع الكبري يف حاجات ورغبات 

امل�ستفيدين منها، والتطور الهائل يف تكنولوجيا املعلومات 

امل�سكالت  وازدياد  االإداري،  العمل  وتعقد  واالت�ساالت، 

العاملني  اأعداد  وازدياد  التعلمية،  البنى  وت�سخم  الرتبوية، 

واملتعاملني معها، واقرتان املخاطرة، وعدم التاأكد يف اتخاذ 

القرارات.

على  با�ستمرار  تتفوق  التي  املتميزة هي  املنظمات  اإن 

اأداء مهامها، كما اأنها ترتبط  اأف�سل املمار�سات العاملية يف 

التاأييد  بعالقات  معها  واملتعاملني  منها  امل�ستفيدين  مع 

حاملة،  م�ستقبلية  ا�سرتاتيجية  روؤية  ومتتلك  والتفاعل، 

ومدركة لقدراتها وامكاناتها ونقاط �سعفها وقوتها، ومتتلك 

القدرة على جمع املعلومات اال�سرتاتيجية املنظمية، واإدارتها 

يق�سم  ال�سدد  هذا  ويف  املرغوبة.  االأهداف  حتقيق  اأجل  من 

التميز املنظمي اإىل ق�سمني: االإداري والوظيفي، الذي يتحقق 

العاملني  لدى  امل�ستقلة  االإمكانات غري  ا�ستك�ساف  من خالل 

قوة  بنقاط  املنظمي  التميز  ويق�سم  �سواء.  واملنظمة على حد 

تتمثل يف القيادة، والتمكني االإداري، وزيادة الر�سا الوظيفي، 

التي  بال�سورة  احلديثة  التقنيات  وتوظيف  االإدارة،  وحت�سني 

حتقق اأعلى ا�ستفادة ممكنة. وي�سري مفهوم التميز املنظمي اإىل 

حتقيق املنظمة مليزة تناف�سية مقارنة بنظرياتها، مبعنى اأن 

الناحية الوظيفية  اأف�سل من مناف�ساتها من  تكون يف و�سع 

املنظمية اأو اال�سرتاتيجية، وهذا يتطلب التواأمة بني الفعالية 

املح�سلة  املنظمي  التميز  ويعد  االإداري، وكفاءته.  االأداء  يف 

اجلماعية التي يجب اأن يفكر بها القائمون على اإدارة املنظمات 

اأو يت�رضفوا بها حيال بع�سهم بع�سا،  التعليمية املعا�رضة، 

وحيال امل�ستفيدين منها؛ ولهذا يعد تطوير ثقافة جت�سد التميز 

االإيجابي يف  اأ�سا�سية لتعظيم قيمة املنظمة واأثرها  �رضورة 

وجود  نتيجة  حتمي  االأمر  وهذا  واملتفاعلني.  امل�ستفيدين 

ظروف ومتغريات املحيط على املنظمات تفر�س عليها تبني 

فبينما  العاملني،  جهود  تكاثف  يتطلب  وهذا  للتميز،  ثقافة 

اأنهم  اإال  التغيري،  لعملية  وفاعلني  حمركني  امل�سوؤولون  يعد 

ال�رضوري  امل�ستمر  التحول  اإحداث  مبفردهم  ي�ستطيعون  ال 

حتقيق  للمنظمة  اأريد  ما  فاإذا  التنظيم.  تطلعات  لتحقيق 

التناف�سية املتزايدة، فيجب عليه اأن ير�سخ جذورها اأي ثقافة 

كافة  على  حت�سينات  الإجراء  وال�سعي  م�ستدام،  ب�سكل  التميز 

امل�ستويات ويف خمتلف االأوقات. ويجب القول يف هذا ال�سدد 

اأو حتدث ب�سفة  اأن ترتك للم�سادفة  اإدارة التميز ال ميكن  اإن 

تهدف  خمططة  تنظيمية  جلهود  حم�سلة  اأنها  بل  ع�سوائية، 

ترفعه  �سعار  فالتميز  لها.  الدائمة  التناف�سية  امليزة  لتحقيق 

اأ�سا�سية لها  العديد من املنظمات املعا�رضة، وتتخذه ر�سالة 

انطالقا من قناعة را�سخة اأن الذي ال مييز نف�سه من مناف�سيه 

�سوف ي�سمحل يف ظروف عمل ميزتها التغيري امل�ستمر الذي 

اأ�سبح جزءا واقعا يف حياة هذه املنظمات، وال ميكن جتاهله 

بل يجب التعامل معه.

