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كلَّ عاٍم وجاللُتكم بخيٍر

مـاِن  الزَّ ــداراُت  م احتفلْت  بَك 

فجــٌر فشعَّ  أتــيــَت  إْذ  ـــَك  وأنَّ

التَّهاِنـي  ا  منَّ سيِّدي  ـْل  تقبَّ

دْوًما   الَخطَو  نحثَّ  أْن  وعهًدا 

ِرْجـال نقلَت  أيــَن  اُ�  ــاَك  رعـــ

وقْد عقدْت بنهضِتَك ا�ماِنـي

عُمــاِن ــــى  وُرَب ــا  ــن درُب وأزهــــَر 

ا�قحــواِن بِطيِب  ـرًة  معطَّ

فاِني التَّ بعنـواِن  الَعليـا  إلى 

بـُع المثاِني وتحُرُس ظلَّك السَّ
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مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة

مراجعة وتدقيق:

الدكتور حممد ال�سيخ الطريحي

نوفمب  من  ع�رض  الثامن  �سم�س  اأ�رضقت  لقد 

الغايل،  للوطن  وازدهاراً  تطوراً  معلنًة  املجيد 

حمققًة طموحات ج�سام للمواطن الويف.

املظفرة،  الوطنية  املنا�سبة  هذه  ذكرى  اإن 

يرتكز  الذي  العماين  للمواطن  يتجلى  رمٌز  لهي 

النماء  م�سوار  اأن  حيث  وجهد،  عمل  كل  عليه 

ولكن  ممهداً،  �سهاًل  طريقًا  يكن  مل  والتقدم 

بالعزمية واالإ�رضار حتقق امل�ستقبل والرخاء.

�سبعٍة  خالل  احلبيبة  لعماننا  حتقق  لقد 

واأربعني عامًا، ويف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا 

بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�رضة 

�سعيد املعظم     - حفظه اهلل ورعاه - منجزات 

املتوالية  االأعوام  مبرور  وال  بال�سنني  تقا�س  ال 

فح�سب، واإمنا حتققت باإرادة قائد ملهم، و�سعب 

وطنية  ملحمة  يف  ذلك  كل  جتلى  خمل�س،  ويفرّ 

الذي  العماين  االإن�سان  وقائعها  عا�س  عظيمة 

يف  حتقق  ما  اإن  وحمركها،  التنمية  هدف  هو 

وتطورا،  اإجنازات  من  امليمون  الزاهر  العهد  هذا 

وقفة  العماين  املواطن  عليه  يقف  اأن  حرٌي  لهو 

رقي  على  كبري  انعكا�س  من  لذلك  ملا  تاأمل؛ 

املجتمع العماين يف كافة املجاالت واالأ�سعدة، 

ومنها نعمة االأمن واال�ستقرار خالل هذه احلقبة 

عجلة  لدوران  را�سخ  اأ�سا�س  هي  والتي  الزمنية، 

وجعل  ال�سيا�سي  املناخ  تهيئة  بف�سل  التنمية 

ال�سيا�سة داعمة لنماء االقت�ساد والرخاء.

يعي�سون  وهم  االأوفياء  عمان  اأبناء  اإن 

اأفراح هذه االأيام النوفمبية الغالية،  ليجددون 

والطاعة  والوالء  – العهد  اهلل  – حفظه  جلاللته 

داعني  احلكيمة،  قيادته  خلف  ما�سني  والوفاء، 

عمره  يف  وميد  جاللته  يحفظ  اأن  وعال  جلرّ  اهلل 

اأعوامًا عديدة واأزمنة مديدة، وهو يرفل يف ثوب 

العزة والكرامة.

طريق  على  و�سدد  املعظم  موالنا  اهلل  حفظ 

عام  وكل  وتوفيقه،  بعونه  واأمده  خطاه  اخلري 

وجاللته و�سعبه االأبي يف اأترّ ال�سحة والعافية.

  »العيد الوطني ال�سابع والأربعون املجيد.. 
                                   روؤيُة قائٍد وملحمُة �سعب«

د. �سالح بن من�سور بن حممد العزري

  عميد �سوؤون الطالب وخدمة املجتمع
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اخليمة  براأ�س  االأمريكية  باجلامعة  ع�رض   التا�سع  الطالبي  االإبداعي  امللتقى  يف  اجلامعة  �ساركت 

العربي لتدريب طالب  العربية املنت�سبة للمجل�س  العربية املتحدة ومب�ساركة اجلامعات  بدولة االإمارات 

اجلامعات العربية. 

و مثلت اجلامعة الطالبة حنان العبية من خالل حمور االإبداع الفني ببحث حول »جماليات الزي 

العماين الن�سائي« والذي تاأهلت الطالبة من خالله للملتقى، وكذلك مثل اجلامعة يف هذا امللتقى االأ�ستاذ 

�سعود بن نا�رض ال�سقري مدير مركز التميز الطالبي، و الدكتور هاين فاروق م�رضف البحث. 

اجلامعة ت�سارك يف امللتقى الإبداعي الطالبي التا�سع براأ�س اخليمة

يوم  م�ساء  اجلامعة  احتفلت  وزاهية  بهية  حلة  يف 

االأربعاء املوافق)2017/11/22م( مبنا�سبة العيد الوطني ال�سابع 

النه�سة  لباين  والعرفان  للوالء  جتديدا  املجيد  واالأربعني 

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�رضة  املباركة 

�سعادة  رعاية  حتت  ذلك  وكان  ورعاه-،  اهلل  –حفظه  املعظم 

وزارة  –وكيل  ال�سارمي  عامر  بن  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 

خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  وبح�سور  العايل-  التعليم 

اجلامعة  طالب  من  غفري  وجمع  اجلامعة-  –رئي�س  الرواحي 

وموظفيها واأهايل املنطقة.

�سعريا  اأوبريتا  تبعه  احلكيم،  الذكر  من  باآي  احلفل  بداأ 

وقدمت  القوايف«،  »ريا�س  بعنوان  عمان  الوطن  حب  يف 

احل�سور  معها  تفاعل  مو�سيقية  فقرة  ال�سلطاين  احلر�س  فرقة 

واأمتعتهم.

ثم حتدثت الطالبة �سوفيا –طالبة اأمريكية مبعهد ال�ساد 

لتعليم العربية للناطقني بغريها-  باللغة العربية عن درا�ستها 

للعربية يف معهد ال�ساد وعما اأعجبها يف عمان ومن تاريخها 

العماين  ال�سعب  عن  حتدثت  كما  الزاهرة،  وح�سارتها  العريق 

وبع�س العادات والتقاليد املرتبطة به، واأثنت على ما ت�ساهده 

من تكافل اجتماعي وتعاون بني اأفراد املجتمع.

املجيدين  الطالب  بتكرمي  احلفل  راعي  تف�سل  ذلك  بعد 

واملتميزين يف االأن�سطة الطالبية احلا�سلني على مراكز متقدمة 

امل�ساركة  اجلهات  بتكرمي  تف�سل  كما  الدولية،  امل�سابقات  يف 

يف احلفل وقدمت اجلامعة ممثلة برئي�سها هدية تذكارية لراعي 

املنا�سبة.

واكبت  التي  امل�رضحية  احل�سور  تابع  فكاهية  وبروح 

املجيد،  واالأربعني  ال�سابع  الوطني  بالعيد  ال�سلطنة  احتفاالت 

الفنون  فرقة  قدمت  كما  واملو�سيقى،  امل�رضح  طالب  قدمها 

ال�سعبية بالبحرية العمانية لوحات فلكرولية جميلة.

واختتم احلفل باالألعاب النارية التي زينت �سماء اجلامعة 

ابتهاجا بهذا اليوم ال�سعيد.

جتديدا للولء والعرفان.. جامعة نزوى حتتفل بالعيد الوطني 
ال�سابع والأربعني املجيد
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خدمة  مبركز  ممثلة  نزوى  جامعة  نظمت 

لطالبات  حتفيزية  اإر�سادية  حما�رضة  املجتمع 

حمافظة  مدار�س  لبع�س  العام  التعليم  دبلوم 

اإىل  »الطريق  بعنوان  املحا�رضة  جاءت  الداخلية، 

التفوق الدرا�سي« ، من تقدمي الدكتورعلي العدواين 

بقاعة  وذلك   - واالآداب  العلوم  بكلية  املحا�رض   -

ال�سهباء باجلامعة .

عبري  الدكتورة  املحا�رضة  افتتاح  رعى 

البدري - مديرة مركز االإر�ساد الطالبي - بح�سور 

االأ�ستاذ حممد بن �سامل الناعبي - مدير مركز خدمة 

املجتمع . 

من  طالبة   )200( املحا�رضة  وا�ستهدفت 

واليات  مبدار�س  ع�رض  الثاين  ال�سف  طالبات 

للتعليم  اخلري  اأم  مدر�سة  وهي:  الداخلية  حمافظة 

االأ�سا�سي  للتعليم  الف�سل  اأم  ومدر�سة  االأ�سا�سي 

نزوى  ومدر�سة  االأ�سا�سي  للتعليم  القلعة  ومدر�سة 

املوؤمنني  اأم  عائ�سة  ومدر�سة  االأ�سا�سي  للتعليم 

للتعليم  ن�سرية  ال�سيخة  ومدر�سة  االأ�سا�سي  للتعليم 

االأ�سا�سي  للتعليم  ال�سعثاء  ومدر�سة  االأ�سا�سي 

والية  ومدر�سة  االأ�سا�سي  للتعليم  ال�سيماء  ومدر�سة 

بدبد للتعليم االأ�سا�سي .

وقد بداأت املحا�رضة بكلمة ترحيبية قدمتها 

موظفة   - اليعقوبية  �سامل  بنت  �سمرية  الفا�سلة 

اإدارية مبركز خدمة املجتمع - بعدها قدم الدكتور 

اأهمها:  حماور  عدة  فيها  تناول  حيث  حما�رضته؛ 

التخل�س  وكيفية  درا�سيا،  الطالبات  تفوق  اأ�رضار 

البداية  تكون  وكيف  للتفوق،  املعيقة  العادات  من 

ت�ساعد  التي  والعوامل  التفوق،  نحو  واالنطالقة 

ال�سبع  والعادات  الدرا�سي،  التفوق  يف  الطالبة 

النظريات  بع�س  عر�س  واأخريا  الدرا�سي،  للنجاح 

التي تتناول طرق املذاكرة والتح�سيل والتفوق 

بعد ذلك ت فتح املجال للطالبات امل�ستهدفات 

حماور  حول  ومناق�ساتهن  ا�ستف�ساراتهن  لطرح 

املحا�رضة وقد متت االإجابة على اال�ستف�سارات من 

قبل الدكتور املحا�رض .

ويف ختام املحا�رضة قامت الدكتورة مديرة 

مركز االإر�ساد الطالبي - راعية املنا�سبة - بتكرمي 

الدكتور علي العدواين - مقدم املحا�رضة -  كما ت 

تقدمي �سهادات امل�ساركة للمدار�س امل�ستهدفة.

اجلدير بالذكر اأن هذه املحا�رضة تنظم �سنويا 

باملدار�س،  العام  التعليم  دبلوم  وطالبات  لطالب 

حيث تقدم يف ف�سل اخلريف للطالبات ، ويف ف�سل 

الربيع للطالب . 

مركز خدمة املجتمع ينظم 

حما�رضة اإر�شادية حتفيزية 

لطالبات دبلوم التعليم العام 

مبدار�س حمافظة الداخلية

اأمين  ال�رضجي:

اختتم مركز اإمناء املوارد الب�رضية  دورة 

 HTML« بعنوان   اجلامعة  ملوظفي  تدريبية 

عي�سى  بن  حمد  الفا�سل  قدمها   ،»and CSS
باجلامعة.  االإنرتنت  موقع  م�سوؤول  ال�ساملي، 

وقد هدفت هذه الور�سة اإىل متكني امل�ساركني 

من التعامل مع ال�سفحات االإلكرتونية ب�سورة 

وتناولت  اجلامعة.  �سفحة  وباالأخ�س  اأف�سل 

التعرف  اأبرزها  املحاور  من  العديد  الور�سة 

الن�س  ترميز  لغة  وهي    HTML لغة   على 

وت�سميم  اإن�ساء  يف  ت�ستخدم  والتي  الت�سعبي، 

�سفحات ومواقع الويب، وتعتب هذه اللرّغة من 

ت�سميم  يف  ا�ستخدامًا  واأو�سعها  اللرّغات  اأقدم 

كل  ال�ستخدام  باالإ�سافة  الويب.  �سفحات 

واحد  كل  وفوائد   ،  Bootstrap CSSو  من 

باالإ�سافة  ومزاياها،  وا�ستخداماتها  منها 

يف  الن�سو�س  حترير  كيفية  على  التعرف  اإىل 

املواقع االإلكرتونية واإ�سافة اجلداول وال�سور 

والروابط. هذا اإىل جانب تعلم تن�سيق ال�سفحات 

االإلكرتونية واإ�سافة حت�سينات عليها وغريها 

الور�سة  �ساحب  وقد  اجلديدة،  امليزات  من 

تطبيق عملي ملا ت تعلمه.

