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اأ�سرة التحرير:

الت�سميم والإخراج الفّني:

الت�سوير:

زينب بنت حممد القرنية

اإبراهيم بن �سيف العــــــــــزري

في�سل بن �سليمان الرواحــــي

الهواتف: 25446261
25446317                

 25446623                 

فاك�س: 25446315

االآراء واملقاالت املن�سورة ال تعبرّ 

بال�رضورة عن راأي اجلامعة

im@unizwa.edu.om :الربيد االلكرتوين

حرير: التَّ

مراجعة وتدقيق:

مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة

الدكتور حممد ال�سيخ الطريحي

روؤيٌة ثاقبٌة مل�ستقبٍل علميٍّ زاهر:
تتمثَّل روؤية جامعة نزوى يف �سعيها الدَّوؤوب اِلأن تكون منارة علٍم ور�ساٍد لكلِّ طالب علم، وهي بذلك تهدف اإىل 

الُعمانيَّة  ة  الُهويَّ والثَّقافيَّة، واملحافظني على  االإ�سالميَّة  ة  االأمَّ والواعني برتاث  لني  املوؤهَّ الُعمانيِّني  اأجياٍل من  بناء 

االأ�سيلة والقيم االأخالقيَّة واالجتماعيَّة، م�سلَّحني باملعرفة والقدرات التِّقنيَّة الَّتي يتطلَّبها املجتمع الُعماين.

ر�سالة اجلامعة: 
هدفها  واإنَّ  بنف�سها.  �سوؤونها  وتدبري  اأمرها  على  تقوم  عام،  نفٍع  ذات  ٌة،  اأهليَّ ٌة،  علميَّ �سٌة  موؤ�سَّ نزوى  جامعة  اإنَّ 

 على اأ�سا�ٍس من االإميان 
َّ
ة وقيمها واإرثها احل�ساريَّ واالإ�سالمي ة االأمَّ  وتر�سيخ هويَّ

َّ
 هو ن�رض الفكر االإيجابي

َّ
االأ�سا�سي

بها التَّعلم، والتَّزود  لطان. غايتها ن�رض املعرفة مبا يكفل لطالَّ -، وعلى والئها للوطن وجاللة ال�سُّ ا�سخ باهلل – عزرّ وجلرّ
َّ
الر

ره؛ ولهذا  ٍة لنموِّ املجتمع وتطوُّ بالف�سائل، واكت�ساب مهارات احلياة الالزمة الإثراء حياتهم وتاأهيلهم لالإ�سهام بفاعليَّ

ة مبا يرتجم هذه   والتَّنمية الفكريَّ
ِّ
ر درجًة عاليًة من التاأهيل االأكادميي فاإنَّ اجلامعة ت�سعى اإىل اإيجاد برامج مرنٍة توفِّ

الغايات النَّبيلة اإىل واقٍع ملمو�س. 

اجلامعة يف �سطور: 
« يف

ٍّ
ٍة ذات نفٍع عام »على اأ�سا�ٍس غري ربحي �سة تعليٍم عاٍل اأهليَّ ل موؤ�سَّ •  اأن�سئت يف 3 يناير 2003م؛ وبذلك تعدُّ اأوَّ

    �سلطنة ُعمان.

يفوق عدد طالبها )6،800( طالٍب وطالبة.  •
�سات اأع�ساء هيئة تدري�ٍس ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت والتَّخ�سُّ التحق ب�سلكها التَّدري�سي   •

      واخلبات، ومن �ستَّى جن�سيَّات العامل.

تتنوَّع براجمها التَّعليميَّة ما بني درجات املاج�ستري والبكالوريو�س والدرّبلوم.  •
اأطلق عليه مركز »دار�س للبحث �ٌس يف جمال البحوث والتَّطوير التِّقني؛   متخ�سِّ

ٌّ
يوجد بها مركٌز بحثي  •

      العلمي والتَّطوير التِّقني«، واآخر للدِّرا�سات العربيَّة واالإن�سانية »مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدِّرا�سات

      العربيَّة واالإن�سانية« اإىل جانب كرا�سي البحوث العلميرّة.

ة.  اللُّغتني العربيَّة واالإجنليزيَّ نظامها الدِّرا�سي ي�سمل   •
ًة يف بلدان عدَّة من العامل؛ منها: ًة دوليَّ �سًة علميَّ  وثيٌق باأكرث من )18( جامعًة وموؤ�سَّ

ٌّ
يجمعها تعاوٌن اأكادميي  •

       الواليات املتحدة االأمريكيَّة، واأ�سرتاليا، وماليزيا، واململكة املتَّحدة، وغريها من البلدان.

ة. ات االإلكرتونيَّ بها مكتبٌة وا�سعٌة ت�سمُّ االآالف من الكتب الورقيَّة وااللكرتونيَّة، واملو�سوعات، والدَّوريَّ  •
ة. تزخر بـ)71( خمتًبا تدري�سيًّا يف �ستَّى املجاالت، و)9( خمتباٍت بحثيَّ  •

ًفا.  ًما، و)26( كتاًبا موؤلَّ اأكرث من )157( بحًثا حمكَّ اأ�سهمت حتَّى االآن يف ن�رض   •
ل براءة اخرتاٍع يف جمال الهند�سة املدنيَّة، بت�سميم مباٍن مقاومٍة للزَّالزل عام 2010م. اأوَّ ح�سدت   •

ًة يف عددمن اجلامعات العامليَّة خالل العام االأكادميي. تقدِّم لطالبها برامج تدريٍب اختياريَّ  •
ر املنح والبعثات الب، ويوفِّ بها �سندوٌق مل�ساندة املتعلِّمني )معني(؛ يقدِّم العون املاديَّ واملعنويِّ للطُّ  •

الب املتفوقني واملجيدين يف الدِّرا�سة.        للطُّ

التَّعلُّم مدى احلياة. الب واملجتمع من خالل مركز  �سًة للطُّ ًة متخ�سِّ تقدِّم دوراٍت وبرمج تدريبيَّ  •
ال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع. ت�سهم ب�سكٍل فعَّ  •
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يف اإطار التعاون امل�سرتك بني اجلامعة وجمل�س البحث العلمي.. اأمني عام 
املجل�س يزور اجلامعة ويطلع على �سري امل�ساريع البحثية فيها

الدكتور  االأ�ستاذ  َمه  قدَّ  
ٌّ
علمي بحٌث  َق  حقَّ

الريا�سيرّة  العلوم  ق�سم   – حممد  اأحمد  كاظم 

انت�سارا  واالآداب-  العلوم  بكليَّة  والفيزيائيرّة 

العلمية   املجلة  يف  ن�رضُه  متَّ  اأْن  منذ  وا�سعا 

عن  عبارة  البحث  هذا  وكان   ، ب«  »فازيكا 

واخل�سائ�س  احلمراء  حتت  لالأ�سعة  درا�سة  

  xZnxFe2O4-Mg1 للفريتات  الرتكيبية 

حتميُلها  متَّ  التي  البحوث  اأكرِث  مْن  ُعدَّ  وقد 

مْن قبل الباحثني خالل ال�ستة االأ�سهر االأوىل 

ُة  االإح�سائيَّ وح�سب  الن�رض.  اأعقبت  التي 

�سفحتها  يف  ون�رضتها  املجلُة  اأجرتها  التي 

االأوىل موؤخرا فاإنَّ هذا البحث جاء من �سمن 

ر�سينة  كم�سادَر  ا�ستخداما  االأكرث  البحوث 

ا�ستخدامه كم�سدر  متَّ  2012م، حيث  عام  منذ 

يف  من�سورا  بحثا   )50( حوايل  قبل  من  علمي 

املنا�سبة  وبهذه  الر�سينة.  العلمية  املجالت 

بكادرها  واالآداب  العلوم  كليرّة  تتقدم 

كاظم  الدكتور  بتهنئة  وموظفيها  االأكادميي 

اأحمد حممد على هذا االإجناز العظيم وتبارك 

العلم  خدمة  يف  املبذولة  العلمية  جهوده  له 

واالإن�سانية  جمعاء.

بحث علمي من كلية العلوم والآداب يحوز على 
اهتمام الباحثني ويحقق انت�سارا وا�سعا منذ عام 

2012م

يف اإطار التعاون البحثي امل�سرتك بني اجلامعة وجمل�س البحث العلمي، زار اجلامعة يوم اخلمي�س املا�سي املوافق)2017/2/2م( 

االأمني العام للمجل�س �سعادة الدكتور هالل بن علي الهنائي، وكان يف ا�ستقباله االأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن خلفان الرواحي –رئي�س 

الطرفان  تبادل  حيث  العلمي-  والبحث  العليا  للدرا�سات  الرئي�س  –نائب  احلرا�سي  �سليمان  بن  اأحمد  الدكتور  واالأ�ستاذ  اجلامعة- 

التي حققها اجلانبان يف هذا  االإجنازات امل�سرتكة  العلمي امل�سرتك بني اجلامعة واملجل�س واأهم  التعاون  الودية واأوجه  االأحاديث 

املجال.

وقد جتول �سعادة الدكتور اأمني عام املجل�س والوفد املرافق له يف مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني لالطالع على 

�سري امل�ساريع البحثية يف املركز ومعرفة اأهم االأبحاث التي تعمل عليها اجلامعة موؤخرا ومدى التطور التقني الذي مييز مركز دار�س 

دون غريه من املراكز البحثية يف ال�سلطنة. 

واحي :
َّ
اأجمد الر

بجامعة  االأفالج  بحوث  وحدُة  ا�ستقبلت 

والباحثني يف جمال  االأ�ساتذة  وفداً مْن كبار  نزوى 

يف  وكان  االأمريكية،  تيك  تك�سا�س  بجامعة  الزراعة 

خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاُذ  الوفد  ا�ستقبال 

الدكتوراأحمد  واالأ�ستاذ  اجلامعة-  الرواحي-رئي�ُس 

بن �سليمان احلرا�سي -نائُب الرئي�س للبحث العلمي 

والدكتور  اخلارجيرّة-  والعالقات  العليا  والدرا�سات 

عبداهلل بن �سيف الغافري -مدير الوحدة-. يف بداية 

ب االأ�ستاذ الدكتور رئي�ُس اجلامعة بالوفد  احلوار رحَّ

نزوى  جامعة  اختيارهم  على  و�سكرهم  الزائر، 

خا�س  ب�سكل  االأفالج  بحوث  ووحدة  عام  ب�سكل 

لل�سلطنة،مثمنا  زيارتهم  برنامج  يف  رئي�سة  كمحطة 

والوحداُت  الكرا�سي  به  تقوم  التي  البارَز  وَر  الدَّ

الكبرُي  التعاوُن  يعك�سه  الذي  باجلامعة،  البحثيرّة 

خمتلف  يف  العريقة  اجلامعات  خمتلف  وبني  بينها 

نظاَم  اجلامعة  رئي�ُس  �رضح  كما  العامل،  اأنحاء 

خدمة  يف  ياديَّ 
ِّ
الر ودوَرها  االأكادميي  اجلامعة 

دار�س  مركز  اإىل  الوفُد  توَجه  ذلك  بعد  املجتمع. 

االأ�ستاذ  م  قدَّ حيث  التقني  والتطوير   
ِّ
العلمي للبحث 

للبحوث  ال  مف�سَّ �رضحا  احلرا�سي  اأحمد  الدكتور 

اهتمامات  اأهمِّ  اإىل  اإ�سافة  املركز،  بها  يقوم  التي 

بالنباتات  املتعلقة  البحوث  ال�سيَّما  البحثيَّة  املركز 

على  والفائدة  بالنَّفع  تعود  التي  العمانيَّة،  الطبيِّة 

املجتمع املحلي. ثمَّ زارالوفُد وحدَة بحوِث االأفالج، 

اأهمَّ  الوحدة  مدير  الغافري  الدكتورعبداهلل  ح  وو�سَّ

يف  الفعال  ودورها  واأهدافها  الوحدة  ن�ساطات 

ومايتعلق  عام،  ب�سكل  العمانية  االأفالج  خدمة 

للحفاظ  خا�س  ب�سكل  واملعنوي  املادي  بالدعم 

الدكتور  م  وقدَّ العريق.  احل�ساري  االإرث  هذا  على 

الوحدة-  يف  امل�ساريع  ق�سم  -رئي�س  باورز  ديني�س 

بها  تقوم  التي  البحثيَّة  امل�ساريع  الأهمِّ  عر�سًا 

االأر�س  ا�ستخدام  تغريرّ  درا�سة  منها  حاليا  الوحدة 

ثم  1970م– 2016م،  العمانيرّة بني عامي  االأفالج  يف 

وتاريخها  العمانية  االأفالج  عن  مرئي  فيلم  َّعر�س 

الع�سور.  عب  العماين  االإن�سان  حياة  يف  ودورها 

الزائر  الوفَد  الغافري  عبداهلل  الدكتور  وا�سطحب 

ة  ق�سَّ اإىل  واأ�سار  املوز،  ببكة  اخلطمني  فلج  اإىل 

ا�ستعماالته،  اأهمِّ  على  ِعالوة  وتاريخِه  الفلج  �سقِّ  

الفلج  منافِع  مْن   
ُّ
املحلي املجتمُع  يجنيه  ما  واأهمرّ 

الهند�سِة  من  انبهارهم   الزوار  اأبدى  فيما  وفوائده، 

طريقة  اإىل  اإ�سافة  احلفر  يف  امل�ستخدمة  ة  املعماريَّ

توزيع املياه بالت�ساوي، ومتَّ خالل الزيارة مناق�سة 

التعاون بني  التي تهدِّد االأفالج و�سبل  اأهمِّ امل�ساكل 

الزيارة  ختام  ويف  نزوى.  وجامعة  تك�سا�س  جامعة 

على  الغافري  عبداهلل  الدكتور  الوفد  ممثل  �سكر 

من  مزيد  اأمل  على  يافة  ال�سِّ وكرم  اال�ستقبال  ح�سن 

التعاون امل�سرتك بني جامعة تك�سا�س تيك وجامعة 

�سكَرُه  الغافري  الدكتورعبداهلل  م  قدَّ كما  نزوى، 

للثقافة  العايل  قابو�س  لطان  ال�سُّ ملركز  وتقديَرُه 

الدائم  ودعمِه  الزيارة  لهذه  رعايته  على  والعلوم 

لوحدة بحوث االأفالج يف جامعة نزوى.

اجلامعة ت�ستقبل وفداً مْن 
كبار الأ�ساتذِة والباحثني 

بجامعة تك�سا�س تيك 
الأمريكية

(The Most Cited Articles in 
J. Physica B: Condensed 
Matter)

االأ�ستاذ الدكتور كاظم اأحمد حممد

ق�سم العلوم الريا�سيرّة والفيزيائيرّة بكليَّة العلوم واالآداب
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خليل احل�رضمي: 

العربية  لتعليم  ال�ساد  معهد  ا�ستقبل 

للناطقني بغريها يف جامعة نزوى وفداً من 

بغريها،  للناطقني  قابو�س  ال�سلطان  كلية 

اأعده  الذي  الزيارة  برنامج  �سمن  وذلك 

الوفد  �سم  حيث  العام،  لهذا  للوفود  املعهد 

20 زائرا من ت�سع جن�سيات خمتلفة من �ستى 

ا�ستقبال  يف  وكان  العاملية.  اجلامعات 

الوفد كال من الدكتور غ�سان ال�ساطر -مدير 

املعهد- واالأ�ستاذة نهى بنت حمود العبي 

برامج  ومن�سقة  تدري�س  هيئة  -ع�سو 

اأكادميية-.

 ومت خالل اللقاء مناق�سة �سبل التعاون 

اأبدوا  الذين  اجلامعات  وطالب  املعهد  بني 

املو�سوعات  اأهم  يف  والتباحث  اهتمامهم 

بني اجلامعات ذات االهتمام امل�سرتك، حيث 

ا�ستمع الوفد يف بداية لقائهم اإىل �رضح مف�سل 

والــــــذي  املعهد،  مدير  الدكتور  قبل  من 

حتـــدث من خالله عن الدورات التي يقدمها 

ومناهج  االأكادميية  البامج  وعن  املعهد 

اللغة  الدرا�سية يف تعليم  التدري�س وخططها 

على  تعرفوا  كما  بغريها،  للناطقني  العربية 

االأن�سطة التي يقدمها املعهد لطالبه اإ�سافة 

يوؤدي  والذي  اللغوي   ال�رضيك  برنامج  اإىل 

االأجنبي  للطالب  بيئة  خلق  يف  مهًما   دوراً 

اللغة  ممار�سة  من  الطالب  ميكن  والذي 

العربية بكل اأريحية مع �رضيكه اللغوي، كما 

يحقق احتياجات الطالب اللغوية واالأهداف 

الثقافية واحل�سارية املن�سودة من البنامج. 

اأروقة  الزائر يف  الوفد  ذلك جتول  بعد 

مركز  يف  حمطة  لهم  كانت  حيث  اجلامعة 

مبدير  فيها  التقوا  والتي  الكتابة  مهارات 

االإداري،  والطاقــــم  ديرك،   الدكتور  املركز 

وخالل اللقاء ا�ستمع الوفد اإىل �رضح مف�سل 

لطالبه  املركز  يقدمها  التي  البامج  عن 

الدوليني والطالب املنت�سبني للجامعة بوجه 

املركز  يقدمها  التي  واخلدمات  اخل�سو�س، 

للمعهد والتي من خاللها ت�ساعد الطالب يف 

رفع ومنو م�ستواه التح�سيلي. 