وميكن  املنظمي،  التميز  اإدارة  معادالت  تعددت  لقد 

اأوال  كالتايل:  املنظمي  التميز  اإدارة  معادلة  تركيبة  حتليل 

يف  اأ�سا�سا  عن�رضا  تعد  اأنها  اإذ  القيادة؛  خالل  من  التميز 

املعادلة؛ لكون تاأثريها على جميع عنا�رض التنظيم االإداري، 

فالقادة املتميزون يعملون على اإجناز اأعمالهم بتفان وعطاء 

التي  اخلا�سة  االأهداف  حتديد  على  القدرة  وميتلكون  كبري، 

تعد ذات �رضورة ق�سوى التخاذ القرارات ال�سعبة، وميتلكون 

حما�سا ملهما، وحنكة متكنهم من تنظيم املواقف الفو�سوية، 

التميز  قيم  وتر�سيخ  اإليه،  ي�سعون  ملا  �سمولية  �سورة  وخلف 

من  التميز  ثانيا:  للعاملني.  اجلماعي  التميز  �سلوك  وتدعيم 

التدريب،  يف  اال�ستثمار  يتطلب  وهذا  الب�رضي،  املورد  خالل 

املهارات  من  االحتياجات  وتقييم  التعليم،  فر�س  وتو�سيع 

املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  على  والرتكيز  الب�رضية، 

احلديثة.  التكنولوجيا  ا�ستيعاب  على  الب�رضية  املوارد  وقدرة 

التي تتمثل يف  اال�سرتاتيجية  االإدارة  التميز من خالل  ثالثا: 

جمموعة القرارات والنظم االإدارية، التي حتدد روؤية املو�س�سة 

التناف�سية،  الطويل على �سوء ميزاتها  االأجل  ور�سالتها على 

و�سعيها امل�ستمر نحو متابعة الفر�س، وتقييمها، والتهديدات 

اأن  غري  املنظمي.  وال�سعف  القوة  بنقاط  وعالقتها  البيئية، 

التعامل مع مو�سوع التغيري من منظوره الوا�سع قد ي�سهم يف 

للمحافظة  املنظمي  للتميز  الفعالة  اال�سرتاتيجيات  توظيف 

على ا�ستمراريتها.

اإن تكافل منهجية التغيري يوؤدي دورا حا�سما يف حتديد 

الأهمية  ونظرا  الوظيفي،  التميز  مع  التعامل  ا�سرتاتيجيات 

العايل؛  التعليم  ملوؤ�س�سات  بالن�سبة  االأكادميي  االعتماد 

باعتباره اأف�سل فل�سفة ميكن اأن حتققها اإدارة اجلودة ال�ساملة 

مبدخالتها  التعليمية  املنظومة  تطابق  بب�ساطة  تعنى  التي 

التي  عامليا،  عليها  املتفق  املوا�سفات  مع  وخمرجاتها، 

�سعت  وقد  وتطلعاته،  املحلي  املجتمع  حاجات  مع  تتوافق 

للجامعة  املوؤ�س�سي  االعتماد  على  للح�سول  نزوى  جامعة 

جودة  مب�ستوى  لالرتقاء  لباجمها؛  االأكادميي  واالعتماد 

اإىل  اإ�سافة  العمل.  �سوق  مع  املخرجات  ومواءمة  التعليم، 

تطبيق التعامل االإلكرتوين، واإك�ساب مواردها الب�رضية مهارات 

واهتمامها  والرقمية،  الذهنية  التكنولوجيا  مع  التعامل 

اأحد  العلمي  بالبحث  الكبري  واهتمامها  وحمتواه،  بالتعليم 

مكونات تركيبة معادلة اإدارة التميز املنظمي.
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.4-1

�سعيدان، احمد)2007(. معادلة متيز االداء املنظمي.   -

جملة رماح للبحوث والدرا�سات، االردن، عدد 3، 12-8. 