مركز اإمناء املوارد الب�رضية يختتم دورة تدريبية يف اإعداد �شفحات املواقع الإلكرتونية

اأجمد الرواحي:

بحوث  وحدة  -مدير  الغافري  �سيف  بن  عبداهلل  الدكتور  �سارك 

االأفالج- يف املوؤمتر الدويل لالأفالج والذي نظمته منظمة االأمم املتحدة 

الهندية، حيث قدم  بيدار  ( يف مدينة  اليون�سكو   ( والثقافة  والعلم  للرتبية 

ال�سعراين بوالية البميي مب�ساركة  اإحياء فلج  الدكتور ورقته حول ق�سة 

وكيل الفلج  االأ�ستاذ طالب بن اأحمد اجلابري، وهو اأول وكيل فلج ي�سارك 

يف موؤمتر علمي دويل خارج ال�سلطنة.و يف بداية الورقة   حتدث الدكتور 

الغافري عن ق�سة الفلج والظروف التي تعر�س لها والتي اأدت اإىل انقطاعه 

عن اجلريان ملدة 15 عاما، قبل اأن يعاود للجريان من جديد بجهود وكيل 

القت  وقد  جميعا.  �سعراء  منطقة  اأهايل  وتكاتف  وفريقه   احلايل  الفلج 

امل�ساركة العمانية جناحا واهتماما كبريا من قبل ممثلي اليون�سكو .حيث 

�سيتم تكرمي وكيل فلج ال�سعراين االأ�ستاذ طالب اجلابري واعطاءه �سهادة 

�سكر من اليون�سكو.

عمان،  �سلطنة  منها:  الدول  من  جمموعة  املوؤمتر  يف  �ساركت  وقد 

 ، وال�سويد  وفرن�سا،  املتحدة،  والواليات  اجلزائر،  وم�رض،  واإيران،  والهند، 

واملغرب باالإ�سافة اإىل ممثلي اليون�سكو. 

ويهدف املوؤمتر اإىل اإبراز اأهمية اإحياء االأفالج امليتة يف دول العامل 

و�سمن  ذلك.  يف  امل�ستخدمة  والتقنيات  التجارب  ر�سد  مع  املختلفة  

برنامج املوؤمتر قام امل�ساركون بزيارة بع�س اأفالج مدينة بيدار مثل فلج 

) نواباد ( واملناطق الزراعية واالآثار املهمة. 

وحدة بحوث الأفالج ت�شارك يف موؤمتر الأفالج الدويل بالهند

الكلية  طالب  من  جمموعة  قامت 

الداخلي  الت�سميم  ق�سم  للت�سميم  العلمية 

للبيئة  ال�سديق  البيت  بزيارة  والعمارة 

عمان«،  »ب�ستان  للجامعة  التابع 

البيئية  التقنيات  على  لالطالع  وذلك 

تطبيقها  ت  التي  املناخية  واملعاجلات 

عادل  االأ�ستاذ  قام  امل�رضوع.وقد  يف 

الهند�سة  بكلية  –حما�رض  �سهاب  حمود 

للطلبة  والتو�سيح  بال�رضح  والعمارة- 

الناجحة  التجربة  هذه  على  واطالعهم 

والتنفيذ  الت�سميم  وكيفية  املعمارية 

ملثل هكذا م�ساريع من اأجل حماية البيئة 

البيت  مميزات  خالل  من  الطاقة  وتوفري 

املعمارية واملدنية والكهربائية والبيئية، 

منظومة  على  والفاعل  املبا�رض  واطالعهم 

البيت  يف  امل�ستخدمة  ال�سم�سية  الطاقة 

ربطها  وكيفية  الكهربائية   الطاقة  لتوليد 

عمل  وبيان  للكهرباء  الوطنية  ال�سبكة  مع 

التي  املنظومة  هذه  من  جزء  كل  واإ�سهام 

ت�ستخدم يف اأ�سا�سها االألواح ال�سم�سية ذات 

القدرة العالية. وقد اأبدى الطلبة ارتياحهم 

الوطنية  امل�ساريع  هذه  ملثل  وتثمينهم 

احلالية  واحلاجة  املجال  هذا  يف  الرائدة 

وامل�ستقبلية ملثل هكذا م�ساريع.   

طالب الكلية العلمية للت�شميم يزورون البيت ال�شديق للبيئة »ب�شتان عمان« 
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مركز التميز الطالبي و بالتعاون مع قيادة 

�رضطة حمافظة الداخلية يقيم حما�رضة حول 

جرائم ال�رضقة و�شبل الوقاية منها

غنية بنت عبيد الفار�سية:

اأقام مركز التميز الطالبي حما�رضة 

منها«  والوقاية  ال�رضقة  »جرائم  بعنوان 

ال�سليماين  حمد  بن  �سعود  النقيب  قدمها 

والتحقيقات  التحريات  اإدارة  -مدير 

اجلنائية- ، وقد تطرق النقيب يف حديثه 

وكيفية  اأنواعها  و  ال�رضقة  تعريف  اإىل 

الوقاية منها، و تخللت املحا�رضة عرو�س 

مرئية عن �رضقة ال�سيارات واملنازل، وقد 

املحا�رضة  مو�سوع  مع  احل�سور  تفاعل 

هذه  حول  الت�ساوؤالت  من  عدداً  باإلقائهم 

مدير  قدم  الفعالية  ختام  .ويف  الظاهرة 

بن  �سعود  االأ�ستاذ  الطالبي  التميز  مركز 

�سعود  النقيب  بتكرمي  ال�سقري  نا�رض 

عمان  ل�رضطة  ال�سكر  وقدم  ال�سليماين، 

على  الداخلية  مبحافظة  ال�سلطانية 

يف  الوعي  ن�رض  يف  امل�ستمرة  جهودها 

اإذ  واملجتمعية؛  التعليمية  املوؤ�س�سات 

من  �سل�سلة  �سمن  املحا�رضة  هذه  تاأتي 

�رضطة  تقيمها  التي  الندوات  و  الفعاليات 

حمافظة الداخلية يف جامعة نزوى.

د. �سالم الداوري:

والعمارة  الهند�سة  كلية  نفذت 

للطاقة  نفاذ  �رضكة  مع  وبالتعاون 

وتاأكيد  لتو�سيح  عمل  ور�سة  املتجددة 

واآفاقها  املتجددة  الطاقة  اأهمية 

وتهدف  عمان.  �سلطنة  يف  وحتدياتها 

الرت�سيد  ثقافة  تر�سيخ  اإىل  الور�سة 

االعتماد  وتقليل  الطاقة  ا�ستهالك  يف 

الطاقات  على  واالعتماد  الوقود  على 

للو�سول  م�سادرها  وتنويع  املتجددة، 

التلوث،  من  وخالية  نظيفة  بيئة  اإىل 

نفاذ  الهند�سة و�رضكة  وتر�سيخ دور كلية 

للطاقة املتجددة  يف ن�رض الوعي العلمي 

يف  الطلبة  ابتكارات  وتنمية  والثقايف، 

الفعال  التوظيف  خالل  من  املجال  هذا 

وتوجيهها  والتقنية  العلمية  للطاقات 

جمال  يف  املعرفة  امتالك  نحو 

تو�سيع  اإىل   اإ�سافة  النانوتكنولوجي،  

التطبيقات  جمال  يف   الفكرية  اآفاقهم 

امل�ساريع  على  لالطالع  وزجهم  العملية 

ور�سة  املجال. وخالل  هذا  التطبيقية يف 

البو�سعيدي  عبداهلل  املهند�س  األقى  العمل 

-املدير التنفيذي ل�رضكة نفاذ- حما�رضة 

وتطبيقاتها  املتجددة  الطاقة  اأهمية  عن 

عمان،  �سلطنة  يف  وامل�ستقبلية  احلالية 

ال�سلطنة  توجهات  اإىل  حديثه  يف  واأ�سار 

اأجل  من  املتخذة  والقوانني  واخلطوات 

با�ستخدام  وال�رضكات  املواطنني  ت�سجيع 

املجاالت  جميع  ويف  املتجددة  الطاقة 

انتاج  من  الفائ�س  �رضاء  �سمنها  ومن 

يف  وخ�سو�سا  الفائ�سة  التجددة  الطاقة 

وقد  الطاقة.  من  القليل  ا�ستخدام  �ساعات 

حتدث كذلك عميد كلية الهند�سة والعمارة 

بكلية  ممثلة  نزوى  جامعة  جهود  عن 

للبيئة  ال�سديق  البيت  اإن�ساء  يف  الهند�سة 

على  املثلى  بالطريقة  بناوؤه   ت  والذي 

اأ�سا�س اجتاه اأ�سعة ال�سم�س والرياح واأخذ 

طبيعة املوروث العماين يف البناء وكذلك 

الطاقة  من  الفائ�س  اإىل  العميد  اأ�سار 

املنتجة من البيت ال�سديق للبيئة وكيفية 

الكهربائية  الطاقة  منظومة  اإىل  �سخها 

الوطنية.

 ح�رض الور�سة جمموعة من الطلبة 

واالأ�ساتذة  وممثل من وزارة البيئة، وكان 

للجميع  م�ساركة فاعلة ونقا�سات علمية 

وا�ستف�سارات  مقرتحات  قدموا  و  بناءة 

واأ�ساتذة جامعة نزوى يف  عن دور طلبة 

املجال.  هذا  يف  واالإبداع  التعاون  جمال 

اأتاحت  الور�سة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

نفاذ  �رضكة  مع  للتعاون  كبرية  فر�سة 

حيث ت االتفاق على اإيجاد فر�س لتدريب 

االآراء  وا�ستقبال  الهند�سة  كلبة  طلبة 

واملقرتحات يف جمال الطاقة املتجددة، 

الهند�سة  اإمكانية جتهيز كلية  اإ�سافة اىل 

مبختب للطاقة املتجددة جمانا. 

كلية الهند�شة والعمارة تنظم ور�شة عمل يف 

»الطاقة املتجددة واآفاقها يف �شلطنة عمان«

 جماعة ال�شاد تقيم ور�شة فنية للطالب 

املنت�شبني للدرا�شة يف معهد ال�شاد

خليل احل�رضمي: 

ال�ساد  معهد  حر�س  منطلق  من 

بغريها  للناطقني  العربية  لتعليم 

نظمت  للمعهد،   املنت�سبني  بالطالب 

جماعة ال�ساد ور�سة تعليمية ومن�سة 

للعمل التطوعي الذي ي�سكل دورا بارزا 

حياة  يف  تطبق  التي  االأن�سطة  كاأحد 

العربية  باللغة  الناطق  غري  الطالب 

واملنت�سب للدرا�سة يف املعهد، 

خالل  من  الطالب  �سعى  حيث 

املوروث  اإبراز  اإىل  الفنية  الور�سة 

الذي  العماين  والثقايف  احل�ساري 

من  وذلك  الطلبة  هوؤالء  اأنامل  متتلكه 

متجددة  فنية  باأعمال  القيام  خالل 

اخلامات  من  العديد  فيها  ا�ستخدموا 

الفني  العمل  �سم  وقد  هذا  املحلية. 

اخل�سبية  املنحوتات  من  العديد 

اليدوية  واملن�سوجات  والفخارية 

والتي طبقت عمليا للطالب امللتحقني 

الطالب  حر�س  حيث  باملعهد، 

مهاراتهم  تكري�س  على  املبدعون 

معا  لينفردوا  املبتكرة  ومل�ساتهم 

بتمثيل واإبراز احلرف التقليدية وعراقة 

ذلك  وانعكا�س  املجيد  عمان  تراث 

اإقامته  مدة  خالل  الطالب  حياة  على 

للدرا�سة يف املعهد، كما اأ�سهمت الور�سة 

يف تنمية الوعي والتفكري واإبراز القيم 

الطلبة  من  نخبة  م�ساركة  خالل  من 

معهد  جلماعة  املنت�سبني  املجيدين 

التقليدية،  احلرف  �سناعة  يف  ال�ساد 

حيث كان اأبرزها كيفية تزيني الدفاتر 

وكتابة  خمتلفة  بخامات  اجلامعية 

املنقو�سات  وعمل  عليها  االأ�سماء 

اأعطت داللة على  املزخرفة عليها مما 

جمع  الذي  والتناغم  التمازج  ذلك 

العماين  الرتاث  ومكونات  مفردات 

وتطوير  تعزيز  يف  �ساهم  مما  االأ�سيل 

ذاكرة  يف   العماين  املوروث  وتر�سيخ 

الطالب غري الناطق باللغة العربية. 

الور�سة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

لتعليم  ال�ساد  االأوىل جلماعة معهد  هي 

العام،  لهذا  بغريها  للناطقني  العربية 

وقد ت�سكلت اجلماعة التي بداأت اأعمالها 

باإثراء ملمو�س مع بداية الف�سل املا�سي.