بعدها توجه الوفد الزائر اإىل مق�سورة 

االأ�ستاذ  ا�ستقبالهم  يف  وكان  العربي  اخلط 

الور�سة،  العربي يف  علي مزيد م�رضف اخلط 

العربية  اخلطوط  اأنواع  عن  حتدث  الذي 

والرقعة  والديواين،  والن�سخ،  الكويف،  كاخلط 

واخلط الفار�سي وماهية اخلطوط العربية يف 

ت�سميم الكتابة واأن اخلط العربي فن مقرتن 

تزيني  يف  ي�ستخدم  الذي  العربية  بالزخرفة 

الوفد  برفقة  وكانت  والق�سور.  امل�ساجد 

املجل�س  -رئي�سة  الندابية  روان  الطالبة 

اال�ست�ساري الطالبي باجلامعة- والتي متثل 

املعهد الأنها �رضيك لغوي.

تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

والذي  للطلبة  املعد  الزيارات  جدول  �سمن 

اللغة  لتعليم  قابو�س  ال�سلطان  كلية  تنفذه 

العربية للناطقني بغريها لطلبتها املنت�سبني 

اإليها. هذا وقد اأعرب اأع�ساء الوفد الزائر عن 

�سكرهم وتقديرهم ملا يوليه �ساحب اجلاللة 

اهلل  حفظه   - �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان 

ورفعة  كبرٍي يف خدمة  اهتمام  ورعاه- من 

يف  الوا�سح  االأثر  له  والذي  العربية   اللغة 

تعزيز التبادل والتقارب الثقايف واحل�ساري 

ال�سعوب املختلفة، كما توجهوا بال�سكر  بني 

االإداري  والطاقم  املعهد  ملدير  اخلال�س 

يف  املبذولة  اجلهود  على  واالأكادميي 

من  املنفذ  البنامج  اإجناح  ويف  ا�ستقبالهم 

قبل املعهد.

وفد من كلية ال�ضلطان قابو�س لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يزور معهد ال�ضاد

اأجمد الرواحي:

بحوث  وحدة  نظمت 

رحلة  نزوى  بجامعة  االأفالج 

على  قرب  عن  للتعرف  علمية 

يغذي  الذي  ال�سعراين  فلج  ق�سة 

البميي،  بوالية  �سعراء  منطقة 

وتاأتي هذه الزيارة  �سمن االإطار 

جتربة  ودرا�سة  للوحدة  البحثي 

اأهايل �سعراء يف �سيانة فلجهم 

ليكون منوذجا لالأفالج االأخرى .

التقى  الرحلة  بداية  ويف 

الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري 

باملهند�س   - الوحدة  مدير   -

وا�سطحب  النعيمي  خليفة 

اإىل موقع  الزائر  الفريق  النعيمي 

بالتعريف  وقام  الفلج  العمل يف 

بفريق العمل والذي تكون بجهود 

�سخ�سية من قبل مواطني املنطقة 

واأبرزهم الفا�سل طالب بن اأحمد 

�سيانة  فريق  رئي�س   - اجلابري 

فلج �سعراء - والذي بدوره قام 

الالزمة  االإجراءات  كافة  بعمل 

واأخذ الت�ساريح من قبل اجلهات 

الفعلي  البدء  اأجل  من  املعنية 

يف عملية احلفر وتنظيف جمرى 

بتاريخ  فعليا  بداأت  والتي  الفلج 

مبطالبتهم  قام  كما   ،2017/1/1

من  واملعنوي  القانوين  بالدعم 

اأجل اإحياء هذا االإرث الذي لطاملا 

العمانية  احل�سارة  عليه  قامت 

بقاع  و�سائر  املنطقة  تلك  يف 

ال�سلطنة، ثم توجه الدكتور مدير 

اإىل  العمل  الوحدة ب�سحبة فريق 

�سواعد وثقاب الفلج والتي تعاين 

واإقامة  العمراين  التو�سع  من 

االآبار عليها مما اأدى اإىل خف�س 

من�سوبها ب�سكل ملحوظ وبالتايل 

اأدى ذلك اإىل جفاف الفلج .

الفريق  دخول  ذلك  تلى   

وذلك  ال�سعراين  فلج  اإعماق  اإىل 

واآثاره  معامله  ال�ستك�ساف 

وتوثيق الرحلة بال�سور ومقاطع 

�سمن  الإدخالها  وذلك  الفيديو 

العمانية  االأفالج  مادة  منهج 

نزوى  بجامعة  تدر�س  والتي 

الدرا�سات  اإىل  باالإ�سافة 

املياه  ن�سبة  وتقدر  امل�ستقبلية، 

التي مت ت�سجيلها من منبع الفلج 

اأكرث من 100 لرت / ثانية وتعتب 

يف  جدا  مب�رضة  الن�سبة  هذه 

املقابل فاإن الن�سبة امل�سجلة يف 

لرًتا/  30 تتعدى  الفلج ال  �رضيعة 

هناك  اأن  على  يدل  مما  ثانية 

تدفق  تعيق  التي  العوائق  بع�س 

منها  االإن�سيابي  بال�سكل  املياه 

اأو  االنهيارات  بع�س  تكون  قد 

جمرى  يف  اجلانبية  الت�رضيبات 

الفلج  �سببا يف ذلك وقد يتطلب 

عمل وجهد اإ�سايف ملعرفة اأماكن 

الفلج  واأن  ال�سيما  العوائق  هذه 

مير حتت بع�س االأحياء ال�سكنية 

واحلكومية والع�سكرية.

و ت�سيد الوحدة ب�سكل كبري 

بجهود االأهايل يف اإحياء فلجهم 

عاما،   15 ملدة  ميتا  كان  الذي 

على  اجلزيل  بال�سكر  تتوجه  كما 

كرمهم البالغ وتعاونهم وتخ�س 

 : الفا�سل  الفريق  قائد  بالذكر 

طالب اجلابري واملهند�س: خليفة 

النعيمي والدكتور: خالد النعيمي.

الفلج  اأن  بالذكر  جدير   

من  بداأ  مرت   6000 مل�سافة  ميتد 

اإىل  وو�سوال  له  املغذية  العيون 

جتدر  كما   . لها  املغذي  املزارع 

عانى  قد  الفلج  اإن  اإىل  االإ�سارة 

من انقطاع من�سوبه منذ 15 عاًما، 

ب�سائر  فاإن  االأهايل  وبتكاتف 

املياه  لعودة  باالأفق  تلوح  اخلري 

اإىل جماريها وعودة املنطقة اإىل 

�سابق عهدها بقعة خ�رضاء ت�رض 

اأعني الناظرين.  

وحدة بحوث الأفالج تنظم رحلة علمية اإىل فلج ال�ضعراين 

بولية الربميي

اختتم معهد التعلم مدى احلياة الدورة التدريبية يف 

ال�سلطاين،  البالط  لديوان  املقدمة  العامة  االإجنليزية  اللغة 

والتي ا�ستمرت خالل الفرتة )6 / 11 / 2016 -  1 / 2 / 2017(  

على ثالثة م�ستويات لع�رضة متدربني، حقق فيها املتدربون 

االأهداف املو�سوعة لها.

وقد اأفاد الفا�سالن عي�سى ال�سكيلي وعبداهلل العثماين 

للدورة من حيث  ارتياحهما  الدورة-  عن  –م�ساركان يف 
رفع امل�ستوى اللغوي ورفع م�ستوى مهارتهم يف التوا�سل 

الرئي�س  الهدف  يعد  والذي  االإجنليزية  باللغة  االآخرين  مع 

للدورة.  

التدريبية  البامج  اأحد  بتنفيذ  احلياة  مدى  التعلم  معهد  بداأ 

ملوظفي �رضكة جلفار الهند�سية؛ وجاء ذلك بناًء على مفكرة التفاهم 

برامج  عدة  ت�سم  والتي  املذكورة،  ال�رضكة  مع  املعهد  وقعها  التي 

برنامج  تنفيذ  يتم  حيث  �سنوات،  خم�س  مدى  على  املعهد  يقدمها 

من  وُياأمل  اثنني،  كل  �ستقام  التي  البامج  كاأول  وال�سالمة  االأمن 

هذا البنامج متكني امل�ساركني من ا�ستح�سار معايري الوقاية قبل 

العالج يف العمل املهني. 

معهد التعلم مدى احلياة يختتم دورة اللغة الجنليزية العامة املقدمة 

لديوان البالط ال�ضلطاين

وينفذ برناجما تدريبيا ملوظفي �رشكة جلفار الهند�ضية

اخلايفية: اأ�سماء 

حلقة  التقني  والتطوير  العلمي  للبحث  دار�س  مركز  نظم 

تعريفية باملركز  وذلك الأع�ساء الهيئة االأكادميية  بكلية الهند�سة 

ح�سب  كل  املركز  موظفو  احللقة  قدم  وقد  باجلامعة،  والعمارة 

اخت�سا�سه.

التي  والوحدات  دار�س  مبركز  التعريف  احللقة  ت�سمنت  وقد 

للباحث  يقدمها  التي  واخلدمية  التحليلية  اخلدمات  واأبرز  ي�سمها 

والطالب، وتاأتي هذه احللقة �سمن �سل�سلة احللقات التعريفية التي 

التقنية املتطورة  ا�ستغالل  الباحثني على  العلمي وت�سجيع  البحث  يقيمها مركز دار�س لكليات واأق�سام اجلامعة لت�سجيع 

واملتوفرة يف املركز.    

مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني ينظم حما�رشة تعريفية باملركز
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حما�رضة  الب�رضية  املوارد  اإمناء  مركز  نظم 

درجة  »تقييم  بعنوان:  اجلامعة  ملوظفي  علمية 

التجميل  منتجات  يف  الهيالورنك  حم�س  انحالل 

با�ستخدام جهازي الف�سل الكرموتوجرايف و الطيف 

املرئي«، قدمها الدكتور: حممد بن عبداهلل ال�سيباين- 

العلمي  للبحث  دار�س  مبركز  وتطبيق  حتليل  فني 

والتطوير التقني-. 

وقد �سملت املحا�رضة احلديث عن تقييم درجة 

ومنتجات  االأدوية  يف  الهيالورنك  حم�س  انحالل 

من  م�ستحدثة  حتليلية  طرق  با�ستخدام  التجميل 

 )  HPLC( الكرموتوجرايف  الف�سل  جهازي  خالل 

UV-( البنف�سجية  فوق  واالأ�سعة  املرئي  والطيف 

الطريقتني  هذين  نتائج  مبقارنة  وذلك   )  Visible
ا�ستخدامها  وال�سائع  املفقود(  )الوزن  تقدير  بطريقة 

يف م�سانع االأدوية ومنتجات التجميل.

مركز اإمناء املوارد الب�رشية ينظم حما�رشة عن

 درجة انحالل حم�س الهيالورنك يف منتجات التجميل

ال�رضجي: اأمين 

الدورة  الب�رضية  املوارد  اإمناء  مركز  اختتم 

التدريبية »اإعداد التقارير االإدارية وكتابة اخلطابات 

الدكتور  قدمها  والتي  الر�سمية«،  واملذكرات 

الرتبية  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ  �سالمة-  اأحمد  حممد 

ملدة  واالآداب-  العلوم  بكلية  االإن�سانية  والدرا�سات 

ثالثة اأيام ملوظفي اجلامعة.

اأهمها  العديد من املحاور  الدورة  تناولت  وقد 

املرا�سالت  كتابة  اإتقان  باأهمية  امل�ساركني  تعريف 

لتحرير  باالإ�سافة  التقارير  اإعداد  ومراحل  االإدارية 

والتقني  الفني  واالإخراج  اجلمل  وبناء  الن�سو�س 

للن�سو�س، كما مت التطرق اإىل كيفية تنظيم وتوثيق 

التقارير  من  مناذج  وعر�س  التقارير  واأر�سفة 

واملكاتبات.

�سل�سلة  �سمن  التدريبي  البنامج  هذا  ياأتي 

الب�رضية يف  التي تهدف لتطوير املوارد  البامج  من 

املجاالت الفنية واالأكادميية واالإدارية املختلفة.

ويختتم دورة » اإعداد التقارير الإدارية وكتابة اخلطابات«

�ساركت جامعة نزوى يف اجتماع املجمع العلمي 

عقد  الذي  الثقايف  للحوار  العربي  االإيراين  واجلامعي 

اجلمهورية  عا�سمة  بطهران،  به�ستي  ال�سهيد  بجامعة 

االإ�سالمية االإيرانية، وياأتي االجتماع يف اإطار فعاليات 

الذي  العربي   اإيران والعامل  الثقايف بني  موؤمتر احلوار 

االإيرانية  االإ�سالمية  والعالقات  الثقافة  رابطة  نظمته 

بالتعاون مع عدد من اجلامعات واملوؤ�س�سات الثقافية 

واملثقفني  النخب  بني  احلوار  اإثراء  اإىل  هدف  والذي 

التوا�سل  ج�سور  ومد  واالإيرانيني  العرب  واالأكادمييني 

بني �سعوب املنطقة. 

وكان املجمع العلمي واجلامعي االإيراين العربي 

به�ستي  ال�سهيد  اتخذ من جامعة  الذي  الثقايف،  للحوار 

بطهران مقرا دائما، مت تاأ�سي�سه يف 2016م ليكون منطلقا 

اجلامعات  بني  والثقايف  واالأكادميي  العلمي  للتعاون 

ويهدف  العربية.  اجلامعات  ونظرياتها  االإيرانية 

والتفاهم  الو�سطي  الفكر  مبادئ  تعزيز  اإىل  املجمع 

والعقلية امل�سرتكة والعالقات احل�سنة بني املجتمعات 

البناء، وتعزيز  النقد  االإ�سالمية، والتاأكيد على �رضورة 

دور الكفاءات والنخب الثقافية واالأكادميية يف تو�سيع 

الربي.  اإيران والعامل  العالقات والتوا�سل امل�ستمر بني 

كما يهدف املجمع اإىل تاأ�سي�س التعاون العلمي والثقايف 

الدوريات  خالل  من  امل�سرتك  العلمي  االإنتاج  وتعزيز 

واالجتماعات  املوؤمترات  واإقامة  التخ�س�سية  والكتب 

والندوات العلمية والثقافية والتبادل العلمي والثقايف 

والتبادل والطالبي وتبادل االأ�ساتذة اجلامعيني. ويوؤكد 

التاريخية  وال�سالت  امل�سرتكة  القوا�سم  على  املجمع 

والثقافية بني  اأع�ساء املجمع واأهمية اجلانب العلمي 

واأ�ساتذة  اجلامعية  املوؤ�س�سات  ودور  للحوار  والثقايف 

اجلامعات يف تعزيز احلوار بني ال�سعوب. 

االجتماع  يف  �ساركت  التي  نزوى،  وجامعة 

الت�ساوري يف مايو 2016، تعتب من اجلامعات املوؤ�س�سة 

من  اأكرث  ع�سويته  يف  ي�سم  اأ�سبح  الذي  املجمع  لهذا 

ثالثني جامعة عربية واإيرانية ويرحب بع�سوية املزيد 

االأكادميية.   وموؤ�س�ساته  للعلم  خدمة  اجلامعات  من 

ويتكون املجمع من الهيئة العامة التي ت�سم ممثلني عن 

واملجل�س  امل�ساركة،  البحثية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 

واخلطط،  ال�سيا�سات  و�سع  اإليه  اأوكل  الذي  التخطيطي 

واالأمانة العامة امل�سوؤولة عن تنفيذ ال�سيا�سات ومتابعة 

خمرجات اجتماعات الهيئة العامة وقرارتها.

ويف اإطار جهود املجمع وكثمرة الأن�سطته توجد 

زيارات متبادلة لالأكادمييني وامل�سوؤولني بني جامعة 

وتبادل  االإيرانية،  اجلامعات  من  ونظرياتها  نزوى 

طالبي ال �سيما جامعة ال�سهيد به�ستي التي تدر�س اللغة 

والدرا�سات  البكالوريو�س  م�ستوى  يف  واآدابها  العربية 

العليا.  كما توجد فر�س للن�رض العلمي امل�سرتك وتقومي 

البحوث والدرا�سات.

جامعة نزوى ت�ضارك يف اجتماع 

املجمع العلمي واجلامعي الإيراين-

العربي للحوار الثقايف  بالعا�ضمة 

الإيرانية طهران-

املجتمع  خدمة  مركز  ا�ست�ساف 

عر�سا م�رضحيا بعنوان »دكان اأبوي« لفرقة اأجماد اإزكي امل�رضحية، وذلك على م�رضح 

قاعة ال�سهباء باجلامعة .

