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ها هي اأنوار جامعة نزوى تنبلج من جديد، موؤكدة 
- وهي يف عامها اخلام�س ع�سر على ميثاقها القومي 
الذي واثقت به هذا الوطن املعطاء، باأن تبقى منارة 

للعلم والّر�ساد.
هذا  عنوان  تن�سب«  ل  ثروة  الطالبي  »الإمناء 
املو�سم الثقايف جاء لري�سخ فكرااً عمدت اجلامعة اإلى 
ن�سره وحتفيز الطالب عليه منذ انطالق اجلامعة يف 

عام 2004.
اإذ �سجعت اجلامعة طالبها لقتنا�س فر�س عديدة 
بناء  منها  املجال.  برامج عدة يف هذا  لال�ستفادة من 
�شفي  الال  الن�شاط  عرب  وذلك  والقدرات،  املواهب 
الطالبي،  الن�شاط  وجماعات  الطالبي  التميز  ملركز 
خالل  من  املجتمعي  العطاء  على  الطالب  ولتحفيز 
مهارات  لكت�ساب  واأخرى  التطوعي،  العمل  برنامج 
برامج  خالل  من  العمل  ل�سوق  الطالب   Åتهي عملية 
والأكادميي  والفني  )الإداري  الطالبي  الإ�سناد 
على  عالوة  معني.  �سندوق  يرعاها  التي  والبحثي( 
امل�شاركة  الطالب على  الوعي عرب ت�شجيع  بناء  ذلك، 
والفعاليات  للمحا�سرات  البناء  واحل�سور  الفاعلة 

الثقافية املتعددة.
اإليها  النظر  يتزايد  اأهمية  من  الأن�سطة  لهذه  وملا 
من قبل جهات العمل يف تقييم اخلريجني؛ لذا ارتاأت 
موثق  �سجل  لإيجاد  م�سبوقة  غري  مبادرة  اجلامعة 
ير�سد بدقة كل ما ياأتيه الطالب يف �سنني درا�سته من 

اأن�سطة وبرامج لالإمناء.
هذه  خريج  مكانة  يّعزز  اأن  كله  ذلك  من  اآملني 

اجلامعة وقبوله مبا يليق يف �سوق العمل.
اإيجاد  ارتاأت  اجلامعة  فاإن  املنطلق،  هذا  ومن 
برامج تركز وت�سجع الطالب على امل�ساركة املجتمعية 
الفاعلة، واملمار�سة العملية لالأدوار الوظيفية املهنية 
م�ستقبال وفق روؤية تهدف اإلى اإيجاد جيل متعلم قادر 

على حتمل امل�شوؤولية والقيادة، ولتفعيل ذلك كله فاإن 
على طالب اجلامعة يف املرحلة القادمة النخراط يف 
الأدوات  الطالبي يف منظومة حتوي  الإمناء  برامج 

احلقيقية ل�شمان جناح تلك الربامج.
اإن هذا املو�سم الثقايف يزخر بالأن�سطة والفعاليات 
املختلفة، فهو ثري باملحا�سرات والأم�سيات والأيام 
الثقافية  وامل�شابقات  اجلامعة،  لكليات  املفتوحة 
والريا�سية، اإ�سافة اإلى معر�س اجلماعات والأن�سطة 
الطالبية التي تخلق ثقافة الإبداع والتميز والبتكار، 
ومن تلك الفعاليات املميزة للمو�شم الثقايف حما�شرة 
ف�سيلة ال�سيخ الدكتور / كهالن بن نبهان اخلرو�سي، 
م�ساعد املفتي العام لل�سلطنة، بعنوان: »اللغة العربية 
على  التاأكيد  اإطار  يف  تاأتي  التي  الوطنية«  والهوية 
اأهمية اللغة العربية و�شرورة الهتمام والتم�شك بها 
و�سونها من ال�سياع؛ لكون اللغة العربية هي هوية 

الأمة وانتمائها واأ�سا�س تقدمها.
نزوى  بجامعة  الثقافية  املوا�سم  توالت  وقد  هذا 
طاقات  واملفيد،  اجلديد  تقدم  وهي  عام  بعد  عامااً 
الله وتوفيقه يف  مبدعة وعقولاً نرّية �ست�سهم بعون 
بناء عمان، و�سيحمل هذا املو�سم يف طياته اإبداعات 
معربين  اجلامعة،  طالب  �شنع  من  جديدة  واأفكار 
بذلك عن حبهم العظيم وولئهم اخلال�س لهذا الوطن 

وقائده املفدى  اأبقاه الله.
للعلم  منارة  تكون  اأن  لتفخر  نزوى  جامعة  اإن 
وم�سنعااً  املعطاء،  الوطن  هذا  ربوع  يف  واملعرفة 

منتجااً لأجيال احلا�سر وامل�ستقبل.
على  حازت  اأنها  واعتزازًا  فخرًا  يزيدها  ومما 
وتوهجت  اأركانها  �سيدت  وقد  واملجتمع،  الفرد  ثقة 
معارفها لتكون منارة للعلم وموئالاً للر�ساد، يعم نفعها 
اإنها امتداد لعهد علمي ومعريف يف  الفرد واملجتمع، 

القدم عرب التاريخ.

كلمة �لعدد

 د. �سالح بن من�سور العزري 
عميد �سوؤون الطالب وخدمة املجتمع 

رئي�س اللجنة املنظمة

»�ملو�ضم �لثقايف 
�خلام�س ع�ضـر«
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حتت رعاية ف�سيلة ال�سيخ الدكتور كهالن بن نبهان 
افتتحت  لل�سلطنة-  العام  املفتي  اخلرو�سي-م�ساعد 
ع�سرة،  اخلام�سة  ن�سخته  يف  الثقايف  املو�سم  اجلامعة 
الطالبي ثروة ل  »الإمناء  العام �سعار  الذي يحمل هذا 

تن�سب«.
تبعه  احلكيم،  الذكر  من  باآي  الفتتاح  حفل  بداأ  وقد 
عر�س فيلم وثائقي من اإنتاج دائرة الإعالم والت�سويق 
باجلامعة، يّوثق مراحل ن�شاأة اجلامعة وتطورها واأهم 

املراكز واملعاهد التي تنتمي اإليها.
واملو�شيقى  امل�شرح  جماعة  طالب  قدم  ذلك  بعد 
التي  والتغريات  العربية  اللغة  عن  م�شرحيا  عر�شا 
اجلامعة  �سعي  عن  ق�سري  فيلم  تخللها  عليها،  طراأت 
للحفاظ اللغة العربية؛ وذلك عرب املناهج التي تطرحها 
لطلبة  تقدمها  التي  والدورات  تنظمها  التي  والأن�سطة 

اجلامعة والطلبة الدوليني من غري الناطقني بها.
كهالن اخلرو�سي  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  األقى  وقد 
والوطنية«  والهوية  العربية  »اللغة  بعنوان:  حما�سرة 
القراآن  يف  والل�شاين  اللغوي  الرثاء  عن  فيها  حتدث 
الكرمي وال�سنة النبوية، كما ذكر ف�سيلة ال�سيخ اأن اللغة 
ل ت�ستخدم اأداة للتخاطب فقط، واإمنا هي ن�سق ونظام 
خالله  من  لن�ستطيع  ذواتنا  يف  ركب  وفكري  عقلي 
هي  اللغة  اأن  مبينا  واأحا�شي�شنا،  اأفكارنا  عن  التعبري 
من  عدد  اأجريت  اإذ  الهوية؛  �سياغة  يف  الأهم  العن�سر 
تطورا  الأكرث  الأوربية  البلدان  يف  الغربية  الدرا�شات 
عن مكونات الهوية فخل�ست الدرا�سة اإلى اأن اللغة هي 
العن�سر الأهم يف ت�سكيل الهوية، متجاوزة ن�سبة %85.
ثم حتدث ف�شيلة ال�شيخ اخلرو�شي عن مزايا اللغة 
الهوية،  وحفظ  النتماء  تعزيز  على  وقدرتها  العربية 
م�شددا على اأهمية تدارك الو�شع، حتى ل نغر�س هوية 
العربية؛  لغتنا  �سهولة  رغم  �سعوبنا  يف  جديدة  لغوية 

فاإذا كان هناك خطر يهدد لغتنا فذلك يعني اأننا يف خطر 
اللغة  ا�ستقامت  »اإذا  قدميا:  العلماء  قال  وكما  اأي�سا، 
ا�ستقام الفكر«؛ لذا يجب اأن ل نقلل من هذا املو�سوع اأو 
لغتنا ونتحدث بها واأن  اأن نخدم  الأف�شل  نهّونه، ومن 

نقدم من اأنف�سنا قدوة يف البيت واملجتمع.
»اقراأ«  كلمة  دللة  ال�شيخ حديثه عن  ف�شيلة  واختتم 
يف القراآن الكرمي، التي تعني اأن تقراأ كل ما ميكن من 
اآيات قراآنية ومن كل مكتوب م�شطور، فهوية هذه الأمة 

قائمة على هذه الكلمة »اقراأ«. 
جماعات  معر�س  لفتتاح  ف�شيلته  توّجه  ذلك  بعد 
الثقايف يف ن�شخته  للمو�شم  الطالبي امل�شاحب  التميز 
اخلام�سة ع�سر، اإذ �سم املعر�س اأركانا خمتلفة تنّوعت 
الأحياء  اأبحاث  ومركز  دار�س  ملركز  علمية  اأركان  بني 
والتمري�س  ال�سيدلة  وجماعة  واحليوانية  النباتية 
مّثلهما  واللغوية  الأدبية  للدرا�سات  وركنني  وغريها، 
الفراهيدي،  اأحمد  بن  اخلليل  ومركز  الن�شر  مكتب 
ال�سوئي  الت�سوير  جماعة  ركن  مثل  فنية  واأركان 
العربي،  اخلط  وجماعة  الت�سكيلية  الفنون  وجماعة 
واأ�سحاب  الطالبية  لل�سركات  اأركان  اإلى  بالإ�سافة 

امل�ساريع من طالب اجلامعة.
هذا وقد �سهد اليوم الأول من انطالق فعاليات املو�سم 
الثقايف اخلام�س ع�شر فعاليات اأقيمت يف م�شرح قاعة 
والإعالم  ال�سحافة  وجماعة  ال�سهباء  جلماعة  احلزم 
ونادي فحوى للقراءة، وفعالية اأخرى يف قاعة ال�سهباء 
»اللغة  عنوان  حتت  باجلامعة  الن�سر  مكتب  تنظيم  من 
املو�سم  فعاليات  وت�ستمر  يوم«،  كل  عاملية  العربية 
اأن�شطة  لت�شمل  القادم،  مايو  �شهر  مطلع  حتى  الثقايف 
اإلى  الطالبية،  واجلماعات  اجلامعة  لكليات  متنوعة 
امللتقيات  الدفعة اجلديدة، وبع�س  جانب حفل تخريج 

الفنية والأدبية والثقافية.