اأحمد الفراهيدي للدرا�سات العربية  نظم مركز اخلليل بن 

من�سور  العالمة  »ال�سيخ  الدولية  الندوة  حول  �سحفيا  موؤمترا 

1976م(، حياته وفكره« واملزمع عقدها  الفار�سي)ت  نا�رض  بن 

الدكتور  املوؤمتر  تراأ�س  الفرتة)23-2018/4/24م(.وقد  خالل 

اللجنة  ورئي�س  املركز،  –مدير  املحروقي  نا�رض  بن  حممد 

العلمية للموؤمتر- بح�سور جنل ال�سيخ العالمة الفار�سي ال�سيخ 

نا�رض بن من�سور الفار�سي والذي حتدث يف كلمة له عن االإرث 

اأن ما ت ن�رضه  اإىل  الفار�سي م�سريا  العلمي الذي تركه العالمة 

هو نزر ب�سيط من بحر العلوم واملو�سوعة الثقافية التي ميتلكها 

اإليهما  ُوفق  واأدبي  فقهي  عطاء  له  الفار�سي  فال�سيخ  ال�سيخ؛ 

له عطاء  الكبرية، كما  الذهنية  ن�ساطه وتفاعله وقدرته  بف�سل 

يف  املر�سى  ي�ستقبل  ماهرا  طبيبا  فكان  التقليدي  الطب  يف 

اأن  �ساعات خم�س�سة لعالجهم. وياأمل ال�سيخ نا�رض الفار�سي  

تبز الندوة املرتقبة جهود هذا العامل، يف املجاالت التي ا�ستغل 

التي  املجاالت  من  وغريها  و�سعر،  نرث  بني  واأدبا  فقها  فيها، 

اأ�سهم فيها بالعديد من املوؤلفات.ويف بيان للدكتور املحروقي 

عن الندوة يقول: »ت�سعى جامعة نزوى لتنظيم ندوة دولية عن 

وت�ستقطب  فكره.  و  حياته  الفار�سي:  نا�رض  بن  من�سور  ال�سيخ 

فيها؛  للم�ساركة  وخارجها  عمان  داخل  من  الباحثني  وتدعو 

 جرٌي يف طرحه واإعادة مناق�سة 
ٌ
فال�سيخ الفار�سي علٌم مو�سوعي

املعرت�سون  اعرت�س  واإن  جهداً  ذلك  يف  ياألوا  ال  امل�سلمات 

وكرثوا. قال له االإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي –و قد تعا�سد 

 يا من�سور«.  امتاز ال�سيخ الفار�سي 
ٌ
عليه املعرت�سون-: »من�سور

اإىل جانب �سعة علمه بقوة �سخ�سيته فك�سب ثقة االإمام اخلليلي 

و�سار يعتمد عليه يف العوي�س من الق�سايا. ترك موؤلفات غزيرة 

بع�سها مطبوع واالآخر خمطوط ومن بينها »الدرر املنثورة يف 

وحلية  االأزهار  و«ريا�س  االآثار«،  و«عنوان  املق�سورة«،  �رضح 

و«ر�سالة  القراآن«  خلق  ثبوت  يف  الرحمن  هداية  و«  االأ�سفار« 

الدليل الوا�سح يف حط اجلوائح« و«الدليل و البهان يف اقامة 

املعاين  اإىل علمي  االأذهان  و«تقريب  ال�سلطان«  لوجود  اجلمعة 

والبيان«.

وتهدف الندوة الدولية هذه اإىل خدمة احل�سارة العمانية، 

والتعريف  احلديث،  الع�رض  يف  اأعالمها  من  بعلم  بالتعريف 

مبوؤلفات ال�سيخ الفار�سي املطبوعة، وحث الدار�سني على حتقيق 

واإخراج موؤلفاته غري املن�سورة. وت�سعى اإىل التقييم املو�سوعي 

اللجنة  طرحت  اآخر  جانب  واآثاره.من  الفار�سي  ال�سيخ  الآراء 

ن�ساأته  االأول  املحور  يناق�س  حماور؛  خم�سة  للندوة  املنظمة 

التعليم،  يف  منهجه  والثاين  ع�رضه،  بعلماء  وعالقته  وحياته 

ويناق�س  املجتمع،  يف  واال�سالحي  الق�سائي  الدور  والثالث 

و�سعره  والبالغي  واللغوي  الفقهي  التاأليف  الرابع  املحور 

املنظوم، اأما املحور اخلام�س فيتناول ممار�سته للطب التقليدي 

اأنهم قاموا  اإىل  ال�سيخ نا�رض  اأ�سار جنله  البديل، حيث  الطب  اأو 

خمطوط  كتاب  يف  البديل  للطب  ممار�سته  حول  مادة  بجمع 

اجلانب،  اإ�سهامه يف هذا  احلديث عن  به يف  اال�ستعانة  ، ميكن 

وفهمه احلاذق يف معاجلة االأمرا�س. وو�سعت اللجنة املنظمة 

وااللتزام  اجلدة  جوانب  تتناول  للم�ساركني،  �رضوطا  للندوة 

ع�رضة  البحث  يتجاوز  ال  واأن  التوثيق،  ودقة  العلمي  باملنهج 

اآالف كلمة

مركز الفراهيدي للدرا�شات العربية ينظم موؤمترا �شحفيا حول الندوة 

الدولية القادمة » ال�شيخ العالمة من�شور بن نا�رض الفار�شي، حياته وفكره«
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جماعة اأ�شدقاء املكتبة تقيم اأوىل حلقات �شل�شلة »تنوير العقول«

مهند�سي  جمعية  طالب  فرع  �سارك 

بجامعة  الدولية  وااللكرتونيات  الكهرباء 

 IEEE University of Nizwa Student«      نزوى

للبجمة  الدولية  امل�سابقة  يف   »Branch

 IEEEXtreme« ع�رضة  احلادية  ن�سختها  يف 

والتي   »Programming Completion 11.0

ت  وقد  متوا�سلة.  �ساعة   24 ملدة  ا�ستمرت 

واأغلب  اجلامعة  طالب  بني  فيها  التناف�س 

من  جمموعة  حلل  العامل  جامعات  طالب 

�سارك  وقد  البجمية.  والتحديات  امل�ساكل 

من اجلامعة كل من:

ق�سم  الكومبيوتر/  علوم  �سعبة   -

العلوم  كلية  والفيزيائية/  الريا�سية  العلوم 

واالآداب.

كلية  املعلومات/  نظم  ق�سم   -

االقت�ساد واالدارة ونظم املعلومات.

الكهربائية  الهند�سة  ق�سم   -

واحلا�سب االيل/ كلية الهند�سة والعمارة.

نزوى  جامعة  طالب  فرع  اأن  يذكر 

الثالثة  للمرة  امل�سارك  العماين  الفريق  هو 

فرع  تاأ�سي�س  ت  حيث  امل�سابقة،  هذه  يف 

الكهرباء  مهند�سي  جلمعية  طالبي  اإقليمي 

نزوى  جامعة  يف   )IEEE( وااللكرتونيات 

العلوم  بق�سم  احلا�سوب  علوم  �سعبة  يف 

الريا�سية والفيزيائية بكلية العلوم واالداب. 

للطالب  ليوفر  الفرع  هذا  تاأ�سي�س  وجاء 

الطالب  وااللتقاء مع زمالئهم  للتعلم  فر�سة 

للمرة الثالثة.. طالب اجلامعة فرع جمعية مهند�شي 

  )IEEE(الكهرباء واللكرتونيات الدولية

ي�شاركون يف امل�شابقة الدولية للربجمة

ميمونة الفار�سية:

الطالبي،  التميز  مركز  جماعات  فعاليات  �سمن 

االأوىل  النقا�سية  احللقة  املكتبة  اأ�سدقاء  جماعة  نظمت 

تناولت  وقد  العقول«،  »تنوير  �سل�سلة  حلقات  �سمن 

يف   21 القرن  طفرة  »حتدي  مو�سوع  النقا�سية  احللقة 

ليلي  الفا�سلة  احللقة  �سيفة  كانت  و   » والتعليم  التعلم 

الرحبية –موظفة مبركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل مع 

 : اأهمها  حماور  النقا�سية  احللقة  وت�سمنت  اخلريجني-، 

مفهوم التعليم، ومفهوم التعلم، وكذلك العنا�رض واالأ�س�س 

واملهارات  والتعلم،  التعليم  عملية  لنجاح  االأ�سا�سية 

اكت�ساب  على  اجلامعي  الطالب  ت�ساعد  التي  والقدرات 

عملية التعلم الذاتي .

احل�سور  بني  املتبادل  والنقا�س  احلديث  دار  وقد 

يف التعريف بهذه املحاور و اإبداء االآراء و وجهات النظر 

احللقة مع طرح عدد من  و �سيفة  الطالب  املختلفة بنيرّ 

االأ�سئلة، والتي من اأهمها : هل يجب على الطالب اجلامعي 

اأن يقت�رض على املقررات الدرا�سية فقط  يف عملية التعليم 

ومفاهيمه  مداركه  يو�سع  اأن  عليه  يجب  اأنه  اأم  والتعلم؛ 

خمتلفة  وطرق  مب�سادر  والعملية  والعلمية  الثقافية 

21؟  القرن  حتديات  مواجهة  على  ت�ساعده  ومتنوعة 

الطلبة  اإك�ساب  وكذلك ما مدى قوة املحيط اجلامعي يف 

واخلريجني مهارات هذا القرن؟.

بالتعاون مع حملة »مبدعو عمان التطوعية«، برنامج 

العمل التطوعي باجلامعة ينظم اأ�شبوحة �شعرية وطنية

نظمت جامعة نزوى ممثلة ببنامج العمل التطوعي 

وبالتعاون مع حملة »مبدعو عمان التطوعية« اأ�سبوحة 

بقاعة  عمان«   
رّ
حب »يف  بعنوان  جاءت  وطنية،  �سعرية 

ال�سلطنة  احتفاالت  تزامنا مع  وذلك  باجلامعة،  امل�سارق 

بالعيد الوطني ال�سابع واالأربعني املجيد، مب�ساركة نخبة 

ال�سعرية  االأ�سبوحة  ال�سلطنة.رعى  و�ساعرات  �سعراء  من 

الطالب  �سوؤون  عميد  العزري  من�سور  بن  الدكتور �سالح 

بن  اأحمد  اال�ستاذ  بح�سور  باجلامعة،  املجتمع  وخدمة 

حيث  املجتمع،  خدمة  مركز  مدير  نائب  العزري  حممد 

الرا�سدي  �سلطان  ال�سعراء:  من  كل  االأ�سبوحة  يف  �سارك 

وعزان الهنائي ومعت�سم اخلرو�سي، وابن نزوى ال�سام�سي 

الطالبة  قامت  .وقد  الراجحية  وب�رضى  الذهلي  وعبداهلل 

روان الها�سمية بتقدمي االأ�سبوحة ال�سعرية الوطنية، فيما 

االأ�سبوحة  بداية  الذهلي، وجاءت  ال�ساعر عبداهلل  اأدارها 

الراجحية وذلك من خالل ق�سيدتني  ال�ساعرة ب�رضى  من 

اإلقاء  يف  ال�سيوف  ال�سعراء  تناوب  بعدها  وطنيتني، 

والقومية  الوطنية  االأ�سعار  بني  تنوعت  التي  ق�سائدهم 

والغزلية وكذلك ال�سالت احلما�سية، واختتمت االأ�سبوحة 

ختام  .ويف  الراجحية  ب�رضى  ال�ساعرة  من  اأخرى  مرة 

االأ�سبوحة ال�سعرية قام الدكتور �سالح بن من�سور العزري 

عميد �سوؤون الطالب وخدمة املجتمع - راعي املنا�سبة – 

بتكرمي الفا�سل حممد بن علي الرواحي نائب رئي�س حملة 

التذكارية  الهدايا  تقدمي  التطوعية، كما ت  مبدعو عمان 

الوطنية  االأ�سبوحة  يف  امل�ساركني  وال�ساعرات  لل�سعراء 

.اجلدير بالذكر اأن هذه االأ�سبوحة ال�سعرية الوطنية التي 

ا�ست�سافتها جامعة نزوى جاءت يف حمطتها الثانية بعد 

املحطة االأوىل يف والية عبي، و�سوف تطوف االأ�سبوحة 

بقية حمافظات ال�سلطنة يف االأيام القادمة. 

جماعة الت�شوير ال�شوئي تنظم ور�شة يف اأ�شا�شيات الت�شوير

االأكادميي  العام  هذا  تاألقها  ال�سوئي  الت�سوير  جماعة  بداأت 

�ساملة  امل�سورة  قدمتها  ال�سوئي  الت�سوير  اأ�سا�سيات  يف  بور�سة 

البا�سدية، حيث هدفت اإىل تاأ�سي�س الطلبة على اأهم اأ�سا�سيات الت�سوير 

، وقد  الت�سوير ويبدعون فيه  خللق طلبة مبدعني ينطلقون يف جمال 

يل  املنا�سبة  الكامريا  هي  ما   : منها   ، نقاط  عدة  اإىل  الور�سة  تطرقت 

واأ�سا�سيات  واأنواعها،  االإ�ساءة  وتعريف   ، باختيارها  اأقوم  وكيف 

ال�سورة الناجحة، وكذلك تكوين النقاط الذهبية 

وبني  االيزو   ، :ال�سرت  بني  والعالقة   ، امليدان  ،وعمق  والفوك�س 

الور�سة  ختام  ويف  اجلانب،  هذا  يخ�س  مما  وغريها   ، العد�سة  فتحة 

اأجابت البا�سدية على ا�ستف�سارات احل�سور .

جماعة ال�شحافة و الإعالم تقيم ور�شة عمل بعنوان

»املايك عندك«

ن�رضين بنت �سامل الرزيقية:

ال�سحافة  جماعة  اهتمام  منطلق  من 

املهارات  وتنمية  اكت�ساف  يف  واالإعالم 

اجلامعة،   طالب  لدى  وال�سحفية  االإعالمية 

اأقامت اجلماعة ور�سة بعنوان »املايك عندك« 

، مع املدربني االأ�ستاذ هالل بن �سامل الهاليل 

و االأ�ستاذ �سامل بن حمد اجل�سا�سي.

مهارات  تنمية  اإىل  الور�سة  وهدفت 

طلبة  اإيجاد  و  �سحفيًا،  و  اإعالميًا  الطالب 

قد  و  واالإعالم،  ال�سحافة  جمال  يف  مبدعني 

 ، اإىل عدة نقاط  الور�سة  تطرق املتحدثون يف 

وال�رضوط   ، واالإعالم  ال�سحافة  : مفهوم  منها 

الواجب توافرها يف االإعالمي اجليد.

احل�سور  قام  الور�سة  ختام  ويف 

بتجارب االأداء و تلقوا بع�س الن�سائح من قبل 

االأ�ستاذَين واحل�سور .