وقد تناولت اأحداث امل�رضحية التي كتبها هالل بن �سامل الريامي -رئي�س الفرقة- 

قائدي  بع�س  ورعونة  وتهور  الطرق  كحوادث  املجتمع  تهم  التي  الق�سايا  من  العديد 

كما  اخلطرية،  الت�رضفات  هذه  تخلفها  التي  ال�سلبية  النتائج  اإىل  النظر  دون  املركبات 

ناق�ست امل�رضحية ق�سية �ساب ورث اأمالكا من اأبيه ولكنه مل يح�سن الت�رضف بها، واأخذ 

ي�رضفها بال ح�سيب اأو رقيب ظنا منه اأنه يف طريق ال�سواب؛ حيث اجتذبه رفقاء ال�سوء 

التباع ما يحلو لهم رغم حر�س عمه عليه وتوجيه الن�سح واالإر�ساد له دائما، لكنه مل 

يقدر كب �سن عمه، مما اأدت ت�رضفات وطي�س ال�ساب اإىل الندم وخ�رضان جميع من حوله؛ 

وذلك الن�سياعه لرفقاء ال�سوء الذين خططوا لتدمري حياته .

الريامي  الريامي واملنت�رض  الق�سابي وعبداهلل  التمثيل كل من: يحيى  �سارك يف 

اأحداث  اأخرج  فيما  امل�سلمي،  و�سبيب  الريامي  وزايد  الرقي�سي  واأمين  الغاوي  وحممود 

وقد  هذا  الرقي�سي.  �سعيد  بن  عبداهلل  الديكور  واأعد  الريامي،  قا�سم  املخرج  امل�رضحية 

�سهدت امل�رضحية اإقباال غفريا من قبل اجلمهور حيث امتالأت جميع مقاعد قاعة ال�سهباء 

بهم .

خدمة املجتمع ي�ضت�ضيف 

عر�ضا م�رشحيا لفرقة 

احلارثية:»اأجماد اإزكي« امل�رشحية فوزية 

الوظيفي  التوجيه  مركز  ا�ستهل 

والتوا�سل مع اخلريجني برناجمه التدريبي 

لف�سل الربيع للعام االأكادميي 2016-2017م 

بالور�سة االأوىل والتي حملت عنوان »كيف 

الدكتور حمد  قدرّمها  قراًرا �سائبًا؟«،  تتخذ 

النف�س  علم  -اأ�ستاذ  الغافري  حمود  بن 

العربية  باجلامعة  الذاتي  والتعلم  الرتبوي 

املفتوحة- .

من  العديد  على  الور�سة  احتوت  وقد 

املحاور ال�سيقة والهادفة، حيث بداأ الدكتور 

مقدرّم الور�سة بعر�س م�سهد متثيلي واقعي 

ار« يحكي ق�سُة �ساٍب وِلَد وهو  بعنوان »عمرّ

يحمل مر�سًا نادراً جعله م�سلواًل بالكامل، 

ولكنه ُرِزَق اإرادًة قوية، اأعانته على التغلب 

قرارته  واتخذ  القا�سية  على ظروف حياته 

اإىل  لي�سل  ال�سعوبات؛  كل  متحديًا  بنف�سه 

بعدها  والعملية،  العلمية  املراكز  اأعلى 

ال�سائب وما هي  القرار  اإىل تعريف  تطرق 

اخلطوات املتبعة للو�سول اإليه.

الور�سة م�ساركة فاعلة  كما ت�سمنت 

يف  متثلت  واحل�سور،  الور�سة  مقدرّم  بني 

اإعطائهم اأن�سطة جماعية تتطلب م�ساركتهم 

يف النقاط املطروحة خالل الور�سة.

الغافري  حمد  الدكتور  وختم 

عدد  بتقدمي  الور�سة  الأركان  ا�ستعرا�سه 

يف  للم�ساركني  والتعليمات  الو�سايا  من 

ال�سخ�س اتباعها  الور�سة والتي يجب على 

قبل اتخاذ اأي قرار يف حياته �سواًء كان يف 

اأمور  يف  وحتى  املهنية  اأو  العلمية  حياته 

َم ب�سكره للجامعة  حياته اخلا�سة، كما تقدرّ

الوظيفي  التوجيه  مركز  يف  متمثلًة 

ا�ست�سافتهم  والتوا�سل مع اخلريجني على 

وخريجي  لطالب  الور�سة  هذه  لتقدمي  له 

اجلامعة.

هدية  املركز  مدير  قدَّم  اخلتام  ويف 

الغافري،  للدكتور حمد بن حمود  تذكارية 

واإثراء  احل�سور  عناء  جت�سمه   له  �ساكراً 

بهذه  للمركز  التدريبية  الور�س  برنامج 

القت  والتي  واملثمرة  املتميزة  الور�سة 

على  بناًء  وذلك   - احل�سور  ا�ستح�سان 

احل�سور  قام  التي  اال�ستبانة  معطيات 

 ،- الور�سة  خالل  اإلكرتونيًا  بتعبئتها 

دعوَة  ومقدمًا  التوفيق،  دوام  له  متمنيًا 

لطالب  اأخرى  ور�ٍس  لتقدمي  له  املركز 

اجلامعة وخريجيها يف القريب العاجل.  

ا�ضتهالل للف�ضل الأكادميي اجلديد..مركز التوجيه الوظيفي 

والتوا�ضل مع اخلريجني ينظم ور�ضة »كيف تتخذ قرارا �ضائبا«
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قام وفد من البملان االأملاين متخ�س�س يف جمال 

لدول  زيارته  �سمن  لل�سلطنة  بزيارة  والطاقة  االأعمال 

منطقة اخلليج العربي؛ وذلك لبحث العالقات االأملانية مع 

دول املنطقة وامل�ساريع امل�ستقبلية امل�سرتكة بينهم.

وكان الوفد قد التقى مبمثلني عن اجلامعة االأملانية 

االأملاين  الثقايف  واملعهد  قابو�س  ال�سلطان  وجامعة 

اللغة  درا�سة  تطور  على  لالطالع  وذلك  نزوى  وجامعة 

االأملانية يف �سلطنة عمان واملعاهد املعنية.

كا�سين�سكي  تانيا  االأ�ستاذة  قدمت  ذلك  اأثناء  ويف   

تطور  عن  عر�سا  االأملانية-  اللغة  ب�سعبة  –حما�رضة 
عدد  ارتفع  حيث  االأملانية،  اللغة  �سعبة  وتو�سع  اجلامعة 

الطلبة يف �سعبة اللغة االأملانية منذ اإن�سائها يف عام 2007 

من 15 اإىل 71 طالبا يف ربيع 2017، وقد متت االإ�سارة اإىل اأنرّ 

جامعة نزوى هي املوؤ�س�سة التعليمية الوحيدة يف املنطقة 

التي تقدم برامج الدبلوم والبكالوريو�س يف اللغة االأملانية.

عر�سا  االأخرى  التعليمية  املوؤ�س�سات  ممثلو  وقدم   

اللغة  طرح  يتم  اإذ  االأملانية  للغة  االإيجابي  التطور  عن 

االأملانية يف هذه املوؤ�س�سات كم�ساق لغوي ومادة اإ�سافية 

اأو اختيارية.

وفد من الربملان الأملاين يلتقي 

باأ�ضاتذة �ضعبة اللغة الأملانية 

باجلامعة

هالة الرواحية:

يف  اجلامعة  �سعي  منطلق  من 

وتقدمي  التنموية  اأهدافها  حتقيق 

امل�ستويات،  كافة  على  اأف�سل  خدمات 

وم�ساركة  املجتمعية  للجهود  وتظافرا 

ا�ست�سافت  املختلفة؛  املوؤ�س�سات 

اجلامعة منفذي برنامج »�سفراء مناء«، 

ملجموعة  اال�ستدامة  برامج  اأحد  وهو 

مناء، والذي يهدف اإىل تعريف وتدريب 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  الطلبة 

التنمية  مبفاهيم  املدار�س  وطلبة 

الطاقة  موارد  وباأهمية  امل�ستدامة 

لبناء  احلديثة  وتقنياتها  املتجددة 

قاعدة وطنية م�ستقبلية لال�ستدامة.

خم�سة  بالبنامج  التحق  وقد 

واأربعون متدربًا ومتدربة من طالبات 

رائع  تفاعلي  جو  يف  اجلامعة  ب  وطالرّ

من  الكثري  اجلامعة  طلبة  فيه  اأبدى 

التفاعل مع منفذي البنامج من خالل 

والتطبيق  والعرو�س  العمل  ور�س 

اأبدت  وقد  التدريبات،  لبع�س  العملي 

حول  راأيها  املعمرية  العنود  الطالبة 

التي  البيئة  ابن  »املرء  قائلة:  الور�سة 

يعي�س عليها، ونحن �سفراء بيئتنا، من 

جميعًا  بيتنا  هي  البيئة  املنطق  هذا 

واأن  عليها  يحافظ  اأن  عليه  فرد  وكل 

نلبي احتياجاتنا دون امل�سا�س بحقوق 

جميعًا  نكون  حتى  القادمة  االأجيال 

الطالبة  واأ�سافت  للبيئة«.  اأ�سدقاء 

من  اال�ستفادة  »ميكننا  ال�سعيدية:  اأمل 

نعتقد  التي  االأ�سياء  فبع�س  �سيء  كل 

بداية  احلقيقة  يف  هي  انتهت  اأنها 

لغريها، و�سفراء مناء هم حملة ر�سالة 

املقدمة  للجهود  ال�سكر  كل  اال�ستدامة، 

وللور�سة املرثية وكل التوفيق لهم«. 

ويِف اخلتام تقدرّم االأ�ستاذ �سعود 

مركز  -مدير  ال�سقري  نا�رض  بن 

والتقدير  بال�سكر  الطالبي-  التميز 

على  مناء  �سفراء  يف  العمل  لفريق 

البنامج  تقدمي  يف  الكبرية  جهودهم 

العمل  لور�س  املميزة  والتح�سريات 

التي قدموها، كما توجه بال�سكر لطلبة 

اجلامعة على تفاعلهم الكبري وال�سورة 

امل�رضفة التي قدموها. 

اجلامعة ت�ضت�ضيف

»�ضفراء مناء« يف ور�ضة تدريبية

بطولة  اجلامعة  اختتمت 

ملوظفي  القدم  كرة  خما�سي 

رعاية  حتت  وذلك  اجلامعة، 

من�سور  بن  �سالح  الدكتور 

الطالب  �سوؤون  –عميد  العزري 

اأ�سدل  وقد  املجتمع-،  وخدمة 

النهائية  املباراة  باختتام  ال�ستار 

املرافق  تطوير  اإدارة  فريقي  بني 

)النقليات(،  املتكاملة  واالإدارة 

اإدارة  فريق  بفوز  انتهت  والتي 

االأول  باملركز  وتتويجه  املرافق 

يف البطولة االأوىل للموظفني.

وقد بني االأ�ستاذ حممد فريد 

الريا�سي  -امل�رضف  حمرو�س 

اللجنة  رئي�س  ونائب  باجلامعة، 

اأن ع�رضة فرق  للبطولة-  املنظمة 

وهي  البطولة   هذه  يف  �ساركت 

ومعهد  والعمارة  الهند�سة  كلية 

تاأ�سي�س وعمادة القبول والت�سجيل 

ودائرة ال�سوؤون املالية ومركز نظم 

املرافق  تطوير  واإدارة  املعلومات 

النقليات  ـ  املتكاملة  واالإدارة 

اال�ستثماري  نزوى  و�سندوق 

وخمتبات امل�ستقبل، كما كان لكل 

فريق جهاز اإداري وفني، وبلغ عدد 

البطولة)108(  هذه  يف  امل�ساركني 

العبني واإداريني وفنيني، وق�سمت 

بداأت  وقد  جمموعتني،  اإىل  الفرق 

 22 املوافق  االأحد  يوم  البطولة 

خم�سة  مدار  على  وا�ستمرت  يناير 

املتوا�سل  العمل  من  يومًا  ع�رض 

التميز  مركز  فيها  بذل  والدوؤوب 

كل  الريا�سي(   )الن�ساط  الطالبي 

ما بو�سعه الإجناح البطولة وخدمة 

اجلميع والعمل على راحة الالعبني 

وتوقيت  اجلدول  تنظيم  حيث  من 

من  اإقامتها،  ومكان  املباريات 

املقدمة  اخلدمات  تكامل  خالل 

للريا�سيني واالإداريني والفنيني.

رئي�س  نائب  اأو�سح  كما   

اأن   للبطولة  املنظمة  اللجنة 

جمياًل  اأمنوذجا  قدم  اجلميع 

داخل  التنظيم  من  عاليًا   وقدراً 

فرقهم، وما زاد من روعة البطولة  

الفرق  وراء  الغفري  اجلمهور  زحف 

مل�ساهدة جميع املباريات خا�سًة 

ومدراء  واالأكادمييني  االإداريني 

لفتة  فكانت  واملراكز  الدوائر 

لل�سعود  فرقهم  لتحفيز  جميلة 

على  يدل  وهذا  النهائية،  لالأدوار 

يف  وتفانيهم  وتعاونهم  االأخوة 

العمل. 

واختتمت الدورة بكرنفاالت 

الفرق  قبل  من  كبرية  ا�ستعرا�سية 

اأف�سل  لقب  نال  وقد  امل�ساركة، 

احل�رضمي،  حمد  بن  جمال  العب 

وحقق لقب هداف البطولة الالعب 

وتوج  العزري،  يعقوب  بن  مو�سى 

بلقب اأف�سل حار�س مرمى الالعب 

حمدان بن حمود العزري.

فازت  التي  الفرق  عن  اأما 

باملركز  فاز  فقد  البطولة،  يف 

ال�سوؤون  دائرة  فريق  الثالث 

البونزية،  بامليداليات  املالية 

الثاين فريق االإدارة  وفاز باملركز 

املتكاملة)النقليات( وفاز باملركز 

املرافق  تطوير  اإدارة  االأول 

وكاأ�س  الذهبية  بامليداليات 

البطولة. 

عميد  احلفل  راعي  وقام 

املجتمع  وخدمة  الطالب  �سوؤون 

بتوزيع الهدايا التذكارية والدروع 

اإزكي  جنوم  البطولة  رعاة  على 

وفريق  اإزكي  ومكتبة  للريا�سة 

بتكرمي  قام  كما  الريا�سي،  فرق 

ثم  البطولة  يف  امل�ساركة  الفرق 

امل�ساركني  على  ال�سهادات  وزعت 

الفائزة  الفرق  تتويج  دور  وجاء 

املثايل  والفريق  االأوىل  باملراكز 

خمتبات امل�ستقبل.     

اجلامعة تختتم بطولة خما�ضي كرة القدم ملوظفي اجلامعة وفريق اإدارة تطوير املرافق يح�ضد املركز الأول

االأفالج  بحوث  وحدة  زارْت 

الدكتورة  ال�سينيَّة  الباحثُة 

ق�سم  يف  -االأ�ستاذه  يواجن  �سني 

�سنجهاي  بجامعة  العربيَّة  اللغة 

الفا�سلة  مبعيَّة  وذلك  ال�سينية-. 

ليلى بنت يا�رض احلارثيرّة -املن�سقة 

 
َّ
داقة  ال�سَّ بجمعية  ة  التنفيذيَّ

ا�ستقبالها  يف  وكان  ال�سينيرّة-. 

الغافري  �سيف  بن  عبداهلل  الدكتور 

احلديث  ودار   ،– الوحدة  مديُر   -

الوحدة  بني  التعاون  اآفاق  حول 

الرتاث  جمال  يف  �سني  والدكتورة 

باالأفالج،  املرتبط  املادي  غري 

بع�س  عر�َس  احلوار  ن  ت�سمَّ كما 

املادي  غري  الرتاث  ات  ملفَّ مْن 

والفنون  ال�سعبيَّة  كاالأمثال 

تو�سيح  اإىل  باالإ�سافة  التقليدية 

�سمن  املدرجة  االأفالج  قائمة 

وقد  )اليون�سكو(.  العاملي  الرتاث 

ال�سديد  اإعجابها  الدكتورة  اأبدت 

والثقافة  العمانيرّة  االأفالج  بنظام 

بحث  وجوَد  متمنية  بها  املرتبطة 

املرتبطة  الثقافة  حول  ٍم�سرتك 

عبداهلل  الدكتور  واأهدى  باالأفالج. 

مْن  ن�سخة  ال�سيفتني  الغافري 

القمر ون�سخة مْن  اأيامنا يف  كتاب 

االإذاعي  البنامج  حلقات  جميع 

االجتماع  وبعد  حياة(.  )االأفالج 

ال�سبيبي- اإ�سحاق  الفا�سل  �سحب 

ال�سيفتني  بالوحدة  باحث  م�ساعد 

�رضحا  وقدَّم  اخلطمني،  فلج  اإىل 

اإن�ساء  ة  وق�سَّ تاريخ  عْن  ال  مف�سَّ

الفلج، مْن جهة اأخرى اأبدت ال�سيفة 

املعمارية  بالهند�سة  انبهاَرها 

باالإ�سافة  احلفر  يف  امل�ستخدمة 

اإىل طريقة توزيع املياه بالت�ساوي.