حتâ �ضعار »�لإ‰اA �ل£Óبي ثروة ل تن�ضب« ..
�جلامعة تفتتح مو�ضمها �لثقايف �خلام�س ع�ضـر

الأحد  يوم  م�شاء  اجلامعة  ت�شهد 
ا  جديداً ا  عهداً )2019/3/24م(  املقبل 
وبناء  الب�سريَّة  التَّنمية  م�سرية  من 
وذلك  الوطن؛  ثروات  اأعظم  الإن�شان، 
من  ع�سرة  احلادية  فعة  tالد بتخريج 
والّدبلوم  والبكالوريو�س  حملةاملاج�شتري 
�ستَّى  يف  الأربع،  اجلامعة  كليَّات  من 
بويَّة،  والرتَّ �سات:العلميَّة،  tالتَّخ�س
والعلوم الإن�سانيَّة، والهند�سيَّة، وال�سيَّدلة 
القت�سادية  والعلوم  والتَّمري�س، 
وغريها.  املعلومات  ونظم  والإداريَّة 
العام )1400(  يجني هذا  uويفوق عدد اخلر
يجٍة، اإذ يبل≠ عدد خريجي درجة  uخريٍج وخر
يف   ، يجةاً uوخر ا  يجاً uخر  )19٦( املاج�ستري 
يجي درجة البكالوريو�س  uحني يبل≠ عدد خر
درجة  حملة  ا  اأمَّ يجٍة،  uوخر يٍج  uخر  )٦19(

يجة،  uا وخر يجاً uالّدبلوم فقد بلغوا )399( خر
البال≠  الرتبوي  التاأهيل  حملة  اإلى  اإ�شافة 

عددهم)207( خريٍج وخريجٍة.
معايل  رعاية  حتت  احلفل  و�سيكون 
اخلليلي- عبدالله  بن  عبدامللك  ال�شيخ 
مناأ�سحاب  عدٍد  وبح�سور  العهد-،  وزير 
ولة،  الدَّ جمل�س  اأع�ساء  مني  واملكرَّ املعايل 
جمل�س  اأع�ساء  عادة  ال�سَّ واأ�سحاب 
ين واأولياء اأمور  uورىوالولة، واملدعو tال�س

يجات. uيجني واخلر uاخلر
اليوم  �شباح  اجلامعة  ت�شهد  كما 
تاأدية  )2019/3/21م(حفل  اخلمي�س 
يدلة والتَّمري�س،  يجي كليَّة ال�سَّ uالق�سم خلر
يجٍة؛  uوخر يٍج  uخر  )11٦( عددهم  البال≠ 
وذلك حتت رعاية الدكتور عبدالله بن م�شلم 

الها�سمي، عميد كلية العلوم ال�سرعية.

يفو¥ عددgم gذ� �لعام �ألفا و�أربعمائة خريè وخريجة..
فعة  tلد� èير �لعدل يرعى حفل تخريRو

�◊اديةn ع�ضـرةn للجامعة من حملة 
بلوم qملاج�ضتري و�لبكالوريو�س و�لد�
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نظم الن�شاط الريا�شي )طالبات( فعاليات متنوعة حتت 
�شعار »الريا�شة حياة«؛ وذلك �شمن فعاليات املو�شم الثقايف 
مبحا�سرة  الفعاليات  بداأت  اإذ  للجامعة،  ع�سر  اخلام�س 
قدمتها الدكتورة بديعة �سرا�سف -اأ�ستاذ التدريب الريا�سي 
الريا�سية  »الثقافة  بعنوان:  قابو�س-  ال�سلطان  بجامعة 
خطوة للتنمية امل�ستدامة للمجتمع«. حتدثت فيها عن الفرق 
النف�شية  الريا�شة  البدين والريا�شة، وفوائد  الن�شاط  بني 
اليومية وكمية  الأن�سطة  بع�س  كما حتدثت عن  والبدنية، 
ال�سعرات احلرارية املحروقة، مثل: امل�سي البطيء وامل�سي 
ال�شريع وهبوط و�شعود ال�شالمل. ثم تطرقت اإلى الفوائد 
الذاكرة  تن�سيط  يف  ودورها  الريا�سة  ملمار�سة  الذهنية 
عن  للحديث  انتقلت  ثم  والرتكيز،  البديهة  �سرعة  وزيادة 
للريا�سة، من بينها الإ�سهام يف زيادة  الفوائد الجتماعية 
مثل  مهمة  خ�سال  الفرد  واكت�ساب  الجتماعي،  الذكاء 
الريا�شية.  والروح  واملثابرة  والتناف�س  وال�شرب  التحمل 
بعد ذلك اأ�شارت املحا�شرة اإلى اأثر الريا�شة على املجتمع، 

)املواطنة(،  املجتمع  اأبناء  بني  العالقة  تقوية  يف  ودورها 
نوع  معرفة  مثل  العاملية،  الثقافات  بني  التعارف  وزيادة 
الريا�سات التي ميار�سونها، فبتح�سن �سحة الفرد يتح�سن 
املجتمع.  على  ينعك�س  وبالتايل  والإنتاجية،  الأداء  معها 
والإر�شادات   íالن�شائ من  عدد  بذكر  حديثها  واختتمت 
كميات  و�سرب  للغذاء  النتباه  اأهمها  الريا�سة،  ملمار�سة 
امل�سابقات  من  جمموعة  ُقدمت  بعدها  وغريها.  املياه  من 
الريا�سية التي تفاعل معها اجلمهور. ويف حما�سرة اأخرى 
بعنوان: »و�سائل التوا�سل الجتماعي و�سناعة الريا�سة«، 
–اأ�ستاذ  الدرو�شي  م�شلم  بن  عبدالرحيم  الدكتور  حتدث 
الإدارة الريا�سية- عن تاأثري و�سائل التوا�سل الجتماعي 
امل�شتخدم  لفكر  توجيهها  وطريقة  النا�س،  حياة  على 
بني  كبرية  عالقة  هناك  اأن  مو�شحا  ذلك،  حدوث  وكيفية 
فالنا�س  الجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل  الريا�سة  �سناعة 
التوا�شل  و�شائل  يف  الريا�شة  مل�شاهدة  الآن  يتوجهون 
الجتماعي عو�شا عن التلفاز مثال؛ وذلك ما �شبب خ�شائر 

لها،  امل�ساهدين  الريا�سية، وقلل من عدد  القنوات  لبع�س 
التوا�سل  لو�سائل  ريا�سيا  املتابعني  يجذب  الذي  اأن  اإذ 
واللقطات  الق�سرية  املباريات  ملخ�سات  هي  الجتماعي 
التي تعر�س قبل املباراة ومقابالت الالعبني وال�سخ�سيات 
و�شائل  ا�شتخدام  مميزات  عن  حتدث  ذلك  بعد  وغريها. 
الريا�سيني،  اأخبار  تتبع  يف  الريا�سة  ملحبي  التوا�سل 
وتبادل  �سريع،  ب�سكل  املباريات  نتائج  على  واحل�سول 
تاأثري  اإلى  اأ�شار  ثم  املجتمع،  نف�س  من  املتابعني  اآراء 
النجوم يف و�سائل التوا�سل الجتماعي على الأفراد يف 
املجتمع. ويف ذات ال�شياق، حتدث املحا�شر عن �شلبيات 

ينتج عنها من خمول وك�سل، وحتول  الو�سائل وما  هذه 
مرتبطة  وم�شاكل  الن�شاط،  قلة  اإلى  للحركة  املقدر  الوقت 
جل�سة  عقدت  ثم  واملجتمعية.  النف�سية  وال�سحة  بالقوام 
حوارية اأدارتها الأ�شتاذة جنالء اإبراهيم، م�شرفة الن�شاط 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  دور  عن  الريا�سي-طالبات، 
باأهمية  املجتمع  توعية  يف  العلمي  البحث  وجمال�س 
وزيادة  باملجتمعات  النهو�س  يف  ودورها  الريا�سة، 
امل�شاكل  عن  ودرا�شات  اإح�شائيات  وتقدمي  الإنتاجية، 
ممار�شة  عن  ومتنعهم  الأفراد  تواجه  التي  وال�شعوبات 

الريا�سة.

VÉjôdG •É°ûædG°« »طالبات« ينظم فعاليات 
متنوعة حتâ �ضعار »�لريا�ضة حياة«

�ن£Ó¥ �ملهرجان �لثقايف جلماعة
معهد �لتاأ�ضي�س يف ن�ضخت¬ �لر�بعة

املجتمع  وخدمة  الطالب  �سوؤون  عميد  رعاية  حتت 
فعاليات  اأقيمت  العزري،  من�سور  بن  �سالح  الدكتور 
ن�سخته  يف  التاأ�سي�س  معهد  جلماعة  الثقايف  املهرجان 
الثقايف  املو�سم  فعاليات  �سمن  ياأتي  الذي  الرابعة، 
الذكر  من  باآي  املهرجان  بداأ  للجامعة.  ع�شر  اخلام�س 
احلكيم، تبعته كلمة الدكتور اأحمد بن حمد الرحبي -مدير 
اإلى  اأ�شار  اإذ  باحل�شور،  فيها  رحب  التاأ�شي�س-  معهد 
الأجانب  لالأ�ساتذة  ثقافية  وجهة  ميثل  املهرجان  هذا  اأن 
والفنون  للدول  املختلفة  الثقافات  على  للتعرف  والطلبة 
ال�شعبية التي متثلها واأهم معامل احل�شارات وال�شعوب، 
ميثلها  التي  الأهداف  مع  تفاعلهم  على  املنظمني  �ساكرا 
للمهرجانات  مرئي  مقطع  عر�س  ذلك  تبع  املهرجان. 

اأ�ساتذة  منها  جاء  التي  الدول  معامل  وبع�س  ال�سابقة، 
ق�سائده  من  عددا  الهندا�سي  را�سد  ال�ساعر  وقدم  املعهد، 
ال�شعرية باللغتني العربية والإجنليزية، كما األقى الأ�شتاذ 
الإجنليزية.  باللغة  ق�شيدة  التاأ�شي�س  معهد  من  عمر 
اأهمية  عن  م�شرحيا  م�شهدا  اجلماعة  طالب  قدم  ذلك  بعد 
الطب والقت�شاد واحلياة  الإجنليزية يف جمالت  اللغة 
عر�س  اخلا�شة  الآفاق  مدر�شة  قدمت  كذلك  الجتماعية، 
وليات  خمتلف  من  التقليدية  العمانية  للمالب�س  اأزياء 
من  جمموعة  اأن�شد  الفتتاح  حفل  ختام  ويف  ال�شلطنة. 
الإيجابية  عن  اأغنية  املعهد-  طلبة  جانب  -اإلى  الأ�ساتذة 
الأ�ساتذة  بتكرمي  احلفل  راعي  تف�سل  ثم  احلياة،  يف 

املتميزين والطالب املجيدين باملعهد.

.. Úضاركة عدد من �ملن�ضدين �لعماني�Ã
Êجماعة �لإن�ضاد تنظم �مللتقى �لإن�ضادي �لثا

نظمت جماعة الإن�ساد امللتقى 
مب�شاركة  الثاين  الإن�شادي 
من  املن�سدين  من  جمموعة 
برعاية  وذلك  اجلامعة؛  خارج 
الدكتور اأحمد بن حمد الرحبي، 
بداأ  التاأ�سي�س.  معهد  مدير 
امللتقى باآيات من الذكر احلكيم، 
تبعته كلمة اجلماعة التي األقتها 
ال�سهومية،  فاطمة  الطالبة 
اأ�سارت فيها اإلى اأن امللتقى جاء 
اأجل  من  ر�سالة اجلامعة  ليوؤكد 
جمتمع ينعم بالثقافة واملعرفة، 
خلق  اإلى  اجلماعة  ت�سعى  اإذ 
فيه  تربز  رائع،  اإن�شادي  جو 
اأ�سحاب  املن�سدين  مواهب 
واختتمت  اجلميلة،  الأ�سوات 
�شواء  امل�شاركني  ب�شكر  حديثها 
املن�شدين اأم املنظمني.  بعد ذلك 
ثم  اجلماعة،  �سعار  تد�سني  مت 
قدمت اجلماعة ن�شيدا ترحيبيا، 
كما �شدح املن�شد وليد الربيكي 

تبعهم  الأحلان،  باأجمل  ال�سوافية  مزون  واملن�سدة 
وعزة  ال�سكيلية  ورمي  ال�سبحية  نوف  الأطفال: 
جمموعة  ال�سكيلي  الهيثم  الطفل  واأن�سد  الغافرية. 