احلا�سوب  واملعلمني واخلباء يف جمال علوم 

خمتلف  يف  املعلومات  وتقنيات  والهند�سة 

العنا�رض  من   )IEEE( فرع  ويعدُّ  العامل.  انحاء 

احلا�سوب  علوم  �سعبة  قدمتها  التي  املهمة 

كلية  يف  والفيزيائية  الريا�سية  العلوم  بق�سم 

مفتوح  الع�سوية  باب  واإنَّ  واالداب،  العلوم 

امل�سابقة  وح�رضت  كافة.  اجلامعة  لطالب 

م�ست�سارة  عبدالكرمي  مهدي  حنان  االأ�ستاذة 

الفرع وامل�رضفة على الفعالية، وامل�رضف العام 

والدكتور اأحمد فوؤاد علوان وم�رضفة املجموعة 

الطالبية يف اجلامعة الطالبة مناهل بنت را�سد 

على  امل�رضف  حياة  خ�رض  والدكتور  الهنائية 

و  العبيدي  عالء  الدكتور  واالأ�ساتذة  االختبار 

من  رافندرا  االأ�ستاذ  و  ال�سكيلي  نعيم  االأ�ستاذ 

ق�سم العلوم الريا�سية والفيزيائية .

ال�ساملي  حمد  االأ�ستاذ  اإىل  باالإ�سافة 

الرعاية  وم�رضفات  املعلومات  نظم  مركز  من 

االجتماعية يف اجلامعة. 
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وتوطني  اال�ست�سارية  اخلدمات  مركز  �سارك 

العمل  ور�سة  يف  االأعمال  رواد  ببنامج  ممثال  االبتكار 

»القادة«  التي نظمها �سندوق تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية 

ا�ستملت  حيث  م�سقط،  هرمز  جراند  بفندق  واملتو�سطة 

تناولت  التي  العمل  ور�س  من  جمموعة  على  الفعالية 

القادة،  االأعمال، وكيفية �سناعة  ريادة  موا�سيع تخ�س 

وق�س�س جناح جمموعة من رواد االأعمال،  وقد �ساركت 

اخلمي�سية  و�سحى  الطالبة  من  كل  الفعالية  هذه  يف 

والطالبة فاطمة احلو�سنية.

برنامج رواد الأعمال ي�شارك يف ور�شة »القادة« بجراند هرمز م�شقط

اأخبــــار

هزاع بن حممد الدرعي: 

التناظر(،  مهارات  بعنوان)  تدريبية  ور�سة  املناظرات  جماعة  اأقامت 

قدمتها الطالبة اأمل ال�سعيدية، وقد ح�رض الور�سة اأكرث من مئة طالب وطالبة 

من اجلامعة بامل�ساركة مع تطبيقيةa نزوى. 

وتهدف الور�سة اإىل توعية الطالب باأ�سا�سيات فن املناظرات ومعرفة 

ا�سرتاتيجية  وا�ستخدام  جمموعات  يف  الطالب  تق�سيم  وت  واأ�س�سها،  اآدابها 

التعلم التعاوين، ثم ت طرح عدد من الق�سايا ومناق�ستها من طريف املواالة 

هما  الور�سة  يف  م�سابقتني  طرح  ت  واأي�سًا  املناظرة.  بطريقة  واملعار�سة 

اأف�سل خب عن الور�سة واأف�سل تغريدة يف ها�ستاق الور�سة )نزوى_تناظر(، 

كما ركزت الور�سة على التعريف والت�سحيح وجتنب االأخطاء والو�سول اإىل 

قرارات نهائية �سحيحة.

جماعة املناظرات تنظم ور�شة تدريبية عن مهارات التناظر

–طالبات  الريا�سي  الن�ساط  فعاليات  �سمن 

حممد  جنالء  االأ�ستاذة   األقت  االأكادميي  لعام  لهذا 

يف  الريا�سة  »اأهمية  بعنوان  حما�رضة  اإبراهيم 

حياة االإن�سان عامة واملراأة خا�سة« تناولت اأهمية 

وحتى  الطفولة  منذ  االإن�سان  حياة  يف  الريا�سة 

كما  ال�سحة،  م�ستوى  على  وتاأثريها  ال�سيخوخة، 

املراأة  حياة  يف  االإيجابي  الريا�سة  تاأثري  تناولت 

ف�سيولوجيا و�سحيا ونف�سيا وبدنيا.

الريا�سة  اأهمية  اإىل  املحا�رضة  اأ�سارت  وقد 

الثقافة  ن�رض  يف  املراأة    ودور  ال�سخ�سية  بناء  يف 

باإعداد  اهتمامها  خالل  من  الريا�سي  والوعى 

ريا�سية  تن�سئة  وتن�سئتهم  امل�ستقبل  يف  اأبنائها 

وتنمى  �سحتهم  على  وحتافظ  �سخ�سيتهم  تنمي 

الن�شاط الريا�شي-طالبات يقيم حما�رضة عن اأهمية 

بالتعاون الريا�شة يف حياة الإن�شان واملراأة خا�شة الطالبي  االإر�ساد  جماعة  قامت 

الطعام«،  لهدر  »ال  بعنوان  حملة  املطعم  اإدارة  مع 

هدفت  حيث  الطالبات؛  مطعم  يف  نفذت  والتي 

قدر  الطعام  باأخذ  الطالبات  توعية  اإىل  احلملة  هذه 

هذه  نفذت  وقد  اهلل،  بنعم  االإ�رضاف  وعدم  احلاجة 

الطعام  لو�سع  خا�سة  حاويات  بو�سع  احلملة 

احلفاظ  اأهمية  عن  توعوية  اإر�سادات  وعمل  املتبقي، 

العبارات  بع�س  بو�سع  وذلك  وال�رضاب  الطعام  على 

بتوجيه  العمل  فريق  قام  وقد  املعبة.  وال�سور 

الطالبات ب�رضورة و�سع الطعام املتبقي يف احلاوية 

)ب�سلة  احلاوية  هذه  �سميت  حيث  لذلك،  املخ�س�سة 

النعمة( ويتم الت�رضف بهذا الطعام ليكون رزق خللق 

من خملوقات اهلل وك�سب االأجر يف ذلك، ولقد وجدت 

هذه الفكرة القبول والتجاوب من الطالبات. 

جماعة الإر�شاد الطالبي تنظم حملة »ل لهدر الطعام«

م�ستقبلهم .

وقد عبت الطالبات عن �سعادتهم بامل�ساركة 

وا�ستفادتهم من متارين اللياقة البدنية والتي قمن 

بها قبل بدء املحا�رضة ملدة �ساعة ومن املعلومات 

التي ح�سلن عليها خالل املحا�رضة .

نادي التمري�س ي�شارك يف فعاليات اليوم العاملي 

لل�شكري مبدر�شة اإمطي للتعليم الأ�شا�شي

حورى بنت اأحمد ال�سيدية:

والذي  لل�سكري،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

عام،  كل  من  نوفمب  من  ع�رض  الرابع  ي�سادف 

فعاليات  يف  التمري�س  نادي  جماعة  �ساركت 

اأقيمت  والتي  االأ�سا�سي  للتعليم  اإمطي  مدر�سة 

الدكتور  امللتقى  افتتح   وقد  اليوم.  هذا  مبنا�سبة 

الرعاية  دائرة  -مدير  البو�سعيدي  حمد  بن  �سامل 

للخدمات  العامة  باملديرية  االأولية   ال�سحية 

احلفل  بداأ  حيث  الداخلية-،  مبحافظة  ال�سحية 

امللتقى  راعي  كلمة  تالها  الكرمي،  القراآن  بتالوة 

انت�سار  معدل  عن  تو�سيحيا   �رضحا  قدم  والذي 

مر�س  اأن  واأو�سح  ال�سلطنة،  يف  ال�سكري  مر�س 

غري  احلياة  اأمناط  ب�سبب  ازدياد  يف  ال�سكري 

الفح�س  عمل  اأهمية   الدكتور  ذكر  ولقد  �سحية، 

املراكز  يف  يتوفر  والذي  ال�سكري  ملر�س  املبكر 

طالبات  قامت  ذلك  بعد  باملحافظة.  ال�سحية 

مدر�سة املواهب للتعليم االأ�سا�سي بعر�س اأوبريت 

ترحيبي يخدم هذه املنا�سبة وت عر�س م�رضحية 

هادفة عن مر�س ال�سكري.

الزيات  عبدالرحمن  نبيل  الدكتور  واألقى 

ورقة عمل بعنوان )نحن وال�سكري( التي تتلخ�س 

يف كيفية التعامل مع الطالب امل�ساب بال�سكري، 

اأعرا�س  حدوث  عند  املتبعة  اخلطوات  واأهم 

وم�ساعفات املر�س.

التمري�س  نادي  طالبات  م�ساركة  ومتثلت 

عن  وترفيهي  توعوي  معر�س  بعمل  باجلامعة 

املدر�سة  لطالبات  منه  الوقاية  وكيفية  املر�س 

واملعلمات والزوار مع توثيقها بال�سور، وقد نال 

وت  واحل�سور   امللتقى  راعي  اإعجاب  املعر�س 

م�ساركتهن  على  نزوى  جامعة  طالبات  تكرمي 

الفاعلة يف اإجناح امللتقى.

و�سعبة  الرتجمة  نادي  بني  التعاون  اإطار  يف 

اللغة الفرن�سية بجامعة امللك عبد العزيز بجدة، نظم 

اهلل  عبد  الدكتور  من  كل  فيها  �سارك  ندوة  النادي، 

الغامدي- عميد معهد البحوث واال�ست�سارات، واأ�ستاذ 

م�سارك متخ�س�س يف االأدب الفرن�سي بجامعة امللك 

-مدير  منوبي  علي  واالأ�ستاذ  بجدة-  العزيز  عبد 

فرن�سي- وترجمة  فرن�سية  لغة  وحما�رض  النادي، 

عربي بق�سم اللغات االأجنبيرّة بجامعة نزوى-.

مرحبا  الندوة  منوبي  علي  االأ�ستاذ  افتتح  وقد 

من  وباحل�سور  الغامدي  اهلل  عبد  الدكتور  ب�سيفه 

فن  عن  حما�رضة  قدم  ثم  اأكادميية،  والهيئة  طالب 

 Fann al-Maydān :  « بعنوان:..  العماين  امليدان 

  » poésie et spectacle
بعد ذلك قدم الدكتور عبد اهلل الغامدي حما�رضة 

عن االأدب الن�سائي ال�سعودي عنوانها:

 Orientations du roman dans la  «

» littérature féminine saoudienne

وتخلل زيارة الدكتور عبد اهلل الغامدي جلامعة 

االأ�ستاذ  نزوى  جامعة  رئي�س  مع  اجتماع  نزوى 

الرئي�س  ونائب  الرواحي   خلفان  بن  اأحمد  الدكتور 

بن  العزيز  الدكتورعبد  االأ�ستاذ  االأكادميية  لل�سوؤون 

يحيى الكندي و نائب الرئي�س للبحث العلمي الدكتور 

�سبل  ملناق�سة  وذلك  احلرا�سي  �سليمان  بن  اأحمد 

التعاون يف جمال البحث العلمي بني اجلامعتني.

نادي الرتجمة ب�شعبة اللغة الفرن�شية ينظم ندوة م�شرتكة 

بني جامعة نزوى وجامعة امللك عبد العزيز
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�ساألوين من اأنت؟

فيها  جبل  ال  الظالم  حالكة  قاحلة  �سحراء  يف  رمل  حبة  اأنا 

يع�سمني من الريح العاتية وال قمر ينري الظالم، هكذا يكون االإح�سا�س 

عند ال�سعور بفقد الهوية، وخ�سيتي اأن اأفقدك هويتي و�سط كل هذا الكم 

املتناق�سات،  كل  وو�سط  واملت�سابكة،  املبعرثة  احلقائق  من  الهائل 

�سكل  وال  معنى  بال  بطاقة  مينحونني  هويتي  منك  بداًل  اأنه  اأخ�سى 

يحمل مالحمي االإن�سانية.

هل حب الوطن واجب اأم اختيار؟! 

تخيل معي كيف �ستكون االإجابة:

اأحب وطني الأين ولدت فيه

الأنه يرعاين ويحتويني

الأنه حا�سنا الأحداث حياتي كلها

الأنه �رضيف وواجبي اأن اأحافظ عليه كما علموين.

اأن هناك �سوؤال  راأيت  الت�ساوؤل  ويف حماولة لالإجابة على هذا 

اأر�س  اإىل  اأن ينتمي  مل يطرح بعد، هل فطرت االإن�سان تفر�س عليه 

وعنوان؟

منتطي  دعونا  ولكن  كثرية  معان  اإىل  اإ�سافة  ذلك،  يكون  قد 

جواد احلنني اإىل كل بقعة تركناها كانت لنا اأر�سًا وعنوان.

واإن  الوطن والهوية  الوقت مت�سع حلوارنا عن     هيا بنا ففي 

جواد  ا�سم  عليه  اأطلقت  الذي  املتوا�سع  بجوادي  اللحاق  ا�ستطعت 

عليك  اأق�س  اأن  من  اأف�سل  احلديث  �سيكون  واالإن�سانية«  »االنتماء 

وحدي مفاهيم عديدة تكاد تكون من�سية.