د. حممد اجلرايدة

كلية االآداب والعلوم
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وكاأن العمـــر يف عينك اأمان

بحر الأفكار

عن اأي نعيم اأحتدث؟ عن تلك الهدية التي ظفرت بها من خالق ال�سماء؟ اأم عن تلك العظمة يف وجنتيه؟ اأم 

عن ذلك احلنان واحلب االأبوي ال�رضمدي؟ اإنه اأبي؛ ذلك املغوار يف عيني، ذلك ال�سهم يف اأعينهم.

�سيدي، معلمي، حبيبي يا اأبي كل االأ�سياء التي على عتمة عيني ت�سيئها اأنت؟ عندما اأظلمت الدنيا يف 

عيني، واأ�سبحت اأرى كل �سيء معتما، رزقت بك فاأ�سبحت اأرى الدنيا مليئة باحلياة.

اإىل اأبي يا ن�سيم احلكمة الذي ي�رضي يف كل حياتي، الذي اأجده دائما بقربي يف �سالمل احلياة، علمتني 

كيف اأعي�س لهدف نبيل، فاأعمل له بجد، واأبذل له ب�سخاء، كيف ا�ستطعت اأن تكون اأبا مثاليا بحق، وتوؤثر يف 

نف�سي كل هذا التاأثري؟ �سكرا الأنك اأبي، و�سكرا الأين ابنتك.

الغالية بنت علي بن �سعود البو�سعيدية

لتكن بقلبك �صماء زرقاء

التي تعرفت  درا�ستي  اإنها زميلة 

جمعتنا  كلما  اأ�سهر،  ب�سعة  منذ  اإليها 

ن�ساطا  اأ�ستعل  م�سرتكة  حما�رضة 

جدها  يف  عنيدة  طالبة  الأنها  وهمة؛ 

بيننا  ي�ستعل  الدرا�سي،  واجتهادها 

تناف�س علمي �رضيف، التحدي فيه اأمر 

زميلتي  وجدت  يوم  ذات  جدا.  ممتع 

التي تناف�سني الدرا�سة، بائ�سة حزينة، 

منظرها،  من  منده�سة  منها  اقرتبت 

اقرتبت  حاملا  حالتها،  من  متاأثرة 

راأ�سها  رفعت  بالتحية،  بادرتها  منها 

اإيل  األقت  حمبو�سة،  دموع  وبعينيها 

تنزل  الدموع  واأخذت  حزينة  بنظرات 

املحيطني  بعيون  �سعرت  عينيها.  من 

منها  طلبت  اإلينا،  النظر  تختل�س 

يف  جل�سنا  املكتبة.  يف  وكنا  اخلروج 

ال�سجرة  ظل  حتت  الكبرية  ال�ساحة 

العابرة  اخلطوات  كانت  الوحيدة، 

الف�سول  ونظرات  كثرية،  اأمامنا  من 

تتابع  ثم  خاطفة  حلظات  حتا�رضنا 

دموعها  حترر  زميلتي  بداأت  �سريها، 

تلفظ  كاأنها  واأ�سبحت  املحبو�سة، 

تخ�س  مل  بالغة.  ب�سعوبة  اأنفا�سها 

البكاء  اأرادت  النظرات،  وال  اخلطوات 

بال عوائق، بال خ�سية وبال خوف، كنت 

�سامتة مل اأقاطعها لتبك ما ت�ساء، علرّ 

نزيف االأمل يفارقها بال رجعة.