العجمي  عقيل  املن�سدان   Âتر ثم  ال�سيلة،  فن  من 
ويو�سف املطرو�سي باأعذب الكلمات؛ ليختتم امللتقى 
الذين  واملنظمني  امل�ساركني  بتكرمي  الإن�سادي 

اأ�شهموا يف اإجناحه.
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احتفلت جماعة ال�شهباء للفنون 
فار�س  م�سابقة  بختام  الأدبية 
وذلك  التا�شع؛  للمو�شم  الق�شيد 
بن  �سالح  الدكتور  رعاية  حتت 
نتائج  جاءت  اإذ  الفهدي،  حممد 
بفوز ال�ساعر  الف�سيح  ال�سعر 
عن  ال�شعيلي  حممد  بن  اأحمد 
باملركز  القروي«  »ترنيمة  ن�س 
عمر  ال�شاعر  ح�شل  الأول،  بينما 
عن  البو�سعيدي  عبدالعزيز  بن 
باملركز  املفقودة«  »النبوءة  ن�س 
الثاين،  فيما حّلت ال�شاعرة اأديبة 
عن  ثالثا  ال�سوافية  حممد  بنت 
قافية«.   عن  يبحث  »فال�ٌس  ن�سها 
ف�شل  بن  فرا�س  ال�شاعر  حّل  وقد 
اأولاً  »اأقدار«  ن�س  عن  اليحمدي 
وال�ساعرة  النبطي،  ال�سعر  يف 
نوف بنت علي اله�ّسامية عن ن�س 
ثانًيا،  بينما  الغفران«  »طاحونة 

تعيب  بنت  ن�شمة  ال�شاعرة  حلت 
يدين«  »نف�سة  ن�س  عن  البلو�سية 
جلنة  اأن  بالذكر  اجلدير  ثالثا.  
التحكيم يف ال�سعر النبطي تكونت 
ال�سام�سي  طالل  ال�ساعر  من: 
وال�ساعر نبهان ال�سلتي وال�ساعر 
�سّمت  بينما  ال�سيادي.  نواف 
الأ�ستاذ  الف�سيح  ال�سعر  جلنة 
الزبيدي  �سعيد  الدكتور  ال�ساعر 
حممد  الدكتور  وال�ساعر 
نزوى،  جامعة  الطريحي  من 
وال�ساعر الدكتور عالء جانب من 
م�سر  بجمهورية  الأزهر  جامعة 
العربية، وعمل على تقييم الإلقاء 
الربيدي  هالل  الدكتور  ال�شاعر 
وال�ساعر حممد الفهدي من الكلية 
التقنية بنزوى. ويف ختام احلفل 
الفائزين  ال�سعراء  تكرمي  مت 

وجلان التحكيم .

افتتح مركز خدمة املجتمع و�سمن فعاليات املو�سم 
حتت  وذلك  للكتاب؛  معر�شا  ع�شر  اخلام�س  الثقايف 
الهند�شة  كلية  الدكتور ح�شني عبدالقادر، عميد  رعاية 

املركز  افتتحه  الذي  املعر�س  �سم  وقد  والعمارة، 
يف  عنوان  األفي  من  اأكرث  الدبيلة  مكتبة  مع  بالتعاون 

خمتلف املجالت العلمية والأدبية والتنموية.

املفتوح  اجلامعة  م�شرح  خ�شبة  على  ا�شت�شافت 
املوافق  الثالثاء  يوم  م�ساء  الأدبية  ال�سهباء  جماعة 
يف  العمانيني  ال�سعراء  من  نخبة  )2019/3/5م( 
الق�سيد«؛  »فر�سان  ا�سم  عليها  اأطلقوا  �سعرية  اأم�سية 
عبدالله  بن  حممد  ال�شيخ  �شعادة  برعاية  وذلك 

البو�سعيدي، وايل اإزكي.

ال�ساعر  من  كل  ال�سعرية  الأم�سية  هذه  يف  تاألق 
وال�ساعر  العا�سمي  اأ�سرف  وال�ساعر  الهنائي  حممد 
عبدالله الكعبي وال�ساعرة �سمي�سة النعمانية وال�ساعر 
عبداحلميد الدوحاين؛ وذلك باإلقائهم لق�شائد متنوعة 
يف جمالت ال�شعر املختلفة؛ لي�شدح كل منهم بخلجات 

النف�س وم�ساعرها يف كلمات عذبة رنانة.

مركز خدمة �ملجتمع يفتتح معر�ضا للكتاب

»فر�ضان �لق�ضيد« ت�ضدح باأعذب �لكلمات
على خ�ضبة م�ضـرح �جلامعة �ملفتوح

م�ضابقة فار�س �لق�ضيد يف ن�ضختها �لتا�ضعة 
حتتفي ب�ضعر�ئها �لفائزين باملر�كز �لأولى
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مركز  يف  ممثلة  نزوى  جامعة  نظمت 
بعنوان:  تدريبية  ور�سة  املجتمع  خدمة 
املوظف«.  لدى  الإبداعي  التفكري  »تنمية 
وقد رعى افتتاح الور�شة التدريبية الدكتور 
�سوؤون  عميد  العزري،  من�سور  بن  �سالح 
الطلبة وخدمة املجتمع، وبح�سور نخبة من 
مديري وموظفي الدوائر احلكومية التابعة 
و�سمال  والظاهرة  الداخلية  ملحافظات 
ال�سرقية، الذين زاد عددهم عن 300 موظف 
وموظفة من خمتلف القطاعات واملوؤ�س�سات.
رّحب  التدريبية  الور�شة  بداية  يف 
مدير  العزري،  حممد  بن  اأحمد  الأ�شتاذ 
�ساكرااً  باحل�سور،  املجتمع،  خدمة  مركز 
لهم اهتمامهم وح�شورهم رغم بعد امل�شافة، 
وموؤكدااً على �سيا�سة ونهج اجلامعة املتمثل 
وتعزيز   ، املجتمع  خدمة  يف  بالهتمام 
واملجتمع  اجلامعة  بني  التعاون  اأوا�سر 
املحلي. وقد قدم الور�سة التدريبية الدكتور 
الرتبية  اأ�شتاذ  الفواعري،  جالل  حممد  اأحمد 
والآداب  العلوم  بكلية  امل�شاعد  اخلا�شة 
اإذ  الإبداعي،  التفكري  يف  املعتمد  واملدرب 
فيها  تناول  حماور  عدة  على  ال�سوء  �سلط 
م�ستويات التفكري الدنيا والو�سطى والعليا، 

القرار  اتخاذ  واآلية  وخ�شائ�شه،  الإبداعي  التفكري  ومكونات 
الآخرين؛ وذلك  فهم  اإبداعية، ومهارات  امل�شكالت بطريقة  وحل 
فاعلة  ومب�ساركة  التطبيقية  التدريبات  من  جمموعة  خالل  من 
برنامج  اإلى  الفواعري  اأ�شار  حديثه  بداية  ويف  احل�شور.  من 
منه  ت�ستفيد  اأن  ميكن  اإذ  الأفكار،  بتنوع  يعنى  الذي  الكورت، 
نظرة  األقى  كما  التعليمية،  واملوؤ�س�سات  واملجتمع  الأ�سرة 
املعلومات  مثل:  الربنامج،  يعاجلها  التي  الدرو�س  على  �شريعة 
التفكري  عن  حتدث  ثم  والتفكري.  الإبداع  وتو�شيع  والعواطف 
املهارات  عن  حتدث  كما  الدماغ،  يف  يحدث  عقلي  ن�شاط  وهو 
الإدراكية، وكذلك اأ�شار اإلى م�شتويات التفكري املختلفة وتعريف 
عن  للحديث  املحا�شر  انتقل  ذلك  بعد  واحتياجاتها.  منها  كل 
موجودا  يكن  مل  جديد  �سيء  »اأي  وعرفه:  الإبداعي،  التفكري 

ثالثة  وي�سمل  احلياة،  جمالت  جميع  يف  يدخل  وهو  قبل،  من 
والتزام  املنتج،  اأو  والفائدة  واجلدة،  احلداثة  هي  جوانب 
�ستة  الإبداعي  التفكري  ويت�سمن  الإن�سانية«.  بالأخالق  املبدع 
مكونات هي الأ�سالة والطالقة واحل�سا�سية للم�سكالت واملرونة 
والإ�شافة وموا�شلة الجتاه. وقدم املحا�شر �شرحا مف�شال لكل 
هذه املكونات اإلى جانب قيام امل�ساركني بعدد من التمارين التي 
اتخاذ  وكيفية  الإبداع  معوقات  اإلى  كذلك  اأ�شار  ثم  تو�شحها. 
و�شلبيات  واإيجابيات  الأفكار  مبادئ  بدرا�شة  وذلك  القرار؛ 
القرار، مو�شحا ذلك بطرح عدد من الأفكار التي متت مناق�شتها 
اإلى  نف�شه  الوقت  الإيجابية وال�شلبية، م�شريا يف  النواحي  من 
التي  واخليارات  الحتمالت  اأو  والبدائل  املهمة  الأولويات 
الآخرين،  نظر  بوجهات  وعالقتها  القرار،  اتخاذ  على  ت�شاعدك 

واأخريا مبادئ اختيار القرار الأف�سل. 

بح�ضور 300 موظف وموظفة مركز خدمة �ملجتمع ينظم 
ور�ضة تدريبية لتنمية �لتفكري �لإبد�عي لدى �ملوظف

اأحمد بن خلفان الرواحي -رئي�س اجلامعة- ب�شعادة بارعة  التقى الأ�شتاذ الدكتور 
فرج، امل�شت�شار الثقايف ل�شفارة مملكة البحرين ال�شقيقة، اإذ دار احلوار بينهما عن اأوجه 
التعاون امل�شرتك بني اجلامعات البحرينية وجامعة نزوى. وقد تعرفت �شعادتها على 
اجلامعة وكلياتها واملعاهد التي ت�شمها، كما التقت بطالبات مملكة البحرين الدار�شات 
زيارتها  ختام  ويف  تواجههن.  التي  التحديات  اأهم  على  للوقوف  وذلك  اجلامعة؛  يف 
قامت �سعادة بارعة فرج بزيارة مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني لالطالع 

على اأهم الأبحاث التي يعمل عليها املركز واأهم الإجنازات التي حققها.

زار الأ�ستاذ الدكتور لقمان �سامي، نائب رئي�س كلية كي بي جاي اجلامعية للرعاية 
الأكادميي  للتعاون  �سبل  اإيجاد  بهدف  نزوى؛  جامعة  ماليزيا،  بجمهورية  ال�سحية 
اجلامعة  رئي�س  �شامي  الربوفي�شور  ا�شتقبال  يف  وكان  املوؤ�ش�شتني.  بني  والبحثي 
الأ�شتاذ الدكتور اأحمد بن خلفان الرواحي وعدد من اأ�شاتذة كلية ال�شيدلة والتمري�س، 
تقدمها  التي  الأكادميية  والربامج  الكلية  عن  تف�شيليا  �شرحا  الربوفي�شور  عر�س  وقد 
يف خمتلف الدرجات، كما اطلع اأي�شا على الربامج والتخ�ش�شات التي تقدمها جامعة 
كلية  مع  حتديدا  املوؤ�ش�شتني،  بني  امل�شرتك  التعاون  �شبل  عن  احلديث  وجرى  نزوى. 
ال�شيدلة والتمري�س يف املجالني الأكادميي والبحثي، وكذلك م�شروع التبادل الطالبي.