تعاوٌن بحثيٌّ بني باحثة مْن جامعة 

ة ووحدة بحوث الأفالج �ضنجهاي ال�ضينيَّ



7ملحق إشراقة - العدد 112 - اأخبــــار

خليل احل�رضمي:

�سمن فعاليرّات البنامج الثقايف املعدرّ للطلبة االإيطاليني، 

رحلًة  بغريها  للناطقني  العربيرّة  اللغة  لتعليم  اد  ال�سرّ معهُد  م  نظرّ

�سياحيرّة  اإىل والية نزوى ووالية احلمراء. وكانت اأوىل حمطاتهم 

ة والرتاثيرّة  يف �سوق نزوى حيث زار الطلبة كلرّ االأ�سواق التقليديرّ

على  فوا 
َّ
وتعر اخل�سار  و�سوق  املوا�سي،  �سوق  مثل  الوالية  يف 

القرى  من  جتنى  التي  الزراعيرّة  واملحا�سيل  املنتجات  اأهمِّ 

احللوى  �سناعة  مكان  اإىل  هوا  توجَّ ثمَّ  وق، 
رّ
ال�س من  القريبة 

فوا على اأنواع احللوى العمانيرّة وكيفيرّة �سناعتها 
َّ
العمانيرّة، وتعر

ِتها لدى املجتمع العماين، بعدها انتقل  اأهميَّ ومكوناتها، ومدى 

اأهمرّ  على  فيه  فوا 
رّ
وتعر والف�سيرّات  ات  الفخاريرّ �سوق  اإىل  الطلبُة 

االأواين  كاأمثال  عمانيرّة  باأيٍد  ت�سنع  التي  ة  الفخاريَّ امل�سغوالت 

اأهم  على  تعرفوا  كما  وغريها،  واخلر�س  كاجلحال  الفخارية 

الف�سيات  العماين وبع�س  الف�سية ك�سناعة اخلنجر  امل�سغوالت 

الطلبُة  زار  ذلك  بعد  املا�سي.  يف  العمانية  املراأة  ترتديها  التي 

�سلطنة  يف  القالع  اأقدم  �سمن  تعدُّ  التي  الرتاثيرّة،  نزوى  قلعة 

بالرتاب،  املطمور  ال�سخم  الدائريرّ  ب�سكلها  تنفرد  حيث  ُعمان 

ل عْن  وزار الطالب جميَع اأق�سام القلعة وا�ستمعوا اإىل �رضح مف�سرّ

الذي يعتب  القدم، كما زاروا فلج دار�س،  القلعة يف  اأهمية  مدى 

اإحدى  لزيارة  هوا  توجرّ ثم  ُعمان،  �سلطنة  يف  االأفالج  اأكب  مْن 

البيوت العمانيرّة وتعرفوا على اأهمية القهوة وال�سيافة العمانية 

ارتبط  عميٌق  تراٌث  وهي  والكرم،  لالأ�سالة  عنوانًا  باعتبارها 

اأْن  الُعماين على  وترحاله، ويحر�س  الُعماينِّ يف حلرّه  باالإن�سان 

تقدمي  كيفيرّة  اإىل  ق 
رّ
التطر متَّ  كما  دائما،  بيته  يف  القهوة  تكون 

اجللو�س  وطريقة  بال�سيف  الرتحيب  من  بدًء  وال�سيافة  القهوة 

والعديد  القهوة،  تقدمي  وكيفيرّة  الُعمانيني،  مع  املجال�س  يف 

البيت  اإىل  ال�سيف  زيارة  خالل  املتبعة  والتقاليد  العادات  من 

واء  ال�سرّ عمل  طريقة  على  ف 
رّ
بالتعر الطلبُة  قام  بعدها  الُعماين، 

العماين، الذي ينفرد به املجتمع العماين دون غريه. هذا وقد تابع 

الطلبُة م�سار رحلتهم اإىل والية احلمراء حيث زاروا بلدة م�سفاة 

ة اجلميلة بالوالية كما  االآثاريَّ القرى  اإحدى  التي تعدُّ  العبيني، 

حات الزراعيرّة ومياه الفلج التي تخرتق  ا�ستمتعوا مب�ساهدة امل�سطرّ

رائعًا متَّ توزيُعها  الب�ساتني وين�ساب يف جداول منظمة تنظيمًا 

ه الطالب  على االأهايل لتكون �رضيانًا حلياة متجدرّدة. بعدها توجَّ

اإىل زيارة القرية القدمية، وهي قرية اأثرية تابعة لوالية احلمراء 

األف مرت، وتتميز باأزقتها  ويبلغ ارتفاعها عن �سطح البحر نحو 

ومبانيها التقليدية واملباين الطينية العالية التي ال يزال يقطنها 

االأهايل، كما تتميز مبدرجاتها الزراعية اجلميلة التي تلتف مع 

ه  املباين حول اجلبل. ويف اليوم الثاين مْن برنامج الرحلة،  توجرّ

الطالب لزيارة والية اأدم حيث كان يف ا�ستقبالهم االأ�ستاذ مهنا 

جامع البو�سعيد وبع�س القرى 
ُ
ال�سلطاين، وقد تخلل الرحلَة زيارة 

الفريد.  العماينرّ  املعماري  الطاَبع  ذات  للوالية  القدمية  الداخلية 

طبيعة  على  ف 
رّ
للتعر ة  البدويرّ القرى  من  جانبا  الطالب  زار  كما 

واخليول،  الهجن  �سباق  ميادين  وم�ساهدة  قرب  عْن  حياتهم 

ف الطالب على بع�س العادات العمانيرّة االأ�سيلة والتي 
رّ
كما تعر

وارتداء  العماينرّ   اخلبز  ك�سناعة  تطبيقها  الطالب  بع�س  حاول 

الزيرّ العماين. 

اد يزورون وليات  طلبة معهد ال�ضَّ

حمافظة الداخلية

ا�ستقبل معهد ال�ساد لتعليم العربية للناطقني بغريها يف 

االحتادية  اأملانيا  جمهورية  من  وفد  اأم�س  يوم  نزوى  جامعة 

وذلك �سمن برنامج الزيارة الذي اأعده املعهد للوفود لهذا العام، 

حيث �سم الوفد 14 زائًرا من �سبع جامعات خمتلفة من جمهورية 

اأملانيا االحتادية.

االأ�ستاذة كوثر  الفا�سلة  الوفد كال من  ا�ستقبال  وكان يف 

بنت حميد احلارثي ع�سو هيئة تدري�س ومن�سقة برامج والفا�سلة 

ومن�سقة  تدري�س  هيئة  ع�سو  العبي  حمود  بنت  نهى  االأ�ستاذة 

بني  التعاون  �سبل  مناق�سة  اللقاء  خالل  ومت  اأكادميية.  برامج 

اأهم  يف  والتباحث  اهتمامها  اأبدت  التي  واجلامعات  املعهد 

يف  الوفد  ا�ستمع  حيث  امل�سرتك.  االهتمام  ذات  املو�سوعات 

بداية لقائهم اإىل �رضح مف�سل من قبل اأ�ساتذة املعهد حتدثوا من 

خالله عن الدورات التي يقدمها املعهد وعن البامج االأكادميية 

العربية  اللغة  تعليم  يف  الدرا�سية  وخططها  التدري�س  ومناهج 

للناطقني بغريها كما ا�ستمعوا اإىل االأن�سطة التي يقدمها املعهد 

الذي يوؤدي دورا  اللغوي  ال�رضيك  اإىل برنامج  لطالبه باالإ�سافة 

يتمكن  خالله  من  والتي  االأجنبي  للطالب  بيئة  خلق  يف  هاًما  

الطالب باأن ميار�س اللغة العربية بكل اأريحيه مع ال�رضيك اللغوي. 

هذا وبعد ذلك جتول الوفد الزائر يف اأروقة اجلامعة حيث كانت 

حمطة زيارتهم الثانية يف مركز الكتابة والتي من خاللها التقوا 

مع مدير املركز الدكتور ديرك  والطاقم االإداري ويف خالل اللقاء 

لطالبه  املركز  يقدمها  التي  البامج  �رضٍح عن  اإىل  الوفد  ا�ستمع 

الدوليني والطالب املنت�سبني للجامعة. بعدها توجه الوفد الزائر 

اإىل مق�سورة اخلط العربي وكان يف ا�ستقبالهم االأ�ستاذ علي مزيد 

االأ�ستاذ  حتدث  اللقاء  وخالل  الور�سة،  يف  العربي  اخلط  م�رضف 

م�رضف اخلط العربي عن اأنواع اخلطوط العربية كاخلط الكويف، 

اخلطوط  وماهية  الفار�سي  واخلط  والرقعة  والديواين،  والن�سخ، 

مقرتن  فن  العربي  اخلط  وكون  الكتابة  ت�سميم  يف  العربية 

والق�سور.  امل�ساجد  تزيني  يف  ي�ستخدم  الذي  العربية  بالزخرفة 

املجل�س  رئي�سة  الندابية  روان  الطالبة  الوفد  برفقة  كانت  حيث 

الطالبي يف املجل�س اال�ست�ساري الطالبي باجلامعة والتي متثل 

املعهد كونها �رضيك لغوي.

وتقديرهم ملا  �سكرهم  الزائر عن  الوفد  اأع�ساء  اأعرب  وقد 

يوليه �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س- حفظه اهلل- من اهتمام 

يف  الوا�سح  االأثر  له  والذي  العربية   اللغة  رفع  خدمة  يف  �ساٍم 

ال�سعوب  بني  واحل�ساري  الثقايف  والتقارب  التبادل  تعزيز 

والطاقم  املعهد  ملدير  اخلال�س  بال�سكر  توجهوا  كما  املختلفة، 

االإداري واالأكادميي على اجلهود املبذولة يف ا�ستقبالهم.

..ووفد من جامعات اأملانية عّدة يزور ويطّلع على جتربة املعهد

فاطمة الوح�سية:

اأقام مركز التميز الطالبي وبالتعاون مع روؤية ال�سباب- و هي موؤ�س�سة تعنى بالعمل  

ال�سبابي االجتماعي - ور�سة يف التخطيط  واالإدارة املالية، و ذلك بح�سور عدد من موظفي 

و طالب اجلامعة باالإ�سافة اإىل خريجيها.

بداأت الور�سة با�ستعرا�س اأرقام واح�سائيات عامة عن حالة املجتمع العماين املالية ، 

و ركزت على طرق اإدارة ال�سباب الأر�سدتهم  املالية احلالية والتخطيط من اأجل احل�سول على 

م�سادر دخل اأخرى م�ستقبلية. 

الدخل  م�سادر  عر�ست  والتي  للور�سة  الرئي�سي  املحور  هي  بي�سة  لعبة  كانت  و 

وامل�رضوفات واالدخار باالإ�سافة اإىل عدد من امل�سطلحات اخلا�سة بعامل املال واالأعمال.

 و تخلل الور�سة متارين متنوعة تعرف من خاللها احلا�رضون على اأمناطهم ال�سخ�سية 

والتي تلعب دوراً مهمًا يف التخطيط املايل، و اختتمت الور�سة بت�سليم ال�سهادات للم�ساركني.

اجلدير بالذكر اأن  موؤ�س�سة روؤية ال�سباب اختارت عدداً من احلا�رضين للور�سة ليكونوا 

�سفراء »بي�سة« يف جامعة نزوى؛ و ذلك من اأجل التخطيط لفعاليات م�ستقبلية قادمة. 

بالتعاون مع »روؤية ال�ضباب« مركز التميز الطالبي 

ينظم ور�ضة التخطيط املايل »بي�ضة«

ب�رضى البيدية:

يف ظل اهتمام بع�س طالب اجلامعة باجلانب االإعالمي والتقدمي، قامت جلنة االأن�سطة 

ت�سبح  كيف   « بعنوان  تدريبية  ور�سة  بتنظيم  الطالبي  اال�ست�ساري  باملجل�س  واملبادرات 

مذيعا ناجحا » من تقدمي املذيع االإعالمي االأ�ستاذ: هالل بن �سامل الهاليل، وبح�سور مدير 

100 طالب من خمتلف تخ�س�سات  واأكرث من  ال�سقري  �سعود  االأ�ستاذ  الطالبي  التميز  مركز 

اجلامعة.

وقد بداأت الور�سة بتقدمي االأ�ستاذ هالل الهاليل و�سريته الذاتية للح�سور واأهم اأعماله 

من  جتعل  التي  النقاط  اأهم  عن  الطالب  ب�سوؤال  الور�سة  مقدم  قام  ثم  واالإعالمية،  االإذاعية 

الطالب ناجحا اإعالميا من حيث ال�سخ�سية واالرجتال وانتقاء الكلمات واالإمالء وغريها من 

النقاط املهمة، وتكلم عن كيفية التغلب على االأخطاء التي قد يرتكبها املقدمون مثل اخلوف 

والتوتر واالأخطاء االإمالئية.

وتخلل الور�سة عدد من التجارب والتطبيق العملي ملهارتي االإلقاء والتقدمي، حيث قام 

عدد من الطالب باالرجتال على من�سة امل�رضح وتقدمي فقرات خمتلفة، وقام املذيع مقدم 

الور�سة خالل ذلك بتقييم كل طالب قام بالتطبيق.

واختتمت الور�سة  باإعالن املذيع عن جائزة اأف�سل مقدم من الطالب الذين قاموا بعمل 

اأ�سبوع يف معهد الفنون االإذاعي وامل�رضحي وقام باختيار ما  التطبيق وهي التدريب ملدة 

يقارب 11 طالًبا وطالبة.

املجل�س ال�ضت�ضاري 

الطالبي ينظم ور�ضة 

تدريبية يف

»كيف ت�ضبح مذيعا 

ناجحا«
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للدرا�سات  الفراهيدي  مركز  اأ�سدر 

من  جمموعة  العام  لهذا  العربية 

الكتب والدرا�سات الأدبية والتي ياأتي 

م�سقط  معر�ض  مع  تزامنا  اإ�سدارها 

اأهم  واأوىل  2017م،  للكتاب  الدويل 

العدد  هو  العام  لهذا  املركز  اإ�سدارات 

جملة  »اخلليل«،  جملة  مْن  الثاين 

ة  اللغويَّ للدرا�سات  نزوى  جامعة 

مة،  حمكَّ علميَّة  جملّة  وهي  والأدبيَّة 

ت�سدر باإ�رشاف مركز اخلليل الفراهيدي 

ة. ة والإن�سانيَّ للدرا�سات العربيَّ

- العدد الثاين من جملة اخلليل:

مًة لباحثنَي واأكادميينَي   ويت�سمن العدُد اجلديد درا�ساٍت حمكَّ

عمانيني وعرب، ومْن جامعاٍت خمتلفة. و�سمل متابعاٍت ملحا�رضات 

وندوات وور�س عمل وزيارات ملدير وباحثي مركز اخلليل لعدد مْن 

مراكز البحوث و�سخ�سيَّات علميَّة عمانيَّة متثِّل تاريخ وتراث ُعمان 

ْت  احلديث. وبالتوا�سل مع ما ابتداأته املجلة يف عددها االأول فقد َن�رَضَ

�سات اأربع اأطروحات دكتوراه نوق�سْت بجامعة ال�سلطان قابو�س  ملخَّ

اإ�سافة اإىل ن�رض قوائم خريجي املاج�ستري من ق�سم اللغة العربية.

وم�سطلحاتها  »العالمة  العدد  يطرحها  التي  العناوين  ومن 

ال�سلطان  جامعة  الزدجايل-من  �سعود  للدكتور  الفقه«  اأ�سول  يف 

لالأ�ستاذة  القدمي«  البالغي  الدر�س  يف  »املبالغة  وكذلك  قابو�س-، 

الدكتورة فاطمة البيكي-من جامعة االإمارات- و«كتاب اجلمل يف 

النحو املن�سوب للخليل الفراهيدي« لالأ�ستاذ الدكتور حممد عبدالفتاح 

الب�رض واالإن�سان  اإىل جانب »لفظا  القاهرة-  –من جامعة  العمراوي 

ال�سلطان  جامعة  –من  ال�سوايف  �سعيد  للدكتور  الكرمي«  القراآن  يف 

قابو�س- و«ثنائية املراأة واملكان يف رواية امراأة من ظفار« للدكتورة 

ودرا�سة  العزيز-  عبد  بن  �سعود  امللك  جامعة  -من  اخلواجا  مي�ساء 

»اال�ستدراكات ال�رضفية ل�رضاح االألفية حتى القرن الثامن الهجري« 

لالأ�ستاذ علي بن حمد الريامي من جامعة �سحار وغريها من البحوث 

اعتمدت  اجلامعات   من  عددا  اأنَّ  مة.يذكر  املحكرّ العلمية  والدرا�سات 

املجلة يف عددها االأول للرتقية العلميَّة كونها جملة علميَّة حمكمة، 

واالأكادمييني  الباحثني  جميع  تدعو  �سدورها  املجلة  ت�ستاأنف  واإْذ 

يف  باملجلة  الن�رض  اإىل  االأجانب  واملتخ�س�سني  والعرب  العمانيني 

يف  و�سُتن�رَضُ  االجنليزية،  اأو  العربية  اللغتني  باإحدى  املقبلة  االأعداد 

العدد الثالث درا�سة باللغة االجنليزية للدكتور را�سد البلو�سي.