اأعطيتها  ف�سيئا،  �سيئا  تهداأ  بداأت 

قائلة  تكلمت  دموعها،  لتم�سح  منديال 

: اأحمل معزة كبرية لزميلتي، لكنها ال 

م�ساعري،  قدر  تدرك  وال  بذلك  حتفل 

جعلتني اأ�سعر اأنني �سعيفة، بل �سغرية 

بريء،  ب�سدق  �سيئا  تفعل  كطفلة 

خطاأ  فعلت  كاأنني  الكبار  فيعاقبني 

يت�ساءل  حجمي  كاأن  اأ�سعر  فادحا، 

�سمتت  معها؟  تكلمت  هل   : لها  قلت   .

�سمتها  طال  دموعها،  جتفف  واأخذت 

وكاأنها  تنف�ست  ثم  اأمل،  مل  لكنني 

لداخلها، قالت: نعم  الهواء عنوة  جترت 

ملا  قالت:  ثم  تب�سمت  لكنها  اأخبتها، 

اأتوا�سل  مل  كنت  اإن  كلها،  املعزة  هذه 

�سعرت  بالدرا�سة.  م�سغولة  فالأنني 

حينها كاأين تال�سيت، ثم �سمتت. قلت 

لها: ال تلوم زميلتك لعلها تقدرك ولكن 

األومها،  باأ�سلوبها وطريقتها. قالت: ال 

فلي�ست خمطئة، بل اأنا من اأخطاأت يف 

اأنت  لها:  وقلت  ابت�سمت  نف�سي.  حق 

اأقوى مني. قالت:  اأنك  قوية جدا حتى 

هل الأنني اأ�ساأت اإىل نف�سي وقلت اإنني 

�سعيفة اأمامك واأمامها. قلت: بل الأنك 

اأن  كادت  معاناة  من  نف�سك  اأخرجت 

قدرت  لقد  والبوؤ�س،  للحزن  ت�سلمك 

ووعيت  الدر�س  فهمت  م�ساعرك،  حجم 

التجربة.

التي  بامل�ساعر  عظيمة  اأنت 

حتملينها، و�ستتعلمني كيف حتافظني 

م�ساعر  حملت  الأنك  تندمي  ال  عليها، 

كيف  �ستعرفني  ما،  الأحد  كبرية 

اإيل  نظرت  معقول.  وبقدر  توجهيها 

حزن  غيوم  بددت  م�رضقة  وابت�سامة 

عينيها، لقد اأعلنت اأنها حتررت من قيد 

امل�ساء  يف  مبحا.  اأملا  يو�سعها  كان 

فيها:  تقول  بر�سالة  زميلتي  اإيل  بعثت 

ووجدت  ارحتت  لقد  جزيال  »�سكرا 

نف�سي من جديد«.

م�ساعر  يحمل  من  كل  اإىل 

طاقة  اجعلها  بداخله،  اإن�سانية 

االآخرين  علرّم  مب�ساعرك  اإيجابية، 

لالآخرين،  ابت�سم  ومب�ساعرك  الروعة، 

حاالتك،  كل  يف  رائعا  كن  ومب�ساعرك 

واإىل اأولئك الذين ال ي�ستطيعون التعبري 

ال  الذين  اأولئك  واإىل  م�ساعرهم،  عن 

ي�ستطيعون  اأن يدركوا م�ساعر االآخرين 

فذلك  لالعتذار  بلطف  بادروا  نحوهم، 

�سماء  اأولئك  عند  لتبق  ال�رضر،  اأقل 

دمتم  قلوبهم.  يف  م�رضقة  زرقاء 

مب�ساعر اإن�سانية �سادقة ورائعة.