�مل�ضت�ضار �لثقايف ل�ضفارة �لبحرين يزور �جلامعة

نائب رئي�س كلية كي بي جاي 
�جلامعية �ملاليزية يزور �جلامعة
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ق�سم  مع  بالتعاون  للريا�سيات  العمانية  اللجنة   اأقامت 
بكلية  الريا�سيات  �سعبة    - والفيزيائية  الريا�سية  العلوم 
املحتوى  )اإعداد  بعنوان:  عمل  حلقة  والآداب  العلوم 
 ACTIVE برنامج  با�ستعمال  التفاعلية  لل�سبورة  التعليمي 
الدكتور  والآداب  العلوم  كلية  عميد  األقى  وقد   .)INSPIRE

اللجنة  برئي�شة  فيها  رحب  كلمة  ال�شاطر  ح�شن  بن  غ�شان 
طالب  بنت  ماجدة  الدكتورة  للريا�سيات  العمانية 
الكفاءات  »اإن جامعتنا ت�سعى لتطوير  الهنائية، وقال فيها: 
الأكادميية  الربامج  اإعدادها  خالل  من  العلمية  واملواهب 

اأن  واأكد  التعليمية«.  بامل�سرية  الرتقاء  يف  ت�سهم  التي 
لت�سجيع  ر�سينة  علمية  وبرامج  خططا  اأعدت  اجلامعة 
الطلبة على التفوق والتميز يف درا�ساتهم الأولية. ثم األقت 
فيها بجامعة نزوى     اأ�سادت  كلمة  الهنائية  الدكتورة ماجدة 
التي  العلمية  خمترباتها  يف  ملحوظ  تطور  من  مل�شته  وما 
توؤ�سر منوا يف م�سار براجمها الأكادميي التي ت�سهم بدورها 
يف اإعداد جيل تربوي متميز.  بعد ذلك مت توزيع اجلداول 
الريا�سية على امل�ساركني من مدر�سي  اخلا�سة بالتدريبات 
املحا�سرة  اأعدتها  اإذ  الداخلية،  حمافظة  من  الريا�سيات 

الأ�ستاذة �سفية ال�سيذانية وفقا للت�سور التعليمي العاملي. 
وتناول التدريب الأول ال�ستماع اإلى توجيهات املحا�سرة، 
وتالها  الريا�سيات.  تدري�س  يف  املتبعة  اجلديدة  والطرق 

يف التدريب الثاين تطبيقات عملية للمدر�شني واملدر�شات، 
ويف ختام الفعالية قام عميد الكلية الدكتور غ�شان بن ح�شن 

ال�ساطر بتوزيع ال�سهادات على امل�ساركني.

�للجنة �لعمانية للريا�ضيات تنظم
حلقة عمل تفاعلية بالتعاون مع ق�ضم �لعلوم 

�لريا�ضية و�لفيزيائية بكلية �لعلوم و�لآد�ب

بعر�س  واملو�شيقى  امل�شرح  جماعة  �شاركت 
بعنوان  ال�شارع،  م�شرح  اإطار  �شمن  م�شرحي 
»ِحكاية الرجل الذي �شار كلبًا« للكاتب الأرجنتيني 
اأوزفالدو دراغون، ومتثيل طلبة اجلماعة: اإ�شالم 
الزدجايل،  ويو�شف  العزيز،  عبد  وعمر  اأحمد، 
وحبيبة الغ�شانية، وعوايف امل�شرفية، وكانت يف 
من  وامل�شرحية  الناعبية،  بثينة  الطالبة  الديكور 
واإ�شراف  عبدال�شالم،  اآل  ماآثر  الطالبة:  اإخراج 
امل�شرحية  عر�س  مت  وقد  ُب�شرى.  با�شم  الأ�شتاذ: 
حتت  اجلامعة  يف  الأولى  فعاليات،  ثالث  �شمن 
العزري،  من�سور  بن  �سالح  الدكتور  رعاية 
�ساركت  ثم  املجتمع  الطالب وخدمة  �سوؤون  عميد 
بجامعة  م�سابقة  م�سابقتني،  يف  اجلماعة  بها 
اجلامعي  ال�شارع  م�شرح  »مهرجان  يف  ال�شرقية 
الطالبي  الثقايف  الأ�سبوع  فعاليات  �سمن  الأول« 
ناف�س  اإذ  ال�سرقية،  جامعة  نظمته  الذي  ال�ساد�س 
ثالثة  كلبا«  �شار  الذي  الرجل  »حكاية  عر�س 
اجلامعة  م�شرحية  وحازت  م�شرحية،  عرو�س 
على جائزتني، هي: جائزة �سهادة الإجادة اأول يف 

التمثيل، و�سهادة اأف�سل اإخراج ثاِن. اأما امل�سابقة 
بنزوى  التقنية  الكلية  يف  اأقيمت  فقد  الثانية 
بعنوان »يف م�شرحنا �شارع« يف ن�شخته الثانية، 
وناف�س عر�س اجلماعة عر�شني اآخرين، اأحدهما 
والآخر  »ق�شة«،  بعنوان  التطبيقية  العلوم  لكلية 
»جمل�س  بعنوان  بنزوى  التقنية  لكلية  عر�س 
�شار  الذي  الرجل  »حكاية  عر�س  فحاز  ال�شقق«، 

كلبا« خم�س جوائز، هي: 
اأف�شل  جائزة  اأول،  ممثل  اأف�شل  جائزة 
وجائزة  �شينوغرافيا،  اأف�شل  وجائزة  ممثلة، 
اأف�شل  جائزة  الُكربى  واجلائزة  خمرج،  اأف�شل 
الرجل  حكاية  م�شرحية  وتاأتي  متكامل.  عر�س 
�شارع  م�شرح  عر�س  جتربة  اأول  كلبًا  �شار  الذي 
جلامعة نزوى، وهذا النوع من الفنون امل�شرحية 
اهتمامااً  لقى  وقد  201٦م،  عام  بال�سلطنة  عرف 

ملا  بامل�شرح؛  واملهتمني  اجلمهور  قبل  من  كبرًيا 
يقدمه من متعة فنية م�شرحية ورفع للحواجز بني 
اإلى  اأنه م�شرح ل يحتاج  املمثلني واجلمهور. كما 
اإقامته  ميكن  اإذ  كبرية،  فنية  وجتهيزات  قاعات 
امل�شرح  جماعة  م�شاركة  وتعد  مكان.  اأي  يف 
واملو�سيقى يف مثل هذه امل�سابقات نوعا من تبادل 
اجلامعي  امل�شرحي  للحراك  وم�شاركة  اخلربات 
كبرية  طفرة  ي�سهد  الذي  عمان،  �سلطنة  يف 
ومتميزة. اجلدير بالذكر اأن اجلامعة �سوف تقيم 
املهرجان امل�شرحي الثاين يف الفرتة بني 15 - 24 
عرو�سا  �سي�ست�سيف  الذي  العام،  هذا  من  اإبريل 
من  لعدد  م�شرحية  وعرو�شا  جامعية  م�شرحية 
م�شرح  عرو�س  من  عددا  وكذلك  الأهلية،  الفرق 
ال�سارع، هذا بالإ�سافة لإقامة ور�س عمل يف اإعداد 

املمثل وعنا�شر العر�س امل�شرحي.

»حكاية �لرجل �لذي �ضار كلبا« جلماعة �مل�ضـرح 
و�ملو�ضيقى حت�ضد جو�ئز م�ضـرحية عديدة

اأمرية العربية:
بعد ابتعاث جامعة نزوى لعدد من طالبات كلية التمري�س للدرا�شة والتدريب 
باأمرا�س  التخ�س�سي   )  Institut Jantung Negara(م�ست�سفى يف 
القلب يف العا�شمة كوالملبور مباليزيا، وبعد اأ�شبوع تعريفي حافل للتعرف على 
اخلدمات التي يقدمها امل�ست�سفى يف عالج اأمرا�س القلب باختالفها، وعمليات 
زراعة القلب التي توجت بالنجاح، وتعرفهن على الثقافة املاليزية واأهم املعامل 
ال�شياحية فيها، بداأت يف الأ�شبوع الثاين الطالبات املبتعثات الدوام الفعلي يف 
خمتلف اأق�شام امل�شت�شفى ح�شب التوزيع املعتمد من قبل اإدارة امل�شت�شفى، الذي 
يبداأ من يوم الثنني وحتى اجلمعة من ال�شاعة ال�شابعة �شباحا وحتى الرابعة 
م�ساء، تقوم الطالبات فيها بدرا�سة اأمرا�س القلب وكيفية التعامل معها ودرا�سة 
يف  حتدث  التي  اخللقية  بالت�شوهات  املتعلقة  تلك  خا�شة  لها،  املنا�شب  العالج 
امل�شاحب  الرتفيهي  الربنامج  و�شمن  اأمرا�س.  من  بها  يرتبط  وما  القلب 
كامريون  اإلى  الأ�شبوع  نهاية  عطلة  يف  الطالبات  ذهبت  التدريبي،  للربنامج 
للتمتع بجمال الطبيعة والتعرف على اأهم املقومات ال�شياحية فيها، مثل مزارع 
تدريبهن  ذلك  بعد  ليوا�شلن  الهواء،  ونقاء  الطبيعة  وجمال  والفراولة  ال�شاي 
مع  التعامل  كيفية  واملثمر يف  املعريف اجلديد  والتح�شيل  لكت�شاب اخلربات 
هذا  يف  احلديثة  والت�سخي�سات  املنا�سبة  والعالجات  القلب،  اأمرا�س  خمتلف 

اجلانب ال�سحي بالتحديد.

طالبات �لتمري�س �ملبتعثات �إلى 
ماليزيا يو��ضلن برناجمهن �لتدريبي
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»�للغة �لعربية عاملية كل يوم« .. �حتفالية ثقافية باللــــغة �لعربية لأول �أيام �ملو�ضم �لثقايف �خلام�س ع�ضـر
تقرير: حممد الإ�سماعيلي – مكتب الن�سر

2019/3/4م  املوافق  الإثنني  يوم  �شباح  انطلقت 
امل�شاحب  واملعر�س  ال�شنوي  الثقايف  املو�شم  فعاليات 
للعام  ع�سر  اخلام�سة  دورته  يف  نزوى  جامعة  يف  له 
»الإمناء  �سعار  حتت  2018م/2019م  الأكادميي 
املبدئي  احلرم  يف  وذلك  تن�شب«؛  ل  ثروة  الطالبي 
املقبل  مايو  من  الأول  حتى  احلدث  وي�شتمر  للجامعة. 
2019م، حتت رعاية ف�سيلة ال�سيخ الدكتور كهالن بن 

نبهان اخلرو�سي – م�ساعد املفتي العام لل�سلطنة.
بن  اأحمد  الدكتور  الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  واأكد 
خلفان الرواحي، اأن الن�شخة احلديثة للمو�شم الثقايف 
ُيراد لها اأن حتتفي بالطالب باعتبار مكانته العظيمة يف 
تنمية الوطن وبناء املجتمع؛ لذا اأكملت خمتلف كليات 
اجلامعة ومراكزها ومعاهدها ا�ستعداداتها، ومت و�سع 
من  والإ�سراف  بالتن�سيق  لتنفيذها  اخلا�سة  التواريخ 
الطالبي  التميز  ومكتب  الطالب  �سوؤون  عمادة  قبل 
باجلامعة؛ لإطالق فعاليات واأن�سطة متعددة ومتجددة 
لت�ستمر  والأكادميي،  والعلمي  الثقايف  بال�ساأن  ُتعنى 
الفعاليات مدة )59( يوما ُتقدم فيها �شل�شلة من الربامج 
يف جمالت الفكر والأدب واللغة والعلوم التكنولوجية 
والريا�سيات والهند�سة والعلوم ال�سحية واحليوانية 

والنباتية وغريها.