- �سعر احلرب )قراءة يف الق�سيدة العمانية اأيام

   دولة اليعاربة(:

ومن الكتب التي اأ�سدرها املركز هذا العام كتاب »�سعر احلرب 

اأيام دولة اليعاربة(« لالأ�ستاذ الدكتور  )قراءة يف الق�سيدة العمانية 

احلرب  ل�سعر  اختياره  وعن  ال�سليماين،  عبداهلل  بن  حممد  بن  عي�سى 

ال�سعر ي�ستحق االهتمام؛ لكونه  النوع من  دون غريه يقول: »اإن هذا 

مي�س التاريخ واالجتماع والنف�س والثقافة والُهوية، فهو يف النهاية 

جتربة اإن�سانية، جاء نتيجة معاناة وتفاعل مع احلدث؛ خا�سة كونه 

يتعلق مب�سري عزة الوطن واملواطن«. اأما عن اختياره لل�سعر احلربي 

يف ع�رض اليعاربة فيقول: »اإن ال�سلوك احل�سن الذي قام به اأئمة دولة 

اليعاربة كان منهجا متبعا، �سلكه االأئمة ال�سابقون من اأمثال: االإمام 

اجللندى بن م�سعود، واالإمام ال�سلت بن مالك اخلرو�سي، فقد كانوا 

حامني لوطنهم، وملبني ل�رضخة امل�ستنجد، وما جندة اأهل �سقطرى 

احلميد،  ال�سلوك  ذلك  اليعاربة  اأئمة  تابع  وقد  ذلك.  على  دليل  اإال 

اأفريقيا  اأهايل  طلب  عندما  االأفريقية،  ال�رضخة  لنداء  فا�ستجابوا 

ال�رضقية النجدة يف حتريرهم من وطاأة اال�ستعمار البتغايل، فاأر�سلوا 

اأ�ساطيلهم املظفرة اإىل تلك ال�سواحل، حمققني انت�سارات باهرة على 

العمانيون بقيادة  الغا�سم، وبذلك متكن  اخل�سم البتغايل امل�ستعمر 

اأئمة اليعاربة من انتزاع كال من: ممبا�سا، وكلوه، واجلزيرة اخل�رضاء 

احلربي  املجهود  هذا  منهم.  وزجنبار   ، )بات(  وبته  »وبيمبا«، 

�سملت  االأطراف،  مرتامية  دولة  لليعاربة  كون  الع�سكري  واالنت�سار 

مناطق وا�سعة من اخلليج العربي و�سلت حدودها اإىل البحرين وبالد 

ال�رضقية  ال�سواحل  طول  على  وا�سع  وامتداد  الهند،  و�سواحل  فار�س 

املحيط  مياه  يف  املوقف  �سيدة  اليعاربة  دولة  واأ�سبحت  الأفريقيا 

الهندي باأ�سطولها ال�سخم املجهز بال�سفن القوية واملدافع ال�سخمة. 

هذه القوة ال�ساربة لدولة اأئمة اليعاربة، جعلت من الدول االأوروبية 

�سعت  ولذلك  العامل؛  يف  مكانتها  الدولة  لهذه  حت�سب  اال�ستعمارية 

االقت�سادية.  واالتفاقيات  املعاهدات  عقد  خالل   من  ها  ودرّ خلطب  

�سعراء  ر�سدها   - اليعاربة  –دولة  الدولة  لهذه  اخلالدة  ال�سور  تلك 

مالمح  اأبعادها  يف  �سجلت  لكونها  بالدرا�سة؛  حرية  فكانت  عمان، 

ر�سدت  واأخرى  واملحارب،  احلرب  بو�سف  تعلق  ما  منها  متعددة: 

البعد التاريخي للمعركة. اإذ الربط بني البعد التاريخي والبعد الن�سي 

متج�سد يف ف�ساء الن�س« وال بد من فهمهما على اأ�سا�س اأن الغر�س 

اأن  يعدو  ال  النظري  الغر�س  واأن  الن�س،  يف  كامن  فعل  التاريخي 

يكون رَد فعل باإزائه، �رضعان ما ي�سبح فعال جديدا ي�ستوعبه الباث 

ال�سعر  قيمة  اإذ   ، ي�ستحدثها«  اأن  املمكن  التي من  الر�سالة  فتت�سمنه 

جوانبها  يف  بالع�سور،  املرتبطة  الوثائق  من  وثيقة  كونه  يف  تبز 

التاريخية واللغوية واحل�سارية. وي�سمل الكتاب على ف�سلني وخامتة 

�سعراء  عند  الداليل  وبعدها  احلربية  ال�سورة  االأول  الف�سل  وقراأ 

والغ�رضي  وال�سارمي  واملعويل  واحلب�سي  الفزاري  اأمثال  اليعاربة 

�سعر  النف�سي وداللته يف  البعد  الثاين،  الف�سل  قراأ  بينما   ، والغافري 

احلرب، معتمدا يف درا�سته على املناهج النقدية، الو�سفية التحليلية 

يف قراءة البعد الت�سوري ل�سعر احلرب.

- الل�سان ال�سحري املعا�رش يف ظفار: 

ومما اأ�سدره املركز كذلك كتاب »الل�سان ال�سحري املعا�رض يف 

ظفار« للكاتب عامر بن اأزاد عديل الكثريي، وهو  يتحدث عن الل�سان 

والذي  املعا�رضة  اجلنوبية  العربية  االأل�سن  من  يعد  الذي  ال�سحري 

يرتكز انت�ساره يف مناطق اجلبال من حمافظة ظفار.

واإ�سكاالته  البحث  اأهمية  وتتناول  املقدمة،  اإىل  الكتاب  وق�سم 

مركُز اخلليل 
بن اأحمد 

الفراهيدي 
للدرا�سات 
العربّية 

والإن�سانّية
ي�سدر جملَة 

اخلليل 
املَحّكَمة 
وجمموعة 
من الكتب 
والدرا�سات 

الأدبّية
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ثم  البحث.  عليه  �سار  الذي  املعتمد  املنهج  وبيان  واأهدافه 

والدميغرافية،  اجلغرافية،  اخللفية  فيه  ويذكر  التمهيد  ياأتي 

من  يتاألف  فهو  الكتاب  ف�سول  اأما  املنطقة.  عن  والتاريخية 

ثالث ف�سول يتحدث االأول منها عن »ال�سوامت«: وفيه درا�سة 

عن الو�سف التف�سيلي ل�سوامت هذا الل�سان من حيث خمارجها 

و�سفاتها، وقد اتبع البحث يف تق�سيم ال�سوامت طريقة تقوم 

على ت�سنيف االأ�سوات يف جمموعات بح�سب �سفاتها.

تناول  وفيه  فيدر�س«ال�سوائت«:  الثاين  الف�سل  اأما 

الكتاب الو�سف التف�سيلي ل�سوائت هذا الل�سان الق�سرية منها 

ال�سوائت من جانبني: هما  الكتاب هذه  والطويلة، وقد در�س 

اجلانب النطقي واجلانب االأكو�ستيكي )الفيزيائي(. اأما الف�سل 

يف  املماثلة  الأنواع  درا�سة  وفيه  فيدر�س«املماثلة«:  الثالث 

اإىل املماثلة يف ال�سوامت،  حري، حيث مترّ التطرق  الل�سان ال�سرّ

واملماثلة بني ال�سوامت وال�سوائت. ويف النوع االأول )املماثلة 

ويف  ال�سفات،  يف  املماثلة  البحث  در�س  ال�سوامت(  يف 

املخارج، وفيهما معا. اأما النوع الثاين فقد در�س فيه البحث 

اأثر ال�سوامت املطبقة يف ال�سائت االأمامي ن�سف الوا�سع، كما 

اأثر ال�سوامت احللقية يف ال�سوائت من حيث: اأثرها يف  در�س 

املا�سي  الفعل  واأثرها يف حركة عني  التعريف،  حركة همزة 

الثالثي والمه. ويف كلرّ ذلك ا�ستعان املوؤلف بالر�سوم الطيفية 

الدقة  ي 
رّ
حتر اأجل  من   Praat جهاز  ا�ستخدام  طريق  عن 

املالحظات  على  املعتمد  الع�سوائي  الو�سف  وجتنب  الالزمة، 

الذاتية. واأخريا خل�س الكاتب اإىل النتائج: وفيها عر�س الأهم 

ل اإليها هذا الكتاب. النتائج التي تو�سرّ

هذا  الكاتب من كون  يراها  كما  الكتاب  اأهمية  وتكمن   

ا قدميا ملنطقة جنوب اجلزيرة العربية،  الل�سان ميثل تراثا لغويرّ

املتغريات  اأمام  و�سامدا  م�ستمرا  �سيبقى  متى  اإىل  يعرف  ال 

الدر�س،  اإىل  بحاجة  يزال  ال  اأنه  كما  واخلارجية.  الداخلية 

مبعنى اأن ظواهره مل تدر�س ب�سكل كاف يف خمتلف امل�ستويات 

اللغوية، وما وجد من الدرا�سات يف امل�ستوى ال�سوتي - الذي 

الكاتب ب�سدد درا�سته- قليل اإىل حدرّ ما، مقارنة بامل�ستويات 

االأخرى. 

- الأ�ساليب التحليلية يف العربية الف�سيحة

   املعا�رشة:

»االأ�ساليب  كتاب  هو  العام  لهذا  املركز  اإ�سدارات  واآخر 

التحليلية يف العربية الف�سيحة املعا�رضة )ال�سحافة العمانية 

ويتناول  الفار�سي،  حمد  بن  علي  الدكتور  ملوؤلفه  منوذجا(« 

هي  املعا�رضة  الف�سيحة  العربية  يف  واحدة  ق�سية  الكتاب 

ل اللغات من  االأ�ساليب التحليليرّة، فناق�س ق�سية التطور وحتورّ

التاأليف/ اإىل  التحليل  من  العك�س  اأو  التحليليرّة  اإىل  التاأليفيرّة 

على  االإجابة  الدرا�سة  فحاولت  االأ�ساليب.  تلك  عَب  الرتكيب 

 )Synthetic( االأ�سئلة التالية: ماذا يق�سد مبفهومي: التاأليفيرّة

وما  احلديث؟  الل�ساين  الدر�س  يف   )Analytic( والتحليليرّة 

 Linguistic( النوعي  اللغات  ت�سنيف  يف  العربية  مو�سع 

العامل  بلغات  مقارنة  ًة  تاأليفيرّ لغًة  تعد  وهل   ،)Typology
الرتاكيب  متعددة  لغًة  بو�سفها  ت�سنرّف  اأم  حتليليرّة  لغًة  اأو 

مراحل  يف  حتليليرّة  مالمح  ة  ثمرّ وهل  )Polysynthetic(؟ 

الف�سيحة  العربية  التحليليرّة يف  اأ�سكال  ال�سابقة؟ وما  العربية 

االأ�ساليب  ظهور  اأ�سباب  وما  ن�سنفها؟  وكيف  املعا�رضة، 

اأ�سهمت يف  اأ�سباب تداوليرّة  التحليليرّة و�سيوعها؟ وهل لها 

يف  والثقافيرّة  الرتكيبيرّة  التطورات  اأدت  وكيف  ظهورها 

العربية الف�سيحة املعا�رضة اإىل بروز تلك االأ�ساليب؟ وهل 

ة عالقة بني االأ�ساليب التحليليرّة ومو�سوعات اخلطاب  ثمرّ

وبنياته؟ وهل ثمة عالقة بني النزعة التحليليرّة يف العربية 

املعا�رضة وروؤية العامل لدى اجلماعة اللغوية املتكلمة بها 

االآن؟

اأهدافها  حتقيق  يف  الدرا�سة  هذه  اعتمدت  وقد     

، فر�سدت االأ�ساليب 
رّ
واالإجابة عن اأ�سئلتها املنهَج الو�سفي

االإعالم وهي  بلغة  ترتبط  التحليليرّة وو�سفتها يف مدونة 

لغة موؤثرة يف تطور العربية املعا�رضة بل تعد اأبرز حدث 

ر يف اللغة العربية بعد القراآن كما ذهب اإىل ذلك  ثقايف اأثرّ

اأحد الل�سانيني املعا�رضين. وقد اعتمدت هذه الدرا�سة يف 

 ،
رّ
الو�سفي املنهَج  اأ�سئلتها  عن  واالإجابة  اأهدافها  حتقيق 

ترتبط  التحليليرّة وو�سفتها يف مدونة  االأ�ساليب  فر�سدت 

بلغة االإعالم وهي لغة موؤثرة يف تطور العربية املعا�رضة 

ر يف اللغة العربية بعد القراآن  اأثرّ بل تعد اأبرز حدث ثقايف 

كما ذهب اإىل ذلك اأحد الل�سانيني املعا�رضين.

وهي  ا،  ومكانيًّ ا  زمانيًّ حمددة  املدونة  وهذه       

ملدة  والروؤية  عمان  جريدتي  يف  الُعمانية  ال�سحافة 

 22 تاريخ  اإىل   2014 يونيو  من   22 تاريخ  من  واحد  �سهر 

2014، وهي مدة كافية-كما نرى- ملعرفة ظاهرة  يوليو 

ُيحمد  ا  وممرّ حمددة.  اأ�ساليب  درا�سة  اأو  ر�سدها  اأو  معينة 

لل�سحافة  منوذًجا  متثل  اأنها  الُعمانيرّة  ال�سحافة  يف 

للعربية  اأخرى متثل منوذًجا  املحليرّة من جهة ومن جهة 

كاملة  تفرد �سفحات  فهي  العربي،  الوطن  املعا�رضة يف 

ملقاالت كترّاب عرب واأخباًرا يكتبها مرا�سلون ينتمون اإىل 

االأقطار العربية املعروفة من اليمن حتى املغرب العربي، 

ا  ومكانيًّ ا  زمانيًّ وحمددة  جانب  من  متنوعة  مدونة  فهي 

الف�سيحة  للعربية  ا  منوذجيًّ مثااًل  وتعد  اآخر  جانب  من 

املعا�رضة من ناحية االنت�سار والتنوع، وقد اعتمدت هذه 

 يف حماولة لتف�سري التطور 
رّ
ا املنهَج التاريخي الدرا�سة اأي�سً

والتغريرّ يف االأ�ساليب.

عالج  وف�سلني  متهيد  اإىل  الكتاب  ق�سم  وقد  هذا    

العربيرّة  يف  التحليليرّة  التطورات  حركة  االأول:  الف�سل 

ويتناول  مباحث،  ثالثة  خالل  من  املعا�رضة  الف�سيحة 

ة، واملبحث  اللغويرّ الدرا�سات  الت�سنيف يف  االأول:  املبحث 

التحليليرّة  اأو  التاأليفيرّة  اللغات  العربية بني  الثاين: مو�سع 

يف  للتحليليرّة  العلماء  ر�سد  فيتناول:  الثالث  املبحث  اأما 

اللغة العربية.

عالقة  عن  الكتاب  من  الثاين  الف�سل  يتحدث  فيما 

وروؤية  وبنياته  اخلطاب  مبو�سوعات  التحليليرّة  االأ�ساليب 

االأول  يتناول  مباحث  ثالثة  الكاتب  يتناول  وفيه  العامل. 

ثم عالقتها  التحليلية مبو�سوعات  االأ�ساليب  منها عالقة 

يف  التحليلية  النزعة  عالقة  واأخريا  اخلطاب  ببنيات 

العربية الف�سيحة املعا�رضة بروؤية العامل. واختتم املوؤلف 

ق�سمني  خالل  من  اأجراها  التي  الدرا�سة  بنتائج  الكتاب 

نظري وتطبيقي.
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نعمتان يغبطنا، نحن الُعمانيِّني، عليهما كثري من النا�س، هما: نعمة االأمان، ونعمة التعاي�س بني 

حدَّثتني  املتنوِّعة.  والعرقيَّة  واالجتماعيَّة  املذهبيَّة  وتركيبته  اأطيافه  مبختلف  العماين،  ال�سعب  اأبناء 

ة اأمريكيَّة، التقيت بها قبل �سنتني يف اأحد املوؤمترات العامليَّة، بابتهاج عن زيارتها االأوىل لُعمان  اأكادمييَّ

اأ�سوق  اأنا  كنت  ا، 
ًّ
بر �ساللة  اإىل  وذهبنا  م�سقط،  من  �سيارة  فا�ستاأجرنا  وزميلتي  اأنا  ُعمان  »زرت  قائلة: 

ومل  الطويل،  البِّي  الطريق  ذلك  بطول  ب�سوء  اأحد  لنا  �س 
َّ
يتعر مل  حلمايتنا،  رجل  معنا  يكن  ومل  بنف�سي 

َزت عليها هذه ال�سيِّدة  �س الأيِّ تهديد يف اأثناء اإقامتنا يف ُعمان«. النقطة التي ركَّ
َّ
نقاَبل باأيِّ اإ�ساءة اأو نتعر

ت به يف اأثناء اإقامتها  االأمريكيَّة للحديث عن جتربتها ال�سياحيَّة يف ُعمان، هي االأمان الذي عا�سته واأح�سَّ

ة اإىل ُعمان. وهذا االأمان هو الذي ي�ساأُلنا عنه كثري من النا�س الذين نلتقي بهم 
َّ
ل مر ك�سائحة جاءت الأوَّ

يف املوؤمترات والندوات التي ن�سارك فيها خارج الوطن، ون�ست�سعر - نحن اأنف�سنا - قيمته العظيمة عندما 

نزور دوال تعاين من االإرهاب وتهديداته، وتذهب �سحيَّته اأرواح االأبرياء واالآمنني وتنتهك حرماتهم وتتلف 

ب بني اجلنود ورجال االأمن، فرتى املظاهر امل�سلَّحة يف كلِّ مكان، فتح�سُّ  اأموالهم، فرتفع م�ستويات التاأهُّ

باخلوف اأكرث من اإح�سا�سك باالأمان. 