�ساملة بنت جمعة الرا�سدية

سمفونية  أعامقي  يف  تنخر  التي  وأنغامه  وطني  أهازيج  أحببت   

مالئكية، عشقت صباحات الوطن حتى الثاملة ونفحاته العذبة التي 

تعطي شعورا لذيذا بالَخَدر، كبّلتني بقيودها وزجت يب يف ثغر الفرح، 

عندما  الحياة.  ذنوب  تدنسه  مل  كرضيع  وصفائها  الرباين  لجاملها  يا 

جذورها  بنزع  همهمت  تفارقني،  أن  مقلتاي  شاءت  عيني،  أبرصتها 

شئت  و  كغجرية،  السفر  عشقت  العني،  كفيف  لترتكني  إليها  ورنت 

أن تكون وجهتي إىل )أوروبا(. حزمت حقائبي ودعوايت، وأودعتها بني 

رفوف األماين، عربت جرس الذكريات امليلء بالفجوات كأنه مينعني من 

الرحيل، وما إن عربته بدأ يْدوي كالصاعقة، ارتجفت هلعاً ومضيت إىل 

سبييل، وّدعت وطني تكلله صلوايت و تعاويذي وأنا أهمس: فليحفظك 

الله! ودلفت إىل الطائرة، وإذا يب أحلق يف السامء وأعرب عتبات الضباب، 

اعرتاين الذعر يف مرافئ االغرتاب، صور شتى متور يف ذاكريت، وحنيني 

إىل الوطن قد ارتسم يف قلبي، أخذتني غفوة، ورسحت يف بحر هائج 

من الذكريات التي تعجز روحي عن نسيانها، فجأة!! عّم الظالم وإذا 

عنقي  يلتف حول  إفعوانيا  ثعبانا  لتصبح  تتناسل  الخوف  به مخالب 

ويغتالني، أفقت من سبات أزيل، وبدأ لساين يتمتم باملعوذات بشكل 

هستريي، نظرت بغتة إىل النافذة، لقد حطت الطائرة، مرخية معطفها 

لتستنشق هواء بلد آخر، أبرصت أرساب الطيور وهي تطفو يف عمق 

فضاءات التبعرث، استنشقت عبق الزهور املمزوج بنقاء الغيم، ويف فرح 

أصبحت   ! نعم  املدينة.  تلك  يف  خطوايت  أوىل  أخطو  مضيت  ساذج، 

مغرتبة، بدأت قدماي تجراين بأذيالها موشكة عىل التعرث، تأىب الرجوع، 

وتريد املكوث عىل أطراف املدينة، اعرتتني فرحة عارمة، كفرحة طائر 

ريثام وجد عشه، اسرتخيت لربهة من زمن، طرق الباب، وبدأت طرقات 

قلبي تزعجني، قلت لها: اصمتي قليالً، بدأ الخوف يتجذر يف أعامقي، 

فتحت الباب، وإذا بها حواء من بلدي، حواء لكن من نسل الشيطان، 

بدأ الوسواس ينخر روحي، شعرت بوخز بدأ ينقر عظامي، استعذت 

منه، لكنه قدم نفسه قربانا لهواجيس، أفقت عىل تغريد الطيور وترانيم 

الزهور ووهج الضوء، عبثت بالطرقات، ومزجت أريجي الديني هناك، 

لن أسمح لشيطاين أن يجرتين لدميقراطيتهم، دلفت إىل أقرب مقهى، 

اسرتقت  بالصمت،  ألوذ  بدأت  )يوتوبيا(،   روايتي  من  جزء  قرأت  و 

اجتاحني  الشياطني،  ملهى  امللهى،  ذلك  إىل  الزمن  من  لربهة  النظر 

قد  الجنوين  )الفضول  لخلسة!  انتظر  املكان.  الكتشاف  جنوين  فضول 

يزج بك بني شقوق جهنم، فال تتحاذى بجنبه(. حاولت قهر فضويل فلم 

شفة،  ببنت  أنبس  مل  بيولوجية،  رعشة  انتابتني  إليه،  دلفت  أستطع، 

فتكت  كالرصاصة،  ثاقبة  نظرات  ووجهوا  اللهو  عن  أبصارهم  عميت 

لخلسة  غفوت  قد  املكان،  برحت  وما  املساء  انبلج  أنفايس،  نظراتهم 

من الزمن، استيقظت، كأس من السم اللعني بجانبي، نظرت إىل نفيس 

يف املرآة، رمقت طائرا كسيحا ملوثا بدماء زائفة، انقبضت أوتار قلبي 

كأنها تبعث لحناً جنائزياً، ركبتاي مل تعودا تحمالين، هممت بالبكاء، 

نفخت ذاكريت، وحاولت حشوها بذكريات طاهرة، لكنها ال تأىب، يا رباه 

ال أكاد أصدق، تناولت سام لعينا يأىب اإلسالم تقبله، مددت يدي إىل 

املسدس ودوت رصاصة واحدة، رصاصة واحدة أخرجت آخر أنفايس، 

روحي تفارق جسدي، وتهم بالصعود، استل من روحي تلك الذنوب، 

إنها  الدقائق والثواين وخفقاتها األوىل،  الحياة، أجرت  وبعثتها مع غبار 

بتلك  تغفر،  التي ال  ذنويب  تخلصت من  آخر،  عامل  أخرى يف  يف حياة 

الرصاصة الواحدة، أعطتني شعورا مالئكيا وأرجعتني طفال باتت ذنوبه 

تتناثر، نصبت قامتي وأنا يف هدوء الهث، نعم! خرقت زجاجة الخمر 