فنون اللغة العربية
ُد�َشن بعر�س  وت�شّمن يوم الفتتاح برناجما حافال، 
الرئي�س  املتحدث  كلمة  اإلى  بالإ�شافة  اجلامعة،  فيلم 
اخلرو�سي،  كهالن  الدكتور  ف�سيلة  احلفل  راعي 
ولأهمية  الَوطنيُة(.  والُهويُة  العربيُة  )الّلغُة  بعنوان: 
افتتاح  يوم  يكون  اأن  اجلامعة  رئي�س  اأراد  الأم،  لغتنا 
املو�شم الثقايف احتفاء وتكرميا لها، حتت �شعار »الّلغُة 
العربيُة عامليٌة كلَّ يوٍم«؛ وذلك باإ�شراف وتنظيم مكتب 
باللغة  متثيلي  م�شهد  بعر�س  لتبداأ  باجلامعة.  الن�شر 
العربية الف�شحى من اإعداد وتقدمي جماعة امل�شرح يف 
الأ�ستاذ  وباإ�سراف  باجلامعة،  الطالبي  التميز  مكتب 
ال�سقري والأ�ستاذ با�سم ب�سرى. بعد  �سعود بن نا�سر 
ذلك توجه رئي�س اجلامعة رفقة راعي احلفل و�شيوفه 
الثقايف  للمو�شم  امل�شاحب  املعر�س  لتد�شني  الكرام 
املقام يف قاعة احلزم، الذي ي�سمل م�ساركات واإ�سهامات 
الأ�ساتذة والطلبة من جميع الكليات والأق�سام واملراكز 
باجلامعة، اإ�سافة اإلى معار�س خا�سة عن اللغة العربية، 
علي  اخلطاط  باإ�شراف  العربي  اخلط  ور�شة  ينظمها: 

اآيات  مزيد - مدير الور�شة، وذلك بلوحات تت�شمن 
وما  ال�شريف  النبوي  واحلديث  الكرمي  القراآن  من 
ور�شة  تقدم  وكذلك  ونرث.  �شعر  من  العرب  من  اأثر 
فاروق  هاين  الدكتور  باإ�شراف  الت�شكيلية  الفنون 
يف  العربية  اللغة  اأهمية  م�سامني  حتمل  م�ساركات 
يحت�شن  خا�س  جناح  اإلى  اإ�شافة  اليومية.  حياتنا 
للعالمة  والفقهي  والثقايف  والأدبي  العلمي  الرتاث 
الأ�شتاذ الدكتور اإبراهيم بن اأحمد الكندي، من كتب 

وموؤلفات وبحوث وق�شائد.

الّلغُة العربيُة عامليٌة كلَّ يوٍم
 - الطريحي  �سيخ  حممد  الدكتور  افتتح  وقد 
العربيُة عامليٌة كلَّ  »الّلغُة  الن�سر، فعاليَّة  مدير مكتب 
فيها  تطرق  املنا�سبة،  هذه  عن  كلمة  بتقدمي  يوٍم« 
للحديث عن اأهمية اللغة العربية واإ�سهامات العلماء 
وقواعدها،  اأ�سولها  وو�سع  اإثرائها  يف  العمانيني 
انتهاء  الفراهيدي ولي�س  اأحمد  بدءا من اخلليل بن 
والآداب  العلوم  كلية  عميد  األقى  ثم  دريد.  بابن 
العربية  اللغة  عن  كلمته  ال�ساطر،  غ�سان  الدكتور 
املناهج  ودور  حقيقية،  خماطر  من  له  تتعر�س  وما 
اللغة.  على  للحفاظ  طلبتنا  لتح�شني  الأكادميي 
كلية  يف  العربية  اللغة  ق�شم  رئي�س  حتدث  بعدها 
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اأحد  قراأها  الأ�شرة  كلمة  ثم  الكندي،  العالمة  حياة  عن 
طالب ال�شيخ، الدكتور عي�شى بن �شعيد احلوقاين من 
بن  �سليمان  الفا�سل  بنا  واأبحر  العربية.  اللغة  ق�سم 
�شنوات  لزمه  الذي  اأعماله  وكيل   - النعماين  حممد 
ا�ستطرد  اإذ  العالمة،  �سرية  ذكريات  حميط  يف  عديدة، 
العالمة،  لل�سيخ  واخللقي  العلمي  التكوين  ذكر  يف 
مرحلة  يف  خ�شو�شا  الدرا�شي  التح�شيل  يف  وبراعته 
الدكتوراة التي نالها بامتياز مع مرتبة ال�سرف، وغريها 
العليا  الوظيفية  املراتب  باعتبار  املهنية  اجلوانب  من 
العلم  لطلبة  م�ساعدته  مثل  والجتماعية  تقّلدها،  التي 

واملحتاجني وغريهم.      
يوٍم«  كلَّ  عامليٌة  العربيُة  »الّلغُة  فعاليَّة  ا�ستمرت  ثم 
كلمة  مثل:  املميزة،  الربامج  من  جمموعة  بتقدمي 
التاأ�سي�س  معهد  من  العويف،  عبدالله  بن  �سامل  الأ�ستاذ 
القرى  بع�س  اأ�شماء  تغيري  عن  فيها  حتدث  باجلامعة، 
واملدن والق�شبات يف �شلطنة عمان لأ�شماء اأكرث اإ�شراقا 
ال�شلطان  اجلاللة  �شاحب  توجيه  بح�شب  وحياة؛ 
وق�سيدة  املباركة.  النه�سة  ع�سر  بعد  املعظم  قابو�س 
البحث  مركز  من  ال�سعدي  حممد  الدكتور  ال�ساعر 
عن  التعبري  يف  العربية  اللغة  »قدرة  بعنوان:  العلمي، 
للدكتور حممود جا�سم،  التكنولوجية«. وورقة  العلوم 
العربية  اللغة  عالقة  فيها  ناق�س  الريا�سيات  �سعبة  من 
املعرفة  ت�سكيل  يف  ودورهما  الريا�سي،  باملنطق 
العلمية. وكلمة بعنوان: »الأمثال العمانية يف الأفالج« 
قدمها د. نا�شر بن عبدالله ال�شقري، من وحدة بحوث 

الأفالج.

ازدهار اللغة وحتديات العوملة
ندوة  عنوان  كانت  يوٍم«،  كلَّ  عامليٌة  العربيُة  »الّلغُة 
العربية  اللغة  ق�سم  اأع�ساء  من  لعدد  نقا�سية  علمية 
مو�شوع:  يف  نزوى،  بجامعة  والآداب  العلوم  بكلية 
)اللغة العربية وحتديات العوملة(، اإذ ُفتحت فيها اأوراق 
وملفات عديدة تخ�س هذا اجلانب، مثل: وقفة تاأمل يف 
الجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  العربية،  اللغة  ح�شارة 
ومن  للف�شحى،  العامية  ومزاحمة  العربية،  واللغة 
الندوة  اأدار  وقد  العربية،  اللغة  يف  ال�سائعة  الأخطاء 
اللغة  ق�سم  من  ال�سقري  نا�سر  بن  حممود  الدكتور 

العربية.   
الفعاليَّة كانت هناك دعوة لتوقيع ديوان  ويف ختام 
نا�سر  بن  ه�سام  لل�ساعر  ي�ساء(  ملن  ي�ساعف  )واحلب 
ال�سقري، الذي د�ّسنه موؤخرا يف معر�س م�سقط الدويل 

للكتاب 2019م.

العلوم والآداب الدكتور خمي�س بن ماجد ال�شباري 
عن اأهمية اللغة العربية، ودور اأق�سام اللغة العربية 
يف تخريج اأجيال ت�شون وحتفظ لغة القراآن الكرمي. 
و�ساركنا ال�ساعر �سعيد بن حممد ال�سقالوي - نائب 
ورئي�س  العرب،  والكتاب  الأدباء  احتاد  رئي�س 
جمعية الكتاب والأدباء العمانية، بورقة عن �ساعرية 
طم�س  ملحاولت  الت�سدي  و�سرورة  العربية،  اللغة 
ال�شباب  دعم  عرب  اأخرة  مرة  بها  لالرتقاء  هويتها؛ 
نقل  ثم  وموؤلفاتهم.  دواوينهم  لن�سر  وت�سجيعهم 
مركز  من  احل�سيني،  �سامل  بن  �سليمان  الدكتور 
اللغة  من  الرتجمة  يف  جتربته  الفراهيدي،  اخلليل 
م�شواره  يف  والعك�س،  العربية  اإلى  الإجنليزية 
الرتبوي والأكادميي الذي يزيد عن ربع قرن. فيما 
قدم ال�شاعر الأ�شتاذ حممد بن حممود الرواحي -يف 

هذه املنا�سبة- ق�سيدة عن اللغة العربية.

امتداد اللغة العربية
العربية  اللغة  بعلماء  العتزاز  �سياق  ويف 
برناجما  الن�سر  مكتب  اأعد  وتكرميهم،  العمانيني 
الأ�شتاذ  للعالمة  العلمي  بالرتاث  لالحتفاء  خا�شا 
مع  بالتعاون  الكندي؛  اأحمد  بن  اإبراهيم  الدكتور 
اأ�سرته الكرمية؛ اإذ مت فيه عر�س مادة مرئية )فيلم( 
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Œربتي يف �لÎجمة

بالرتجمة،  اأق�شده  ما   íبتو�شي حديثي  اأبداأ  اأن  اأود 
وجمالت الرتجمة التي اأحتدث عنها، فاأنا ل�شت ب�شدد احلديث 
املمار�سة  منطلق  من  اإمنا  نظري،  منطلق  من  الرتجمة  عن 
العملية؛ اإذ اأنني باحث وموؤلف وكاتب اأكتب باللغتني العربية 
واملراجع  امل�شادر  على  كبري  ب�شكل  واأعتمد  والإجنليزية، 

املن�شورة باللغتني، ل �شيما اللغة الإجنليزية.
حتديدا  التاريخ،  وموؤلفاتي:  كتاباتي  جمالت  وت�سمل 
اإلى  اإ�سافة  الأخرى،  بالدول  عمان  وعالقة  عمان  تاريخ 
مثل  املعا�سرة،  الفكرية  واملوا�سيع  الرتبوية،  املوا�سيع 
حوار احل�شارات والثقافات والت�شامí. من هنا تربز اأهمية 
اإلى  التن�سريية  )احلمالت  كتاب  ففي  كتاباتي.  يف  الرتجمة 
ترجمة  والإ�سالم(  الن�سرانية  بني  املعا�سرة  والعالقة  عمان 
رين الذين جاوؤوا اإلى عمان وكتبوا عن  مقالت كاملة للمن�سّ
خمتلف  من  بالعمانيني  ولقائهم  فيها،  وجولتهم  زياراتهم 
اأهمية كبرية باعتباره ي�سف  الفÄات. فما كتبه هوؤلء ي�سكل 
عمان يف حقبة زمنية معينة، وبالتايل ي�شكل جزءا مهما من 

التاريخ العماين.
التحدي  من  �شيء  وبها  ممتعة  فهي  الرتجمة  اأما 
الن�س  يف  يدخل  ال�شخ�س  جتعل  فالرتجمة  وال�شعوبة، 
اأغواره ويكت�شف خ�شائ�شه و�شماته،  اأكرث، وي�شرب  بتعمق 
ومتعمقة.  متاأنية  كانت  مهما  بالقراءة  يتاأتى  ل  الأمر  وهذا 
وياأتي جانب التحدي يف الرتجمة يف تعاملي مع ن�سو�س 
ترجمت  فقد  الكتابة.  وفنون  والأ�ساليب  املوا�سيع  متعددة 
واجلغرافيا  وال�سيا�سة  والدين  بالطب  تعنى  ن�سو�سا 
موؤلفون  كتبها  املوا�سيع،  من  وغريها  والتاريخ  والقت�ساد 
اإلى  اإ�سافة  العلمية،  م�ستوياتهم  يف  يختلفون  وكتاب 
اإليه،  يكتبون  الذي  واجلمهور  التخ�س�سات  يف  اختالفهم 
وجمالت  يومية،  ومذكرات  وتقارير،  كتب،  من  وترجمت 

وجرائد و�سحف.
مع  التعامل  يف  كبري  حتد  اأمام  اأقف  يجعلني  التنوع  هذا 
حماولة  عند  اآخر  حتد  يظهر  ذلك،  اإلى  اإ�شافة  الن�شو�س. 
و�شكله  الأ�شلي  الن�س  روح  على  احلفاظ  بني  توازٍن  خلق 
املرتجم  الن�س  به  يتحلى  اأن  يجب  وما  وخ�سائ�سه،  العام 
اللغة  خل�شائ�س  ومطابقته  وال�شال�شة،  العبارة  و�شوح  من 
املرتجم اإليها. واخلال�سة اأن الرتجمة مفيدة للكاتب واملوؤلف؛ 
موؤلفاته  ترثي  كثرية  ن�شو�س  على  للوقوف  تعينه  بل 
الرتجمة  ولكن  اأحيانا،  والنادرة  املفيدة  باملعلومة  وكتاباته 

حتتاج اإلى اإملام ومهارة وقدرة على التعامل مع اللغتني.