حب الوطن واجب واختيار:

االأر�س كلها وطني، هكذا فكر اأين�ستاين �ساحب نظرية الن�سبية 

االأملانية وكان عمره 16 عامًا، الأنه كان  عندما تخلى عن جن�سيته 

ينتقد القومية، ليكون مواطنا عامليًا، يا له من معنى قوي ولكن لي�س 

له بني الواقع احلايل مكان، وكان اآين�ستاين ر�سميًا معدوم اجلن�سية، 

اأن  معي  تتفق  فهل   ،  1901 العام  يف  �سوي�رضيًا  مواطنًا  اأ�سبح  حتى 

الداخل،  من  تنبع  اأي�سًا  والفو�سى  الداخل  من  يبداأ  االنتماء  مفهوم 

فاأيهما تختار؟

 اأن تكون �سفرياً لالإن�سانية وعنوان، اأم حتارب االأر�س مبفاهيم 

معادية  �سورة  لتنقل  بعن�رضية  وتتوجه  الوطنية  عن  مغلوطة 

ت�سدرها لالآخرين عن وطنك ب�سلوكك غري امل�سوؤول وغري امللزم؟

وعن االنتماء للوطن يف الدين االإ�سالمي قال تعاىل:

ِخُذوا ِمْن َمَقاِم اإِْبَراِهيَم  ْمًنا َواتَّ ا�ِس َواأَ »َواإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللنَّ

اِئِفنَي  ِللطَّ  
َ
َبْيِتي َرا  َطهِّ اأَْن  �ْسَماِعيَل  َواإِ اإِْبراِهيَم  اإِىَل  َوَعِهْدَنا  لًّى  ُم�سَ

ُجوِد«. 125: البقرة ِع ال�سُّ كَّ ُّ
َواْلَعاِكِفنَي َوالر

   واحلديث الرباين عن البيت واالنتماء يف هذه االآية الكرمية 

وا�سحًا وجليًا، اإذ يعلمنا رب العزة جل وعلى اأن يكون لنا مرجعية 

فقط؛  كلمة  جمرد  االنتماء  اأن  البع�س  يظن  انتماء-  اأي  وموطنًا- 

ولكن االنتماء يت�سح يف االأفكار واملفاهيم وال�سلوكيات التي نحيا 

بها حياتنا املوؤقتة لنرتك االأر�س يومًا ملن ياأتون من بعدنا ويطلقوا 

عليها م�سميات خمتلفة قد ال تكون يف زماننا.

�سلى  حممداً  الكرمي  النبي  اتخذه  الذي  العاملية  مفهوم  وعن 

اهلل عليه و�سلم، من قبل اأن يتخذه اآين�ستاين، ويف فتح الباري �رضح 

�سحيح البخاري يف باب قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم جعلت 

يل االأر�س م�سجدا وطهورا 427 

حدثنا حممد بن �سنان قال حدثنا ه�سيم قال حدثنا �سيار هو 

اأبو احلكم قال حدثنا يزيد الفقري قال حدثنا جابر بن عبد اهلل قال 

اأحد  »اأعطيت خم�سا مل يعطهن  قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

االأر�س  يل  وجعلت  �سهر  م�سرية  بالرعب  ن�رضت  قبلي  االأنبياء  من 

م�سجدا وطهورا واأميا رجل من اأمتي اأدركته ال�سالة فلي�سل واأحلت 

اختيــــــــــــــــــــــــار اأم  واجــــــــــــــــــــــــب  الوطــــــــــــــــــــــــن  اختيــــــــــــــــــــــــارحـــــــــــــــــــب  اأم  واجــــــــــــــــــــــــب  الوطــــــــــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــــب 

د/ عبري فاروق البدري

مديرة مركز االإر�ساد الطالبي
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يل الغنائم وكان النبي يبعث اإىل قومه خا�سة وبعثت اإىل النا�س 

كافة واأعطيت ال�سفاعة«

ويف �رضح البخاري جعلت يل االأر�س م�سجدا اأي كل جزء 

منها ي�سلح اأن يكون مكانا لل�سجود، اأو ي�سلح اأن يبنى فيه مكان 

لل�سالة، وهنا مفهوم العاملية يتحقق، فاالأر�س كلها وطن.

      نعم اأمل تكن هي موطن اآدم عليه ال�سالم من بعد خروجه 

ويت�سح  ومكان،  دولة  كل  حدود  ر�سمنا  من  نحن  اجلنة،  من 

مما  وطن  كلها  االأر�س  اأن  يف  العاملية  ملبداأ  ال�سامل  املفهوم 

يجعلنا نتبنى مبداأ العدالة يف املعامالت االإن�سانية.

      اإن االنتماء االأول يكون الإن�سانيتك، ومن بعدها ننتمي 

لالأر�س، ومن بعد هذا الرت�سيم االإن�ساين لالأر�س التي هي ن�سيج 

واحد وقطعة واحدة تت�سكل من » �ستة ع�رض عن�رضاً« كما يت�سكل 

االإن�سان من نف�س ال�ستة ع�رض عن�رضاً، اأمل يت�سح مفهوم االنتماء 

فطرة اأم اختيار بعد؟

  اإننا من هذه االأر�س خلقنا، بل من االأر�س كلها مبفهومها 

ال�سامل » هل تعرف من اأي بقعة يف االأر�س اأخذت قطعة ليت�سكل 

منها �سيدنا اآدم عليه ال�سالم، عندما خلقه اهلل �سبحانه وتعاىل 

و�سوره؟

 نحن واالأر�س ن�سيج واحد ولكن اإن اأخذنا بعني االعتبار 

البعد عن املثالية الزائدة يف احلوار �سيت�سح لنا جليا اأن الرت�سيم 

االإن�ساين  اأنواع الطمع  اأحدث نوعًا من  االأر�سية  االإن�ساين للكرة 

يف االمتالك املطلق باملفهوم االإن�ساين الب�سيط.

     ولكن اإن عدنا اإىل حديثنا عن الوطن الذي هو احلدود 

املر�سومة لبالد كل مواطن فينا ليمثل دولة ما؛ فاإن احلقيقية 

بلده  مالمح  لالآخرين  ينقل  فرد  كل  و�سلوك  وعي  يف  تتمثل 

اأن اأو�سح مفهومًا تر�سخ يف اأذهان  وثقافتها، لقد كنت اأحاول 

الرحمن  �سوف نحافظ على عطايا  يعرفون،  العديد منا ممن ال 

لنا، ولكي ال اأطيل عليكم يف مبداأ العاملية االإن�سانية، ولتو�سيح 

من  قطعة  الأنها  االأر�س  على  للحفاظ  منا  فرد  كل  م�سئولية 

اأثبتها  التي  العلمية  احلقيقة  هي  هذه   اأن  ومبا   ، اأج�سادنا 

التاريخ على مر الع�سور، فهناك من جعلوا لالأر�س عيداً »يوم 

العامل  دول  اأغلب  فيه  حتتفل  الذي  اليوم  هو   »
رّ
العاملي االأر�س 

بكوكب االأر�س بطرٍق خمتلفة بعد ما حدث للكوكب االأر�سي من 

اختالل للعديد من اأنظمته يف الفرتة االأخرية، واتفق اجلميع على 

االحتفال به يف- 22- اأبريل من كِلرّ عام  يف حماولة للحفاظ 

على االأر�س من التلوث وال�رضر الذي اأحدثه فعل ابنها االإن�سان.

الوطن يف  واالأعمق يف مفهوم  االأدق  املعنى  اإىل  لنعود    

الوقت احلايل وكيف ننمي هذا املفهوم ونحافظ عليه:

يت�سح احلب واالنتماء واالختيار حلب الوطن يف احلفاظ 

عليه وعلى مقدراته ومكت�سباته، وذلك على النحو التايل:

اأنت  اأنه يف تنمية ثقافة املعرفة  املعرفة: ال تتعجب   -1

�سفري لوطنك، ويت�سح ذلك يف كم املعارف املوثقة واحلقيقية 

الداخل  اإنك عنوان لبيئتك من  التي تتعلمها وتعلمها لالآخرين، 

اإىل اخلارج، فالفرد هو النواة لالأ�رضة، واالأ�رضة هي اخللية االأوىل 

للمجتمع – واملجتمع جزء كبري من اأدوات وثروات الوطن، وهكذا 

هي منظومة متكاملة تبداأ بالفرد لتت�سع الدائرة لتحمل جمتمع 

بكل مكت�سباته الثقافية واملعرفية، اإًذا اأنت عنوان لوطنك.

العلم: هو ال�سالح احلقيقي الذي نواجه به كل االأ�رضار   -2

البحث  يف  االأمر  هذا  ويت�سح  اأوطاننا،  تواجه  التي  واملخاطر 

العلمي الذي هو اأدوات كل جمتمع متح�رض ومتميز.

اإهدار  عدم  خالل  من  وذلك  الوطن:  ممتلكات  احرتام   -3

املال العام والذي يت�سح يف اأ�سكال متعددة، منها عدم امل�سا�س 

واالأماكن  العامة  احلدائق  يف  والتك�سري  للطرقات  التخريب  اأو 

احلكومية.

االأفكار  عن  والبعد  الوطن  ثروات  على  املحافظة   -4

الهدامة:

    وتتعدد ثروات الكرة االأر�سية بعطائها الذي هو من اهلل 

انتهاك  مبحاولة  تخريبها  اإال  �سيء  فيها  منلك  ال  التي  املنح   ،

– وحتى  الورود الإهدائها  اأول قطف  الطبيعة بكل ما فيها من 

االإلقاء بها يف اأقرب مكان لرمي القمامة، انتهاك حرية االآخرين 

ال انتماء فيه، االإهدار يف ا�ستخدام موارد احلياة ال انتماء فيه، 

ال�رضقات املتتالية ملكت�سبات وثروات االأوطان ال حب وال انتماء 

تدخني  من  لالإن�سان  ال�سلبي  ال�سلوك  عن  الناجم  التلوث  فيه، 

انتماء  ال  والكبار  االأطفال  يوؤذي  الذي  ال�سلبي  والتدخني  التبغ 

والبواخر،  ال�سيارات  وعوادم  مكان،  كل  يف  القمامة  اإلقاء  فيه، 

كل هذا ال انتماء فيه وال حب للوطن ، اإًذا جتنب االإ�رضار بالكرة 

ال�سامل،  الوا�سع  مبفهومها  لالأر�س  وحب  انتماء  هو  االأر�سية 

وعدم االإ�رضار بالهواء واملاء حب لالإن�سانية جميعها.

          اأنت ثروة فحافظ عليها مبواجهة اأي فكر متطرف 

ي�رض بك وباالإن�سانية، اإن ثقافة احلوار تدعم الوعي وتبني االأمم، 

وبالعلم واملعرفة يقا�س تطور ال�سعوب، واالنتماء عندما يكون 

مرتجم يف ال�سلوك املتح�رض واحرتام حدود وثقافات االآخرين، 

دليل على حب للوطن، فكن على قدر امل�سوؤولية التي كلفك اهلل 

بها يف وجودك يف اأر�س اهلل، اأي مكان تطاأه قدمك هو اأر�س هلل، 

كل الرثوات التي مل ن�سنعها هي ملك هلل، اأنت اأمانة من اهلل يف 

اأر�س اهلل، واأنت الركيزة االأ�سا�سية لبناء ح�سارة وطنك. 

واالآن اأخبين هل تنتمي لوطنك؟ 

انتهت رحلتنا لهذا اليوم اأرجو اأن اأكون قد اأ�ساأت �سمعة

اختيــــــــــــــــــــــــار اأم  واجــــــــــــــــــــــــب  الوطــــــــــــــــــــــــن  اختيــــــــــــــــــــــــارحـــــــــــــــــــب  اأم  واجــــــــــــــــــــــــب  الوطــــــــــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــــب 
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�شافر ففي الأ�شفار خم�س فوائد ..

           مدينــة نفطـــة التون�شيــة قرينــة املــدن العمانيـــة

متعة وفائدة

الدكتور/ �سليمان بن �سامل احل�سيني
مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

منها  وتنظر  للمدينة  الغربية  الروابي  على  تقف  عندما 

اإىل اجلنوب تخال  ال�سمال  اأمامك من  النخيل املمتدة  اإىل مزارع 

حاراتها  يف  ت�سري  وعندما  العمانية،  املدن  اأحد  يف  باأنك  نف�سك 

وبني البيوت املبنية بالطابع العربي االإ�سالمي وتدخل م�ساجدها 

القدمية تخال نف�سك باأنك يف اأحد املدن العمانية، وعندما ي�سيفك 

اأهلها على القهوة والتمر تخال نف�سك يف اأحد املدن العمانية. 

باجلريد  توزر  لوالية  التابعة  التون�سية  نفطة  مدينة  اإنها 

التون�سي، اأتيحت يل فر�سة زيارتها يف اأثناء رحلة �سياحية على 

التوا�سل  جربة  جمعية  نظمتها  التي  ال�سري  كتاب  ندوة  هام�س 

بالعا�سمة تون�س يف نهاية �سهر اأكتوبر وبداية نوفمب 2015م.

منطقة اجلريد التون�سي التي تقع فيها مدينة نفطة تختلف 

من  وغريها  تون�س  العا�سمة  حيث  التون�سي  ال�سمال  مناطق  عن 

املدن القريبة من البحر االأبي�س املتو�سط التي تتعر�س ملن�سوب 

تقريبا.  العام  مدار  على  مع�سبة  خ�رضاء  اأر�سها  جتعل  اأمطار 

فاجلريد التون�سي يقع يف منطقة �سحراوية متتاز بزراعة النخيل 

وتنتج اأكرث من مئتي نوع من اأجود اأنواع التمور- منها متر دجلة 

ال�سهري- وبها خمزون من املياه ال�سطحية واجلوفية التي ت�سكل 

د اأعجوبة اجلنوب الغربي التون�سي، وكتب عنه  �سط اجلريد الذي ُيعَّ

الرحالة واملوؤرخون على مر الع�سور. 

التي  اجلوفية  املياه  ووفرت  ال�سحراوية  بيئتها  وب�سبب 

اأ�سبحت نفطة وغريها  تتدفق على �سطح االأر�س ينابيع وعيون 

واأم  واحلامة،  وجاب�س،  ودجا�س،  توزر،  مثل  اجلريد  مدن  من 

و�سط  يف  النخيل  من  غابات  اأو  �سحراوية  واحات  ال�سمعة، 

ال�سحراء االإفريقية.