االأمان الذي نعي�سه نحن يف ُعمان نعمة عظيمة من نعم اهلل على هذا الوطن الغايل، ال �سيما يف وقت 

ًقا. وعندما 
ِّ
ا موؤر رات، ويف ع�رض اأ�سبحت كثري من دول العامل و�سعوبها تعي�س هاج�ًسا اأمنيًّ كرثت فيه التوتُّ

ر  ُبوؤَ اأنَّ  حني  يف  العمانيُّون،  به  وي�سعد  ُعمان  تعي�سه  الذي  الوادع  ال�سكون  هذا  �رضِّ  عن  االآخرون  ي�ساألنا 

ه �سوؤال جدير باأن تكون له اإجابة  ال�رضاع والعنف ت�ستعل من حولهم يف اأكرث من مكان، نوقن حقَّ اليقني اأنَّ

لن�ست�سعر  ا  واإمنَّ الت�ساوؤالت،  تلك  بها على  لي�س لرندَّ  الُعمانيِّني قبل غرينا،  لدينا نحن  معروفة ووا�سحة 

بها عظيم النعمة التي يغبطنا عليها النا�س، فنحافظ عليها كما ينبغي، ونرعاها حقَّ الرعاية. فكثري من 

د قطعت اأر�س يعي�س 
َّ
ال�سعوب تبحث عن مثل هذه الدَّعة وهذا ال�سكون وهذا االأمان. واالأوطان لي�ست جمر

عليها االإن�سان، بل الوطن �سعور االإن�سان باالأمان يف كلِّ ربوع وطنه وبني كل مواطنيه واأهله. 

االأمان ال ت�سنعه اجليو�س وحدها، وال يفر�سه رجال االأمن البوا�سل، وال تغر�سه القوانني واالأنظمة 

مهما كانت �سارمة وحا�سمه؛ فكثري من دول العامل التي تعي�س هاج�سا اأمنيًّا مقلقا ال تنق�سها اجليو�س 

ق االأمان على اأر�س الواقع عندما يكون فكرة  وال القوانني وال العتاد وال التكنولوجيا املتطوِّرة. وال يتحقَّ

رون. االأمان نتاج يقني االأمم وال�سعوب  دها القادة واخلطباء واملنظِّ ة تتغنَّى به و�سائل االإعالم ويردِّ جمردَّ

ن  اأفراد ال�سعب له يف حياتهم اليوميَّة. ولكي تتمكَّ ا، وممار�سة  يته، ومعاي�ستها له واقعا حيًّ بقيمته واأهمِّ

اًل،  ا مع نف�سه اأوَّ ال�سعوب من ممار�سة االأمان على اأر�س الواقع ال بدَّ اأن يعي�س كلُّ فرد منها �سالما داخليًّ

واأداء قومي، و�سالم وحمبَّة  اآمن  �سلوك  اإىل  فيتفاعل معه، ويرتجمه  به املجتمع من حوله  ي�سعره  �سالما 

ووئام.

ا ينعم به اجلميع  االأمان يف عمان، الذي يرتجمه املواطن واملقيم يف واقع احلياة �سلوكا ح�ساريًّ

الواجبات  يف  وامل�ساواة  القانون،  �سيادة   - �سك  ال   - منها  عديدة،  عوامل  نتاج  هو  الوطن،  به  �سم  ويتَّ

عدم  مبداأُ  راأ�سها:  ياأتي على  لكن  واأمنه،  ال�ساهرة على حمايته  والعني  الكرمي،  العي�س  وفر�س  واحلقوق، 

 املبتعد عن التغرير 
ُّ
 يف �سوؤون الدول، الذي انتهجته القيادة احلكيمة للبلد، واخلطاب الديني

ِّ
ل ال�سلبي التدخُّ

 امل�سوؤول 
ُّ
بعواطف النا�س، ودغدغة م�ساعرهم باأفكار التكفري والتبديع واإق�ساء االآخر، واخلطاب االإعالمي

املتَّزن، وج�سور التوا�سل وال�سداقة املمدودة مع جميع �سعوب العامل ودوله.

ها  ة التي متتاز بها ال�سلطنة فاإنَّ ا نعمة التعاي�س يف �سوء التعدُّدية املذهبيَّة والعرقيَّة واالجتماعيَّ واأمَّ

ا كذلك من غري امل�سلمني. لقد اأثبت ال�سعب  ن حولنا، لي�س من امل�سلمني وح�سب واإمنَّ ت�سدُّ انتباه الكثريين ممَّ

ال�سديد، موجٌة  ، ولالأ�سف 
َّ
العامل االإ�سالمي العماينُّ قدرة فائقة على جتاوز املذهبيَّة يف وقت جتتاح فيه 

ة. الكثري من اإخواننا امل�سلمني، ومن غري امل�سلمني، ي�ساألوننا عن  عاتية من العداء القائم على اأ�س�س مذهبيَّ

�رضِّ هذا التاآلف بني اأبناء املجتمع العماينِّ وعدم اجنرارنا وراء املذهبيَّة التي تع�سف بكثري من املجتمعات 

نا كلَّنا م�سلمون، مهما  ها حا�رضة يف ذهن كلِّ عماينٍّ يوؤمن اأنَّ امل�سلمة. واالإجابة عن هذا الت�ساوؤل، اأَعتقد اأنَّ

بدين  اهلل  نعبد  نا  واأنَّ ال�سيِّقة،  املذهبيَّة  ياأتي فوق  وللقيادة احلكيمة  لُعمان  الوالء  واأنَّ  تعدَّدت مذاهبنا، 

نا كلَّنا عباٌد هلل باختالف مذاهبنا واألواننا، واأنَّ الدين يجمع وال ي�ستِّت.  االإ�سالم ولي�س باملذهب، واأنَّ

ال�سورة التي جمعتنا ونحن نوؤدِّي ال�سالة يف م�سجد االإمام الر�سا مبدينة م�سهد االإيرانيَّة يف اأثناء 

، وافتتاح م�سهد عا�سمة للثقافة االإ�سالميَّة يف �سهر يناير 2017، 
ِّ
م�ساركتنا يف موؤمتر احلوار االإيراينِّ العربي

 يف ُعمان وخارجها، وَكتب حولها عدٌد من الكتَّاب وال�سحفيِّني 
ِّ
انت�رضت يف مواقع التوا�سل االجتماعي

الذين  العمانيُّون  العماين.  املجتمع  ت�سود  التي   
ِّ
واملذهبي  

ِّ
الديني والوفاق  التعاي�س  لروح  كمثال  العرب، 

التاآخي والتاآلف وجتاوز املذهبيَّة  اإظهار روح  ال�سورة عب هواتفهم كانوا مثلنا حري�سني على  تداولوا 

ر يف جميع 
َّ
داخل الوطن وخارجه. واملتابعون للم�سهد العماين يعرفون حقَّ املعرفة اأنَّ تلك ال�سورة تتكر

امل�ساجد العمانيَّة، ويف كلِّ قرية وحارة ومدينة عمانيَّة، يجتمع فيها اأبناء املذاهب االإ�سالميَّة املتعدِّدة 

د ر�سول اهلل«، بل اإنَّ روح الوحدة والتعاي�س ت�رضي بني اجلاليات االإ�سالميَّة  حتت راية »ال اإله اإالَّ اهلل، حممَّ

ات يف اليوم، بغ�سِّ النظر عن جن�سياتها 
َّ
التي تعي�س يف عمان وجتتمع كلُّها حتت م�سجد واحد خم�س مر

اإنَّ روح الت�سامح والتعاي�س امتدَّت اإىل اجلاليات غري امل�سلمة  واأيديولوجياتها وانتماءاتها املذهبيَّة. بل 

ن واالعتقاد، وممار�سة ال�سعائر الدينيَّة  ة التديُّ التي تعي�س يف عمان، والتي اأ�سبح اأفرادها يتمتَّعون بحريَّ

بال متييز اأو خوف من االعتداء عليهم ب�سبب االعتقاد اأو الدين اأو املذهب اأو اجلن�س اأو اللون. 

الُعماين، بل هي ميزة  لي�ست خطاأ، ولي�ست عامل �سعف يف املجتمع  ُعمان  التعدُّدية يف  اأنَّ  اأعتقد 

ة بكلِّ اأ�سكالها  ديَّ ـيَّة متتاز بها ُعمان. فالع�رض الذي نعي�سه هو ع�رض التعدُّ عظيمة لهذا املجتمع، وخا�سِّ

ة ال يتما�سى  ة واإلغاء االآخر الذي تنادي به بع�س التيَّارات املذهبيَّة والفكريَّ واأنواعها، والنزعة نحو االأحاديَّ

ة املمزوجة بروح الت�سامح والتعاي�س، التي يعي�سها ال�سعب  ديَّ مع طبيعة حياة الب�رض يف هذا الع�رض. والتعدُّ

، وا�ستتباب االأمن واحلفاظ على االأمان من ِقَبل كلِّ فئات املجتمع هي النموذج احل�ساريُّ الذي  العماينُّ

ميكن لُعمان وال�سعب الُعماينِّ تقدميه للعامل يف هذا الع�رض.

�ضافر ففي الأ�ضفار خم�س فوائد )8(

ك فحدِّث« ا بنعمة ربِّ »واأمَّ
salhusseini@unizwa.edu.om

الدكتور/ �سليمان بن �سامل احل�سيني

باحث مبركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

للدرا�سات العربية واالإن�سانية
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ح�سل الباحث بخيت بن حممد بن 

يف  املاج�ستري  درجة  على  املقيمي  علي 

الدرا�سات اللغوية العربية بتقدير امتياز، 

بـ)كتاب  املو�سومة  ر�سالته  عن  وذلك 

لل�سيخ  واملفيد  امُلهمِّ  املعنى  يف  الترّقييد 

اأحمد بن حممد بن ب�سري الرقي�سي االإزكوي 

من اجلزء الرابع اإىل اجلزء التا�سع.. درا�سة 

االأ�ستاذ  الر�سالة  على  اأ�رضف  وحتقيق(، 

اأ�ستاذ  ال�سامرائي،  ها�سم  اأحمد  الدكتور 

الدرا�سات اللغوية باجلامعة. 

وقد هدف الباحث من هذه الدرا�سة 

النحوية  املكتبة  كنوز  من  كنٍز  اإبراز  اإىل 

يعدُّ  الذي  التقييد  كتاب  وهو  الُعمانية، 

اأو�سع املوؤلفات يف فنرّه، يتناول باإ�سهاٍب 

اأبواب  وبع�س  النحو  اأبواب  وعمٍق 

ع�رضة  يف  والتجويد  واالإمالء  الت�رضيف 

ق�سمني،  من  الر�سالة  وتكونت  اأجزاء، 

هما: ق�سم الدرا�سة، وق�سم التحقيق، فاأما 

ف�سول،  ثالثة  على  فكان  االأول  الق�سم 

قي�سي 
ُّ
بالر بالتعريف  االأول  الف�سل  ُعني 

عا�س  الذي  وع�رضه  ولقبه،  ون�سبه  ا�سمه 

اأم  ال�سيا�سية  نواحيه  من  �سواء  فيه 

مع  والثقافية،  العلمية  اأم  االجتماعية 

وتاريخ  العلمية،  �سريته  على  التعريج 

 يف 
رّ
ا الف�سل الثاين فقد ان�سب وفاته، واأمرّ

هي:  متعددة،  حماور  من  الكتاب  درا�سة 

اال�ست�سهاد،  من  وموقفه  املوؤلف،  منهج 

وموقفه  النحوي،  ومذهبه  واختياراته، 

واملاآخذ  وم�سادره،  العلماء،  بع�س  من 

بنتائج  خامتة  جعلت  ثم  الكتاب،  على 

الثالث  الف�سل  تناول  فيما  الدرا�سة، 

و�سف املخطوط ومنهج التحقيق، والذي 

موؤلفه،  اإىل  ون�سبته  الكتاب  توثيق  �سمل 

التحقيق،  يف  املعتمدة  الن�سخ  وو�سف 

ومنهج التحقيق.

َزق 
ْ
ُير اإنَّ املوؤلف مْل  يقول املقيمي: 

ي�سفي  الذي  بالقدر  يفي  ما  هرة  ال�سُّ ِمَن 

العلمية،  �سريته  يف  وَنَهمه  الباحث  غليل 

له  َعَر�س  من  فاإنَّ  االإغفال  هذا  ومع 

واأ�سحاِب  الرتاجِم  واأهِل  خني 
ِّ
املوؤر من 

الدرا�سات العلمية اقت�رضت عندهم �سريته 

االآخر  هو  يخُل  مل  الذي  ن�سبه  ذكر  على 

الذي  العلمي  اهتماِمه  وعلى  اخلطاأ،  من 

الكتاب  هذا  ومادِة  التقييد،  كتاَبه  اأفرز 

اإن  الكتابات  تلك  وجلُّ  تاأليفه،  وتاريخ 

 
ُّ
مل تكن كلُّها عالٌة على ما ذَكره البطا�سي

ترجمة  يف  االأعيان(  )اإحتاف  كتابه  يف 

بح�سب   – واملوؤلف  املخت�رضة،  املوؤلف 

بن  اأحمد  هو  الباحث-  اإليه  و�سل  ما 

بن  َبْلَح�َسن  بن  اأحمد  بن  ب�سري  بن  حممد 

حممد  بن  خلف  بن  بلح�سن  بن  حممد 

ح�سن  بن  اأحمد  بن  عبداهلل  بن  اأحمد  بن 

وينت�سب  االإَزَكوي،  عثمان  بن  اأبي  بن 

امل�ستهرة  االإزكوية  القبيلة  اإىل   
ُّ
الرقي�سي

ال�سيخ  عدَّ  وقد  واالإقدام.  والعلم  بالعمل 

 املوؤلَف من علماِء الن�سف االأول 
ُّ
البطا�سي

من القرن الثاين ع�رض الهجري الذي حفل 

بن  �سيف  كاالإمام  االأئمة  من  كبري  بعدد 

)ت:1123هـ(  االأر�س  بقيد  امللقب  �سلطان 

الذي  بلعرب  االإمام  االأكب  اأخوه  وقبله 

املحب  )1091هـ(  �سنة  باالإمامة  له  بويع 

للعلم والعلماء، الذي قام باإن�ساء مدر�سة 

التي  االإجنازات  اأهم  اأحد  العلمية  جبين 

حتققت خالل هذه احلقبة.

ات�ساعها  التقييد على  ومادة كتاب 

درا�سة  يف  وعمقها  ناحية  من  وغزارتها 

ناحية  من  النحو  مو�سوعات  من  عدٍد 

م�سرية  ِمْن  قدٍر  جالَء  تعدم  ال  اأخرى 

التاأليفي  ون�ساطه  العلمي  املوؤلف  عطاء 

جوانَب  اإىل  وُتْلِمُح  العامة،  وثقافته 

واهتماماته،  املوؤلف  َهاِت  َتَوجُّ ِمْن  مهمٍة 

�سخ�س  عن  تنبئ  خ�سبٌة  مادٌة  فهي 

الرقي�سي يف طريقة عر�س مادته وانتقاء 

على  قدرته  ومدى  وا�ستدالالته  نقوالته 

ا�ستنباطه،  وكيفية  والنقد،  التحليل 

م�سارقة  من  غريه  �ساأن  الرقي�سي  و�ساأن 

واملعارف؛  العلوم  دونوا  ممن  االإبا�سية 

زمانه،  يف  وجده  مبا  تاأليفه  يف  ر  تاأثرّ اإذ 

الفقِه  �سبيَل  كتابه  يف  بالعربية  ف�سلك 

فيما نهجه كثري من اأقدمي فقهاء ُعمان، 

ترميز  يف  تبويبهم  طريقة  من  فاأفاد 

حمتوى الباب اإىل ف�سل وم�ساألة، وال تذكر 

امل�سادر �سيوًخا للموؤلف، وال تالميذ، وقد 

اإذ  ورائه  من  الهدف  التقييد  موؤلَّف  اأبرز 

رغب  وملن  لنف�ِسي،  »وو�سعُته  فيه:  جاء 

فيما رغبُت فيه من اأبناِء جن�سي«، وكذلك 

مل جند ما ي�سعف يف حتديد تاريخ وفاته 

ح�سبما   - بيده  خطها  التي  الو�سية  عدا 

حممد  بن  زاهر  اخلام�س  حفيده  ذكره 

رجب  �سهر  يوم25  موؤرخة   - )ت:1437هـ( 

�سنة1152هـ، مبا معناه اأنَّ املوؤلف مل يزل 

ا اإىل التاريخ املذكور. حيًّ

كتاب  اإن  الباحث:  وي�سيف    

العلمية  املوؤلف  لنا منزلة  التقييد يعك�س 

يجمع  اإذ  وفنونها؛  العربية  علوم  يف 

1147هـ  العام  يف  األفه  الذي  هذا،  كتابه 

و�سيًئا  النحو  اأبواًبا يف  اأجزاء،  يف ع�رضة 

والتجويد،  واالإمالء  الت�رضيف  اأبواب  من 

فاجلزُء  اأجزاء،  ع�رضة  اإىل  ق�سمه  وقد 

واملبني  املعرب  اال�سم  معرفِة  يف:  االأوُل 

واجلزُء  باًبا،   )30( وفيه  و�سفه،  وبيان 

الفعل وت�رضفه وبيان  الثاين يف: معرفة 

الثالُث  واجلزُء  اأبواب،   )8( وفيه  معانيه، 

 )30( وفيه  معانيه،  وكيفية  احلرف  يف: 

الرفِع  عامِل  يف:  الرابُع  واجلزُء  باًبا، 

و�سفته، وفيه )7( اأبواب، واجلزُء اخلام�ُس 

 )15( وفيه  وكيفيته،  الن�سِب  عامِل  يف: 

 
ِّ
اجلر عامل  يف:  اد�ُس  ال�سَّ واجلزُء  باًبا، 

ابُع  واأحكامه، وفيه )16( باًبا، واجلزُء ال�سَّ

يف: عامل اجلزم ومعناه، وفيه )5( اأبواب، 

واجلزُء الثامُن يف: العامل و�سفة اأنواعه، 

وفيه )14( باًبا، واجلزُء التا�سُع يف: التابع 

واأجنا�سه ويف احلكايات، وفيه)11( باًبا، 

واجلزُء العا�رُض يف: اخلطِّ والهجاِء واجُلَمل 

ا  ممرّ كثرية  ومعاٍن  والتقدير،  واحلذف 

يطول و�سفها ويت�سع �رضحها، وفيه نيِّف 

و�ستون باًبا.