د. �سليمان بن �سامل احل�سيني
باحث يف مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي

بالورد تنفح  اخلز  ثياب  يف  زهت 
ال�سد من  العا�سقني  نفو�س  تذيب 

خطوها كالرديني  دلل  متي�س 
الوردي كفها  يف  النا�س  قلوب  كاأن 

تهياأت منها  العينان  دعت  اإذا 
القد با�سقة  ل�ستقبال  خالياي 

ومنقذي ح�شبي  فالله  عدتا  واإن 
حلدي يف  واأقبع  الأحيا  من  اأعد 

رنت اإذا  العظام  رميمات  وحتيي 
املردي فعلها  اأو  ال�سحري  مبنطقها 

بها باجتماعهما  زانا  نقي�سان 
بال�شد يظهر  ال�شد  ح�شن  وعادة 

جهرة بالليث  الظبي  فعال  اأرتني 
قيد بال  �سيدا  اأم�سيت  يدها  ويف 

فداءها جعلت  من  يا  لها  فقلت 
الربد �شاحبة  اأنت  من  اأف�شحي  األ 

عندما يع�سر  العني  ودمع  اأجابت 
اخلد حممرة  كاجلمر  و�سريها 

والهدى والنور  والأجماد  العز  اأنا 
الفرد املنطق  ذي  الله  كتاب  ل�سان 

كيانها حفظ  الله  تولى  من  اأنا 
يهدي وبي  نورا  الإ�سالم  يدخل  وبي 

تال من  وقراآن  �شلى  من  واألفاظ 
ال�شهد من  اأحلى  والياقوت  الدر  اأنا 

العال جنة  يف  الأبرار  منطق  اأنا 
احلمد مع  ال�سالم  فيها  حتيتهم 

كالمه يهو  الرحمن  يع�شق  فمن 
والورد بالتالوة  اإليه  ويهف 

بع�سهم تاأفف  قد  قومي  ولكن 
الق�سد غاية  جاهال  غريي  وقدم 

موطن غريبة  اأهلي  يف  فاأ�سبحت 
والبعد بالرتاجع  رماين  وبع�س 

معريا عني  باللهجات  يطالب 
عود دو‰ا  م�شى  قد  زماين  باأن 

كتابنا اأن  املغرت  ن�سي  وقد 
حد ول  وقت  دون  من  معجزا  اأتى 

فاجتهد ت�شكك  هذا  يا  كنت  فاإن 
باجلهد الف�شاحة  يف  مثيال  وهات 

هزمية جتر  مدحورا  �شرتجع 
عد بال  وذل  بخ�سران  تبوء 

ال�شجا ذا  اأبعث  الله  ر�شول  اإليك 
الرد منتظر  احلال  اإليك  واأ�شكو 

حياتنا اإن  الله  ر�شول  حبيبي 
الود ذوي  قبل  الأعداء  لها  ترق 

هوى واأفعالنا  حلن  فمنطقنا 
واحلقد التفرق  زاد  من  ونقتات 

مرة للحو�س  الله  ر�سول  اأعدنا 
ال�شعد منبع  يا  كفيك  من  لننهل 

مبنه الكرمي  الله  هياأ  وقد 
باجلد العلم  من  �شرحا  بنوا  رجال 

جوهر ح�شن  يف  اللفظ  جمال  اأبانوا 
والند بالورد  العرب  نفو�س  فاأذكوا 

بدا كما  البيان  الله  ك�سف  بهم 
�شد وذي  ال�شباح  نور  ب�شر  لذي 

الذي* اأحمدنا  العلم  �شيخ  كاأمثال 
ند بال  تبقى  كال�سم�س  به  نباهي 

ري�سة ال�سحر  من  هبني  �سيدي  اأيا 
وجدي ومن  بياين  من  في�شا  لأر�شم 

مدويا الزمان  �سمع  يف  واأهتف 
ال�شد من   íالف�شي ال�شاد  على  حفاXا 

م�شرئبة يدا  اأيدينا  ت�شابك 
الذود عن  ذودا  الله  كتاب  باآي 

ربيعها لزهو  الف�سحى  ترجع  ع�سى 
اخلد مع�سو�سب  اجلدب  وجه  عاد  كما 

لغة �لعز

✽ �شماحة �شيخنا العالمة اأحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العام لل�سلطنة

حممد بن حمود الرواحي
املحا�سر بق�سم اللغة العربية
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»اأنا البحر يف اأح�شائه الدر كامن فهل �شاآءلوا الغوا�س 
عن �سدفاتي«.

معجمه  ف�شمى  اآبادي  الفريوز  املعنى  هذا  عرف  وقد 
»القامو�س املحيط« ومعنى القامو�س هو البحر.

اللغة  اأجل الحتفاء بهذه  اليوم هنا؛ من  اأمثل  ولكنني 
املحفوفة بعناية الله تعالى؛ اأمل يقل �سبحانه وتعالى: »اإنا 
الله  تعهد  فقد  بلى؛  حلافظون«?  له  واإنا  الذكر  نزلنا  نحن 
تعالى بحفß كتابه العزيز الذي اأنزله باللغة العربية؛ فكان 

�سببا حلفß هذه اللغة املباركة.
اأيها الأعزاء: اإن الحتفاء باللغة العربية يف اعتقادنا ل 
يتحدد بيوم واحد فقط؛ هو الثامن ع�شر من دي�شمرب من 
كل عام؛ بل هو احتفاء واعتزاز بها كل يوم؛ ولو اأمكنت 
اأي�شا؛  تاأخرنا  ملا  اليوم  ذلك  يف  بها  لالحتفاء  الظروف 
حالت  املا�شي  للف�شل  النهائية  المتحانات  Xروف  ولكن 

دون ذلك.
العربية  اللغة  بق�شم  ممثلة  نزوى  جامعة  ي�شر  وبداية 
اأن تتقدم باأجمل كلمات التهاين اإلى كل عربي اأو متحدث 

عبادته  يف  العربية  ي�ستعمل  م�سلم  كل  واإلى  بالعربية 
اجلميلة،  اللغة  هذه  يف  يبارك  اأن  وجل  عز  املولى  داعني 
واأن يوفق اأهلها اإلى التم�شك بها وتعلم اأ�شولها وقواعدها 

واآدابها.
قبل اأيام ذكرت لطالبي مقولة ابن خلدون: »�سمعنا من 
�سيوخنا يف جمال�س التعليم اأن اأ�سول هذا الفن واأركانه 
للمربد،  الكاتب لبن قتيبة، والكامل  اأدب  اأربعة دواوين: 
القايل«  علي  لأبي  والنوادر  للجاحظ،  والتبيني  والبيان 
اأو  الأربعة  الكتب  هذه  عنده  اأحدكم  هل  الطالب  و�شاألت 

بع�شها? فلم اأح�شل على جواب.
ميتلك  اأن  اأهمية  على  اإياهم  ا  حا�شّ بحما�س  واندفعت 
اإلكرتونية؛  ورقية  ن�سخ  ذاَت  مكتبة  العربية  مريدو 
اللغة والنحو وال�سرف والبالغة  تعلم  اإليها يف  ليعودوا 
والأوزان والقوايف والإمالء والرتقيم والأدب؛ فهذه هي 

الأ�س�س يف تعلم الف�سحى.

عاملية اجلغرافيا:
الوطن العربي، قرابة 300 مليون عربي.

العامل الإ�شالمي، اأكرث من ٦^1 مليار م�سلم.
العامل، الأ�سرع انت�سارا.

عاملية اخلوا�س والعنا�شر )الرثاء العلمي(:
النظام ال�سريف )ال�ستقاق(

الإعرابية  احلالت  )الرتاكيب،  البنيوي  النظام   
وعالماتها، نظام الرتتيب احلر(.

1- �سرَب الولُد املاَء، 
2- �سرَب املاَء الولُد،
3- الولُد �سرَب املاَء، 
4- الولُد املاَء �سرَب،
5- املاَء الولُد �سرَب، 
٦- املاَء �سرَب الولُد.

 اأنواع اجلمل 
1- اإ�سمية.

2- فعلية.

3- جملة.
4- �سبه جملة.

قال عنها فرجن�سون وهاليدي: »العربية من اأثرى لغات 
العامل«.

عاملية العتقاد:
أَِمنُي  rال وُح  tالر ِبِه  َنَزَل   )192( الrَعامَلِنَي   uَرب َلَتنِزيُل  ُه  »َواإِنَّ
 xِبِل�َساٍن َعَرِبي ُنِذِريَن )194(  rِلَتُكوَن ِمَن امل َقلrِبَك  )193( َعَلى 

ِبنٍي )195(«.   �سورة ال�سعراء. tم
»قراآنا عربيا غرَي ذي ِعَوٍج لعلَّهم يتَّقون«.  �شورة الزمر.

امل�سلمون يف كل بالد العامل، والعربية لكل م�سلم.

عند �◊ديå عن �للغة �لعربية; يجد �ملرA نف�ض¬ �أمام بحر ل �ضاحل 
ل¬; فاأتذكر قول �ضاعر �لنيل; وgو يقول على ل�ضان �للغة �لعربية:

�سيخ الب�سرية
ب�شم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله ذي الف�شل والإح�شان املتف�شل 
علينا ب�شريعة القراآن الذي اأُنزل بخري ل�شان، 
من  رحمًة  املبعوث  على  وال�شالم  وال�شالة 
بالف�شاحة والبيان وعلى  املوؤيد  ولد عدنان، 
اآله و�شحبه اأهل احلقيقة والفرقان،، اأما بعد:
بتحية  اأحييكم  املبارك،  اجلمع  اأيها 
الإ�شالم اخلالدة، فال�شالم عليكم ورحمة الله 

وبركاته.
الأر�س  لغات   tاأجل هي  العربيَة  اللغَة  اإن 
واأعظمها �سرفا ومنزلة، فقد �سرفها الله تعالى 
اأن جعل كالمه بل�شانها وحفظها بحفظ كتابه 
الله �سبيل  األهمه  اإلى يوم البعث، فاأكرم مبن 
من  جندا  لها  حاميا  فجعله  بتالبيبها  الأخذ 

جنوده.
ُخّلدت  اأ�شخا�ٌس  الراية  هذه  حمل  لقد 
ذكراهم كرامة من الله تعالى على ما اأّدوه من 
حق الدفاع عن هذه اللغة امل�شَتوَعبة بالقراآن، 
تفرق هوؤلء على راأ�س كل قرن ينريون الدرب 
لكل �شالك يف دروب اللغة العربية ويبحرون 

بكل خائ�س يف خ�سمها.
ومن هوؤلء �سيخ جليل �سرير وعامل لغوي 
يف  العربية  اللغة  قواعد  التم�س  نحرير، 
جامع نزوى منذ �ستة عقود جمدا جمتهدا يف 
فاألهمه  العلم واملعرفة باللغة،  اأوطار من  نيل 
�شيبويه  حلقات  اإلى  فحّلق  اآخر  �شبيال  الله 
البغدادي يق�س عليه  يقروؤ عليه كتاَبه وعند 
مقاماته  يف  ينادمه  احلريري  ومع  خزانته 
يغنيه  كي  ه�شام  ابن  عند  بنف�شه   ñاأنا حتى 
اللبيب، فما فتÅ حتى  اأنه  اإيقانا منه  مبغنيه 
اأرجوزة  يف  اللبيب  مغني  فنظم  عنه  انف�س 