عذبة  التون�سية  ولهجتهم  العربية،  يتحدثون  نفطة  اأهل 

م�ست�ساغة، وهم حمافظون على القيم العربية االإ�سالمية االأ�سيلة 

واملعاملة.   اال�ستقبال  وح�سن  والرحابة  بالب�ساطة  ويت�سمون 

العريق  تاريخها  اإىل  كاإ�سارة  ال�سغرى  بالكوفة  نفطة  ت�سمى 

القبائل  من  متالحقة  لهجرات  واحت�سانها  العلمية  ومكانتها 

العربية التي جاءت من امل�رضق العربي اإىل جانب �سكانها الببر 

الذين �سكنوا تلك املناطق قبل الفتح االإ�سالمي. 

واإذ احتفظ اأهل نفطة ب�سمات االأ�سالة التي متيزهم كمجتمع 

املميز  املعماري  النمط  على  كذلك  حافظوا  فهم  م�سلم،  عربي 

عالية  بحرفية  امل�سنعة  االأبواب  تزال  فال  اجلميلة،  ملدينتهم 

وال  العريقة،  االأحياء  و  البيوت  مداخل  تزين  النخيل  جريد  من 

امل�سنع  املحروق(  الطيني  )الطوب  باالآجر  تبنى  املن�سئات  تزال 

تقليديا يف امل�سنع الذي يديره احلاج املكي اخلني�سي الذي بلغ 

ون�ساط  وحيوية  بجد  يعمل  يزال  ال  لكن  عمره  من  ال�سابع  العقد 

اإىل  نفطة  مدينة  تنق�سم  العامل.  وعقلية  املثقف  بلغة  ويتحدث 

ونادرا  النخيل(  )غابة  عليها  ويطلقون  النخيل  ب�ساتني  منطقة 

التي تقع  ال�سكنية  االأحياء  ما جتد فيها بيوت م�سكونة، ومنطقة 

الغربية.  ال�سمالية  جهتها  من  النخيل  غابة  على  تطل  ربوة  على 

تنق�سم املنطقة ال�سكنية اإىل عدة اأحياء وكل حي به م�سجد، واأما 

�سوق املدينة ومركزها التجاري فاإنه يقع بالقرب من حي علقمة 

وبيوته  املتداخلة  ال�سيقة  باأزقته  املميز  املعماري  الطابع  ذا 

املربعة وم�ساجده االأنيقة وبواباته املح�سنة، ويف اجلزء احلديث 

التمور  وم�سانع  الع�رضية  املدار�س  توجد  ال�سكنية  االأحياء  من 

اأن نفطة مدينة �سحراوية  واملوؤ�س�سات االأهلية واحلكومية. ومبا 

فهي، مثل املدن العمانية ال�سحراوية، ت�ستهر برتبية اجلمال، وال 

يزال النفطاويون يحتفظون بالعديد من العادات البدوية املرتبطة 

برتبيتها وحتتفظ ذاكرتهم الرتاثية بذكريات قوافل اجلمال التي 

تعب ال�سحراء الف�سيحة بالنا�س وال�سلع بني دول القارة االإفريقية 

عربية  قبائل  نفطة  يف  اجتمعت  مثلما  وحوا�رضها.  ومدنها 

فيها  اجتمعت  خمتلفة،  اأزمان  يف  اإليها  هاجرت  �ستى  وبربرية 

مدار�س دينية وفكرية متعددة اأثَرت تاريخ املدينة ونوعت تراثها 

الثقايف وموروثها احل�ساري وجعلتها حا�رضة بقوة يف التاريخ 

االإ�سالمي ب�سكل عام والتاريخ التون�سي ب�سكل خا�س، ففي و�سط 

ويف  املالكي  ال�سني  علي  اأبو  ال�سيخ  �رضيح  جتد  النخيل  مزارع 

املقابل له على ربوة بحي املقدمني جتد �رضيح ال�سيخ اأبو العبا�س 

الدرجيني  االإبا�سي وكالهما من علماء القرن اخلام�س الهجري 

وكانت بينهما لقاءات علمية ونقا�سات.  ومن اأبناء نفطة ال�سيخ 

اأ�سبح  حتى  العلمية  املنزلة  يف  ترقى  الذي  احل�سني  بن  اخل�رض 

�سيخ االأزهر يف الن�سف االأول من القرن الع�رضين امليالدي، ومن 

م�سطفى  امل�سهورين  وق�سا�سيها  و�سعرائها  وكتابها  موؤرخيها 

خريِّف واأخوه ب�سري خريِّف وامليداين بن �سالح، وحممد مواعده، 

اأعمالهم  بع�س  ترجمت  الذين  باجيه  و�سالح  �سمادح،  ومنور 

يف  نفطة  اأهل  من  عدد  العاملية.يحمل  اللغات  اإىل  العربية  من 

ذاكرتهم ذكريات جميلة عن ُعمان والعي�س فيها؛ فقد عمل عدد 

ال باأ�س به من اأهل نفطة يف ُعمان مدر�سني واأ�ساتذة يف املدار�س 

الدكتور  املرحوم  مقدمتهم  ويف  الُعمانية،  واجلامعات  والكليات 

�سالح باجيه الذي عمل يف معهد ال�سلطان قابو�س ب�ساللة، وكان 

الدكتور باجيه من �سمن العلماء الذين اأ�سندت اإليهم مهمة مراجعة 

خمطوط القراآن الكرمي الذي خطه بيده عبداهلل بن ب�سري ال�سحاري 

ال�سلطان  باأوامر من �ساحب اجلاللة  يف عام 1175هـ، وت ن�رضه 

قابو�س -حفظه اهلل- وال يزال الهادي باجيه جنل الدكتور �سالح 

يحتفظ مبلف من ذكريات والده يف ُعمان و�سور من جتواله يف 

ربوع جبال ظفار واأجوائها اخلريفية.

نفطة  مكانة  الإحياء  حثيثة  بجهود  نفطة  اأهل  يقوم 

لقوافل  عبور  وكنقطة  وال�سعوب،  للثقافات  كملتقى  التاريخية 

تعنى  جمعية  باإن�ساء  جهودهم  وتكللت  وامل�سافرين.  التجار 

نفطة وهدفها  �سيكون مقرها مدينة  واالأديان  بحوار احل�سارات 

�سيما  ال  والديانات  والثقافات  احل�سارات  اأتباع  بني  التقريب 

اأتباع املذاهب االإ�سالمية والعمل على ت�سحيح الرتاث وبناء اأ�س�س 

التعاي�س ال�سلمي وامل�ستقبل امل�سرتك.  

مزارع النخيل يف نفطة  الطابع العمراين يف نفطةلقاء حافل يف بيت املرحوم الدكتور �سالح باجية بنفطة
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لقيا�س  االآالت  من  العديد  االإن�سان  ا�ستخدم  ال�سنني  اآالف  عب 

ال�ستيني لقيا�س الوقت، الذي يق�سم  وتتبع الوقت معتمداً على النظام 

ال�ساعة اإىل �ستني دقيقة والدقيقة اإىل �ستني ثانية منذ عام 2000 ق.م، 

وقد ن�ساأ النظام ال�ستيني يف بالد الرافدين وم�رض القدمية، حيث ق�سم 

امل�رضيون القدماء اليوم اإىل فرتتني كل منهما 12 �ساعة،  وتعد ال�ساعة 

باخرتاعها  قام  التي  االآالت  اأقدم  من  ال�سم�سية  املزولة  اأو  ال�سم�سية 

االإن�سان لقيا�س الوقت يف النهار.

تاريخ ال�ساعات ال�سم�سية : 

اأقدم  اإن  حيث   ، ق.م   3500 اإىل  ال�سم�سية  ال�ساعات  تاريخ  يعود 

االأ�سل، وكانت ت�سنع من نوع  ال�سم�سية املعروفة م�رضية  ال�ساعات 

من ال�سخور قابل للت�سكيل وهو ال�سي�ست االأخ�رض. كما تعتب امل�سالت 

امل�رضية من اأقدم ال�ساعات ال�سم�سية والتي ال تزال ت�ستعمل اإىل اليوم، 

قدميا  امل�سلمون  ا�ستخدم  عام.   5000 من  اأكرث  اإىل  تاريخها  ويعود 

املزولة ال�سم�سية يف امل�ساجد لتحديد اأوقات ال�سالة.

ال�ساعة ال�سم�سية يف عمان  : 

اأثناء  »االأثر«  طول  من  للتحقق  طرق  عدة  ُطورت  عمان،  يف 

دقيقة  ثالثون  وتعادل  املياه،  حقوق  قيا�س  وحدة  هو  واالأثر  الري، 

نظريا. وتعد طريقة مراقبة النجوم ليال وا�ستعمال ال�ساعة ال�سم�سية اأو 

املزولة، نهارا من الطرق االأكرث �سيوعا يف �سمال عمان، وت�سمى عملية 

معاينة ال�ساعة ال�سم�سية اأو النجوم ملعرفة اأ�سهم املاء بـ«املحاينة« اأو 

»املحا�رضة«، وتو�سع ال�ساعة ال�سم�سية يف مكان مفتوح ويكون ملكا 

عاما ملجمتع القرية. عادة تكون ال�ساعة ال�سم�سية يف راأ�س الفلج قبل 

اأن تتفرع �ساقية الري الرئي�سية، واأحيانا تو�سع بالقرب من  ح�سن 

القرية. وهناك اأي�سا نظام التوقيت الغروبي ونظام التوقيت القيا�سي، 

والتوقيت  وانتهاءهما،  والنهار  الليل  بدء  حتديد  يف  يختلفان  وهما 

الغروبي اأكرث �سيوعا.

تركيبة ال�ساعة ال�سم�سية : 

تتكون ال�ساعة ال�سم�سية غالبا من ع�سا يرتاوح �سمكها من 5 اإىل 

10 �سم وطولها من 2-3م، تثبت عموديا يف م�ساحة م�ستطيلة وم�ستوية 

دقيق  ب�سكل  بينها  ُيباعد  خا�سة  حجارة  وت�ستخدم  االأر�س،  من 

متثل  التي  االأحجار  بني  ويباعد  امل�ساحة،  تلك  يف  عالمات  لو�سع 

اآثار منت�سف  اآثار بداية النهار ونهايته اأكرث من االأحجار التي متثل 

تختلف  بـ«اجلامود« وجتمع على جواميد.   وي�سمى كل حجر  النهار، 

ال�ساعات ال�سم�سية امل�ستخدمة يف االأفالج العمانية يف االأبعاد واملواد 

امل�سنوعة منها ، غري اأن فكرة عملها واحدة فمثال يبلغ طول الع�سا 

يف فلج �ستال مرتين ويف فلج لزق بوالية امل�سيبي ثالثة اأمتار.  عادة 

ت�سنع الع�سا التي ترتكز على م�ساحة م�سطحة من خ�سب �سجرة العتم، 

وهي �سجرة  الزيتون البي التي تنمو يف اجلبل االأخ�رض، الأن خ�سبها 

بني  وادي  يف  �ستال  ملد  مثل  واحل�رضات،  الطبيعية  للعوامل  مقاوم 

الع�سا  ت�سنع  حاليا،  وغريها.  بالر�ستاق  احلمام  فلج  وملد  خرو�س 

من املعدن، مثلما هو موجود يف اأفالج والية امل�سيبي، اأما امل�ساحة 

امل�ستوية فعادة تكون حمفورة يف االأر�س ومعلمة باحل�سى واخلطوط، 

غري اأن كثري من االأفالج بها �ساعات �سم�سية ت�ستخدم �سخرة مفلطحة 

�سنتيمرتا،  االأربعني  طوله  يتعدى  ال  املعدن  من  عمود  عليها  مرتكز 

مثل علم فلج اأبو ال�سياطني بوالية عبي، حيث تعلم احل�ساة بخطوط 

منحوتة فيها متثل االأوقات املختلفة من النهار بوحدات االأثر ون�سف 

االأثر وربع االأثر.  ويالحظ اأن لكل قرية طريقتها اخلا�سة يف �سناعة 

لل�ساعة  الهند�سية  االأبعاد  تكون  قرية،  كل  ويف  ال�سم�سية.   �ساعتها 

ثابته وموقعها اأي�سا ثابت، وطريقة ا�ستخدامها عرف متعارف عليه 

لدى وكيل الفلج اأو العريف وبع�س كبار ال�سن.

اآلية عمل ال�ساعة ال�سم�سية : 

االأحجار،  جمموعة  على  الع�سا  ظل  حركة  املزارعون  يراقب 

وحت�سب االآثار يف الوقت الذي ي�ستغرقه الظل للتحرك من حجر الآخر، 

وتوؤ�رَض هذه احلجارة التي و�سعت يف خط واحد يف االجتاه ال�رضقي 

الغربي لتمثل كل اأثر يف النهار، وذلك حتى 24 ح�ساة )ح�سب الظروف 

الت�ساري�سية للموقع(، وهذا اخلط املوؤ�رض يدعى اللمد، واللمد هو ا�سم 

ال�ساعة ال�سم�سية  يف واليتي الر�ستاق والعوابي وما حولهما، ويكون 

احلجارة  اأو�ساع  لت�سحيح  للحجارة  �سف  من  اأكرث  هذا  مثل  لنظام 

ال�سم�س،  حول  دورانها  خالل  االأر�س  ميالن  اختالف  مع  اللمد  على 

فواحد لل�سيف واآخر للربيع واخلريف وثالث لل�ستاء.