ترتيِب  يف  املوؤلِف  منهُج  وامتاَز 

واملبني  املعرب  جعل  باأن  كتابه  اأبواب 

بل  ال�سائد،  خالف  وهو  اجلزء،  ذات  يف 

على  اأبوابه  تق�سيم  يف  عورّل  املوؤلف  اإن 

الفكرة  طرح  اإىل  عمد  وقد  العامل،  فكرة 

يعر�س  ثم  الباب،  مو�سوع  يف  العامة 

يف  يت�سل�سل  وبعدها  النحوي،  احلد 

اأو  حمتويات الباب، ويق�سمها يف م�سائل 

ف�سول، ومل يكن ملتزًما بالتمثيل يف كل 

وخالفاتها  امل�ساألة  يعر�س  فقد  م�ساألة، 

التمثيل،  اإىل  اإ�سارة  دون  وتق�سيماتها 

املثال  بيان  يف  وي�ستطرد  ميثل  وقد 

يف  ويح�سل  توجيهه،  ويذكر  ويعربه 

امل�ساألة  اأن يعيد  لي�ست بالكثرية  موا�سع 

فيه،  تعقيد  ال  وا�سٌح  واأ�سلوبه  ويكررها، 

متيل  الكتاب  ت�سمنها  التي  فالعبارات 

قا�سًدا  التكلف،  عن  والبعد  الي�رض  اإىل 

له  املعلومة  واإي�سال  املتعلم  اإفادة  بها 

من  الذي  الهدف  وهو  الطرق،  اأق�رض  من 

وا�ستغنى عن  املوؤلف كتابه،  اأجله و�سع 

كثري من احلجاج واال�ستطراد يف مناق�سة 

مثاًل  فرتاه  الغاية  هذه  الأجل  االأقوال 

خوَف  تركُتها؛  احتجاجاٌت  ولهم  يقول:« 

االإطالِة«، »وتركت االحتجاَج اإيجاًزا.

واأو�سح الباحث اأنرّ ال�سيخ الرقي�سي 

الكرمي،  بالقراآن  اال�ست�سهاد  من  اأكرث 

ْبِعية  ال�سَّ واأورد ع�رض قراءات قراآنية منها 

حكاها  وقراءات  ذلك  وفوق  والَع�رْضية 

ا احلديث  بع�س النحويني واللغويني، واأمَّ

َتْعُد  مل  اإذ  ؛  مقالًّ فيه  كان  فقد  ال�رضيف 

ال�سواهد  وبلغت  نبوية،  اأحاديث  خم�سة 

اأورد  �ساهًدا،  املوؤلف)26(  عند  ال�سعرية 

ن�سفها كاملة ال�سدر والعجز، ومل ين�سبها 

المرئ  واحًدا  بيًتا  اإال  اأ�سحابها  اإىل 

�ساهًدا،  ن�سبة)12(  وا�ستطعت  القي�س، 

واردة يف كتب  القائل  واالأخرى جمهولة 

اال�ست�سهاد  واأما  املتقدمة،  النحويني 

يتجاوز  ال  فقليٌل  املنثور  العرب  بكالم 

اختيارات  وللموؤلف  ن�سو�س،  ثالثة 

بنزعة  توحي  واآراوؤه  اختياًرا،   )15( بلغت 

عن  الوا�سطة  بطريق  نقل  وقد  ب�رضية، 

الثاين  القرنني  علماء  من  قليل  غري  عدد 

من  بنقله  يتجاوز  ومل  الهجري،  والثالث 

واأكرث  الهجري،  الثامن  القرن  فوق  هم 

يوافق  ما  كثرًيا  الذي  �سيبويه  عن  النقل 

نقوالته  الرقي�سي يف  ال�سيخ  وتاأثر  اآراءه، 

ملحة  �رضح  هي:  امل�سادر،  من  بعدد 

الندى  قطر  و�رضح  للحريري،  االإعراب 

ابن  و�رضح   ، ه�سام  البن  اللبيب  ومغني 

وعلى  عنهم،  بنقله  ي�رضح  ومل  عقيل، 

كت�سحيف  املاآخذ،  بع�س  التقييد  كتاب 

نقله، بحيث  اإحالل كلمات يف  اأو  كلمات 

ال تتفق مع عموم �سياق الن�س اأو اإخالل 

يف االخت�سار، وهناك ماآخذ يف ا�ستنباط 

الرقي�سي متثلت يف عدد من امل�سائل.

حتقيقه  يف  الباحث  اعتمد  وقد 

الكتاب على ثالث ن�سخ خمطوطة، ن�سخة 

مبكتبة  حمفوظة  املوؤلف  بخط  خمطوطة 

البو�سعيدي،  حممد  بن  حممد  ال�سيد 

ون�سخة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  ون�سخة 

وتوجد  اأهلية،  مكتبة  من  وهي  رة،  م�سورّ

بن  حمود  ال�سيخ  مكتبة  يف  منها  ن�سخة 

حميد ال�سوايف ب�سناو.

باحٌث يف جامعة نزوى يح�ضل على املاج�ضتري يف 

الدرا�ضات اللغوية بتحقيقه ودرا�ضته لكتاب التقييد 

قي�ضي
ّ
يف املعنى امُلهمِّ واملفيد لل�ضيخ اأحمد الر

اأُطروحات جامعية

 الباحث بخيت بن حممد املقيمي
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تاأبني
اخلام�ض و الع�رشون مْن ت�رشين الثاين..

تاريٌخ جديٌد اأ�سيف اإىل مذكراتي..

ه اإبراهيم.. اإنَّ

هو الربوف�سور الراحل الذي طاملا كرّ�ض حياته ُكلها مْن اأجل العلم..

حاب.. ة عتيدة ل تطالها حتَّى ناطحات ال�سَّ كان هامة  �ساخمة وهمَّ

دكتورنا املعظم..

ها تليق بالأرواح البي�ساء.. ذهب اإىل ال�ّسماء يف �سباح هذا اليوم لأنَّ

يف ليٍل اأ�سوٍد كالٍح �سواُده مزدحم  بكوابي�َض ملعونة..

�سحوت.... على زحمة التعازي مْن اأقراين..

احللم  ذاك  مْن  اأفيق  لعلي  عميقا  �سهيقا  دمت..تبعرثت..تنف�ست  �سُ

البليد.. لكْن دون جدوى!!

ه خربٌ كاذب.. الرَّ�سائل يف ازدياد..متنيُت لو اأنَّ

لكنَّه و للأ�سف مل يكن كذلك!!

نعم بكيتك يا اأ�ستاذي بحجم بغداد و وا�سنطن وُعمان..

و لكْن هل بكاُء القلب يجدي؟!!

�سوتك  اأذُكُر  الزاوية  عند  وحيدةً  وجل�سُت  الذكريات؛  مللمُت  بعدها 

البغدادّي الذي يرنُّ مدوّيا مب�سامعي حتى الآن..

َغِف بالعلم والتزين به حتى ن�سبح قطرات من  كنَت تو�سينا على ال�سَّ

في�ض علمك اجلزيل..

ةِ العريقة.. مُتازُحنا واأحيانا ُتطرُبنا مْن اأ�سعارِك البغداديَّ

برائحِة  تفي�ض  ةً  ملئكيَّ ملمح  اأرثي  طويل  الزاوية  يف  رت  ت�سمَّ

العلماء..

لأجلك  ولب�ست  عليك،  حدادا  الكتَب  عيني..واعتزلُت  ملَح  جترَّعت 

واد!! ال�سَّ

َك العظيم؟ قْل يل مْن �سيعوِّ�ض �سخ�سَ

لحَف اخل�رشاء؟ اأومْن �سيحمي تلك ال�سَّ

اأو مْن �سيعلِّم العلماء؟

لحف ووداعا للعلماء.. اإْن مل يكن اأنَت فوداعًا لل�سَّ

ة خارقة وحتى اآخر رمق.. ُكنَت ذو همَّ

و ُكنا ننتظر عودتك ولكن رحمة اهلل كانت اأ�سبق..

ا وليتنا مل نكْن على ما نحُن عليه الآن.. ُكنَت و ُكنَّ

وداعًا... يا بحرا ليتنا ارت�سفنا قدرا كافيا مْن مكنوناته..

كلنا على �رشف اأْن نكون مْن طلبك وعلى نهجك العلمي..

و حتى نكون علماء..

نعدَك..

ُق..�سنكون  �سنبذل كلَّ طاقاتنا مْن اأجل العلم..�سن�سهُر..�سنكافُح..�سنتفوَّ

اإبراهيميني بن�سخةٍ اأخرى..

العلماء  بدرجة  يليق  كما  حمموداً  مقاما  ورفعك  ثراك،  اهلل  طيَّب 

وال�ّسّديقني..

متنّيُت لو اأنني مل اأبِك و بكيت....

و متنيَّت لو اأنني مل اأكتْب و كتبت...

و متنيَّت اأْن ل يكون هذا الن�ّض تق�سرياً ملا ذكرت و ق�رّشت...

�ساحمني اأ�ستاذي الربوف�سور اإبراهيم يون�ض حممود فعظيم قدرَك ل 

ت�سعه ُكتٌب و ل جملَّدات..

ِطبَت حيًّا و ميِّتا و غمَد اهلل روحك الطاهرة يف الفردو�ض الأعلى من 

العلماء و ال�سدِّيقني وال�ّسهداء وح�سَن اأولئك رفيقا..
َ
اجلنَّة �سحبة 

العنود بنت م�سعود ال�سكيلية

بحر الأفكار

اأنا ما زلُت على مر الزمان حديًدا

فجاأة دخل بقوة اإىل عامل وجداين،، جعل من اأوقاتي اأحلى اأيامي..

فجاأة اجتاح على ياأ�س قلبي، وابدله باأمل عمري ..

اأراد اأن يبحر داخل االأعماق ،، لريجع اإىل ال�سطح وهو ملئ باالأحجار الثمينة واالأملا�س..

اأراد اأن يجعل من كينونة هذه الروح لوؤلوؤة براقة ت�سئ األقا من حولها..

فعل كما يريد واأجنز الوعيد ،،،، ولكْن...... فجاأة وبدون �سابق اإنذار مثلما جاء ذهب عنِّي ، مثلما كنُت تركني ..

د واأحالمي واأمنياتي فاأي قامو�س �ستندرج...??!!
رّ
ها الزمر حلظًة اأيُّ

حلظة من ف�سلك اأي عامل �سوف اعي�س ويف اأي بوتقة �سوف انح�رضرر .. 

اأنتظر ولو القليل اجعلني اأرتب اأدواتي بل اأمللم اآهاااتي ،، و ا�ستدرج انفاااا�سي ..

اأنتظر ال تذهب وجتعل العامل من حويل كئيب ..

اأنتظر ايها ال�سديق الرفيق اأم كنت فقط ال�ساحب العابر ...!!

ذهب بعيداا وتركني لوحدي..

ذهب حممال بفر�ساتي واألواين ..

ذهب تاااركا وراأه اأحالمي واأمايل.. 

ذهب ومل يرتك �سوى  خيباتي واآالمي...

ذهب تاركا حياتي مبعرثة مثلما وجدهاا..

ذهب وتركني لوحدي مع لوحتي بدووون األوان ..

ذهب الأنك�رض من جديد مثلما وجدين �سابقا ،، ولكن مل يدرك اأن انك�ساري هذه املره �سيكون حاداا وقوياا الأكيف نف�سي واأتاأقلم مع العامل املزيف 

املقنع ، و�ساأجرح بحدتي وباإنك�ساري كل من يفكر اأن يقرتب من جديد،، فاأنا ما زلت حديد وعلى مر الزمان باإذن اهلل مديد ..

�ساأجعل من روعة زمردك انك�سار �سيحكى عنه عب التاريخ .. 

ول�سوف تعلم اأن �ساأين �سي�سبح عظيما ولي�س بعد كل انك�سار قلب دفني ...

عواطف �سعيد حمد الهنائية

يويف  لن  الذي  امتناين  و  �سكري  اأحمل 

قدرها الرفيع يف قلبي اإىل منبع علمي و 

الغالية  معلمتي  اللغات  اأم  ر�سالة  حاملة 

قربها  يف  باالأمان  اأح�س�ست  طاملا  التي 

اإىل  واأر�سدتني  الثقة  كاأ�س  �سقتني  والتي 

�سلم االرتقاء نحو القمم ال�ساخمة، معلمتي 

متعط�سة  اأرواح  اإىل  الرحمن  هبة  اأنت 

الذي  الظماأ  تنتظر علمك لرتتوي و تودع 

الزلت  معلمتي  ما�سية،  �سنني  عاي�سته 

يداعب  و  ج�سدي  ي�ستوطن  واحلنني  اأتوق 

تلك  بتذكر  �سوقا  يك�سوين  و  خميلتي 

االأعوام اجلميلة بقربك والتي لن تعود،

احلنني  لتطفئ   بقربي  تكوين  اأن  اآمل  كم 

من  بحر  علي  ت�سبي  و  كياين  يهز  الذي 

بحار علمك النقي الف�سيح البليغ،

ف�سلك  عن  الكتابة  يف  ا�ستمررت  لو 

لو�سلت اإىل قاع البحار كاأمهر الغوا�سني 

من  التي  العبارات  اأرقى  و  اأ�سمى  نتقي  الأ

القليل  عن  التعبري  يف  امل�ساهمة  �ساأنها 

و  منها  اأرتوي  الزلت  التي  اأف�سالك  من 

يف  باحثة  اهتمامي  جل  �سبت  مهما 

لو�سفك  الكلمات  اأجزل  عن  الكتب  اأغوار 

ملا وجدت!

االأجيال  �سانعة  يا  لك  اخلتام؛  يف  و 

دعوات �سادقة من ماء ال�سميم و انحناء 

خ�سوع  و  الراكعني  دموع  و  ال�ساجدين 

القائمني♡

اأ�سماء بنت حممد العامرية

قدوتي و �رش تفوقي..

 واحللم اللذيذ 
ِّ
ور، وبني الواقع املر بني اأ�سواِت القلوب واإحلاح العقول، وبني دفاتر الذكريات واألبومات ال�سرّ

اأنا�ٌس ت�سقط لتعود للوقوف، تتعرث لتداوي جروحا تبكي لتن�سى اأمل متوت لتعي�س من جديد وتعي�س ليموت القدمي تتنا�سى 

حتى تن�سى وتتجاهل حتى تتعلم بني تلك ال�سطور الب�سيطه هنالك من يجد نف�سه بينهن فكلنا متبعرثون وكلنا تائهون

وفاء بنت �سعيد املقبالية

بعرثة..