اأعيت الورى مثَلها نظما فقال يف مطلعها:
uحمدا ملغني خلقه الغني

uبنف�سه املنِعِم بالنبي

اإلى اأن قال:
وبعد فالنحو اأجلt ما �سعى

اإليه �ساٍع من مكان �س�سعا

عند  احللقات  تلك  يف  يدور  يزل  ومل 
حتى  والك�شائي  والفراء  والأخف�س  الزجاج 
ذاع �سيته وا�ستهر عند العامة قبل اخلا�سة، 
فلم يزل يف ترقx حتى اعرتف له اأقرانه بطول 
باعه يف علوم اللغة فما كان من بع�سهم اإل اأن 

اأطلق عليه �سناجة العرب.
يف  جهده  �سخر  اأ�سوليا  عاملا  كونه  اإن 

التاأليف يف علم اأ�سول الفقه ما هو اإل ثمرة 
الباب  لهذا  مفتاح  هي  اإذ  اللغة؛  يف  ت�شلعه 

الذي ل ي�شمí لأحد اأن يلجه اإل به.
ومل يقت�سر عند هذا احلد، بل �سعى اإلى اأن 
الو�شع  فا�شتفرغ  منها،  حظه  عربي  كل  ينال 
كل  اإلى  اللغوية  العلوم  يو�سل  اأن  اأجل  من 
اأذن مهما بعدت واإلى كل الأفهام مهما ق�سرت، 
من  املركبة  القواعد  تلك  اإخراج  على  فداأب 
باأ�سلوب  ليبثها  التخ�س�سية؛  الكتب  اأمهات 
اآذن من ل يفرق بني الكلمة  لطيف �شهل على 
والنكرة،  واملعرفة  وال�سم  والفعل  والكالم 
اللغة اخلالدة،  اأ�سماها  اإذاعية  �سل�سلة  فاأن�ساأ 
ريا�س  كتاب  تاأليف  يف  ذلك  بعد  و�شرع 
وقواعد  اأ�شول  يف  الألباب  واإمتاع  الأحباب 

الإعراب.
مل يقف جهده عند هذا الأمر حتى �شرع يف 
�شل�شلة درو�س التف�شري للقراآن الكرمي مدخال 

مذاقا لغويا جميال يف اأ�سلوبه.
يف  دوره  يعرفه  من  كل  ين�سى  ول 
م�ستوى  على  العربية  اللغة  مناهج  تطوير 
وكذلك  اجلامعي  والتعليم  الأ�شا�شي  التعليم 
املناهج  هذه  تطوير  جلان  يف  م�ساركاته 

للرقي بها.
يقول  بها،  تفرد  �سعرية  ذائقة  ول�سيخنا 
ال�سعر في�سف ال�سيَء فيجيد و�سفه خريا من 

كل راٍء اإليه مع اأنه ل يراه.
بكل  العربية  اللغة  فيه  اجتمعت  �سيخ 
رئا�ستها  له  ف�سارت  وعلومها  قواعدها 
يتحاكم  واإليه  مناظروها  يخت�سم  واإليه 
خمت�سموها. مل يزل معطيا حمبا لها ولأهلها 
�شبيلها  لقدرها ولكل طالب و�شالٍك يف  جمال 
اإلى فقد فجاءة فانف�س جمع قد تراهنوا على 
ينافح  مقدام  بفار�س  ل�ستÄنا�سهم  التكا�سل 
ويكافí عن لغتهم، حتى اإذا ترّجل عن فر�شه، 
ياأخذ  اأيهم  يتنادون  فجعلوا  عليهم  اأُ�سِقَط 

باللجام كي يكمل امل�سرية.
علق  مبن  الحتفاء  يف  جهدكم  نثمن  واإذ 
اللغة  هذه  اإلى  منتٍم  كل  ولب  قلب  يف  ذكره 
وال�سداد  التوفيق  لكم  الله  ن�ساأل  اخلالدة، 
واأن يكلل م�شعاكم بكل جناح، وال�شالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته.

األقى الكلمة د. عي�شى بن �شعيد احلوقاين، 
اأحد طالب ال�شيخ النجباء.

د. خمي�س بن ماجد ال�سباري، رئي�س ق�سم اللغة العربية

د. غ�شان بن ح�شن ال�شاطر
اأ�شتاذ اللغويات التطبيقية امل�شارك، القائم باأعمال 

عميد كلية العلوم والآداب
مدير معهد ال�ساد لتعليم العربية للناطقني بغريها

�لعاملية من ح≤ �لعربية
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تقرير: مكتب الن�سر 

�ساركت جامعة نزوى يف معر�س م�سقط الدويل للكتاب 
يف  اأقيمت  التي  والع�سرين،  الرابعة  دورته  يف  2019م 
الفرتة من 21 فرباير اإلى 2 مار�س اجلاري، اإذ امتاز جناُح 
الهيÄة  موؤّلفات  من  عدٍد  بتد�سني  العام  هذا  يف  اجلامعة 

الأكادميية والباحثني من داخل اجلامعة وخارجها.

النتاج احل�ساري للجامعة
-من  احل�سيني  �سامل  بن  �سليمان  الدكتور  يقول 
العربية  للدرا�شات  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مركز 
يف  نزوى  جامعة  م�شاركة  »تاأتي  ذلك:  يف  والإن�شانية- 
معر�س م�سقط الدويل للكتاب انطالقا من ر�سالة اجلامعة 
والفاعلة  الإيجابية  وامل�ساركة  واملعرفة،  الثقافة  ن�سر  يف 

يف املحافل العلمية والثقافية حمليا وعامليا«.
اخلليل  مركز  يف  ممثلة  »اجلامعة  احل�شيني:  وي�شيف 
الكرام نخبة من  للقّراء  يقّدمان  الن�سر  الفراهيدي ومكتب 
ُعمان  بتاريخ  املتعلقة  واملفيدة،  الهادفة  العلمية  الكتب 
ثقافة  تكوين  يف  اأ�سهمت  التي  العمانية  وال�سخ�سيات 
عمان ونتاجها احل�ساري؛ لذا فهذه دعوة للجمهور الكرمي 
اآرائهم  اإلى  وال�شتماع  اجلامعة،  من�شورات  على  لالطالع 

واأفكارهم فيما يتعلق بالن�سر العلمي وما يتوقع من جامعة 
نزوى القيام به لدعم ح�شيلة الإنتاج العلمي لل�شلطنة«.

ندوات و�سخو�س عمانّية
ولدى اجلامعة هذا العام جمموعة من الكتب اجلديدة، 
التي  الدولية  العلمية  الندوات  كتب  اأوًل  كالآتي:  وهي 
من  اأخرى  جهات  مع  بالتعاون  الفراهيدي  مركز  نّظمها 

خارج اجلامعة، هي: 

ودوره  اخلليلي  عبدالله  بن  حممد  الإمام  )ندوة 
العمانية  اللهجات  )ندوة  ُعمان(،  يف  والعلمي  احل�ساري 
نحو روؤية لتوثيقها ودرا�ستها(، )ندوة ال�سيخ من�سور بن 
نا�شر بن حممد الفار�شي حياته وفكره(، )ندوة املهلب بن 
اأبي �شفرة الأزدي العماين(. وقد اأ�شدر مكتب الن�شر تلك 
البحوث والدرا�شات املقدمة يف هذه الندوات يف �شل�شلة 
الأدبية  للدرا�سات  املحّكمة  العلمية  اخلليل  جملة  اأعداد 

واللغوية. 
يف  توفرت  اأخرى  كتب  هناك  الندوات،  اإلى  واإ�شافة 
الثقافية  )العالقات  كتابا  اأهمها  باملعر�س،  اجلامعة  ركن 
نا�سر بن  للدكتور  املغرب(  والجتماعية بني عمان وبالد 
الرحبي  حممد  بن  خالد  لالأ�شتاذ  وكتاب  الندابي،  علي 
الثقافية  احلياة  يف  واأثره  نزوى،  يف  )الوقف  بعنوان 

�سدرت  التي  املهمة  املوؤلفات  من  وغريها  والجتماعية(، 
عن جامعة نزوى.

من�سة اجلامعة
�سيخ  حممد  الدكتور  ي�ساركنا  ال�سياق،  ذات  ويف 
الن�سر باجلامعة، بقوله: »�ساركت  الطريحي، مدير مكتب 
الدويل  م�سقط  معر�س  يف  العام  هذا  يف  نزوى  جامعة 
من  بعدد  الن�شر  ومكتب  اخلليل  مركز  يف  ممثلة  للكتاب 
واملعا�شرة،  الرتاث  بني  جتمع  التي  العلمية  الإ�شدارات 
بحلتها  حمّكمة،  �سنوية  ن�سف  جملة  اخلليل،  جملة  مثل 
الأدبية  ببحوثها  تتمّيز  اإذ  وم�سمونا،  �سكال  اجلديدة 
-عرب  اجلامعة  دعت  وقد  والقراآنية.  والنقدية  واللغوية 
معر�س الكتاب- الباحثني والأدباء والقّراء لزيارة من�شة 
وفعالياتها  الثقافية  اإ�سداراتها  اإلى  لالطالع  اجلامعة 
العلمي  البحث  تواكب  التي  الن�شاطات  ذات  امل�شاحبة 

املعا�سر«.
جدير بالذكر اأن جامعة نزوى �ساركت يف هذا املعر�س 
املجالت  خمتلف  يف  علميا  اإ�سدارا   40 على  يربو  مبا 
هذه  وتعد  والتاريخية،  والثقافية  والفكرّية  العلمية 
الدويل؛  الكتاب  معار�س  يف  للجامعة  الأولى  امل�ساركة 
ا�ستكمال ل�ستثمار خطط عر�س وت�سويق نتاجات البحث 

العلمي.

لâ جامعة نزوى يف  q40 عنو�نا مث
معر�س م�ضق§ �لدو› للكتاب 2019م

خارج اجلامعة، هي: 

العلمي.
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م�سقط  معر�س  اأيام  كانت 
2019م  للكتاب  الدويل 
الرابعة  ن�سخته  يف 
يف  حافلًة  والع�شرين، 
اإذ  نزوى،  جامعة  جناح 
اجلامعة  جناح  احتفل 
من  جمموعة  بح�سور 
الباحثني واملوؤلفني، بتوقيع 
ملجلة  احلديثة  الإ�سدارات 
»اخلليل«  نزوى  جامعة 
واللغوية،  الأدبية  للدرا�سات 
اأعدادها:  يف  �سّمنت  التي 
وال�ساد�س  واخلام�س  الرابع 
املحّكمة  الأعمال  وال�سابع، 
والكلمات  املقدمة  وال�سري 
الدولية  للندوات  والق�سائد 
رحاب  يف  تواليا  اأقيمت  التي 
اجلامعة، وهي: )الإمام حممد 

بن عبدالله اخلليلي ودوره 
والعلمي  احل�ساري 
)اللهجات  عمان(،  يف 
روؤية  نحو  العمانية؛ 
ودرا�ستها(،  لتوثيقها 
نا�سر  بن  من�سور  )ال�سيخ 
بن حممد الفار�سي – حياته 
اأبي  بن  )املهلب  وفكره(، 

�شفرة الأزدي العماين(.
هذا  يف  اجلامعة  �شارك 
الحتفاء جملة من الباحثني، 
يف مقدمتهم: الدكتورة هادية 
اجلمهورية  من  م�سيخي 
وال�سيخ  ال�سقيقة،  التون�سية 
بو  نا�سر  حممد  الدكتور 
ال�شقيق،  اجلزائر  من  حجام 
الرا�شدي  مبارك  والدكتور 