م�سميات ال�ساعة ال�سم�سية : 

اللمد  ت�سمى  فهي  عمان،  يف  م�سميات  عدة  ال�سم�سية  لل�ساعة 

والنمرة،  والنمر  واخل�سبة  والعالمة  والعلم  واملحا�رضة  واحلا�رضة 

وت�سمى  الداخلية  من  واأجزاء  الباطنة  جنوب  يف  اللمد  ت�سمى  حيث 

جنوب  الباطنة  حمافظات  اأفالج  بع�س  يف  وحما�رضة  حا�رضة 

والداخلية وال�رضقية �سمال ،وت�سمى علم يف حمافظة الظاهرة، وعالمة 

يف حمافظة ال�رضقية جنوب ،وخ�سبة يف والية امل�سيبي وما حولها، 

والنمر ومنرة يف والية جعالن بني بو ح�سن ووادي بني خالد.

�ساعات �سم�سية  مميزة :

اإحدى قرى حمافظة  النادرة واحدة يف  ال�سم�سية  ال�ساعات  من 

منب�سطة  اأر�س  على  مغرو�سة  طويلة  ح�ساة  ا�ستخدمت  حيث  م�سقط 

اأفالج وادي بني  اأحد  النهار. ويف  ليحدد ظلها االأوقات املختلفة يف 

ع�ساتني  على  حتتوي  اأنها  اإذ  مميزة،  �سم�سية  �ساعة  ت�ستخدم  خالد 

بدال من واحدة مت�سلتان مع بع�سهما من االأعلى وي�سكالن معا قو�سا 

مربعا.  ومن احلاالت النادرة االأخرى ملد فلج الهجري بوالية العوابي. 

ا�ستخدم املزارعون نظاما معقدا لقيا�س الزمن بالنهار وذلك اعتمادا 

على ظل م�سجد القرية وظل ال�سور املحيط به، وظل اجلبل القريب من 

القرية. حيث ي�ستخدمون يف �ساعات ال�سباح االأوىل ظل اجلبل ال�رضقي 

يف  ال�سور  ظل  اإىل  يتحولون  ثم  النهار،  منت�سف  اإىل  امل�سجد  ظل  ثم 

ال�ساعات املتبقية من النهار.  ت�ستخدم يف قرية �رضور بوالية �سمائل  

الذي  ال�سخ�س  ظل  على  تعتمد  بالنهار  الري  توقيت  لقيا�س  طريقة 

�سي�سقي مباء الفلج. ويقا�س بالقدم وهذه الطريقة ا�ستخدمت اأي�سا يف 

اأفالج �سبام باليمن، حيث يقف ال�سخ�س الذي يريد اأن ي�سقى يف النهار 

ويقا�س طول ظله بالقدم وي�سمح له بالري عند و�سول ظله اإىل طول 

حمدد متفق عليه.  

 :28 االآية  القمر  �سورة  يف  الكرمي  القراآن  يف  تعاىل  اهلل  يقول 

َت�رَض«.  اَء ِق�ْسَمٌة َبْيَنُهْم ُكلُّ �رِضٍْب حُمْ نَّ امْلَ
»َوَنبِّْئُهْم اأَ

نالحظ يف هذه االآية اأن اهلل عز وجل ربط الق�سمة باحل�سور، اأي 

اأن ال�سخ�س الذي عليه دور الري يجب اأن يح�رض بنف�سه، ورمبا اأ�ستق 

ا�سم ال�ساعة ال�سم�سية يف عمان وهو »احلا�رضة واملحا�رضة« من هذه 

فمياه  منه،  بدال  يعو�س  ال  الري  دوره يف  ما  �سخ�س  فات  اإن  االآية. 

 Use it «  الفلج جتري ب�سكل م�ستمر، وهذا يذكرنا باملثل االإجنليزي

or lose it« ، اأي ا�ستخدم املاء اأو �ستفقده.

اإعداد/ فريق وحدة بحوث االأفالج

اللمــــد )ال�شاعــــــة ال�شم�شيــــــة(



ملحق إشراقة - العدد 117 -12 بحر الأفكار

�سماء  يف  حلقت  كاأن�سودة  كانت،  َفرحة 

االإبداع ...

كطفل ت�سلل اإىل قلبها بباءته التي جذبتها...

فرحة كانت بعد اأْن عَمرّ ال�رضور فوؤاد اأبيها و 

ها بعد ب�سارة حتقيق امَلرام.. نب�س اأمِّ

الزمها  الذي  �سبها  بعد  كانت  فرحة 

�سنوات عجاف اإىل اأن مَنرّ اهلل عليها بالفرج 

املثنرّي عليه ..

فرحة كانت عندما تخذل فيعم قلبها احلزن 

مهما  عطاياه  على  اهلل  وحتمد  ت�سب،  ثم 

كانت فيخرجها اهلل من الظلمات اإىل النور...

فرحة كانت عندما ينهمر املطر فهي تظنرّه 

كـلعبة  متالأ قلبها بفرح غري معتاد فترتاق�س مع حبيباته فت�سعد وت�سكر ربها على نعمة 

املطر ..

فرحة كانت عندما تاأتيها هدية بال موعد ومن �سخ�س جمهول  فتقعد تتاأمل وتتفكر يف 

الذي �سخره ربها اإليها فت�سكره على كرامته ..

فرحة كانت عندما ت�ستمع اإىل نداء الرحمن و عندما تاأتيها اإلهاماته فجاأة فت�سارع اإىل 

اال�ستجابة ..

فرحة كانت، عندما ي�سيق �سدر اأحدهم فيهرع اإليها كطفل تائه فينرث لها ما يف قلبه من 

اإليهم  حديث  فتحمد اهلل على نعمة الراحة الأَنرّ ترى بع�س النا�س يت�سايق عندما ياأتي 

النا�س مراراً ليفرغوا لهم...

فرحة كانت، عندما تتاأمل يف الذي خطته يداها يف االأعلى  لعَلرّ اهلل يغر�سه يف قلب اأحدهم 

كوردة حان قطافها 

َت�سنيم احل�رضمية

 مواقف تثري الهتمام  

اء  عزيزتي حوَّ

هل اأخبك �سيئا يا عزيزتي 

نثى ! االأ

ال جتعلي من نف�سك اأداة للفت 

النظر؛ فقط.

وال لتلبية نظرة اإعجاب عابرة

وال ت�سعي خلف كلمة حبٍّ 

خادعة 

وال تغريك كلمات املديح 

وكمية التح�رض يف كل تلك 

احلروف

و طريقة تن�سيقها ورمبا مع 

باقة ورد قد تذبلني معها قبل 

ذبول ورودها احلمراء.

كوين لنف�سك- قبل كل اأحد-

ال تقبلي باأقل مما ت�ستحقني

 ال ت�سمحي لكيان ظل يعتقد اأنه؛ 

ي�ستطيع اأن يغويك و يعيدك على 

قد احلياة متى �ساء!

 وال جتعلي من ال �ساأن له يعلو 

على كيانك،

اأنت الوطن 

ال�سخاء

اجلمال

وكل احلب

اأنِت -ذاكرة ال�سعوب وقبل ذلك 

الرجل-.

                     ماريا املعمرية 

 بداخلي غمو�س 

�شيء ما يف ذاتي يكرب

يكرب ويحطم اأمايل واأحالمي

اإال �شهيق وزفري ، حمملة بقطرات  اأهدر نب�ض قلبي يف احلياة وما هذه احلياة 

احلزن املائلة للهالك

ان�شدت اأنفا�ض نف�شي عن احلياة ، ال اأرغب بها وال اأبايل مبا حتتويه.

بداخلي �شيء ما .. يجربين على الهروب من هذا العامل اإىل حيث ال اأدري ير�شم 

بداخلي متاهات ال بداية لها وال نهاية....

النب�ض  واإعادة  احلياة  النجاة،  يطلب   ، ابتاله  ملن  ي�شتغيث   .. �شيء  بداخلي 

ملحياه...

هناك .. حيث ال يوجد �شوى اأوردة و�رشيان وبقايا من فتات الذكريات.

هناك .. حيث ي�شكن امليتون ومقابر الأحياء دفنتهم

هناك ت�شود احلياة.

يف القلب هي، ولكنها ق�شرية يف عمرها وطويلة يف حكايتها

فاإنَّ روؤيتها لن تكفيها االأزمان

واإْن �شكت باتت ترتاكم االأحداث

مكونة كومة من الذكريات.

هي جمرد بعرثات، ُكتبت لتمحو العرثات

اأرويها لتنبت يل اأجمل احلكايات، الأعي�شها بعد فرتات

وتدخلني عامل املتاهات

حيث ال بداية لنهاية وال نهاية لبداية.

نوف بنت زايد ال�شيابية.

عند  �سغري  حجمها  �سغرية  نافذة 

ثقوبا  ترى  حجمها  �سغر  روؤية 

ي�سع بني  اأمل  ب�سي�س  ترى  �سغرية، 

ناظريك، اأمل اإنني اأمل وما لالأمل من 

خذالن!!

�ساحبها.  نف�س  تنع�س  حياة  االأمل 

الدنيا  هذه  يف  يبق  مل  االأمل  لوال 

من  اأحد  يتمن  لن  االأمل  لوال  رجاء، 

اأهل هذه الدنيا �سيء. االأمل هو اأ�سل 

ياأتي  وباالأمل  االإبداع  واأهل  العمل 

النجاح والتفوق. 

فال  بوؤ�سنا،  فيها  نرمي  �سلة  الياأ�س، 

حتاول رمي اأحالمك وطموحك فيها، 

يف  تنب�س  حياة  االأمل  من  اجعل 

داخلك.

من  يختفي  ال  اأن  يجب  االأمل  وهج 

ال  م�سيئة  �سمعة  نور  هو  حياتك، 

تنطفئ.

دومًا  االأمل  ويبقى  االأمل،  هو  هكذا 

كيفما ع�سناه.

 موزة بنت حممد بن حارث التوبية

ويبقى الأمل
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اأحد،  اأن يتحكم بقلبك  اأن ت�سري دون  جَرب 

يوؤذونك  باأ�سخا�س،  تتعلق  ال  اأن  جَرب 

بتقلباتهم و رمبا غيابهم.

جَرب اأن متنح نف�سك القوة، و اأن ال جتازف 

بقلبك كثرياً.

كل  تكره  حتى  اأواًل،  نف�سك  حتب  اأن  جَرب 

الذين و�سعوك يف قائمة االإنتظار و اأحدثوا 

يف قلبك ثقوبًا ت�رضبت االأفراح منه ، و بقي 

احلزن عالقًا بقلبك.

اأن تثاأر و تاأخذك بنف�سك  اأن تنعزل،  جَرب 

العزة.

حتتفظ  اأن  و  بكبيائك،  حتتفظ  اأن  جَرب   

بجمودك اأمام االأخرين.

جَرب اأن ال جتثو على ركبتيك و تبكي اأمام 

اأحد.

ت�سالح مع ال�سمت، كن لنف�سك اأواًل و كثرياً.

ال  حتى  مواربًا  بابه  تدع  ال  قلبك،  اأغلق 

تت�سلل اإليه كل االأ�سياء الراحلة.

ح�سور  يكون  اأن  حمايداً،  تكون  اأن  جَرب 

االآخرين بالن�سبة اإليك ك�سيٍء لطيف، و اأما 

غيابهم فهو غري موؤٍذ.

حينما تتخلى عن �سيء كان بالن�سبة اإليك 

ب�سكل  عنه  تتخلى  اأن  جَرب    ، �سيء  كل 

هادئ.

حينما يرحل عنك �سخ�س، جَرب اأن متتلك 

كامل القوة اأن تف�سح له الطريق بكل هدوء، 

و تبت�سم لرحيله.

جَرب اأن تنعزل فوراً حني ت�سعر ب�سعفك.

املعقودة  اخليوط  كل  تقطع  اأن  جَرب 

باأطرافك، حتى ال يتحكم بك االآخرون.

و  للغياب،  خمل�سًا  اأواًل،  لنف�سك  نبياًل  كن 

لطيفًا لالآخر. 

كتبت : خلود بنت �سعيد العلوية . 

ل تخ�شى العزلة

”وخرُي  املتنبي:  قول  ال�سابقني   من  حفظنا 

الكتب  كتاُب“...فجال�سنا  الزمانِ  يف  جلي�ٍس 

ِبنهم،  اقتنائها  على  وحر�سنا  اأ�سباهها  اأو 

قة  منمَّ كلماٍت  من  نقراأ  ما  نردد  اأ�سبحنا  و 

ها فقرية يف مغزاها ونفِعها.  عميقة يف غمو�سِ

بكونها  ونفتخر  الكتب  وريقات  ر  ن�سورّ و�رضَّنا 

بيننا  نتداولها فيما  جزًءا ال يتجزاأ من يومنا 

االآخر  بع�سنا  وين�سح  املثقفني  اأ�سباه  نحن 

ه  باأنَّ وننعته  اأقل،  اأو  ليلتني  يف  قراأه  بكتاب 

جميل ي�ستحق القراءة.  وياأتي املجتمع ليدعم 

اء 
رّ
ُقر بو�سفنا  هذا  الوقت  �سياع  �سيناريو 

مبجرد اأنهم راأونا نحمل الكتب، ونعرف ُكترّاب 

ومعار�س  املكتبات  اإىل  ونت�سابق  الع�رض 

يف  �رضكاء  بذلك  واملجتمع  فنحن  الكتب. 