املقابلة، ال مل أنِه حيايت، مل أتخَل عن كينونتي العظيمة، حزمت توترايت 

الطاهر، وتركت ورايئ  العزيز  املكان؛ ألرجع إىل بلدي  الثائرة مغادرة 

الصغري  ، إن  الذنوب صغريا  التي ال تغفر!! ) ال تحتقرن من  ذنوبهم 

غدا يعود كبريا(

روؤى املجرفية

 مرايــا تنـــزف خطايــــا 
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by Asma Al Hooti (Translation major)
You might think that learning another language is a bit difficult, well I 

wouldn’t say that it’s very easy but don’t worry, it’s just a little challenging. If 
you want to discover a new you, let’s say a more developed person, then it’s a 
challenge that you should take. Learning a language is a beautiful world, a bit 
complicated, but very deep and mysteriously nice. You can follow methods or 
strategies to learn, speak and to perfect a language. So let’s begin:

 First thing is your motivation and curiosity. Your love for a language 
will motivate you to learn more and go forward. However, if you don’t like it 
but you have to learn it, then I advise you try adapting to it.

 The second step is to get real, and work hard. You can put a goal for 
yourself for the start. For example, look for the most common words that you 
use in your language and their equivalents in the target language and then start 
using them.

 Thirdly, make language learning a part of your life. You can watch 
programs in the target language; listen to music and have conversations too; 
and most importantly read. Personally, I find reading is the strongest method or 
way to learn a language and even to develop it. It sounds boring, I understand, but once you try it, you won’t get enough of it.

 Next, use technology to help you. It’s like having a friend with you all the time, of course don’t overdo it. You can download language apps like 
Duolinguo and Anki. In addition, you can even reset the language in your phone. That would be very helpful.

 I remember one of the teachers saying that when learning and speaking a different language you’re certainly going to feel embarrassed sometimes. It’s 
true; take it from me because I can relate to that.  Well, that’s your fifth step. Use what you’ve learned and don’t worry about making mistakes. Try talking to 
native speakers of the language. Break down the wall of shyness and doubting yourself. You won’t know what you’re capable of without trying!

 Lastly, try to be comfortable with the language and revise what you’ve learned of vocabulary and grammar, and try to speak it. Practice a lot. That will 
make you good.

 These are some of the methods that you can use and follow, but what’s interesting is that people are different and they have different abilities and 
skills. You can create your own way of learning a language instead. How do you think that you can learn speaking a different language? What makes you, 
you?! Some love languages and that’s why they learn them; others want a better job. Decide what you really want and then try to figure out your way with a 
language, and that is the simplest and the best way☺.