من  الها�سمي  �سعيد  والدكتور 
والدكتور  قابو�س،  ال�سلطان  جامعة 
�سالح الرا�سدي ومن وزارة الأوقاف 
وال�سوؤون الدينية، والدكتور �سليمان 

الكيومي من وزارة 

حممد  والأ�ستاذ  والتعليم،  الرتبية 
يف  �شارك  الذي  الرواحي  خمي�س  بن 
العدد الرابع مبقال �سائق عن الروايات 

ال�سفوية يف بلدة م�سلمات 
رحمه  اخلليلي  الإمام  عن 
الله. وح�شر الفعالية كذلك 
عبدالله  الدكتور  املكّرم 
جمل�س  ع�سو  العمري 
ال�شورى ممثل ولية �شدح.
جامعة  جناح  زار  كما 
نزوى مرا�سل اإذاعة �سلطنة 
حوارا  فاأجرى  عمان، 
بن  �سليمان  الدكتور  مع 
فيه  تطرق  احل�سيني  �سامل 
اإ�سدارات  عن  للحديث 
وجهودها  نزوى  جامعة 
وما  والعلمية  البحثية 
كتب  من  اجلناح  يعر�شه 
حمكمة.  وبحوث  علمية 
العربي  العامل  معهد  وحر�س 
�سل�سلة  لإ�سافة  بباري�س 
اخلليل  جملة  اإ�سدارات 
وذلك  املعهد؛  مكتبة  اإلى 
اأوجلا  الأ�ستاذة  بزيارة 
للجناح،  اأندريانوفا 
الإ�شدارات  تلك  واقتناء 
اإ�سافيا  ر�سيدا  تعد  التي 

ملكتبتهم.
ال�سياق،  ذات  ويف 
نزوى  جامعة  جناح  كان 
اثنني  يومني  خ�س�س  قد 
الكتابني  بتوقيع  لالحتفال 
�سدرا  اللذين  اجلديدين 
مكتب  باإ�سراف  موؤخرا 
بن  اخلليل  ومركز  الن�سر 
باجلامعة،  الفراهيدي  اأحمد 
يف  )الوقف  كتاب  وهما: 
نزوى واأثره يف احلياة الثقافية 
خالد  الأ�شتاذ  للباحث  والجتماعية( 
)العالقات  وكتاب  الرحبي.  حممد  بن 
الثقافية والجتماعية بني ُعمان وبالد 
بن  نا�شر  الدكتور  للباحث  املغرب( 

علي الندابي.

جناح  يف  حافال  2019م،  فرباير   2٦ املوافق  الثالثاء  يوم  كان 
الرابعة  للكتاب يف ن�سخته  الدويل  جامعة نزوى مبعر�س م�سقط 
من  جمموعة  بح�شور  اجلامعة  جناح  احتفل  اإذ  والع�شرين، 
»اخلليل«  نزوى  جامعة  ملجلة  الرابع  العدد  بتوقيع  الباحثني، 
للدرا�سات الأدبية واللغوية، التي �سّمنت الأعمال املحّكمة وال�سري 
املقدمة للندوة الدولية: )الإمام حممد بن عبدالله اخلليلي ودوره 

احل�ساري والعلمي يف عمان(.
يف  الباحثني،  من  جملة  الحتفاء  هذا  يف  اجلامعة  �شارك 
التون�سية  اجلمهورية  من  م�سيخي  هادية  الدكتورة  مقدمتهم: 
اجلزائر  من  حجام  بو  نا�شر  حممد  الدكتور  وال�شيخ  ال�شقيقة، 
ال�شقيق، والدكتور مبارك الرا�شدي والدكتور �شعيد الها�شمي من 
وزارة  ومن  الرا�سدي  �سالح  والدكتور  قابو�س،  ال�سلطان  جامعة 
الأوقاف وال�سوؤون الدينية، والدكتور �سليمان الكيومي من وزارة 
الرتبية والتعليم، والأ�شتاذ حممد بن خمي�س الرواحي الذي �شارك 
يف هذا العدد مبقال �سائق عن الروايات ال�سفوية يف بلدة م�سلمات 
عن الإمام اخلليلي رحمه الله. وح�شر الفعالية كذلك املكّرم الدكتور 

عبدالله العمري ع�شو جمل�س ال�شورى ممثل ولية �شدح.
كما زار جناح جامعة نزوى مرا�شل اإذاعة �شلطنة عمان، فاأجرى 
عن  للحديث  فيه  تطرق  احل�شيني  �شليمان  الدكتور  مع  حوارا 
البحثية والعلمية وما يعر�سه  اإ�سدارات جامعة نزوى وجهودها 
العامل  معهد  وحر�س  حمكمة.  وبحوث  علمية  كتب  من  اجلناح 
العربي بباري�س لإ�سافة �سل�سلة اإ�سدارات جملة اخلليل اإلى مكتبة 
واقتناء  للجناح،  اأندريانوفا  اأوجلا  الأ�شتاذة  بزيارة  املعهد؛ وذلك 

تلك الإ�شدارات التي تعد ر�شيدا اإ�شافيا ملكتبتهم.

حفل توقيع عدد 
�لإمام �خلليلي

يوميات جناح جامعة  نزوى
يف معر�س م�ضق§ �لدو› للكتاب 2019م
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This study aims at highlighting 
the degree of educational 

supervisors› practice of conflict 
management strategies in AlDahra 
Governate in Oman. In order to 
achieve the goal, a questionnaire was 
conducted and that  was composed of 
(47) items distributed on seven key 
areas. After ensuring the validity and 
reliability of the questionnaire, they 
were applied to (130) educational 
supervisors and senior teachers. To 
answer the study questions, the study 
used means, standard deviations, and 
the T-Test. The main results show that 
supervisors implement all conflict 
management strategies in AlDahra 
governate in Oman moderately and 
as the following Descending order: 
participation, settlement, avoidance, 
enforcement, and courtesy. Also, 
there are no statistically significant 
differences at the level of significance 
(α≤ 05,0) to practice the degree of 
educational supervisors› practice 
strategies for conflict management 
based on the variables of social status, 
qualification and years of experience. 
In the light of the results of the study, 
the researcher recommends the need 
to pay attention by the educational 
supervisors to understand teachers’ 
attitudes, points of view, aspirations, 
and the involvement of some 
mediators in the event of problems 
between supervisors and teachers 
and between teachers themselves, 
employment of courtesy and 
diplomacy with teachers to end 
disputed issues, which reduces 
the chances of future conflict and   
supports    solutions between the 
parties of possible conflict. The 

importance of study show that  the 
conflict management strategies 
are considered models that could 
contribute to raising the level of 
performance among supervisors, and 
it is hoped  that the study will help 
supervisors to practise appropriate sk
ills,                                                         

The study findings can be 
introduced to the officials in the 
Ministry of Education and the 
General Directorates of Education 
in the Sultanate of Oman about the 
degree of the supervisors› strategies 
for conflict management, and it is 
expected to provide a feedback to 
supervisors about their strategies 
in conflict management in schools 
which give them useful information 
on how to develop these strategies in 
the field of educational supervision 
. Furthermore,  the study can be 
considered an essential step for a lot 

of studies and subsequent research 
methods regarding dealing with 
other aspects of the subject-matter  
that this study has not addressed.  . 
It is to the best of my knowledge that 
this is the first study that considers 
the practice  by supervisors of 
conflict management   strategies 
in the province of in AlDahra in 
Oman. In general, the degree of 
educational supervisors› practice 
for the participation strategy as a 
conflict management strategy is 
average or medium in AlDahra 
Governate in Oman. The degree of 
educational supervisors› practice 
of the compromise strategy as a 
conflict management strategy in 
AlDahra Governerate in Oman is 
average or medium. The degree of 
educational supervisors› practice of 
the Compromise strategy as a conflict 
management strategy in AlDahra 

Governerate in Oman is medium and 
the degree of educational supervisors› 
practice of the enforcement strategy 
in AlDahra Governerate in Oman is 
medium. The degree of educational 
supervisors› practice of the courtesy 
strategy as a conflict management 
strategy in AlDahra Governerate in 
Oman is  moderate , and the degree 
of educational supervisors› practice 
of the confrontation strategy as a 
conflict management strategy is 
average in AlDahra Governerate  
, and the degree of educational 
supervisors› practice of this strategy 
is average.Recommendations

Supervisors should  understand 
teachers› attitudes, points of views 
and their outlooks,   engage mediators 
in the event of  any conflict between 
supervisors and teachers and between 
teachers themselves  , avoid showing 
anger in front of teachers in order to 
preserve good relations with them,  
be kind and diplomatic with teachers 
to easily settle disputed issues, which 
reduces the chances of conflict 
again, have balance between profit 
and loss in dealing with teachers to 
reach consensus about disputes in 
the educational process,  and ensure 
the support of fair solutions between 
parties of conflict.

Conflict Management Strategies
for Educational Supervisors

Algaraidih, M. (2018). 
The degree of educational 
supervisors› practice of conflict 

Management strategies in 
AlDahra Governerate in Oman.  
Advances in Social Sciences 
Research Journal, United 
Kingdom, 45-27 ,(1(6.

Mohammed Suliman Algaraidih
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By Engy Eissa:

Tim Vicary has written several original 
graded-readers that are available in 

Anjiz. Here, Engy Eissa compares two of 
his books to show an interesting recurring 
theme.

 When we stop for a second and think 
about our world we will see very strange 
things happen in it. Sometimes you want 
to say to everyone that is too much and 
you can’t take it anymore. Tim Vicary 
shows to us what really happens in our 
world. It is not just stories behind this very 
wonderful idea. In my report I will show 
you two different stories, but they have 
the same idea: Death in the Freezer and 
Chemical Secret. 

First of all, in Death in the Freezer the 
story is about the girl who killed a dead 
man. She did not want to kill that man 
because he was her brother and how could 
someone kill a person who is part of him? 
Moreover, in Chemical Secret the story 
is about the man who wants to give his 
children a beautiful life, but on the other 
hand he hurts other people too. In these 

two stories we see the human side in all 
of us; we all think about our family and 
we spend all the day thinking how we 
can make them happy for the rest of their 
lives, but sometimes they do not know 
how much we do for them. Have you 
ever thought that maybe the victim of the 
story is the evil one in the story? I think it 
possible to be, in the first story the boy do 
not know the meaning of having a sister, 
she do everything for him, but he thinks 
she is only his cleaner and he is only using 
her. In the second story, the man wants to 
change his life from poor to rich life to be 
able to give his children the life they want, 
but in our world you cannot take things 
without giving something to the world. 

In the end, the only differences between 
these stories are the names, the time and 
the place and the other thing are the same. 
If you want the people to stop thinking 
about themselves they cannot do that 
because they think of their family and 
friends like themselves. You cannot have 
two things in the same time for example: 
you cannot be honest and lie at the same 
time.

Comparison of two books by Tim Vicary

Where the Mountain meets the Moon 
By Zainab Hamedelneil

Have you ever heard of the 
old man of the moon who 

answers any question? Or the 
fruitless mountain where there 
is no life? Little Minli lives in 
a poor village with her parents 
near the Fruitless Mountain. 
Every night her father tells her 
fairy tales and other stories. 

However the mother complains 
about their life. So Minli starts 
to think of way to change their 
fortune. While she is working in 
the field she hears about goldfish 
that bring luck to their owners. 
Minli buys one of these fish but 
her parents are unhappy about it. 
So she decides to return the fish 
to the river. When she returns the 
fish, it offers her to help her to 

find the Old Man of the Moon. 
I know – the fish can talk!! So 
Minli starts on a journey to find 
the never ending mountain. A 
trip full of weird creatures and 
wonders: a dragon that can’t fly, 
paper of happiness, lion statues 
can talk, the red string of destiny, 
and so many freakish wonders. 
This magnificent novel is written 
by a talented author, Grace Lin.