13ملحق إشراقة - العدد 112 - بحر الأفكار

جامعة الأجماد
تهوى مبا  اللبيَب  َت�سَتهوي  �سمائُل 

 
َنْزوى �ِسْئَتها  اإن  االأجماِد  اِمَعِة  جِلَ

 

َوى ِمَن االأمِل املعقود ما طالها َر�سْ ُثلٌَّة املعارِف  يف  عليها   تلثُّ 

واأخباُرها يف امَلْجِد قد َك�َسَبْت َنْحًوا

 

ِمنٍب كلِّ  َعلى  اأَ�سحْت  َعَراَقُتها 

 

َزْهًوا فال  َيِزيُن  نبا�ًسا  الدهر  على 

 

ْخر مل تزل فاآثارها كالنق�س يف ال�سَّ
 

َدهًوا الُعال  �َسماء  يف  فاقت  معامَل 

 

لها َترى  فنٍّ  كلِّ  يف   اأجامعًة 

املاأوى ذلك  اإىل  اٌد  ق�سرّ تزاحَم 
 

ومنهٌل َر�َساٍد،  يف  علٍم  منارُة 
 

اأهوا من  كان  ما  نبذ  اأو   ،  ر�سالتها 

 

وحمتٍد فكٍر  تر�سيُخ   موؤ�س�سٌة 

لوى ْهِد ال َيدري اللذاذة يف ال�سَّ من ال�سَّ

 

َيُذق ومن  للعطاء،  رحاًبا  ت  ترقرّ
 

بنهٍج، ويف امليدان قد اأح�سنوا الطهًوا

 

ت�سلحوا ِعلم  اأجياَل  جت 
رّ
خر فكم 

 

الفحوى النُّهى  لداعي  ْت  لبَّ ولكنرّها 
 

  

ا َعاِر�سً للع�رض  ُتبِد  مل  براجُمها 

 

لالأقوى  واالإدارُة  وُنْظٌم،  ت�ساٌد، 
 

اقـ بعدها  والعلم  االآداِب  ُة  فكليَّ
 

و�سيدلُة التمري�س َتذري الهوى َرْهًوا

 

مناهٌل فيها  التعمرِي   وهند�سُة 

ج بها اأعلى املقامات واجلدوى
ِّ
وعر

 
فاأعظْم بها ما ع�سَت وان�سْق عبرَيها

 

ول�ست ترى َوْهًنا على امَلْجِد اأو َلْهًوا

  

العال اأو�سمٍة  َتهطال  ترى   ففيها 

املحًوا يقبل  ال  النفُع  فيها  وميكث 
 

 وفيها امنحى ما كان يف اجلهل قابًعا

من ال�َسَمِم املزجي اإىل الرفعة البهوا
 

لها َقْدِر ما  نزوى، على  �سالٌم على 
 

 �سفوٌح على ال�سهباِء وانتع�ست نزوى

  

وارتوت ق  تدفَّ اٍن  كهتَّ �سالٌم 
 

ة  عادة االأبديَّ  �سوء ناعم يتخلق يف ربوع �سمائنا الليلية ..يخرتق قلوبنا فجاأة ليدخلها يف جوِّ ال�سَّ

د النَّظر فيها تع�سق املجهول، وتخو�س يف جميع تفا�سيله حتَّى لو كان ذلك 
ِّ
.... التي جتعلك مبجر

يُء هاج�سك املخيف .. ال�سَّ

اإ�رضاقًا  فزادتها  االأوراق  النَّدى على  ..ت�ساقطْت قطراُت  مل 
َّ
الر اُت  ..احرتقت حبَّ العطر  ان�سكب من 

�سيٌء يعجز  ؟..فبداخلها  اأتدرون ملاذا  اإياها  ين�سني  ..كلرّ هذا مل  النَّجمة  بتلك  اأزاُل متعلِّقًة  ..وما 

ٌة.. طيبٌة.. ما هذه اإال �سفاُت َمالٍك �سغريٍ يحلُِّق يف االأرجاء؛ با�سم  العقُل على اكت�سافه ..جماٌل.. رقرّ

تاء .. الثَّغر دوما..يرتدي ثوبًا اأبي�سا، نقيرّا كنقاء كرات الثَّلج يف ال�سِّ

عب تف�سريه فذلك  �رضُّ القلب عن الروح !..  من ال�سَّ
ُ
�سيٌء ما يجعل القلَب يتعلق به �سي

ها لي�ست كاأيِّ جنمة تظهر بالليل تغريك ب�سوئها فهي تظهر يف العني لياًل ..نهاراً..اأو حتى يف  اإنَّ

املنام..تتمنى للحظة اأن تكون ملكك فقط لي�ست الأحد اأخر ..لي�ست اأنانية لكنه حر�س على امتالك 

�سيء ثمني جداً يجعلك مميزاً عن االآخرين بوجوده معك.. 

اأعرفتم االآن اأجمَل ما راأيت؟..

اأمل عبداهلل حمد احلب�سية

اقتادتني ال�سعادة واأنا اأراك تت�سبث بال�سب، تاأوهت الأنينك، واأح�س�ست بهناءة الإ�رضارك مبوا�سلة الدرب. 

لقد راأيتك عن كثب ت�سع نورا، باالأم�س �سادفتك تتغا�سى حديث ال يوؤبه له قالوا فيك ما ال تطيق وترغب. 

تاأملت ثقتك بنف�سك تكب وتكرث، اأدركت باأنك ت�ستمد القوة من م�سدرك، وجدتك تبتغي للعزمية واالإ�رضار فتدفعه 

بجوف الفوؤاد، راأيتك بعفوية كيف حتافظ على نقاط قوتك وتزيدها �سالبة و �رضامة، وجدتك قد بداأت تفهم معنى 

اأنا�س فيك بال�سوء، واأنت ب�سفحة بي�ساء  احلياة بحق. فكم تاأملت لفقدان عزيز، وكم عقدت الده�سة ل�سانك الأقوال 

كليا.

اأ�سابني نفور وابتئا�س من عقدة الدهر،  اأ�سلك دربك واأخطو خطوك. فكم بعرثتني تفا�سيل احلياة، وكم  اأن  اأحببت   

مع�سلة مفرطة من اال�ست�سالم �سلكت بها منحدًرا خر بي اإىل احل�سي�س. كان تق�سي اأوجاعي يزيدين عد وعذاب، فما 

اأ�سبحت  اأمور احلياة. ولكن! ماذا حدث باالأم�س؟ لقد  اأقتدي الإن�رضاح لبرّك، وا�ستب�سار وتفاوؤل لكافة  اأن  اإال  كان يل 

�سخ�سا اآخر! وكاأنها تخبين لغة بدنك باأنك قد ا�ست�سلمت ومل تعد ت�ستطيع النهو�س اأكرث، اأتكد�ست اأمغا�س ج�سدك 

ارتياح  وعدم  وارتباك  بحرية  اأحت�س  وا�ستطاعة!  جهد  للج�سد  يعد  ومل  م�ساكلك  اأزادت  الهزمية!  فيك  و�ساعفت 

و�سكينة؟ حتديات كثرية وتثبيط جم من املجتمع الذي تعي�س حوله! ال تفكر يف قول اأجل فاإن موجز االإجابة 

اإ�ستبان بال جواب، قف االآن من جديد فقد حان االآوان بال تكا�سل وال تباطوؤ، بال ارتعاد وال انهزام، قدم راأيا 

تاما �سائبا تقتنع به، ال تفقد طاقة منك لتبر اأفعالك للمجتمع، وبكل االأحوال، لن تنجو من الكالم، 

احذر اأن تفكر بخيبة من تدين م�ستواك التعليمي، اأو خوف من عقبة متنعك من حتقيق حلم فيه لذة 

وبغية كن متيقظا متنبها، فاأنت ال�سخ�س الذي اأقتدي به، واأنت ال�سخ�س الذي مل ولن يهزم، وال 

اأحد غريك �سيعمل على حل م�ساكله مبفرده، املتقبل لنقد �سخ�س مهما كانت �سعوبته 

اإذا مل  اأنت ال�سخ�س امللهم و�ساحب الطموح الكبري، الذي  ب�سدر رحب وهادي، 

يجد بجانبه اأحًدا مي�سي معه ويخطو خطوة �ساح عاليا » وكفى باهلل 

وكيال«. 

منى مبارك �سيف العزري

ا و�ضط مغ�س احلياة« 
ً
»�ضتغدو بدر

ها كالوجه الطفويلِّ البا�سم. يف  لنا اأمنياتنا التي نحملها معنا حتى يف اأحالمنا اإنَّ

اأفكاراً وم�ساعَر  الغربة والوحدة يثري  اأ�سبوٍع يل يف جامعة نزوى، كان �سعور  اأول 

االن�سان  يل؛  بالن�سبة  غريبا  كان  �سيء  كلُّ   ، داخلي  يغتال  موح�س  بقلق  خملوطًة 

والزمان، وخ�سو�سا املكان مل اأكن اأعرف امل�سلى اأو املطعم اأو حتى قاعة الدرا�سة 

التي �ساأدر�س فيها. التحقت باجلامعة الأكمل درا�ستي واأح�سل على البكالوريو�س ، 

معظم زمالئي جاوؤوا بعد الدبلوم وكلرّ واحد منهم له زميل درا�سة اأو جار اأو قريب. 

د دخويل مْن بوابة اجلامعة انتابني �سعور عميق من احلزن والقلق 
رّ
ذات مرة ومبجر

احة الكبرية، واأخذت اأجول بب�رضي  جعلني اأ�سطرب خوفًا لكنني وقفت يف تلك ال�سَّ

ك كبرية اأيتها اجلامعة، ولكنَّك  ، ابت�سمُت وقلُت يف نف�سي: »حقا اإنَّ
رّ
يف املبنى اجلامعي

ل�ست اأكب مْن اإرادتي وال طموحاتي«. وهكذا م�سيت واثقَة اخلطى، با�سمة اأرى اأمامي 

قي اأو ح�سويل على املاج�سترياأو الدكتوراه. ا جدا حتى اأكب مْن تفورّ  الكبري جدرّ
َ
حلمي

 �ساملة بنت جمعة الرا�سدية

اأجمل ما راأيت..! بداية

 بخيت بن حممد املقيمي
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Steven answers questions from his class students, 
Elementary Section 26.

1. When did you come to the University of Nizwa? 
I moved to Nizwa in Aug 2011 from Al Ain, UAE.

2. What is the name of the University where you 
studied?
The University of California Santa Barbara. It is very 
famous for its ocean setting. The campus is literally 
on the coast of California with some buildings 
having ocean views. Some students were lucky 

enough to rent houses or apartments that were right on the edge of 
the cliff with balconies overhanging the Ocean. I don’t think there 
is another University with such a setting and accommodation for 
students.

3. What experiences will you never forget at your University?
I will never forget studying late at night for exams in the Library. I found 
a secret room with a giant table shaped like a surfboard with lots of 
space to put all our books and papers if I was studying with classmates. 
Very few people knew about this room and so you could have a quiet 
place to study when the Library was very crowded. My other great 
memory was my part-time job at night working at Pizza Bob’s. It was 
a fun place to work as there were always sports on the big screen TV, 
and we could have all the pizza and soda we wanted for free.

4. Were you a clever person at University?
I wasn’t very good in math or chemistry, but I did very well with my 
Anthropology and Psychology classes.

5. Are you a serious person?
No, I really like to make jokes with my students and fellow teachers.

6. Do you find it difficult to teach students in Oman?
Writing and listening take a lot of time to teach properly. Students 
seem to do much better at grammar and reading in a shorter period 
of time.

7. Do you like Omani students?
I really like how Omani students are always smiling and laughing all 
over the University campus. It really brightens your day and makes 
you feel good to see all that happiness every day.

8. How was your beginning at the University of Nizwa?
One of my best memories was four years ago when I had just arrived 
and it rained very hard. It flooded the road that goes through the 
University and it was like a river or canal. It reminded me of Venice, 
Italy. Everyone got to go home early to avoid the flooded wadis. 
9. Do you have any aims, dreams or ambitions in your life?
I have always wanted to build a house preferably with some land 
where I could farm and have animals. I would love to have a Ranch 
like you see in America as well as other countries.

Ask a teacher: Steven Douglas Orr

• FREE TIME
Free time is like a fruit. If you leave the fruit on the tree for a long 
time, you will be unable to eat it, just like free time. If you miss your 
free time and just sit without doing anything, your life will be unable 
to practice something or create or even learn something new in 
your life. So we have to work on our free time and don’t be lazy. 

In my country, people have a lot of free time because of many 
things. First of all, there is a big population of foreign workers. Because 
of this, some local people don’t have jobs. Another thing is for the 
people who have jobs and aren’t married, when they finish their 
jobs the rest of the day will be free time. Another thing is there are a 
few old people who can’t work and their sons give them money to 
spend in their free time. 

All in all, there is nothing to stop you from practicing or learning new 
things in your free time. You can use your free time in a negative 
or positive way. You are the one who chooses the way. It’s your 
direction. It’s your life. Make it good and grow up learning. 
Omer Abdel Aziz Abduladhim Mohammed
Elementary Level

• IS THERE A NEW THING THAT YOU WANT TO LEARN IN YOUR FREE 
TIME? WHY? 
In my free time, I want to learn a lot of new things. These things 
I think will improve my ability. The things that I want to learn are 
sewing clothes, training to write calligraphy, and trying to learn how 
to paint. Actually I don’t know how to sew clothes, but I will learn 
to sew because I like that thing. Also, I will sew a lot of clothes and 
simple things like a doll after I learn that. The second thing I want 
to do is learn how to write calligraphy precisely because I want to 
improve my talent in writing. Also I want to practice writing with 
other styles. In addition, I want to learn how to paint because I like 
painting, but I don’t know how to paint easily. Also, I want to learn 
basic things about painting. I think painting is a good thing to learn 
in my free time. Of course, there are many things I want to learn 
about it. 

Hajer Hamdan ALShammakhi

Free Time
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Zinnia Bookwala is an interior 
designer from Muscat, and an 
intrepid young woman who 
follows her dreams. Here she 
talks about her profession and 
free time to Nina Walter from 
UoN.

Could you tell us something 
about your job? What do you 
do?
I am an Interior Designer by 
profession.
And what are your 
responsibilities?
I have had the privilege to work 
as a designer, detailer, as well as 
handle project supervision. As 
a designer, I am involved with 
designing a given space and 
transforming it in line with my 
client’s vision & taste, keeping 
in mind the functionality of 
the space. Detailing involves 
emphasizing the methods, 
material and processes 
required to translate your 
designs into reality; whereas 
supervision involves monitoring 
and ensuring that your design 

ideas have been understood 
well by the contractor and that 
they are correctly implemented 
on site.
What qualifications does a 
person need to do what you 
are doing?
Qualification-wise you need 
a Diploma, Bachelor’s or a 
Master’s degree in Interior 
Design to pursue it as a 
profession. While Interior 
Designing is highly reliant 
on talent and skills, to enter 
a professional environment 
and also to be well versed 
with the technical aspects 
of the trade, it’s best to gain 
these qualifications prior to 
practicing. 
Could you describe your typical 
working day? 
Well a typical day usually 
involves a mayhem of activities 
from client meetings, dedicated 
designing hours, coordination 
with other technical people 
involved in the projects, to site 
visits and meeting with product 
suppliers and dealers. Certain 

days can be relaxed, while 
many a day we are busy trying 
to meet deadlines!
How many people do you work 
with?
Frankly, the entire design 
process can never be done 
in isolation. There are many 
parties involved – depending 
on the project stage. The usual 
parties would include the 
client, designer [consultant], 
contractors, suppliers, 
government bodies, building 
management people etc.
What is your biggest challenge 
at work?
The biggest challenge as 
a designer is in accurately 
recognising client needs and 
successfully translating them 
to concrete ideas. Remember, 
while designing requires talent, 
skill and technical knowledge, 
it’s a highly subjective field, 
and individual tastes differ a 
lot. There is no absolute right or 
wrong! Your client’s taste and 
style might be very different 
to the standard –and at times 

not feasible. It’s your role as a 
designer to balance this and 
ensure the client’s taste can 
be met without compromising 
the project’s functionality and 
aesthetics. 
And what do you love most 
about your job?
I am a creative person by 
nature. The ability to take 
something so abstract from the 
corners of the human mind and 
to translate it into a concrete 
tangible product is what truly 
inspires me. The reward from this 
passion is simply inexpressible.

An interview with Zinnia Bookwala

Movie Review: Hotel 
Transylvania
Cast: Adam Sandler, Andy 
Samberg, Selena Gomez, 
Kevin James, Brian George.
Director: Genndy Tartakovsky.
Dracula wants a safe place for 
his daughter Mavis. He builds 
a hotel in Transylvania, to hide 
from humans. It’s called Hotel 
Transylvania, where monsters 
go for vacation far away from 
the scary humans. Dracula 
invites his friends: Frankenstein, 
Eunice, Wayne and Wanda, 
the werewolves, Griffin, the 
invisible man, Murray, the 
mummy, Bigfoot, and many 
other monsters to celebrate 
the 118th birthday of Mavis, 
but things go wrong when 
Jonathan—a human—enters  

the hotel.
Genndy Tartakovsky is known 
for his animation works like 
Dexter’s laboratory, Samurai 
Jack, and many others. He’s 
back with a blood- sucking 
monster—Dracula—and all the 
familiar voices.
When a dad wants to protect 
his precious daughter, weird 
things are sure to happen. 
Dracula has been protecting 
Mavis forever and he wants to 
continue that, but there is an 
intruder in the hotel this time. 
However, Dracula doesn’t 
give up, he wants things 
to be the way they always 
were, but not really. Dracula 
makes Jonathan disguise as a 
monster, and he starts to add 
his touches to the place. But 

the truth must be revealed. 
The animation is really exciting, 
especially the character of 
Dracula, and how his face 
turns red when he thinks his 
daughter is in danger. 
The movie’s really good, 
but the scary things aren’t 
scary, they’re just funny. It’s 
enjoyable and entertaining. 
Although it’s a nice movie, 
there isn’t a new thing that 
would make it different from 
other animations. Overall it’s 
a fantastic family comedy-
animation movie, and there is 
also part 2 (Hotel Transylvania 
2) to look forward to.

Asma Al-Hooti

Students’ 
Work
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بعد�سة: كوثر بنت �سامل امل�سلمية

بعد�سة: بثينة الفهدية

بعد�سة: هبة بنت عامر التوبية

بعد�سة: خديجة بنت يحيى العامرية

بعد�سة: رميا النهدية