جرمية  لي�ست  اجلرائم،  اأب�سع  على  التغطية 

ُي�سجن،  القاتل  الأن  ذلك؛  من  اأ�سدُّ  اإمنا  قتل؛ 

هي  جرميتنا  لكن  وجوده!  ينتهي  واملقتول 

دعم اأ�سباه الُكترّاب ملوا�سلة جرميتهم يف ن�رض 

بخ�س  حمتوى  حتتوي  التي  االأوراق  من  عدد 

من الفائدة، والتجربة، واحلكمة، اأو حتى اللغة 

وجمالها حتت عنواٍن الفت، بكثري من البهرجة 

للكاتب على غالف  وب�سورة مكبة  واالألوان، 

الكتابة مهنة ملن ال مهنة  ثم ت�سبح  الكتاب؛ 

الكتب،  له! وتطبع ع�رضات الطبعات ملثل هذه 

وي�ستمر  ُقراء  عنا  ليقال  اأموالنا  نحن  وندفع 

بطل اجلرميةـ  الكاتبـ  يف اعتقاده باأنه كاتب، 

نف�سها.   بالوترية  اآخر  كتاب  ن�رض  وي�سارع يف 

اإنَّ هذه اجلرمية الب�سعة تقودنا اإىل خلق جيل 

قارئ   ه  اأنَّ وهم  يف  يعي�س  جيل  فكرًيا،  منحط 

حني  احلقيقة؛  ويف  وقته،  ا�ستثمار  على  قادر 

الكتاب؛  من  اإفادته  عن  القارىء  هذا  ت�ساأل 

يقول بكل حما�س: اإن الكتاب يتحدث يف اأ�سياء 

ا�ستفاده.  ما  كل  هذا  معه،  وحتدث  بها  ي�سعر 

على  وا�سٌح  دليٌل  الُقراء  هوؤالء  ردرّ  يكون  وبذا 

نقراأ  اإمنا  حقيقي،  مبعنى  كتاًبا  نقراأ  ال  اأننا 

يحقق  لن  وهذا  عابرة.  خواطر  اأو  يوميات 

ن  مراد اهلل عز وجل من كلمة »اقراأ«، ولن ُيوؤمِّ

الكتِب  من  حقيقًيا  خمزوًنا  القادمة  لالأجيال 

ورثناها  التي  كتلك  نعي�سها  التي  احلقبة  من 

وتتحدث  تفهمنا  التي  فالكتُب  ال�سابقني،  عن 

ا ت�سيع وقتنا  اإمنَّ اأمًما؛  عما ن�سعر به ال تبني 

وجب  هنا  من  ال�سباب.  نحن  عزائمنا  وتهدم 

�سي�سمو  الذي  الكتاب  اختيار  ُنح�سن  اأن  علينا 

بنا ويغري من اجتاهاتنا اإىل االأف�سل، ويدفعنا 

اأذهاننا  يفتح  و  ذواتنا،  لتطوير  العمل  اإىل 

التب�رض يف حكمة اهلل يف خلقه، وعبادته  اإىل 

معطيات  ا�ستثمار  اإىل  وير�سدنا  العبادة،  حقرّ 

اإيجابية وجودنا فيها  احلياة فيما �سيزيد من 

احلكمة  منه  ناأخذ  الذي  الكتاب  بعدها،  وما 

�سنيًنا  لنا  �سيخت�رض  الذي  احل�سنة،  واملوعظة 

يف  الوقوع  من  ويحذرنا  كاتبه  جتارب  من 

القارىء  ها  اأيُّ البدَّ  نف�سها.  ال�سابقني  حماقات 

يهدف  التي  الكتب  انت�سار  وقف  يف  ن�سهم  اأن 

كتابها اإىل ال�سهرة والربح املادي فقط بوقف 

�رضائها، وبالتوقف عن الرتويج لها ولكتابها. 

وال باأ�س اأيها القارىء؛ قد تفكر االآن اأن �سنيًنا 

يطورك،  مل  ما  قراءة  يف  �ساعت  حياتك  من 

االآن خري  تعلم  اأن  لكن؛  االأمام،  اإىل  يدفعك  اأو 

ال�سابقة  الكتب  ولعل  اأبًدا،  تعلم  اأال  من  لك 

حببت لك عادة القراءة وهذا جيد يف املرحلة 

اأن  حاول  القادمة  املرحلة  يف  ولكن  احلالية، 

حتدد ماذا تريد اأن تغري من حياتك؟ اأو حاول 

حتديد نقاط �سعفك التي تريد تقوميها؟ اأو فيَم 

اهتماماتك  هي  وما  معارفك؟  تطور  اأن  تريد 

يف املعرفة؟ و كيف هي �سخ�سيتك؟ وما مدى 

هذه  كل  ودينك؟   بربِّك  عالقتك  عن  ر�ساك 

املنطلق  تكون  اأن  يجب  وغريها  الت�ساوؤالت 

الرئي�س لك يف اختيارك الكتب، وبعد ذلك تاأكد 

من اأن حمتوى الكتاب ي�ستحق ما �ستدفعه من 

مال وما �ستق�سيه من وقت يف قراءته. 

                جوخة بنت �سامل بن علي الفار�سية

اإذا كنت �شتقراأ فليكن هذا اأول ما تقراأه 

 هل تذكريَن

رّ
اإن كان قد مَر

عاماِن واأكرث

والغمام حلظتها

ا واأ�سوْد كان ُبنيًّ

واالأ�سجار

من َهوِل اللقاء

اأدمًعا َتقُطر

هل تذكرين

كيف ت�سلرّقت اجلدراَن

ق�سائُد م�ساغبة ونغم

 
ُّ
واملمر

الذي م�سيِت

فيه

قد اأزهر وتورد

والِعطر الذي

كان َي�سُكنِك

�َسَكَب اجَلماُل 

ِك على راحتيرّ

د وَتَهجرّ

اأغنيات احل�سور

قد ُكِتبت با�سمِك

فهي بك اأبهى واأجمل

وكل الكائنات حولك

تغدو ُحلوة

تغدو األطف

كانت ال�سماء

مَتُطر حلًنا

ز
رّ
ودفًئا ُمَطر

قويل يل برُبِك

من اأيرّ طنٍي ُخلقِت

يا اأملي امُلَقدرّر؟!

..

اآمنة بنت نا�رض الوردية

من اأّي طنٍي ُخلقِت ؟ ...
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When I taught in Turkey, one of my stu-
dents thought that England was in London. 
Others simply couldn’t understand the con-
nection between the terms UK, Britain, Great 
Britain, and the British Isles, and some thought 
England was comprised of Scotland, Wales and 
Northern Ireland. Northern Ireland caused fur-
ther confusion because it sounded like North-
ern Island, which could be construed as being 
any one of the many islands off the northern 
coasts of mainland Scotland, and which are of 
course Scottish.

The home of the global lingua franca is a 
very confusing place. Even its natives are not 
sure whether it’s part of Europe or not. Many 
have come to believe that they were in Europe, 
but that a national vote has now expelled them 
from Europe. So let me explain, as concisely as 
possible, where England actually is.

Politically, England is part of the United 
Kingdom (UK) of England, Scotland, Wales 
and Northern Ireland. (Note the -ire… there’s 
been lots of it.) This means that four countries 
are united under one sovereign, which could be 
a king or a queen, and is currently a queen.

Great Britain, geographically, is an island 
separated from the European mainland by the 

WHERE IS ENGLAND, ANYWAY?

It was the hot Omani month of April 
when fame called upon Mr Malcolm to 
star in a short video for the Oman Min-
istry of Heritage and Culture to pro-
mote Nizwa as the Capital of Islamic 
Culture, 2015. 

  Four groups of Omani film stu-
dents 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 back-
pack 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 curi-
ous 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 acknowledge-
ment 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.”

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

English Channel and the North Sea. It comprises 
the countries of England, Scotland and Wales. 
It’s also called just Britain, which gives rise to 
the term for its natives as British, or Brittons or, 
informally, Brits. These terms, however, are not 
always adopted by the Northern Irish, because 
their country, Northern Ireland, is part of a sepa-
rate, nearby island (Ireland) to the west. They 
are, nevertheless, UK citizens.

The British Isles are the geographical group 
of islands that consist of the islands of Great 
Britain, Ireland, and over six thousand smaller 
isles. The main language spoken all over the 
British Isles is English.

Now, is England in Europe? Yes. Europe 
is a continent. A continent is a huge tectonic 
plate, and the British Isles are connected to that 
plate. Confusion arises when the term ‘Europe’, 
alone, is used to mean the European Union. It 
is the European Union, or EU, that the UK has 
recently become forced to leave, by the result of 
a national referendum. So, while the UK is still 
part of geographical Europe, it is no longer a 
member of the political European Union.

I trust none of this will deter holidaymakers. 
England hasn’t moved. And by the way, Mos-
cow is in Europe, too.

A response to The Road Not Taken (a poem 
by Robert Frost)

by Sara Zahran Al-Kindi (Translation major)
Every time we decide to start a new page in 

our lives, we will find ourselves in front of sev-
eral choices. In the poem, the person is in front 
of two roads. Each of these roads attract him to 
walk on.

However, there is no possibility to travel on 
both of them. Alike, if we find ourselves standing 
in front of hundreds of choices, we have to select 
one because standing without making any deci-
sion will not lead us to anywhere.

The person in the poem is standing for a long 
time in front of one of these roads , wondering 
where this road could lead him. Also, he is at-
tracted by another road; maybe it could be better 
to travel there. Both of them seem to be the same, 
but they will not lead us in the same direction. 
Likewise, a lot of decisions seem to be the same, 
but they will not lead us to the same place and the 
direction at the end. Therefore, thinking about the 
consequence before you make certain decision is 
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an essential step as it leads us to change 
positively.

In stanza three the person is still won-
dering if he might have the opportunity to 
get back again and pick up another road. 
Actually , when we decide to travel on a 
certain road, no matter what happens we 
have to keep going on till the end. In the 
poem, the person is puzzled and he can-
not pick the appropriate road for himself. 
Nevertheless, he is a brave person because 
he picks the road which is less travelled by 
and most people are afraid of going on this 
journey because they don’t have enough 
experience. Therefore, they prefer to travel 
on the road which is the most travelled by.

At the end, every decision that we make 
in our lives, makes difference whether it is 
positive or negative. In my point of view, 
the person’s attitude towards his choices is 
not obvious in the poem. I am not sure if 
the person is glad about his choice or if he 
regrets it.
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We all, in our childhood, used to 
believe in things like super powers, 
eternity and so on. I believed years 
ago if a finger was cut will grow again 
like the lizard›s tail, but my idea 
changed when I had an accident, the 
accident left a huge scar on my leg, 
I waited for the scar to disappear for 
so long but it has not. so if my leg is 
cut off I will not have another one?! 
How scary was that? As years went 
by I discovered that when people die, 
they go somewhere where we cannot 
see them, cannot talk to them, or hug 
them. Actually we are all going to die 
without exceptions, and that fact was 
even less palatable than the first. I lost 
my grandfather when I was thirteen 
years of age and from that time I have 
seen people die, almost one after the 
other, so it seems soon it must be my 
turn. Years ago I, as any child, used to 

Facing Reality
By Jihan AL salami

From around the world we can see the pleasure of fami-
lies when they are preparing to welcome their babies. 
Usually there is agreement or disagreement from family’s 
members about their children’s names. The chosen name 
whether it is suitable or not will be the title or the key of 
the person forever. Some spend a long time looking for the 
perfect name for their child, while others choose any name 
randomly based on its musical sound. The former follows 
the saying of every man will get based on his name, so they 
agree on the power of names. The latter believes that it is 
not more than definition for the person. 

We heard some stories from around the world which is 
about the beliefs in different cultures. It is difficult to de-
fine the origin of these beliefs, but they still affect people 
and passed on from one generation to another. These beliefs 
stand on a common idea which is the power of names. In 
Germany, shepherds do not call the name of fox because 
they think that if they say its name, it will come and attack 
their hens and sheep. Another animal is avoided to be called 
in India. Indians do not call the name of snake because it 
will attack them while they are saying its name and they 
replace it by “rope”. When the Chinese do not find the name 
of medicine, they write its name on a piece of paper and 
burn it to be ash. Then it is eaten by the patient to get well. 
Based on their belief, they think the name of medicine has 
the same effect of the medicine itself. In Borneo, if a child 
gets ill, then his parents will change his name to another. 
They think that the evil spirit will leave the child’s body and 
will not recognize him again. 

As a nature of all human beings like the beauty and ev-
erything related into, so beautiful names are more desirable. 
Names are one of the factors in forming the identity of a 
person that affect himself. So that makes us aware to choose 
the best names for our children as what we hope them to be. 
Names help people to modify their behaviors and thoughts. 
One of the schools was suffering from the behavior of stu-
dents, so it applied experiment by calling initially genius 
followed by their names. By the time of this application, 
the behavior of student modified to be better. It is not new 
for Islam to choose the best names. Our prophet changed a 
lot of his friend’s names according to his say” you will be 
called on the Day of Resurrection by your names and the 
names of your fathers so choose the best names”. 

                                               From: Amira Ali Allamki

If you got the chance to 
change your name, then 
what you would choose?

knock on my parent›s door at midnight 
if I was scared, but now I have to face 
my problems myself. I have grown up 
enough to cry to myself, alone, under 
my blanket in the middle of the night, 
an old enough to tempt, or contemplate 
the prospect of death, I think about 
it more than anything else! I want to 
pass before my Mom, before I search 
for, and cannot find her. But  I am con-
fused! what if she cries for me, calling 
my name at night, holding my favor-
ite shirt, her face heavy with tears? A 
scary life, a fearful soul, and no mat-
ter what you believe, soon you will 
realize that fingers will not grow like 
that lizard›s tail. There are no imagi-
nary friends, no world with fluffy pink 
clouds, no unicorns, and yes, one day 
we all must leave this place, and em-
brace death. It›s truly a scary thought.  

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,

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,

THE ROAD NOT TAKEN
by Robert Frost

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.
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