More on Learning a New Language
by: Asma Al Hooti (Translation major)

Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

THE ROAD NOT TAKEN
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference. by: Robert Frost
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It was the hot Omani month of April when fame called upon Mr 
Malcolm to star in a short video for the Oman Ministry of Heritage 
and Culture to promote Nizwa as the Capital of Islamic Culture, 
2015. 

  Four groups of Omani film students were dispatched to Nizwa 
for one week to produce different short videos under the direction 
of professional film-makers. Mr M met his director, Rami Murtada, 
in a Nizwa cafe where he and his crew seemed very pleased to have 
suddenly found a fit for the part they had chosen for their story: an 
older western explorer, unearthing long-forgotten tales of magic and 
mystery that originated in Nizwa. The part had been turned down by 
that already in-demand star of DFL, Ray Petersen.

  “For four days in the following week, with permission from 
our former FI director, Dr Khalfan, I rose at dawn to meet the rest of 
the crew at Al Diyar Hotel and follow them to our filming locations. 
At around 10.30am we would break off filming so I could hurry 
back to Birkat Al Mouz to attend to business in Anjiz. By 3pm I was 
off again to continue my role as a would-be Indiana Jones in straw 
hat and carrying a backpack of spoils. We’d finish around 6 or 7pm 
when I’d retreat for a well-deserved ice-cold beverage after baking 
in the relentless sun.

  “For most of the film I had no speaking part; I just had to 
look curious and bemused, which I naturally was, anyway. The most 
interesting experience was my being taken to parts of Nizwa I didn’t 
know existed, and introduced to old local stories I had never heard 
of. There are several tales that my character stumbles across and sees 
re-enacted before him. A captivating example is the story behind the 
huge rock in the wadi near Nizwa souq. Apparently, there’s a young 
boy inside it…”

  The film, along with the others, was shown in Al Shahba 
in October 2015 to a rapt audience of students and VIPs, and 
participants in the projects were awarded plaques and certificates 
in kind acknowledgement of their efforts. Clips from the film then 
turned up in the foyer of Nizwa’s Golden Tulip Hotel in 2016. Mr 
M is awaiting an offer for the West End adaptation since it now 
looks as if world-wide distribution of the film has been curtailed. 
It’s become a bit of a collector’s piece and might therefore show up 
in a Criterion edition. Actually, Mr M praises all involved: “Rami 
and his crew did an excellent job in all stages of production, and 
in looking after their western divo. It’s a very professional and 
impressive video with some great special effects.” 

For further information, or viewings by students, see Mr 
Malcolm.

“Trust me, Mr Malcolm; if you fall, I’ll catch you.”

Participations

Keine Ironie 
Es ist sehr komisch, wenn 
man eine solche 
Nachricht hört oder 
bekommt. Für mich eine junge omanische studentin 
kleng das nicht nur komisch und bizarre, sondern 
schimpfend und errschütternd. Jetzt kommt einer, 
der uns lehren sollte, welche die Arabische 
Hauptstädte sind. 

Es ist sehr wichtig, dass man heutezutage für sich 
selbst eine Hauptatadt auswälen darf und allein über 
die Geographie entscheiden kann. Vielleicht gillt das 
auch als persönliche Freiheit. 

Es ist auch lustig, da wir in der Schule gelernt haben, 
dass Jursalem die Hauptstadt Palästinas ist, 
allerdings ist sie heute die Hauptstadt eines anderen 
Landes. Das heißt Maskat ist heute die Hauptstadt 
von Oman, aber wir können das willkürlich ändern. 
Das hörte sich sehr einfach an. Wir sollen nur die 
Weltkarte anschauen und dann suchen wir eine neue 
Hauptstadt für uns. Warum nicht Mixiko? Oder 

New York?! Am bisten vielleicht doch Madrid!  

 

FI TEACHER FINDS FAME IN FILM
An interview with an intrepid explorer of heritage.

Athra Salim Ali Al Mabsali
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